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Циљ: Утвр ди ти сте пен и при ро ду стиг ма ти за ци је осо ба са де пре сив ним 
по ре ме ћа јем.

Ме тод: Узор ком смо об у хва ти ли 575 ис пи та ни ка, оба по ла, уз ра ста из-
над 16 го ди на, раз ли чи тог ни воа обра зо ва ња и за по сле ња. У ис тра жи ва њу је 
ко ри шће на ска ла про це не (Црисп ет ал., 2000, 2005)  ко јом смо ис пи ти ва ли 
ми шље ње узор ка оп ште по пу ла ци је о осо ба ма са де пре сив ним по ре ме ћа јем . 
Од ис пи та ни ка је тра же но да од го во ре ко ли ко се сва ка од осам из ја ва од но си 
на осо бе са де пре сив ним по ре ме ћа јем. 

Ре зул та ти: Збир ни скор ука зу је на то да не га тив на ми шље ња пре ма 
осо ба ма са де пре си јом има 32.3% ис пи та ни ка. Нај ве ћи про це нат не га тив-
них ста во ва има ју осо бе уз ра ста 20-24 го ди на (38.2%), жен ског по ла (55.1%), 
са ССС (57.5%), рад нич ког за ни ма ња (45.7%), са до брим при хо ди ма (61.6%), 
ко је су се из ја сни ле да има ју ми ни мал но и не што зна ња о мен тал ним бо ле-
сти ма (71.5%). Ско ро две тре ћи не (61.5%) ис пи та ни ка сма тра да се осо бе са 
де пре си јом мо гу по бољ ша ти са трет ма ном, а 49.4% да се мо гу у пот пу но сти 
опо ра ви ти. Тре ћи на (34.4%) ис пи та ни ка сма тра да су осо бе са де пре си јом 
опа сне по дру ге, 50.3% да су не пред ви ди ве, 56.9% да је са њи ма те шко раз-
го ва ра ти, 33% да се мо гу окри вља ва ти за ста ње у ко ме се на ла зе, 57.7% да 
се осе ћа ју дру га чи је од оста лих љу ди, 42.6% да мо гу учи ни ти не што што би 
по бољ ша ло њи хо во ста ње.

За кљу чак: Ан ти-стиг ма кам па ње би мо гле да се усме ре на еду ка ци ју јав-
но сти о де пре сив ном по ре ме ћа ју, по бољ ша ње ко му ни ка ци је са осо ба ма са де-
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пре сив ним по ре ме ћа јем, са по себ ним усме ра ва њем про гра ма на жен ске осо бе 
мла ђег уз ра ста. 

КЉУЧ Не Ре ЧИ: мен тал не бо ле сти, де пре сив ни по ре ме ћај, стиг ма ти за-
ци ја, ан ти-стиг ма кам па ње

УВОД

Пре ма Свет ској Здрав стве ној Ор га ни за ци ји до 2020  го ди не де пре-
си ја ће по ста ти дру ги во де ћи узрок оме те но сти у све ту и во де ћи узрок у 
раз ви је ним зе мља ма (Mur ray & Lo pez, 1997)  Хаг нел и са рад ни ци (Hag-
nell et al , 1982) сма тра ју да ће то ком жи во та сва ка дру га же на и сва ки 
че твр ти му шка рац до жи ве ти де пре сив ну епи зо ду ин тен зи те та ко ји зах-
те ва ме ди цин ску бри гу  Де пре сив ни по ре ме ћа ји мо гу да се ја ве у свим 
жи вот ним до би ма, а по сле ди це укљу чу ју пси хо ло шку пат њу и зна чај ну 
со ци јал ну оне спо со бље ност ин ди ви дуе и по ро ди це, по ви шен мор та ли-
тет и се кун дар ни мор би ди тет  Де пре сив ни по ре ме ћа ји иза зи ва ју по ре-
ме ћа је би о ло шких функ ци ја и осо ба мо же раз ви ти ин сом ни ју, не мир, 
им по тен ци ју, ано рек си ју итд  Де пре си ја во ди и до оште ће ња у со ци јал-
ном функ ци о ни са њу (нпр  у обла сти за по сле ња, ре кре а тив них ак тив но-
сти, ин тер пер со нал них од но са, сек су ал но сти) и у ак тив но сти ма  сва ко-
днев ног жи во та (нпр  хра ње ње, ку ва ње, обла че ње, ку па ње)  Де пре си ја и 
хро нич не бо ле сти се че сто ја вља ју удру же но, де пре си ја мо же по ја ча ти 
со мат ске симп то ме ме ди цин ске бо ле сти или сма њи ти мо ти ва ци ју па ци-
јен та да при сту пи трет ма ну  Де пре сив ни по ре ме ћа ји до при но се по ви-
ше ној уче ста ло сти не сре ћа ко је се де ша ва ју у ку ћи, на по слу и на дру-
му  Не ке де пре сив не осо бе раз ви ја ју за ви сност од ал ко хо ла у по ку ша ју 
да по бољ ша ју рас по ло же ње, кон тро ли шу анк си о зност или да се бо ре 
са де пре сив ним ми сли ма  Де пре си ја је по ве за на са по ви ше ном сто пом 
мор та ли те та, при мар но због су и ци да, али и по ве ћа не смрт но сти услед 
не сре ћа и са мо за не ма ри ва ња  Не ке де пре сив не осо бе тра же по моћ ле-
ка ра оп ште прак се и на гла ша ва ју со мат ске симп то ме уме сто про ме ње-
ног рас по ло же ња, што до во ди до по гре шно по ста вље не ди јаг но зе  Јед на 
од за блу да, да ан ти де пре си ви иза зи ва ју за ви сност, до при но си сла бом 
при др жа ва њу трет ма на, што је глав ни узрок ини ци јал не не е фи ка сно сти 
трет ма на или ре ци ди ва  Не ке осо бе са де пре си јом не тра же ме ди цин ску 
по моћ за то што не зна ју да пре по зна ју да су бо ле сне или због стиг ма ти-
за ци је мен тал не бо ле сти  

