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Циљ: Ис пи ти ва ње при ро де и сте пе на из ра же но сти стиг ма ти зу ју ћих 
ми шље ња пре ма осо ба ма са раз ли чи тим мен тал ним бо ле сти ма (де пре си ја, 
де мен ци ја, по ре ме ћа ји ис хра не, фо би ја, схи зо фре ни ја, ал ко хо ли зам и нар ко-
ма ни ја).

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 из раз ли чи тих 
гра до ва у Ср би ји. У ис тра жи ва њу је ко ри шћен ин тер вју ко јим су се ис пи ти-
ва ла ми шље ња пре ма осо ба ма са на ве де ним мен тал ним по ре ме ћа ји ма, а ко ји 
смо за да ва ли у фор ми ска ла про це не. За сва ку из ја ву ис пи та ни ци су би ра ли 
од го вор на пе то сте пе ној би по лар ној ска ли, нпр. опа сан по дру ге-ни је опа сан 
по дру ге.

Ре зул та ти: Нај ве ћи про це нат не га тив них ми шље ња се ве зу је за осо-
бе са нар ко ма ни јом, ал ко хо ли змом и схи зо фре ни јом, на ро чи то ми шље ња о 
опа сно сти, не пред ви ди во сти и те шко ћа ма ко му ни ка ци је, али док се осо бе 
са нар ко ма ни јом и ал ко хо ли змом окри вљу ју за сво је ста ње (64.9% и 64.2%) 
то ми шље ње де ли са мо 20.7 % ис пи та ни ка за осо бе са схи зо фре ни јом и 16% 
ис пи та ни ка за осо бе са де мен ци јом. Нај ма ње опа сне се опа жа ју осо бе са по ре-
ме ћа јем ис хра не и фо би јом (14.1% и 24.7%). Ис пи та ни ци сма тра ју да се све 
осо бе са мен тал ним бо ле сти ма осе ћа ју дру га чи је од ве ћи не љу ди, нај ви ше осо-
бе са схи зо фре ни јом (66.3%) и нар ко ма ни јом (59.1%). Про це нат не га тив них 
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ми шље ња ве за них за по бољ ша ње са трет ма ном је нај ве ћи за осо бе са де мен-
ци јом (43.4%) и схи зо фре ни јом (33.2%). Та ко ђе, нај ве ћи про це нат ис пи та-
ни ка сма тра да се осо бе са де мен ци јом (55.3%) и схи зо фре ни јом (51.4%) „не 
мо гу ни кад опо ра ви ти у пот пу но сти“.

За кљу чак: Нај ви ше се стиг ма ти зу ју осо бе са ал ко хо ли змом, нар ко ма ни-
јом и схи зо фре ни јом. Ми шље ња пре ма по бољ ша њу са трет ма ном и опо рав ку 
су ге не рал но ре а ли стич ни. Ови на ла зи ука зу ју да по сто ји осно ва за раз у ме-
ва ње не ких аспе ка та мен тал них бо ле сти на ко ји ма се мо гу ба зи ра ти ан ти-
стиг ма кам па ње. 

КљУЧ Не Ре ЧИ: ми шље ње, ми шље ња оп ште по пу ла ци је, мен тал не бо ле сти, 
стиг ма ти за ци ја, стиг ма

УВОД

Стиг ма мен тал не бо ле сти се од но си на са гле да ва ње осо бе са мен тал-
ном бо ле шћу као обе ле же не, са не по жељ ним ка рак те ри сти ка ма (Cor-
ri gan&Penn, 1999) . Ис ку ство стиг ме има при ват но и јав но ли це (Cor ri-
gan&Penn, 1999) . При ват но ли це стиг ме са др жи осе ћа ње ту ге, анк си о-
зност и до жи вљај гу бит ка кон тро ле код осо бе ко ја до жи вља ва стиг му . 
Јав но ли це укљу чу је не га тив на ве ро ва ња јав но сти, осе ћа ња и по на ша ња 
усме ре на пре ма осо би ко ја до жи вља ва стиг му (Cor ri gan, 2004) . Стиг ма 
под сти че со ци јал ну изо ла ци ју (Fa ri na, Fis her&Fischer, 1992), огра ни ча ва 
мо гућ но сти за за по шља ва ње и ре кре а ци ју (Mar ko witz, 1998), обес хра-
бру је тра же ње трет ма на (Sar to ri us, 1998) и че сто до ла зи до ин тер на ли-
за ци је стиг ме што иза зи ва до дат ну пат њу осо ба са мен тал ним бо ле сти-
ма (Mar ko witz, 1998) .

