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Ψυχική διαταραχή:
ένας όρος που χρησιµοποιείται για να
εκφράσει ένα ευρύ φάσµα συµπτωµάτων
και εµπειριών που επηρεάζουν την ψυχική
υγεία, προκαλούν προβλήµατα στη σκέψη, 
στο συναίσθηµα και τη συµπεριφορά του
ανθρώπου αλλά και στην επικοινωνία του
µε τον συνάνθρωπο. 



Η ψυχική διαταραχή:
Μπορεί να αναφέρεται σε καταστάσεις πολύ διαφορετικές

µεταξύ τους, από την κατάθλιψη και τις αγχώδεις
διαταραχές ή τις φοβίες, µέχρι την πιο σοβαρή που είναι η
σχιζοφρένεια. 

Μπορεί να προσβάλει άτοµα κάθε ηλικίας, παιδιά, 

εφήβους, ενήλικες και ηλικιωµένους και µπορεί να
παρουσιαστεί σε κάθε οικογένεια. 

Μπορεί να επηρεάσει την ψυχοσυναισθηµατική και

κοινωνική ζωή τόσο του ατόµου όσο και της οικογένειάς
του και να απειλήσει όχι µόνο την ποιότητα της ζωής αλλά
και την ίδια την ανθρώπινη ζωή. 



Όλες οι ψυχικές διαταραχές
δεν είναι ίδιες. 



Η πρόληψη

και η αποτελεσµατική θεραπεία

των ψυχικών διαταραχών αποτελούν
ένα παγκόσµιο αίτηµα στο σύγχρονο

κόσµο.



Χάσµα στη Θεραπεία

∆ιατιθέµενη / υπάρχουσα θεραπεία

Αναζήτηση / Λήψη θεραπείας

Χρήση υπηρεσιών ψυχικής υγείας

Λίγοι λαµβάνουν θεραπεία – οι περισσότεροι παραµελούνται
(Wang et al, Lancet 2007)



Παράδοξο κι όµως αληθινό

Από αυτούς που έλαβαν θεραπεία οι περισσότεροι δεν
είχαν κάποια σοβαρή ψυχική διαταραχή. Από αυτούς που
είχαν µια σοβαρή ψυχική διαταραχή, περισσότεροι από
τους µισούς δεν έλαβαν θεραπεία (Wang et al, Lancet 2007).



Μια θλιβερή πραγµατικότητα …

που δείχνει πώς:

οι περισσότεροι «πραγµατικά» ψυχικά ασθενείς δεν
λαµβάνουν θεραπεία

πολλές χώρες δεν έχουν ένα αποτελεσµατικό σύστηµα
διαχωρισµού ανάµεσα στον ασθενή που πραγµατικά έχει
ανάγκη θεραπείας και σε εκείνον που δεν έχει
ουσιαστικό πρόβληµα ψυχικής υγείας και όµως αναζητά
και βρίσκει θεραπεία.

«Υπάρχει κενό στη θεραπευτική κάλυψη
και στη θεραπευτική στόχευση»

(Saxena et al, Lancet, 2007)



Χάσµα στη Θεραπεία

Ανασκόπηση 37 µελετών (WHO, Mental Health Atlas 2005)

∆εν έλαβαν θεραπεία:

56% ατόµων µε κατάθλιψη

50% ατόµων µε διπολική διαταραχή

50.2% ατόµων µε διαταραχή πανικού

32% ατόµων µε σχιζοφρένεια



Χάσµα στη θεραπεία

Που οφείλεται;

Γιατί έχουµε επιτρέψει τη διατήρηση αυτού του χάσµατος?

Συγκεκριµένες ∆ΡΑΣΕΙΣ είναι απαραίτητες για να
επανορθωθεί αυτό στο «σιωπηλό σκάνδαλο»

(Lancet Global Mental Health Group, Lancet, 2007)



• Οικονοµικό κόστος 41.5%

• ∆εν ήξεραν που να απευθυνθούν 16%

• Έλλειψη χρόνου 17.1%

• Παράγοντες σχετικοί µε το στίγµα 83.5%

Αιτίες για τις οποίες δεν έλαβαν θεραπεία

(SAMHSA, 2006)



ΑιτίεςΑιτίες;;

ΣτίγµαΣτίγµα



Τι είναι στίγµα;



� Στερεότυπα

� Προκαταλήψεις

� ∆ιακρίσεις

ΣτίγµαΣτίγµα



Στερεότυπα

Τα στερεότυπα είναι υπεραπλουστευµένες,

συχνά παραπλανητικές και παρερµηνευµένες

πεποιθήσεις που γίνονται αποδεκτές

συλλογικά και οδηγούν σε άκριτες γενικεύσεις

για άτοµα και οµάδες.