Стиг ма се од но си на не га тив не ста во ве и ве ро ва ња о љу ди ма ко ји се 
сма тра ју раз ли чи тим  Дис кри ми на ци ја се од но си на ак ци је ко је се пред-
у зи ма ју да би се дру ги ис кљу чи ли јер се сма тра ју раз ли чи тим  Стиг ма 
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мен тал не бо ле сти је до дат но оп те ре ће ње у обла сти јав ног здра вља  Она  
до во ди до гу бит ка ста ту са и дис кри ми на ци је ко ји су иза зва ни не га тив-
ним сте ре о ти пи ма о осо ба ма са мен тал ном бо ле шћу (Линк & Пхе лан, 
2001)  Стиг ма спре ча ва опо ра вак од бо ле сти сни жа ва њем со ци јал ног 
ста ту са, ре стрик ци јом со ци јал не мре же по др шке, сни жа ва њем са мо по у-
зда ња, што све за јед но до при но си ло шем ис хо ду укљу чу ју ћи не за по сле-
ност, изо ла ци ју, за ка сне ло тра же ње трет ма на, про ду же так то ка бо ле сти 
и из бе га ва ње хо спи та ли за ци је (Link et al , 1991)  Јед на од нај бол ни јих 
и нај де струк тив ни јих ефе ка та стиг ме је да се осо бе са мен тал ном бо-
ле шћу не осе ћа ју као пу но прав ни чла но ви дру штва  По ред објек тив ног 
ни воа дис кри ми на ци је ко јем је осо ба са мен тал ном бо ле шћу из ло же на, 
су бјек тив на пер цеп ци ја обез вре ђе но сти и мар ги на ли за ци је ди рект но 
ути че на са мо по у зда ње и ни во стре со ге но сти жи вот них до га ђа ја 

По след њих го ди на у обла сти мен тал ног здра вља се иден ти фи ко ва ла 
сна жна по тре ба за сма ње њем стиг ма ти зу ју ћих ста во ва и дис кри ми на-
ци је осо ба са мен тал ном бо ле шћу  Ис тра жи ва ња о стиг ма ти зу ју ћим ста-
во ви ма у оп штој по пу ла ци ји пре ма осо ба ма са мен тал ном бо ле шћу су 
по ка за ла да ни је оправ да но при ме ни ти стиг му на ши рок и не спе ци фи-
чан кон цепт “мен тал не бо ле сти”   Стиг ма се мо ра раз ма тра ти у од но су 
на спе ци фич не бо ле сти јер се фак то ри по ве за ни са стиг мом раз ли ку ју у 
од но су на спе ци фич не по ре ме ћа је

Циљ овог ра да је утвр ђи ва ње сте пе на и ви до ва стиг ма ти за ци је осо ба 
са де пре сив ним по ре ме ћа ји ма у узор ку оп ште по пу ла ци је у Ср би ји 

МЕ ТОД

Узо рак

Узор ком смо об у хва ти ли 575 ис пи та ни ка, оба по ла, уз ра ста из над 
16 го ди на, раз ли чи тог ни воа обра зо ва ња и за по сле ња  Струк ту ра ис пи-
та ни ка пре ма по лу, уз ра сту, обра зо ва њу и за по сле њу је да та у Та бе ли 1 