На стиг ма ти за ци ју осо ба са мен тал ним бо ле сти ма ути чу број ни 
фак то ри . По се бан ути цај има ју сред ства јав ног ин фор ми са ња у ко јим се 
осо бе са мен тал ним бо ле сти ма че сто при ка зу ју као опа сне (Phi lo, McLa-
ug hlin&Hen der son, 1996) и на сил не пре ма дру гим љу ди ма (Link, Phe lan, 
Bre sna han, Stu e ve&Pe sco so li do, 1999) . На осно ву ових ис так ну тих ин-
фор ма ци ја у ме ди ји ма, при пад ни ци оп ште по пу ла ци је че сто ге не ра ли-
зу ју не ке на ла зе, прет по ста вља ју ћи да све осо бе са мен тал ним бо ле сти-
ма има ју озбиљ но из ра же не про бле ме . Ис тра жи ва ња по ка зу ју да јав ност 
че сто из ра жа ва “иде а лан” став уме сто сво ја пра ва при ват на уве ре ња о 
осо ба ма са мен тал ним бо ле сти ма (Link&Cul len, 1983) . То ука зу је на то 
да ми шље ње јав но сти не мо ра да од ра жа ва пра ви на чин на ко ји се љу ди 
оп хо де пре ма осо ба ма са мен тал ним бо ле сти ма . Још увек ни је до вољ но 
ја сно да ли ан ти-стиг ма кам па ње има ју по зи ти ван ефе кат на осо бе са 
пред ра су да ма и да ли до во де до по бољ ша ња по на ша ња пре ма осо ба ма 
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са мен тал ним бо ле сти ма . Ствар ни на пре дак у бри зи за осо бе са мен тал-
ним бо ле сти ма зах те ва сма ње ње стиг ма ти зу ју ћих ста во ва за јед но са на-
прет ком у обла сти пре вен ци је, трет ма на и стра те ги ја са мо по мо ћи .

Циљ из ве де ног ис тра жи ва ња био је утвр ђи ва ње сте пе на и ви до ва 
стиг ма ти за ци је осо ба са раз ли чи тим мен тал ним по ре ме ћа ји ма у узор-
ку оп ште по пу ла ци је . Тра жи ли смо ми шље ње о се дам пси хи ја триј ских 
по ре ме ћа ја уме сто о оп штем кон цеп ту мен тал не бо ле сти, јер је ва жно 
да зна мо за ко ју ди јаг но зу се стиг ма нај че шће ве зу је да би се она мо гла 
сма њи ти или пре ва зи ћи ан ти-стиг ма кам па ња ма .

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 из раз ли чи тих гра до-
ва у Ср би ји .

Табела 1 – Структура узорка по полу, узрасту, 
образовању и запослењу
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No . 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

Инструменти и процедура

У ис тра жи ва њу је ко ри шћен ин тер вју (Crisp, Gel der & Rix, 2000; 
Crisp, Gel der & God dard, 2005) ко јим су се ис пи ти ва ла ми шље ња пре-
ма осо ба ма са сле де ћим мен тал ним по ре ме ћа ји ма (де пре си ја, фо би ја, 
схи зо фре ни ја, де мен ци ја, по ре ме ћа ји ис хра не, ал ко хо ли зам и нар ко-
ма ни ја), а ко ји смо за да ва ли у фор ми ска ла про це не . 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 
на ве де ним по ре ме ћа ји ма . 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), ауто ри 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 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 
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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, нпр . 

Опа сан је по дру ге -2 -1 0 1 2 Ни је опа сан по дру ге

(ин верз но се ско ру ју ско ро ви на суб ска ла ма ре а го ва ња на трет ман, опо-
рав ка са трет ма ном и осе ћа ју се исто као и дру ги љу ди) . Вред но сти -2 и 
-1 су се од но си ле на тврд њу ко ја је има ла не га тив ну ко но та ци ју, вред но-
сти 1 и 2 на тврд њу ко ја је има ла по зи тив ну ко но та ци ју, а 0 је зна чи ла да 
ис пи та ник не мо же да се од лу чи ни за јед ну тврд њу .