Προκαταλήψεις

Η προκατάληψη είναι µια συναισθηµατική
αντίδραση που αποκαλύπτει την ετοιµότητα
του ανθρώπου να ενεργήσει θετικά ή αρνητικά
απέναντι στο αντικείµενο της προκατάληψης.



∆ιακρίσεις

Οι διακρίσεις είναι προκατειληµµένες
συµπεριφορές που προβάλλουν ως µια αρνητική
συνέπεια του στίγµατος και των
προκαταλήψεων.

Άτοµα ή οµάδες σε µια κοινωνία ενεργούν σε
βάρος άλλων και τους αποστερούν από τα
δικαιώµατά τους ως ισότιµα µέλη αυτής της
κοινωνίας.





Στίγµα και Νοσολογία

ΣεΣε διάφορεςδιάφορες εποχέςεποχές καικαι κοινωνίεςκοινωνίες, , ποικίλαποικίλα ήτανήταν τατα
συµπτώµατασυµπτώµατα καικαι οιοι νόσοινόσοι πουπου τουςτους είχανείχαν αποδοθείαποδοθεί
µειωτικοίµειωτικοί χαρακτηρισµοίχαρακτηρισµοί. . 

““ΣτιγµατίζοντανΣτιγµατίζονταν”” διαταραχέςδιαταραχές µεµε ““ορατάορατά σηµάδιασηµάδια”” µεµε
αποτέλεσµααποτέλεσµα τηντην ““καταστροφήκαταστροφή τηςτης ταυτότηταςταυτότητας”” τουτου
πάσχοντοςπάσχοντος καικαι τηντην απώλειααπώλεια τηςτης κοινωνικήςκοινωνικής τουτου
υπόστασηςυπόστασης καικαι υπόληψηςυπόληψης ((GoffmanGoffman 1961963).3).

ΦυµατίωσηΦυµατίωση ΚαρκίνοςΚαρκίνος
ΣύφιληΣύφιλη AidsAids

ΨυχικήΨυχική νόσοςνόσος

ΣχιζοφρένειαΣχιζοφρένεια



Κοινωνικό Στίγµα

�� ΈντοναΈντονα µειωτικόςµειωτικός χαρακτηρισµόςχαρακτηρισµός πουπου αποδίδεταιαποδίδεται σεσε
κάποιονκάποιον καικαι απόαπό τοντον οποίοοποίο είναιείναι πολύπολύ δύσκολοδύσκολο νανα
απαλλαγείαπαλλαγεί..

�� ΑνεπιθύµητηΑνεπιθύµητη, , δυσφηµιστικήδυσφηµιστική ιδιότηταιδιότητα πουπου στερείστερεί απόαπό
κάποιονκάποιον τοτο δικαίωµαδικαίωµα τηςτης πλήρουςπλήρους κοινωνικήςκοινωνικής
αποδοχήςαποδοχής καικαι τοντον αναγκάζειαναγκάζει νανα κρύψεικρύψει τηντην
αιτίααιτία πουπου προκαλείπροκαλεί αυτήαυτή τηντην αντιµετώπισηαντιµετώπιση. . 



ΥΥποκειµενικό βίωµα του ασθενή που
απορρέει από την υιοθέτηση των
αρνητικών στερεοτύπων που του
αποδίδονται.

Αυτοστιγµατισµός





Το Στίγµα της Ψυχικής Νόσου

Πρόκληση για Αλλαγή



1996 Παγκόσµια Ψυχιατρική Εταιρεία (WPA)

Global Global ProgrammeProgramme Against Stigma and Against Stigma and 
Discrimination because of SchizophreniaDiscrimination because of Schizophrenia

2000 Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής
ΕλληνικόΕλληνικό ΠρόγραµµαΠρόγραµµα κατάκατά τουτου ΣτίγµατοςΣτίγµατος τηςτης ΣχιζοφρένειαςΣχιζοφρένειας

2004-σήµερα Πρόγραµµα «αντι-στίγµα»