Ис пи та ни ци су се из ја сни ли ка ко про це њу ју соп стве но зна ње о де-
пре сив ном по ре ме ћа ју: 23 1 % ис пи та ни ка се из ја сни ло да има ми ни-
мал но зна ња о де пре сив ном по ре ме ћа ју, а не што зна ња има 48 4 % ис-
пи та ни ка, има зна ња 26 9% ис пи та ни ка и ја ко пу но зна ња има 1 6% ис-
пи та ни ка 
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Табела 1. Структура узорка по полу, узрасту, 
образовању и запослењу

Пол Узраст Образовање Запо- 
слење

ж М 16-
24

25-
44 45↑ НСС ССС ВСС Сту- 

дент  Радн Служ Проф 

Но 332 242 271 143 161 63 337 175 142 238 104 71

% 57 7 42 2 47 1 24 9 28 11 58 6 30 5 24 7 41 4 18 1 12 8

НСС-нижа стручна спрема, ССС-средња стручна спрема, ВСС-виша и висока стручна спрема 
укључујући магистеријум и докторат

Ин стру мен ти и про це ду ра

У ис тра жи ва њу је ко ри шћен ин тер вју (Crisp et al , 2000, 2005) ко јим 
смо ис пи ти ва ли  ми шље ња о осо ба ма са де пре сив ним по ре ме ћа јем, а 
ко ји смо за да ва ли у фор ми ска ле про це не  Ска ла са др жи осам тврд њи  
Од ис пи та ни ка је тра же но да од го во ре ко ли ко се сва ка од осам из ја ва 
од но си на осо бе са де пре сив ним по ре ме ћа јем  Из ја ве се од но си ле на 
те ме ко је су из дво ји ли Хеј ворд и Брајт (Hayward &  Bright, 1997) ко ји 
су на пи са ли пре глед ли те ра ту ре о стиг ма ти за ци ји осо ба са мен тал ним 
бо ле сти ма  Они су за кљу чи ли да по сто је од ре ђе не те ме ко је ука зу ју на 
то ка ко се пер ци пи ра ју осо бе са мен тал ним бо ле сти ма: као опа сне, не-
пред ви дљи ве, да је те шко раз го ва ра ти са њи ма, да се мо гу окри ви ти за 
бо лест, да се мо гу са бра ти, да се осе ћа ју дру га чи је од ве ћи не љу ди, да 
бо лест има лош ис ход и да сла бо ре а гу ју на трет ман  За сва ку из ја ву ис-
пи та ни ци су би ра ли од го вор на би по лар ној ска ли, на при мер: 

Опа сан по дру ге -2-   1    0   1   2   Ни је опа сан по дру ге  
Да би се ви де ло ка кви су ста во ви ис пи та ни ка пре ма сва кој по је ди-

нач ној тврд њи, од го во ри до би је ни на би по лар ној ска ли су на сле де ћи 
на чин пре ба че ни у ско ро ве: ско ро ви -2 и -1 су се ко ди ра ли као не га-
тив ни, ско ро ви 1 и 2 као по зи тив ни, а од го во ри оних ко ји ни су би ли 
си гур ни или ни су мо гли да од го во ре на пи та ње су ко ди ра ни са 0 као 
не у трал ни  Ути цај де мо граф ских ка рак те ри сти ка је утвр ђен по ре ђе њем 
про це на та од го во ра са и без ре ле вант не ва ри ја бле чи ји су од го во ри до-
при не ли укуп ном не га тив ном ско ру 
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РЕ ЗУЛ ТА ТИ

Не га ти ван став пре ма осо ба ма са де пре си јом има 32 3% ис пи та ни-
ка, 53% не у тра лан и 14 1% има по зи ти ван став  Нај ве ћи про це нат не-
га тив них ста во ва пре ма осо ба ма са де пре си јом има ју осо бе ко је су се 
из ја сни ле да по се ду ју не што зна ња и ми ни мал но зна ња (укуп но 71 5%) 
у од но су на осо бе ко је су се из ја сни ле да има ју зна ња и има ју мно го зна-
ња, (укуп но 28 5%)  

С об зи ром на де мо граф ске ка рак те ри сти ке, нај ве ћи про це нат не-
га тив них ста во ва пре ма осо ба ма са де пре си јом има ју осо бе уз ра ста 20-
24 го ди не (38 2%), жен ског по ла (55 1%), осо бе са за вр ше ном сред њом 
шко лом (57 5%), рад нич ког за ни ма ња (45 7 %), са до брим-при стој ним 
при хо ди ма (61 6 %)  У Та бе ли 2 је да та струк ту ра од го во ра ис пи та ни ка 
пре ма кон струк ти ма о де пре си ји, од но сно сте пен њи хо вог сла га ња са 
да тим кон струк том 