Ста ти стич ки ме тод

Укуп ни скор је до би јен са би ра њем по је ди нач них ско ро ва на пе то-
сте пе ној ска ли ко ји су се од но си ли на пет ми шље ња (из ба че на су два ми-
шље ња о трет ма ну и ми шље ње да се осо бе са мен тал ном бо ле шћу осе ћа-
ју дру га чи је од нас) јер не га тив ни од го во ри мо гу да од ра жа ва ју зна ње, а 
не ста во ве . На овај на чин је до би јен ре зул тат ко ји је пред ста вљао оп ште 
ми шље ње ис пи та ни ка пре ма од ре ђе ној мен тал ној бо ле сти . Вред но сти 
од -2 до 2 су се ко ди ра ле у вред но сти од 1 до 5, где је -2 до би ло вред ност 
1, а 2 вред ност 5 . Уку пан скор мо же да ва ри ра од 5-25 . У за ви сно сти од 
вред но сти ко је су има ли ис пи та ни ци, њи хо ви ско ро ви су гру пи са ни у 
не га тив не (5-12), не у трал не (13-17) и по зи тив не (18-25) . 

Да би се ви де ло ка ква су ми шље ња ис пи та ни ка пре ма сва кој по је ди-
нач ној тврд њи (на при мер, пред ви дљив – не пред ви дљив), 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 не га тив ном укуп ном ско ру .

РЕ ЗУЛ ТА ТИ

Од ис пи та ни ка је тра же но да на ве ду ка ко про це њу ју соп стве но зна-
ње о на ве де ним по ре ме ћа јим: Ис пи та ни ка са ми ни мал ним зна њем је 
би ло 128 (22 .3%), са не што зна ња 278 (48 .3%), са зна њем 157 (27 .3%) и 
са ја ко пу но зна ња 10 (1 .7%) . С об зи ром на кон такт с осо ба ма с мен тал-
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ним бо ле сти ма, нај ви ше ис пи та ни ка се из ја сни ло да је има ло кон такт 
са осо ба ма са ал ко хо ли змом (70 .2%), де пре си јом (56 .1%), за тим са осо-
ба ма са нар ко ма ни јом (41 .1%), фо би јом (38 .8%), по ре ме ћа јем ис хра не 
(29 .6%), са осо ба ма са схи зо фре ни јом (24 .9%) и де мен ци јом (21 .9%) . 

За сва ки по ре ме ћај, же не су се у ве ћем про цен ту из ја шња ва ле да 
по зна ју осо бе са на ве де ним мен тал ним бо ле сти ма, осим за ал ко хо ли-
зам (Ж/М:68 .2%/72 .8%) и нар ко ма ни ју (Ж/М:40 .0%:42 .3%) . У од но су на 
уз раст, ис пи та ни ци из нај мла ђе гру пе, уз ра ста 16-19 го ди на су се у нај-
ве ћем про цен ту (46 .6%) из ја сни ли да по зна ју осо бе са нар ко ма ни јом . 
У од но су на за вр ше ну шко лу ис пи та ни ци са ви со ким ни во ом обра зо ва-
ња (маг .спец док .) су се из ја шња ва ли у ве ћем про цен ту у од но су на ис-
пи та ни ке са ни жим ни во ом обра зо ва ња (ССС) да по зна ју осо бе са на ве-
де ним мен тал ним бо ле сти ма, осим за ал ко хо ли зам (маг .спец .док: ССС/ 
62 .5%:72 .5%) и нар ко ма ни ју (25 .0%/44 .6%) .У Та бе ли 2 су из дво је на не-
га тив на оп шта ми шље ња ко ја су ис пи та ни ци ис ка за ли пре ма осо ба ма са 
мен тал ним бо ле сти ма .

Табела 2 – Негативна мишљења на појединачним тврдњама према 
особама са менталним болестима (%)
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Опасност по друге 34 .7 24 .7 74 .1 30 .0 14 .1 75 .5 79 .9

