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és mindenre alkalmatla
nok. Ennek a képnek a kiala
kulásáért a média is felelős, 
gondoljunk csak arra, hogy 
a filmek főgonoszait sokszor 
ábrázolják „őrült” figuraként. 
Emellett a köznyelvet is át
szövik az olyan kifejezések, 
mint „bolond”, „zakkant”, 
„dilinyós”, és az efféle elítélő 
vagy lesajnáló kifejezések jól 
tükrözik, hogyan viszonyul 
a közfelfogás ezekhez a be
tegségekhez.

 Pusztító erejű tévhitek
A stigmatizációnak alap
vetően két fajtája van. 
Az egyik a társadalmi meg
bélyegzés, és ez azért na
gyon ártalmas, mert nem 
csupán arról van szó, hogy 
a „normális” társadalom 
kedvezőtlen véleménnyel 
van a betegekről – az iga
zán lényeges az, hogy ennek 
súlyos gyakorlati következ
ményei vannak. A pszichés 
betegek folyamatosan azt 
tapasztalják, hogy a többiek 
elkerülik, elutasítják őket, 
ezért elszigetelődhetnek, 
magányossá válhatnak.  
A kirekesztettség érzése to

MENTÁLIS EGÉSZSÉG

 Tudatlanság és félelem
A mentális zavarokkal az em
beriség nagyon sokáig sem
mit nem tudott kezdeni, 
a felvilágosodás kora előtt 
a betegeket elkülönítették, 
börtönbe zárták, megverték. 
Mivel a tudomány egyálta
lán nem értette a mentális 
betegségeket, megfelelő ke
zelést sem tudott kidolgozni 
rájuk. Az utóbbi két évszá
zadban a pszichiátria óriá
si fejlődésen ment keresztül, 
sok mentális zavar gyógyít
hatóvá, vagy legalábbis ke
zelhetővé, javíthatóvá vált, 
ennek ellenére a közgondol
kodás mintha még mindig 
a régi mechanizmus szerint 
működne. Az emberek ál
talában tudják ugyan, hogy 
a mentális betegségeket rész
ben az agy működési zavara 
okozhatja, valójában azon
ban nem ismerik ezeknek 

vább rontja állapotukat és 
lelki közérzetüket, csak
úgy, mint az, ha kigúnyol
ják, zaklatják őket. Sokszor 
úgy érzik, még családjuk és 
barátaik sem értik meg őket 
egészen. A társadalmi stig
matizáció, illetve az ebből 
adódó hátrányos diszk
rimináció kategóriá
jába tartozik az is, 
hogy a pszichés 
betegeknek ne
hezített pályán 
kell boldogulni
uk a mindenna
pokban, példá
ul kisebb eséllyel 
alkalmazzák őket, 
nehezebben talál
nak albérletet, sőt 
még az egészségügyi in
tézményekben is kevésbé 
veszik komolyan őket, mint 
az „igazi” betegeket.
A megbélyegzés másik fajtá
ja az önstigmatizáció. A be
teg ugyanúgy része a társa
dalomnak, mint bárki más, 
ezért benne is azok az elő
ítéletek élnek, mint a többi
ekben. Úgy érzi, a pszichés 
betegség szégyen, ezért nem 
akarja elfogadni, hogy ő is 

érintett lehet. Annál is in
kább, mert ezzel „szégyent 
hozna a családjára is”.  
A stig mák szó szerint 
pusztítóak lehetnek, 
ugyanis oda vezethetnek, 
hogy a betegek nem kér
nek segítséget, vagy csak 
nagyon sokára – megdöb

bentő, de akár egy évti
zed is eltelhet az első 

tünetek megjelenése 
után, mire a pszi
chés beteg végre  
szakemberhez for
dul a problémájá
val. A kezelés nél
kül elmúló évek 

alatt pedig a betegség 
rosszabbodhat, sőt tra

gikus módon a halálozás 
valószínűsége is nő.
A tudomány fejlődésé
vel, az általános tudásszint 
emelkedésével sok osto
ba és mérgező előítéletet, 
tévhitet sikerült háttérbe 
szorítani. Ideje volna már 
letörölni a mentális be
tegségekhez kapcsolódó 
szégyenbélyeget is, mely 
mindannyiunkhoz – bete
gekhez és nem betegekhez 
– egyaránt méltatlan.

Megbélyegzett  
betegek

A stigmatizáció minden kultúrában megfigyelhető

Tegyük fel, hogy nem ment 
el egy eseményre, amelyre 

várták. Mit mondana 
szívesebben: azért nem volt 
ott, mert fájt a dereka, vagy 

mert annyira depressziós volt, 
hogy még felöltözni sem volt 
kedve? Egy neves pszichiáter 

ezzel a gondolatkísérlettel 
szemléltette, mennyire 

természetesnek vesszük, 
hogy a mentális betegségek 
diagnózisa szégyenbélyeget 
süt az emberre. A derékfájás 

nem vet ránk rossz fényt 
– miért érezzük úgy, hogy 

a depresszió igen?

a betegségeknek a jellegét, 
és az értetlenség félelmet, 
idegenkedést szül. A pszi
chés betegek megbélyegzése 
– idegen szóval: stigmatizálá
sa – minden kultúrában meg
figyelhető. A legelterjedtebb 
előítéletek, sztereotípiák kö
zé tartozik, hogy a mentális 
betegek saját maguk felelő
sek az állapotukért; az em
berek úgy érzik, a pszichés 
zavar olyasmi, amit a beteg le 
tudna küzdeni, ha „egy kicsit 
jobban igyekezne”, „végre 
összeszedné az akaraterejét, 
és megrázná magát”. Miért 
depressziós, amikor mindene 
megvan? Biztos csak a figyel
met akarja magára vonni!
Ezek a gondolatok mély tu
datlanságból fakadnak, akár
csak azok a sztereotípiák, 
melyek szerint a mentális 
zavartól szenvedők veszé
lyesek, kiszámíthatatlanok 

Úgy érzi, a pszichés  
betegség szégyen, ezért 

nem akarja elfogadni, hogy 
ő is érintett lehet.  

Annál is inkább, mert ezzel  
„szégyent hozna  

a családjára is”
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