Табела 2.  Структура одговора испитаника,
према конструктима о депресији

Конструкт Деп 1 Деп 2 Деп 3 Деп 4 Деп 5 Деп 6 Деп7 Деп 8

1
Н 97 126 133 68 169 54 101 139

% 16 8 21 8 23 0 11,8 29 2 9 3 17,5 24 0

2
Н 102 163 196 122 186 79 145 147

% 17 7 28 2 33,9 21 1 32 2 13 7 25,1 25 4

3
Н 116 166 146 179 124 110 186 151

% 20 1 38 7 25,3 31 0 21 5 19 0 32 2 26 1

4
Н 138 71 67 119 71 155 106 92

% 23 9 12 3 11 6 20 6 12 3 26,8 18 3 15 9

5
Н 123 49 33 88 26 177 38 46

% 21 3 8 5 5 7 15 2 4,5 30 6 6 6 8,0

1-2 негативан скор, 3- неутрални 4-5 позитиван скор

(Деп 1) Опасне по друге особе / Нису опасне по друге особе

Не што ма ње од по ло ви не ис пи та ни ка (45 2%) сма тра да осо бе са де-
пре си јом ни су опа сне по дру ге, 20 1% не ма ја сан став, а 34 4% ис пи та-
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ни ка сма тра да су осо бе са де пре си јом опа сне по дру ге   Има ју ћи у ви ду 
да се, ина че, осо бе са де пре си јом сма тра ју пр вен стве но угро жа ва ју ћим 
по се бе (од за не ма ри ва ња бри ге о се би до су и ци да), ова ква ди стри бу ци ја 
ста во ва се не мо же сма тра ти оче ки ва ном  

(Деп 2) Не пред ви ди ве / Пред ви ди ве 
По ло ви на ис пи та ни ка (50 3%) сма тра да су осо бе са де пре си јом не-

пред ви ди ве, 28 7% има не у тра лан став, а 20 8% сма тра да су пред ви ди-
ве  По јам пред ви ди во сти об у хва та раз ли чи те, до брим де лом су бјек тив не 
са др жа је, па су и сред ња вред ност (АС=2,57), ни жи ни во дис пер зи је у 
од но су на ве ћи ну кон стру ка та (СД=1,19) и ди стри бу ци ја ста во ва ра зу-
мљи ви  

(Деп 3) Те шко је раз го ва ра ти са њи ма / Ла ко је раз го ва ра ти са њи ма

Ви ше од по ло ви не (56 9%) ис пи та ни ка сма тра да је са осо ба ма са де-
пре си јом те шко раз го ва ра ти, че твр ти на (25,3%) не ма ја сан став, а 17 3% 
ис пи та ни ка сма тра да је са њи ма ла ко раз го ва ра ти  До ми ни ра ју ћи став 
ис пи та ни ка да је те шко ко му ни ци ра ти са љу ди ма са де пре си јом се ви ди 
и на осно ву нај ма ње дис пер зи је ре зул та та у од но су на оста ле кон струк те 
(СД=1,13) 

(Деп 4) Мо гу са мо се бе да окри вљу ју за ста ње у ко јем се на ла зе/ Не мо гу се 
окри вља ва ти за ста ње у ко јем се на ла зе

Тре ћи на (33%) ис пи та ни ка сма тра да осо бе са де пре си јом мо гу да 
кри ве се бе због ста ња у ко ме се на ла зе, 31 1% не ма ја сан став, а 36% 
сма тра да љу ди са де пре си јом не тре ба да сно се кри ви цу за сво је ста ње 
одн  да бо лест ни је по сле ди ца лич ног из бо ра, на чи на жи во та и сл  

(Деп 5) Не ће се по бољ ша ти са трет ма ном / По бољ ша ће се са трет ма ном 

Став да се ста ње осо ба са де пре си јом мо же по бољ ша ти са трет ма ном 
по др жа ва не што ма ње од две тре ћи не ис пи та ни ка (61 4%), 21 5% не ма 
ја сан став, а 16 8% ис пи та ни ка сма тра да трет ман не ће би ти од по мо ћи  

(Деп 6) Осе ћа ју се дру га чи је од нас / Осе ћа ју се исто као и ми 

Став да се осо бе са де пре си јом осе ћа ју као дру ги љу ди по др жа ва 
23% ис пи та ни ка, 19% је не у трал но, а 57 7% ис пи та ни ка сма тра да се 
они осе ћа ју дру га чи је не го оста ли љу ди  По ста вља се пи та ње раз у ме-
ва ња са др жа ја кон струк та – да ли је до ми нан тан став из раз ем па ти је 
пре ма осе ћа њи ма ту ге, бес по моћ но сти, без на ђа и сл , ко ја пра те ста ње 
де пре си је, или дис тан це (не при хва та ња) пре ма њи ма 