Непредвидивост 50 .1 39 .7 78 .2 49 .7 22 .1 75 .4 77 .9

Тешкоће комуникације 50 .7 30 .0 68 .5 50 .8 26 .4 71 .8 74 .1

Осећају се другачије 57 .7 45 .2 66 .3 49 .3 40 .2 43 .4 59 .1

Могу себе да окривљују 32 .8 20 .9 20 .7 16 .0 53 .3 64 .2 64 .9

Могу да се саберу 42 .7 38 .9 19 .3 17 .6 60 .5 55 .7 43 .1

Не могу се побољшати 
третманом 16 .8 19 .1 33 .2 43 .4 14 .6 18 .8 29 .5

Не могу се опоравити 24 .0 25 .2 51 .4 55 .3 16 .9 23 .8 39 .2

Нај ве ћа ва ри ја ци ја у про цен ти ма је при сут на на кон струк ту опа-
сно сти по дру ге осо бе и ва ри ра од 79 .9% за осо бе са нар ко ма ни јом до 
14 .1% за осо бе са по ре ме ћа јем ис хра не . Нај ве ћи про це нат не га тив них 
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ми шље ња се ве зу је за осо бе са нар ко ма ни јом, ал ко хо ли змом и схи зо-
фре ни јом, на ро чи то ми шље ња о опа сно сти, не пред ви ди во сти и те шко-
ћа ма ко му ни ка ци је, али док се осо бе са нар ко ма ни јом и ал ко хо ли змом 
окри вљу ју за сво је ста ње (64 .9% и 64 .2%) то ми шље ње де ли са мо 20 .7 % 
ис пи та ни ка за осо бе са схи зо фре ни јом и 16 .0% ис пи та ни ка за осо бе са 
де мен ци јом . Као нај ма ње опа сне се опа жа ју осо бе са по ре ме ћа јем ис-
хра не и фо би јом (14 .1% и 24 .7%) . Ис пи та ни ци сма тра ју да се све осо бе 
са мен тал ним бо ле сти ма осе ћа ју дру га чи је од ве ћи не љу ди, а нај ви ше 
осо бе са схи зо фре ни јом (66 .3%) и нар ко ма ни јом (59 .1%) . Про це нат не-
га тив них ми шље ња ве за них за по бољ ша ње са трет ма ном је нај ве ћи за 
осо бе са де мен ци јом (43 .4%) и схи зо фре ни јом (33 .2%) . Нај ве ћи про це-
нат ис пи та ни ка сма тра да се осо бе са де мен ци јом (55 .3%) и схи зо фре-
ни јом (51 .4%) „не мо гу ни кад опо ра ви ти у пот пу но сти“ .

Мишљења о појединачним поремећајима

У Та бе ли 3 су пред ста вље ни оп шта не га тив на, не у трал на и по зи тив-
на ми шље ња ми шље ња ко је су из ра зи ли ис пи та ни ци пре ма сва кој по је-
ди нач ној мен тал ној бо ле сти .

Табела 3 – Општа мишљења према различитим 
поремећајима (%)

Негативна Неутрална Позитивна
Депресија 32 .5 53 .3 14 .2
Фобија 14 .9 54 .5 30 .6
Шизофренија 42 .6 50 .7 6 .7
Деменција 16 .8 58 .8 24 .3
Пор . исхране 12 .9 58 .9 28 .1
Алкохолизам 73 .1 20 .3 6 .5

Наркоманија 73 .0 20 .2 6 .7

Нар ко ма ни ја (73%) и ал ко хо ли зам (73 .1%) су по ре ме ћа ји са нај ве-
ћим про цен том не га тив них ста во ва, нај по зи тив ни је се са гле да ва ју фо-
би је (30 .6%) и по ре ме ћа ји ис хра не (28 .1%) . Уоча ва се ве ли ки про це нат 
не у трал них од го во ра (од 50 .7% – 58 .9%) за све по ре ме ћа је осим за ал-
ко хо ли зам и нар ко ма ни ју где су ис пи та ни ци ја сно из ра зи ли не га ти ван 
став пре ма осо ба ма са на ве де ним по ре ме ћа ји ма .

Да би уочи ли ка кве су ва лен це ми шље ња ис пи та ни ка, у од но су на 
мо гућ ност да се осо бе са мен тал ном бо ле шћу опо ра ве, или да се по бољ-
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ша њи хо во ста ње пу тем трет ма на, укр ште не су фре квен це из ме ђу ових 
ди мен зи ја (ви де ти Та бе лу 4) .

Табела 4 – Мишљења испитаника према побољшању 
са третманом и исходу поремећаја

Негативна Неутрална Позитивна
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Депресија 16 .9 24 .1 21 .6 26 .4 61 .5 49 .6

Фобија 19 25 .3 24 26 .2 56 .7 48 .5

Шизофренија 33 .1 51 .4 27 .9 26 .7 39 21 .9

Деменција 43 .2 55 .2 28 .2 27 .6 28 .6 17 .2

Пор . исхране 14 .7 16 .8 14 .3 19 .2 71 64

Алкохолизам 18 .8 23 .9 18 .5 18 62 .7 58 .1

Наркоманија 29 .6 39 .2 19 .7 22 50 .7 38 .8

Ис пи та ни ци сма тра ју да се са трет ма ном мо гу по бољ ша ти осо-
бе са по ре ме ћа јем ис хра не (71%), ал ко хо ли змом (62 .7%), де пре си јом 
(61 .5%), а да се не мо гу по бољ ша ти осо бе са де мен ци јом (43 .2%) и схи-
зо фре ни јом (33 .1%) . Ис пи та ни ци сма тра ју да се у пот пу но сти мо гу опо-
ра ви ти осо бе са по ре ме ћа јем ис хра не (64%), ал ко хо ли змом (58 .1%), а 
да се не мо гу опо ра ви ти осо бе са де мен ци јом (55 .2%) и схи зо фре ни јом 
(51 .4%) .