∆ράσεις κατά του στίγµατος στην Ελλάδα

Ερευνητικό Πανε̟ιστηµιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής



Πρόγραµµα «αντι-στίγµα»

Βασικοί στόχοι

�� ΕυαισθητοποίησηΕυαισθητοποίηση καικαι ενηµέρωσηενηµέρωση τηςτης κοινήςκοινής γνώµηςγνώµης

�� ΒελτίωσηΒελτίωση τωντων αντιλήψεωναντιλήψεων καικαι στάσεωνστάσεων τουτου κοινούκοινού

�� ΑνάπτυξηΑνάπτυξη δράσεωνδράσεων γιαγια τητη µείωσηµείωση τωντων προκαταλήψεωνπροκαταλήψεων

καικαι τωντων διακρίσεωνδιακρίσεων



ΈρευναΈρευνα

ΕκπαίδευσηΕκπαίδευση

ΣυνηγορίαΣυνηγορία

ΕπικοινωνίαΕπικοινωνία

Πρόγραµµα «αντι-στίγµα»

Άξονες δράσης



Τηλεόραση � βασική πηγή πληροφόρησης για τις ψυχικές
διαταραχές

Γνώσεις � ελλιπείς και εµποτισµένες µε µύθους, 
στερεότυπα και προκαταλήψεις

� έχουν διχασµένη προσωπικότητα (81.3%)

� είναι βίαιοι και επικίνδυνοι (74.6%)

� δεν µπορούν να εργαστούν (78%)

Κύρια ερευνητικά αποτελέσµατα
στον Ελληνικό πληθυσµό



� Εκπαιδευτικά προγράµµατα σε επαγγελµατίες
πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, γενικής υγείας και
ψυχικής υγείας. 

� Ψυχοεκπαιδευτικές παρεµβάσεις σε ασθενείς και
οικογένειες

� Εκπαιδευτικές παρεµβάσεις σε µαθητές ∆ηµοτικού
και Γυµνασίου, δασκάλους και καθηγητές.

Εκπαίδευση



Συνηγορία / Προάσπιση ∆ικαιωµάτων

� Σύλλογοι Ασθενών – Χρηστών Υπηρεσιών
Ψυχικής Υγείας

� Σύλλογοι Οικογενειών



� ∆ηµιουργία επικοινωνιακού υλικού

� Συνεργασία µε τα ΜΜΕ

� Επιστηµονικές -Ενηµερωτικές - Πολιτιστικές εκδηλώσεις

� Εκδόσεις

� Κυνηγοί στίγµατος – ∆ίκτυο εθελοντών

� Γραµµή επικοινωνίας 210-6515600

� ∆ιαδίκτυο

Επικοινωνία
Ενηµέρωση – ευαισθητοποίηση κοινής γνώµης



Ανοίγουµε το διάλογο

για τις Ψυχικές ∆ιαταραχές …



Σχιζοφρένεια

Καµπάνια ενηµέρωσης – ευαισθητοποίησης



Κατάθλιψη
Καµπάνια ενηµέρωσης – ευαισθητοποίησης
Γραµµή Επικοινωνίας για την Κατάθλιψη



Γραµµή Επικοινωνίας για την Κατάθλιψη
210-6515600

Στοιχεία από τον απολογισµό του 1ου χρόνου
λειτουργίας της Γραµµής Επικοινωνίας

� 36% αυτών που κάλεσαν δεν είχε απευθυνθεί
ποτέ σε κάποιον ειδικό για το πρόβληµα ψυχικής
υγείας που αντιµετώπιζε

� 56.69% δεν ήξερε την ύπαρξη δηµόσιων υπηρεσιών
ψυχικής υγείας στην περιοχή κατοικίας του

(Οικονόµου & συν, 2009)



ΣυνεργασίαΣυνεργασία µεµε τατα ΜΜΕΜΜΕ



«Το στίγµα είναι µια κοινωνική

κατασκευή, είναι η αντανάκλαση του

ιδίου του πολιτισµού µιας κοινωνίας και

όχι µια ιδιότητα των ατόµων».

(Goffman, 1963)



Το ζήτηµα του αποστιγµατισµού είναι
µια πρόκληση στα ιδανικά κάθε
κοινωνίας που θέλει να ονοµάζεται
δίκαιη, ανθρωπιστική και ευνοµούµενη…



Σας ευχαριστώ