(Деп 7) Мо гу да се са бе ру уко ли ко то же ле / Не мо гу учи ни ти ни шта 
што би по бољ ша ло њи хо во ста ње 
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Не што ма ње од по ло ви не (42 6%) сма тра да осо бе са де пре си јом мо-
гу да ути чу на по бољ ша ње свог ста ња, тре ћи на (32 2%) не ма ја сан став, а 
25% ис пи та ни ка по др жа ва став да осо бе са де пре си јом не мо гу да учи не 
ни шта што би по бољ ша ло њи хо во ста ње   

(Деп 8) Ни ка да се не мо гу у пот пу но сти опо ра ви ти / Мо гу се у пот пу но-
сти опо ра ви ти

Ско ро по ло ви на (49 4%) ис пи та ни ка сма тра да је пот пу ни опо ра вак 
мо гућ, 26 1% ис пи та ни ка не ма ја сан став, а че твр ти на (24 0%) ис пи та-
ни ка по др жа ва став да се осо бе са де пре си јом не мо гу у пот пу но сти опо-
ра ви ти  

Ана ли за до би је них ин тер ко ре ла ци ја кон стру ка та ска ле ука зу је на 
то да су ко ре ла ци је уме ре не и да су мно ге зна чај не на ни воу 001 и 005 
што по ка зу је да су кон струк ти ска ле ме ђу соб но по ве за ни, али не за ви-
сни  У Та бе ли 3 би ће при ка за не нај ви ше ко ре ла ци је до би је не из ме ђу 
кон стру ка та 

Табела 3. Интеркорелације конструката скале

Корелације Деп ДЕП1 ДЕП2 ДЕП5 ДЕП7

ДЕП2
р ,330**

п ,000

ДЕП3
р ,386**

п ,000

ДЕП8
р ,397** -,318**

п ,000 ,000

Осо бе са де пре си јом ко је се пер ци пи ра ју као опа сне (Деп 1) се та-
ко ђе пер ци пи ра ју као не пред ви ди ве (Деп 2)  Став о опа сно сти осо ба са 
де пре си јом по дру ге љу де за ви си и од пер цеп ци је њи хо вих по сту па ка 
и осе ћа ња  Не за ви сно од већ раз мо тре не по ве за но сти кон стру ка та опа-
сно сти и не пред ви ди во сти, нај зна чај ни ји ин ди ка тор ста ва о пред ви ди-
во сти осо ба са де пре си јом (Деп 2) је пер цеп ци ја мо гућ но сти оства ри-
ва ња ко му ни ка ци је са њи ма (Деп 3)   Ис пи та ни ци ко ји сма тра ју да се 
осо бе са де пре сив ним по ре ме ћа јем не мо гу по бољ ша ти са трет ма ном 
(Деп 5) сма тра ју да се оне не мо гу у пот пу но сти опо ра ви ти (Деп 8)  Они 
ко ји сма тра ју да осо бе са де пре си јом мо гу мо гу да се са бе ру и ути чу на 
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сво је ста ње (Деп 7) та ко ђе сма тра ју да ове осо бе  мо гу да се у пот пу но сти 
опо ра ве (Деп 8) 

При ме ном јед но смер не ана ли зе ва ри јан се до би је на је раз ли-
ка у од го во ри ма из ме ђу ис пи та ни ка раз ли чи тог за ни ма ња (Wel che F 
(3,219 79=3 769, p=0 011) на тврд њи „Те шко је раз го ва ра ти - Ла ко је раз-
го ва ра ти са осо ба ма са де пре си јом“  На кнад ним по ре ђе њем је утвр ђе но 
да по сто ји раз ли ка из ме ђу слу жбе ни ка и рад ни ка (p=0 013)  Слу жбе ни-
ци у зна чај но ве ћем про цен ту сма тра ју да је лак ше раз го ва ра ти са осо-
ба ма са де пре си јом  

Утвр ђе на је раз ли ка и из ме ђу ис пи та ни ка са раз ли чи тим при хо ди-
ма (F(2,72 554)=5 365, p=0 007) у од го во ри ма на пи те ње да ли осо бе са 
де пре си јом мо гу да се у пот пу но сти опо ра ве  Осо бе са из у зет но до брим 
при хо ди ма ста ти стич ки зна чај но че шће (p=0 010) по др жа ва ју тврд њу да 
се осо бе са де пре си јом не мо гу у пот пу но сти опо ра ви ти  