Ути цај де мо граф ских ка рак те ри сти ка

У Та бе ли 5 су при ка за на не га тив на ми шље ња ко је има ју ис пи та ни ци 
пре ма осо ба ма са мен тал ним бо ле сти ма, у за ви сно сти од њи хо вог уз ра-
ста . Ра ди што пре глед ни јег уви да у са му струк ту ру ста во ва у од но су на 
уз раст, по де ли ли смо ис пи та ни ке на пет уз ра сних гру па .
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Та бе ла 5 – Проценат негативних мишљења 
у односу на узраст испитаника

16-19 20-24 25-44 45-64 65 iznad
Депресија 32 .8 33 .5 28 .0 33 .3 40 .5

Fobija 21 .1 15 .6 14 .1 11 .9 14 .6
Шизофренија 38 .6 42 .9 39 .3 47 .0 45 .2

Деменција 24 .6 18 .0 15 .4 15 .1 9 .8
Пор . исхране 10 .3 14 .0 10 .6 15 .4 12 .2
Алкохолиχам 69 .0 72 .0 72 .0 75 .2 82 .9
Наркоманија 66 .7 69 .4 70 .7 82 .4 80 .5

 
Нај не га тив ни ја ми шље ња пре ма осо ба ма са де пре си јом, ал ко хо ли-

змом, нар ко ма ни јом и схи зо фре ни јом има ју осо бе из две нај ста ри је уз ра-
сне гру пе од 45-64 и 65 и из над . Нај не га тив ни ја ми шље ња пре ма осо ба ма 
са де мен ци јом и фо би јом има ју ис пи та ни ци нај мла ђе уз ра сне ка те го ри је .

Му шкар ци има ју не га тив ни ја ми шље ња у од но су на же не пре ма осо-
ба ма са де пре си јом (34 .9% вс . 30 .6%), фо би јом (16 .9% вс .13 .6%), де мен-
ци јом (18 .3% вс .15 .8%) и по ре ме ћа јем ис хра не (15 .0% вс .11 .2%) . Пре ма 
осо ба ма са схи зо фре ни јом и нар ко ма ни јом има ју иста ми шље ња као и 
же не (42 .7%) . Је ди но пре ма осо ба ма са ал ко хо ли змом же не има ју не што 
из ра же ни ја не га тив на ми шље ња у од но су на му шкар це (73 .6% вс .72 .5%) .

Не га тив ни ја ми шље ња пре ма осо ба ма са де пре си јом (43 .8%), схи-
зо фре ни јом (43 .8%), по ре ме ћа јем ис хра не (13 .8%) има ју осо бе са сред-
њом шко лом у од но су на дру ге обра зов не гру пе (ви де ти Та бе лу 6) . Не-
га тив ни ја ми шље ња пре ма осо ба ма са ал ко хо ли змом има ју осо бе са 
ви со ком струч ном спре мом (75 .2%), а осо бе са нај ви шим обра зо ва њем 
(маг .док .) има ју не га тив ни је ста во ве пре ма осо ба ма са нар ко ма ни јом 
(75 .0%) и де мен ци јом (25 .0%) у од но су на дру ге обра зов не гру пе .

Табела 6 – Проценат негативних мишљења 
у односу на школску спрему

НСС ССС ВСС Маг-докторат
Депресија 38 .1 43 .8 43 .3 26 .7

Fobija 22 .6 13 .5 14 .6 18 .8
Шизофренија 38 .1 43 .8 43 .3 26 .7

Деменција 19 .4 17 .9 12 .7 25 .0
Пор . исхране 9 .8 13 .8 12 .3 12 .5
Алкохолиχам 67 .2 73 .5 75 .2 68 .8
Наркоманија 67 .2 74 .4 72 .1 75 .0
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Ми шље ња пре ма осо ба ма са де пре сив ним по ре ме ћа јем су не га-
тив ни ја уко ли ко ис пи та ник не по зна је осо бу са де пре си јом (37 .8% вс . 
28 .5%), фо би јом (17 .3% вс . 11 .0%), де мен ци јом (17 .6% вс . 14 .4%), по-
ре ме ћа јем ис хра не (14 .1% вс . 10 .3%), нар ко ма ни јом (76 .6% вс . 68 .3%) 
(ви де ти та бе лу 7) . Ми шље ња пре ма осо ба ма са схи зо фре ни јом и осо ба-
ма са ал ко хо ли змом су нај ма ње по зи тив на уко ли ко ис пи та ник по зна је 
осо бу са схи зо фре ни јом (7 .9%), од но сно ал ко хо ли змом (7 .6%) . 

Табела 7 – Мишљења према особама са менталним болестима 
(%) када испитаник познаје особу са менталном болешћу

Негативна Неутрална Поχитивна
Депресија 28 .5 57 .7 13 .8

Fobija 11 .0 56 .4 32 .6
Шизофренија 41 .7 50 .4 7 .9

Деменција 14 .4 60 .0 25 .6
Пор . исхране 10 .3 57 .6 32 .1
Алкохолиχам 72 .9 19 .5 7 .6
Наркоманија 68 .3 22 .6 9 .1

ДИСКУСИЈА

По сто ји раз ли ка у сте пе ну и при ро ди стиг ме ко ја се при пи су је на-
ве де ним мен тал ним бо ле сти ма . У на шем ис тра жи ва њу нај стиг ма ти зо-
ва ни ји по ре ме ћа ји су нар ко ма ни ја, ал ко хо ли зам и схи зо фре ни ја . Осо бе 
за ви сне од пси хо ак тив них суп стан ци се опа жа ју као опа сне, не пред-
ви ди ве и осо бе са ко ји ма је те шко раз го ва ра ти . У од но су на кон структ 
опа сно сти и не пред ви ди во сти пер ци пи ра ју се под јед на ко опа сним и не-
пред ви ди вим као и осо бе са схи зо фре ни јом . Док се не га тив но по на ша ње 
(би ти опа сан и не пред ви див) пер ци пи ра слич но за осо бе са бо ле сти ма 
за ви сно сти и схи зо фре ни јом, раз ло зи за њи хо во по на ша ње се ту ма че 
раз ли чи то . Схи зо фре ни ја се пер ци пи ра као бо лест за ко ју по сто ји ма ла 
од го вор ност, а бо ле сти за ви сно сти као ста ња иза зва на во љом осо бе и 
че сто се не пер ци пи ра ју као бо лест . У сту ди ји спро ве де ној у Аме ри ци у 
ко јој су ко ри шће не ви ње те са при ка зом осо ба са раз ли чи тим мен тал ним 
бо ле сти ма 88% ис пи та ни ка се из ја сни ло да је у пи та њу мен тал на бо лест 
за ви ње ту ко ја при ка зу је осо бу са схи зо фре ни јом, све га 68% за ви ње ту 
ко ја при ка зу је осо бу са де пре си јом и са мо 49% за ви ње ту ко ја је при ка-
зи ва ла осо бу за ви сну од ал ко хо ла (Link et al ., 1999) . У на шем ис тра жи-
ва њу, ма њи про це нат ис пи та ни ка сма тра да су осо бе са де пре сив ним по-
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ре ме ћа јем опа сне по дру ге, не пред ви ди ве и да је те шко раз го ва ра ти са 
њи ма у од но су на осо бе са схи зо фре ни јом и бо ле сти ма за ви сно сти . Ве ћи 
про це нат осо ба из ра жа ва по зи тив ни ја ми шље ња за осо бе са де пре си јом, 
фо би јом, по ре ме ћа ји ма ис хра не и де мен ци јом .

Стиг ма ти за ци ја осо ба са бо ле сти ма за ви сно сти је ве за на за дру штве-
но ве ро ва ње да су ове осо бе са ме кри ве за сво је по на ша ње и по сле ди це 
до ко јих их до во ди . У на шем ис тра жи ва њу ис пи та ни ци сма тра ју да се 
осо бе са нар ко ма ни јом и ал ко хо ли змом мо гу окри вља ва ти за сво је ста-
ње . У две сту ди је спро ве де не у Ве ли кој Бри та ни ји 1998 и 2003 го ди не, 
60% и 54% ис пи та ни ка се из ја сни ло да осо бе за ви сне од ал ко хо ла тре ба 
да се окр вљу ју за ста ње у ко ме се на ла зе у по ре ђе њу са 34% ис пи та ни ка 
ко ји су то сма тра ли за осо бе са по ре ме ћа јем ис хра не и 4%-13% за осо-
бе са де пре си јом, па нич ним на па ди ма, схи зо фре ни јом и де мен ци јом . 
Са мо за ви сни ци од пси хо ак тив них суп стан ци се сма тра ју ви ше од го вор-
ним за сво је ста ње (68% – 60%; Crisp et al ., 2000, 2005) .