У од но су на ни во зна ња о мен тал ним бо ле сти ма ко ји ис пи та ни-
ци по се ду ју, уоче на је раз ли ка у ве зи од го во ра на пи та ња да ли осо-
бе са де пре си јом мо гу да се окри вљу ју за ста ње у ко ме се на ла зе 
(F(3,43 28)=6 796, p=0 001) и да ли ће се ста ње по бољ ша ти са трет-
ма ном (F(3,48 18)=9 907, p=0 000)  На кнад ном ана ли зом уоче но је да 
се осо бе ко је има ју пу но зна ња раз ли ку ју од осо ба ко је има ју ми ни-
мал но зна ња (p=0 007), има ју не што зна ња (p=0 020) или има ју зна ња 
(p=0 036)  Ис пи та ни ци ко ји има ју нај ви ше зна ња у нај ве ћем про цен ту 
сма тра ју да се осо бе са де пре си јом не мо гу окри вља ва ти за ста ње у ко-
ме се на ла зе  Та ко ђе, осо бе ко је има ју пу но зна ња сма тра ју да се ста ње 
осо бе са де пре си јом мо же по бољ ша ти са трет ма ном, у од но су на осо бе 
са ми ни мал ним зна њем (p=0 000), са не што зна ња (p=0 001) и у од но-
су на осо бе ко је има ју зна ње (p=0 002) 

Т-тест  је по ка зао да му шкар ци зна чај но ви ше не го же не сма тра ју да 
се осо бе са де пре си јом осе ћа ју исто као дру ги љу ди (t=2 910, p=0 004; 
АСм=2 63, АСж=2 30)   

ДИ СКУ СИ ЈА

Осо бе са мен тал ним бо ле сти ма се су ре ћу са не га тив ним ста во ви-
ма јав но сти, иако ис пи та ни ци у Не мач кој и Аме ри ци ис по ља ва ју сла-
би ју со ци јал ну дис тан цу пре ма осо ба ма са де пре сив ним по ре ме ћа јем 
не го пре ма осо ба ма са схи зо фре ни јом и ал ко хо ли змом (An ger mayer 
& Matschin ger, 1997)   Не га ти ван став пре ма осо ба ма са де пре си јом 
има 32 3% ис пи та ни ка у на шем ис тра жи ва њу, што је ма ње у по ре ђе-
њу са из ра же но не га тив ним ми шље њем о осо ба ма са бо ле сти ма за ви-
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сно сти и схи зо фре ни јом (Ми ла чић - Ви до је вић, Чо лић, Дра го је вић, у 
штам пи)  Иако су ста во ви пре ма де пре сив ним па ци јен ти ма бо љи не го 
пре ма осо ба ма са схи зо фре ни јом, они по сто је и ути чу на ис по ља ва ње, 
пре по зна ва ње и трет ман де пре си је (An ger meyer and Matschin ger 1997; 
Jorm et al , 1999; Link et al , 1999; Crisp et al , 2000)  Утвр ђе но је да је 
стиг ма рас про стра ње на ме ђу де пре сив ним па ци јен ти ма и да је ве ћа у 
од но су на ме ди цин ске бо ле сти, али је ма ња не го за ХИВ (Ro e loffs et 
al , 2003)  У Ве ли кој Бри та ни ји око 10% ис пи та ни ка сма тра да су осо бе 
са де пре си јом лу де или не ста бил не и то се ни је про ме ни ло то ком кам-
па ње De fe at De presssion Cam pa ign (Payke let et al , 1998)  Ис тра жи ва ња 
по ка зу ју да иако је ве ћи на ис пи та ни ка по ве зи ва ла де пре си ју са пси хо-
со ци јал ним узро ци ма, ис пи та ни ци су ге не рал но има ли не га тив не ста-
во ве пре ма пси хи ја триј ским па ци јен ти ма (Pri est et al , 1996; Jorm et 
al , 1997; An ger mayer et al , 1999)   И са мо озна ча ва ње (ди јаг но сти ко ва-
ње) мо же да ак ти ви ра не га тив не ста во ве пре ма осо ба ма са мен тал ним 
бо ле сти ма  Ре зул та ти ука зу ју на то да озна ка мен тал не бо ле сти ути че 
на ста во ве и да не га тив не ре ак ци је пре ма осо ба ма са мен тал ним бо ле-
сти ма не на ста ју са мо као по сле ди ца по на ша ња осо ба са мен тал ним 
бо ле сти ма 

Ре зул та ти на шег ис тра жи ва ња по ка зу ју да 34 4% ис пи та ни ка сма-
тра да су осо бе са де пре си јом опа сне по дру ге  У сту ди ји са ве ли ким 
ре пре зен та тив ним узор ком у Ве ли кој Бри та ни ји 22 9% ис пи та ни ка је 
сма тра ло да су осо бе са де пре си јом опа сне по дру ге (Crisp et al , 2000)  
Ан гер ма јер и Ме чин гер (An ger mayer & Matschin ger, 2003) су утвр ди ли 
да 14 2% осо ба у Не мач кој сма тра да су де пре сив не осо бе опа сне по 
дру ге, а 22% од на ве де ног бро ја сма тра да су ови па ци јен ти агре сив ни  У 
САД 33% осо ба по ве зу је де пре сив ни по ре ме ћај са на си љем (Link et al , 
1999)  Ста во ви јав но сти ука зу ју на то да по сто је ста ња ко ја се опа жа ју 
као опа сна, као што су бо ле сти за ви сно сти и схи зо фре ни ја, и она ко ја се 
опа жа ју као ма ње опа сна, као што су де пре си ја, анк си о зни по ре ме ћај, 
по ре ме ћај ис хра не и де мен ци ја 