На ста во ве пре ма осо ба ма са мен тал ном бо ле шћу ути чу мно ги чи-
ни о ци као што су њи хо во пред ста вља ње у ме ди ји ма, до ступ ност ин фор-
ма ци ја о њи ма, као и лич но по зна ва ње осо бе са мен тал ном бо ле шћу . 
Ис пи та ни ци су се у раз ли чи том сте пе ну из ја шња ва ли о лич ном кон так-
ту са осо ба ма са мен тал ном бо ле шћу, нај ве ћи про це нат ис пи та ни ка се 
из ја снио да по зна је осо бе са ал ко хо ли змом (70 .2%), нај ма њи про це нат 
ис пи та ни ка се из ја снио да по зна је осо бе са де мен ци јом (21 .9%) . Ис пи та-
ни ци ко ји по зна ју осо бе са де пре си јом, фо би јом, де мен ци јом, по ре ме-
ћа јем ис хра не и нар ко ма ни јом ма ње из ра жа ва ју стиг ма ти зу ју ће ста во ве 
пре ма њи ма . Уко ли ко ис пи та ни ци по зна ју осо бе са схи зо фре ни јом или 
ал ко хо ли змом из ра жа ва ју у нај ма њем про цен ту по зи тив на ми шље ња . 
Из гле да да лич но по зна ва ње осо бе са мен тал ном бо ле шћу не мо ди фи-
ку је увек не га тив не ста во ве ко ји су се фор ми ра ли на не ки дру ги на чин . 
Ис пи та ни ци ко ји су по зна ва ли осо бе са ал ко хо ло змом и нар ко ма ни јом 
су у ни жем про цен ту ис по ља ва ли не у трал на ми шље ња пре ма њи ма . Не-
у трал ни од го во ри су бе ле же ни ка да ис пи та ни ци ни су зна ли или ни су 
би ли си гур ни у свој од го вор . Нај ви ше не у трал них од го во ра је до би је но 
ка да су би ле у пи та њу осо бе са по ре ме ћа јем ис хра не (58 .8%) и де мен-
ци јом (58 .9%), а нај ма ње ка да су би ле у пи та њу осо бе са нар ко ма ни јом 
(20 .2%) и ал ко хо ли змом (20 .3%) . За оста ле по ре ме ћа је тај про це нат се 
кре тао од 50 .7%-54 .5% . Овај ве ли ки број ис пи та ни ка ко ји се опре де-
љи вао за не у трал не од го во ре би мо гао би ти циљ на гру па у ан ти-стиг ма 
кам па ња ма јер из гле да да су њи хо ва ми шље ња под ло жни ја про ме на ма 
не го ми шље ња ис пи та ни ка ко ји су из ра жа ва ли не га тив не ста во ве .
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Ми шље ња о прог но зи и ре а го ва њу на трет ман су би ла ге не рал но ре-
а ли стич на . Ис пи та ни ци сма тра ју да ће осо бе са де мен ци јом и схи зо фре-
ни јом сла бо ре а го ва ти на трет ман, а да ће се са трет ма ном по бољ ша ти 
осо бе са по ре ме ћа јем ис хра не, ал ко хо ли змом и де пре си јом . Ве ро ват но 
да због прет по ста вље ног би о ло шког узро ка по ре ме ћа ја у слу ча ју де мен-
ци је и схи зо фре ни је при пад ни ци оп ште по пу ла ци је не оче ку ју по бољ-
ша ње . Ми шље ња ис пи та ни ка о ис хо ду по ре ме ћа ја су слич на . Ис пи та-
ни ци сма тра ју да се у пот пу но сти мо гу опо ра ви ти осо бе са по ре ме ћа јем 
ис хра не и ал ко хо ли змом . Ве ћи оп ти ми зам у по гле ду опо рав ка осо ба са 
ал ко хо ли змом ве ро ват но про ис ти че из опа жа ња да ове осо бе мо гу сма-
њи ти унос ал ко хо ла до ме ре ко ја се не про це њу је опа сном по здра вље . 
Још ве ћи оп ти ми зам у по гле ду опо рав ка осо ба са по ре ме ћа јем ис хра-
не ве ро ват но се за сни ва на ми шље њу да је овај по ре ме ћај под ути ца јем 
во ље обо ле лог, да се ове осо бе “мо гу са бра ти”, “окри вља ва ти за ста ње 
у ко ме се на ла зе” и да су ви ше “од го вор не за сво ју бо лест” . Ови на ла зи 
ука зу ју да по сто ји осно ва за раз у ме ва ње не ких аспе ка та мен тал них бо-
ле сти на ко ји ма се мо гу ба зи ра ти ан ти-стиг ма кам па ње .