У на шем ис тра жи ва њу кон структ опа сно сти зна чај но ко ре ли ра са 
кон струк том не пред ви ди во сти те се мо же ре ћи да став да су осо бе са 
де пре си јом опа сне по дру ге љу де пр вен стве но за ви си од пер цеп ци је 
њи хо вих по сту па ка и осе ћа ња  Нај зна чај ни ји ин ди ка тор ста ва о пред-
ви ди во сти осо ба са де пре си јом је пер цеп ци ја мо гућ но сти оства ри ва ња 
ко му ни ка ци је са њи ма  У на шем ис тра жи ва њу 56 9% ис пи та ни ка сма-
тра да је те шко раз го ва ра ти са осо ба ма са де пре си јом  Крисп (Crisp, 
2000) ука зу је на ши ро ко рас про стра ње но гле ди ште да је са осо ба ма 
са би ло ко јим по ре ме ћа јем те шко раз го ва ра ти (али лак ше са осо ба-
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ма са па нич ним по ре ме ћа јем и по ре ме ћа јем ис хра не), да се осе ћа ју 
дру га чи је од оста лих љу ди (ма ње  за осо бе са ал ко хо ли змом) и да се 
ове осо бе сма тра ју не пред ви ди вим (ма ње не пред ви ди вим се сма тра ју 
осо бе са по ре ме ћа јем ис хра не)  На ве де на ми шље ња ука зу ју да по сто ји 
ја сна со ци јал на дис тан ца и огра ђи ва ње од ис ку ства ко је има ју осо бе 
са мен тал ним бо ле сти ма  Те шко ће ко му ни ка ци је мо гу пред ста вља ти 
про блем здрав стве ним рад ни ци ма као и чла но ви ма оп ште по пу ла ци-
је  До бра ко му ни ка ци ја са па ци јен ти ма зах те ва да пси хи ја три раз ви ју 
ве шти не ак тив ног слу ша ња и опа жа ње спе ци фич них по тре ба сва ког 
па ци јен та  Део сва ке ан ти-стиг ма кам па ње би би ло по бољ ша ње ко му-
ни ка ци је са па ци јен ти ма као и за по шљав ње аде кват ног осо бља у свим 
сег мен ти ма здрав стве них и со ци јал них услу га за осо бе са мен тал ним 
бо ле сти ма (Crisp, 1999)  

Тре ћи на ис пи та ни ка (33 3%) сма тра да се осо бе са де пре си јом сма-
тра ју од го вор ним и да се мо гу окри вља ва ти за ста ње у ко ме се на ла зе  
Ис тра жи ва ња по ка зу ју да се осо бе са бо ле сти ма за ви сно сти и осо бе са 
по ре ме ћа јем ис хра не сма тра ју од го вор ни јим за ста ње у ко ме се на ла зе 
у од но су на осо бе са схи зо фре ни јом или де мен ци јом (Crisp, 2005; Ми-
ла чић - Ви до је вић, Чо лић, Дра го је вић, у штам пи)  У две сту ди је спро ве-
де не у Ен гле ској, 60% (Crisp et al , 2000) од но сно 54% (Crisp et al , 2005) 
ис пи та ни ка је сма тра ло да су осо бе за ви сне од ал ко хо ла са ме кри ве за 
про блем ко ји има ју, у по ре ђе њу с 34% од но сно 33% за осо бе с по ре ме-
ћа је ис хра не и са мо 4% од но сно 13% за осо бе с де пре си јом, па нич ним 
на па ди ма, схи зо фре ни јом и де мен ци јом  Са мо се за ви сни ци од пси хо-
ак тив них суп стан ци сма тра ју у ве ћој ме ри од го вор ним за ста ње у ко ме 
се на ла зе (68% од но сно 60%)   Ис тра жи ва ње Хеј вор да и Брај та (Hayward 
& Bright, 1997) та ко ђе ука зу је на рас про стра ње ност ста ва да су осо бе са 
озбиљ ним мен тал ним по ре ме ћа ји ма од го вор не за сво ју жи вот ну си ту а-
ци ју и да су у ста њу да се са бе ру уко ли ко то же ле 

Да се ста ње осо ба са де пре си јом мо же по бољ ша ти са трет ма ном 
сма тра 61 4% ис пи та ни ка, а 49 4% да се мо гу у пот пу но сти опо ра ви ти  
У ис тра жи ва њу Хеј вор да и Брај та (Hayward & Bright, 1997) на ђе но је 
да ис пи та ни ци ве ру ју да се ста ње осо ба са озбиљ ним мен тал ним по ре-
ме ћа ји ма не мо же по бољ ша ти са при ме ње ним трет ма ном  Од го во ри на 
пи та ња о трет ма ну и оправ ку са трет ма ном ука зу ју да стиг ма ти зу ју ћа 
ми шље ња ни су ба зи ра на на не до стат ку зна ња о мен тал ним бо ле сти ма 
(Byrne, 1997) 

Нај ви ше не га тив них ста во ва пре ма осо ба ма са де пре си јом ис по ља ва-
ју ис пи та ни ци уз ра сне гру пе од 20-24 го ди на, жен ског по ла и са за вр ше-
ном сред њом шко лом  Ис тра жи ва ња ука зу ју на то да је нај ве ћа ин ци ден ца 
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де пре сив ног по ре ме ћа ја упра во у овој уз ра сној гру пи и код осо ба жен ског 
по ла   Док пре пу бер те та не ма из ра зи тих пол них раз ли ка, по сле 11 год  
де вој чи це по ка зу ју два до пет пу та ве ће при су ство уни по лар ног де пре сив-
ног по ре ме ћа ја (kas ha ni et al , 1987)  На ве де не пол не раз ли ке су од ре ђе не 
пре све га про це си ма со ци ја ли за ци је и жи вот ним те шко ћа ма ве за ним за 
пол не уло ге  Мо гу ће је да не га тив ни ста во ви у овој гру пи ре флек ту ју те-
шко ћу пре по зна ва ња симп то ма де пре си је  Суб кли нич ке фор ме де пре си је 
по ка зу ју да по сто ји по ве ћан ри зик од ка сни јег пу ног про цва та де пре сив-
ног по ре ме ћа ја (Fer gu son et al , 2005)  По сто је ва жни раз ло зи за обра ћа ње 
па жње на суб кли нич ке об ли ке де пре си је, уоча ва ња осо ба са овим симп то-
ми ма због пре вен ци је, стра те ги ја ин тер вен ци је са ма њим ри зи ком и про-
ме на ма жи вот ног сти ла (klein et al , 2009) 

ЗА КЉУ ЧАК

Не га тив не ста во ве пре ма осо ба ма са де пре си јом има ју ис пи та ни ци 
ко ји су се из ја сни ли да има ју нај ма ње зна ња о мен тал ним бо ле сти ма  
Ан ти-стиг ма кам па ње би мо гле да се усме ре на еду ка ци ју јав но сти о де-
пре сив ном по ре ме ћа ју, по бољ ша ње ко му ни ка ци је и кон так та са осо ба-
ма са де пре сив ним по ре ме ћа јем, са по себ ним усме ра ва њем про гра ма 
на гру пу де во ја ка мла ђег уз ра сног до ба  
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STIGMATIZATION OF PERSONS WITH DEPRESSION
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SuMMMARY

Aim: to explore the valence and the structure of stigmatization towrds 
persons with depressive disorder 

Method: The sample encompassed 575 participants, of both sexes, over 
16 years old, of various levels of education and of different types of em-
ployment  The scale assessment for exploring attitudes towards the persons 
with mental illnesses (Crisp et al , 2000, 2005)  was applied  Participants 
were asked to answer to which degree each of eight statements of the scale 
refers to persons with depression 

Results: The summative score for eight statements points that 32 3% 
of participants have negative attitudes towards persons with depression 
The highest percent of negative attitudes have participants between 20 and 
24 years (38 2%), female participants (55 1%),  participants with second-
ary school education (57 5), of worker’s employment (45 7%), with good 
sallary (57 5) and participants who announced to have minimal or small 
knowledge about mental illnesses (71 5)   Almost two third of participants 
(61 5%) think that treatment  can improve the condition od persons with 
depression and almost half of the sample (49 4% ) that the condition can 
be fully recovered  One third to one half of participants hold opinion that 
persons with depression are dangerous (34 4%), unpredictible (50 3), not 
easy to communicate with (56 9%), to be blamed for own condition (33%), 
feeling different compared to other peorple (57 7%) and able to pull them-
selves together (42 6%) 

Conclusion:  The aim of anti-stigma campaigns could be educating the 
public about depressive disorder and improving the communication with 
these persons, with special programmes directed toward younger persons 

kEY WORDS: mental illnesses, depressive disorder, stigmatization, 
anti-stigma campaigns
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