ЗА КЉУ ЧАК

У на шем ис тра жи ва њу је уочен од ре ђен обра зац ко ји нам по ма же 
да уочи мо осо бе ко је има ју нај не га тив ни ја ми шље ња пре ма осо ба ма са 
мен тал ним бо ле сти ма . С об зи ром на уз раст нај не га тив ни ја ми шље ња су 
из ра зи ли ис пи та ни ци из нај ста ри јих уз ра сних гру па и нај мла ђе уз ра сне 
гру пе . Му шкар ци има ју не га тив ни ја ми шље ња пре ма ве ћи ни по ре ме ћа-
ја и осо бе са сред њом струч ном спре мом . Пре ма осо ба ма са бо ле сти ма 
за ви сно сти не га тив ни ја ми шље ња су из ра зи ле же не и осо бе са ви со ким 
ни во ом обра зо ва ња . Овај на лаз мо же да нам ука же на зна чај еду ка ци је у 
ре дук ци ји стиг ма ти зу ју ћих ста во ва или на да ва ње по ли тич ки ко рект них 
од го во ра од стра не осо ба са ви шим ни во ом обра зо ва ња . 

Стиг ма и дис кри ми на ци ја осо ба са мен тал ном бо ле шћу је ши ро ко 
рас про стра њен фе но мен ко ји ути че на ре ха би ли та ци ју и опо ра вак осо-
ба са мен тал ном бо ле шћу, као и на дру штве но ис кљу чи ва ње ових осо ба . 
Да нас, ка да се ве ћи на трет ма на и ре ха би ли та ци ја спро во де у ло кал ној 
за јед ни ци, ва жно је укљу чи ти при пад ни ке за јед ни це у ре ха би ли та ци о ни 
про цес та ко што ће ње ни чла но ви би ти укљу че ни у ан ти– стиг ма кам па-
ње или ће до њих до пре ти глав не по ру ке ових кам па ња .
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SUMMARy

Aim: to establish nature and the degree of stigmatization expressed 
toward persons with different mental disorders (depression, dementia, 
eating disorders, phobias, schizophrenia, alcoholism and drug addiction) .

Methods: The sample encompassed 181 subjects, of both sexes, aged 
16 years and over, with various levels of education, various occupations 
and living in different cities of Serbia . The opinions toward persons with 
the mental disorders mentioned were investigated using interview, which 
was given in the form of scale assessment . For each statement respondents 
choose the answer on bipolar five-level scale, e.g. dangerous to others – not 
dangerous to others.

Results: The greatest percentage of negative opinions is related to 
persons with drug addiction, alcoholism and schizophrenia, particularly 
opinions about dangerousness, unpredictability and about being difficult 
to talk with . But while the persons with drug addiction and alcoholism are 
thought of as responsible for their condition (64 .9% i 64 .2%), that opinion 
share only 20 .7% participants for persons with schizophrenia, and 16% 
participants for persons with dementia . The least dangerous were perceived 
persons with eating disorder and phobia (14 .1% and 24 .7% respectively) . 
Participants considered that persons with various mental illnesses feel 
different from the way we feel, mostly the persons with schizophrenia 
(66 .3%) and drug addiction (59 .1%) . The greatest percentage of negative 
opinions related to treatability is for persons with dementia (43 .4%) 
and persons with schizophrenia (33 .2%) . Also, the greatest percentage 
of participants considered that people with dementia (55 .3%) and with 
schizophrenia (51 .4%), “can’t never fully recover” .

Conclusion: Participants expressed the highest degree of stigmatization 
toward persons with alcoholism, drug addiction and schizophrenia . 
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Opinions toward treatability and outcome of mental illnesses are in general 
realistic . Those findings indicate that there is background for understanding 
some aspects of mental illnesses, which could be the base for anti-stigma 
campaign .

KEYWORDS: opinion, opinions of general population, mental illnesses, 
stigmatization, stigma


