Pe lîngã efectul negativ al bolii ºi
al medicamentelor administrate, o
problemã majorã cu care
se ciocnesc persoanele cu
probleme de sãnãtate
mentalã este stigma ºi
discriminarea care împiedicã
persoanele cu probleme de
sãnãtate mentalã sã trãiascã o
viaþã normalã în societate.
Stigmatizarea îndreptatã împotriva persoanelor
cu probleme de sãnãtate mentalã dateaza de cînd existã
istorie scrisã. Încã din antichitate „nebunia” era o sursã
de ruºine, cu toate cã se considera cã a fost cauzatã de
zei. În societatea greacã anticã „boala mentalã, în
special dacã era cronicã, era consideratã în cel mai bun
caz ca nedoritã ºi în cel mai rãu ca necesitînd ca
persoanele afectate sã fie ocolite, închise sau, probabil
în ocazii mai mare, omorîte”.
Chiar ºi în timpurile mai apropiate de noi, se
credea cã bolile mentale se produc datoritã posedãrii de
cãtre diavol. De unde nu ne este de mirare cã persoanele
bolnave mental erau izolate-înlãnþuite, umilite ºi
abuzate- în instituþii mizerabile. Se considera cã meritã
izolaþi.
1

În Republica
Moldova ca peste tot în
lume, conform statisticii
oficiale 1 din 4 persoane
are probleme de sãnãtate
mentalã la o anumitã
perioadã de viaþã.
Bolile mentale pot sã fie complexe, iar cei care suferã de
ele pot sã ne confrunte cu simptome bizare care suferã de ele,
care ne sperie ºi ne tulburã, iar noi ne temem instinctiv de
ceea ce ne este necunoscut.
Zilnic aceste persoane confruntîndu-se cu intoleranþa
comunitãþii care marea majoritate genereazã manifestãri
stigmatizante ºi discriminatorii.
Stigma împiedicã persoanele cu probleme de sãnãtate
mentalã sã trãiascã o viaþã normalã în societate. Stigma ºi
discriminarea nu pot fi învinse decît de oameni obiºnuiþi
care doresc sã promoveze toleranþa.
Ideile din broºura datã te vor ajuta sã fii tolerant în
familie, la serviciu, în comunitate.

Unele idei sunt doar sugestii. Altele, sunt
lucruri la care trebuie sã te gîndeºti, iar unele
ar fi bine sã le þii minte.
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Stereotipurile

Stigmatizarea
este o formã de
prejudecatã, care
discrediteazã sau
respinge indivizii sau
grupurile de indivizi
consideraþi a fi diferiþi de
ceea ce societatea
acceptã ºi „aºteaptã” de
la membrii sãi. Când
stigma se transpune în
comportamente, devine
discriminare.

aratã imaginea falsã despre
caracteristicile psihologice ºi
comportamentale ale unor indivizi
sau grupuri sociale.

Prejudecãþile
sunt idei dobîndite, prin
procesul de socializare
(formularea unor aprecieri faþã
de unele persoane fãrã a le
cunoaºte).

Discriminarea
apare când indivizii sau grupurile
sunt tratate nedrept, fãrã un alt
motiv decât apartenenþa la grupul
stigmatizat.

Stigmatizarea ºi discriminarea sunt
„bariere” în asistenþa ºi tratarea diferitelor
boli. Acestea afecteazã nu doar persoanele
stigmatizate ºi discriminate, ci ºi pe cele care
discrimineazã, cuprinse de teamã ºi ignoranþã.
Frica ºi înþelegerea greºitã a bolilor
mentale ºi a problemelor emoþionale sunt adînc
înrãdãcinate în societatea noastrã, iar
modificarea atitudinilor necesitã un timp
îndelungat.
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Anti stigma ce ºtim despre
aceasta ?
Stigmatul nu înseamnã numai folosirea
unor cuvinte sau acþiuni greºite.
Stigmatul este lipsa de respect. Înseamnã folosirea
de etichetãri negative pentru a indentifica persoanele
cu boli mentale. Stigmatul este o barierã ºi
descurajeazã indivizii ºi familiele lor de la obþinerea
ajutorului de care au nevoie datoritã fricii de a fi
descriminaþi. Educarea oamenilor încurajeazã folosirea
imaginilor pozitive despre persoanele cu boli mentale ºi
subliniazã realitatea cã bolile mentale pot fi tratate cu
succes.
1. ªtiþi cã stigmatul nu înseamnã numai folosirea
cuvintelor ºi faptelor greºite?
2. ªtiþi cã stigmatul este lipsa de respect, ºi
folosirea de etichete negative pentru a indentifica o
persoanã care trãeºte cu o boalã mintalã?
3. ªtiþi cã stigmatul e o barierã ºi descurajeazã
indivizii ºi familielor lor de la obþinerea ajutorului de
care au nevoie datoritã fricii de a fi discriminaþi ?
4. ªtiþi cã multã lume ar spune mai degrabã
patronilor cã au comis o micã ilegalitate, ºi au fost în
închisoare decît sã recunoascã cã au fost într-un spital
psihiatric?
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ªtiþi cã stigmatul are ca rezultat generarea

fricii, neîncrederii ºi a violenþei împotriva persoanelor, care
suferã de o boalã mintalã?
ªtiºi cã stigmatul are ca rezultat din partea
familielor ºi prietenilor întoarcerea spatelui spre persoana
cu boli mentale ?
ªtiþi cã stigmatul înlãturã oamenii de a primi
serviciile de sãnãtate mentalã?

Stigma duce la discriminare ºi excludere.
Ca rezultat este:
pierderea locului de muncã;
pierderea locuinþei;
pierderea relaþiilor interpersonale;
reducerea posibilitãþii participãrii egale în
viaþa familiei;
reducerea calitãþii vieþii.
Apare frica cã nu sunt capabili sã îndeplineascã
însãrcinãrile ºi responsabilitãþile, precum ºi sã nu devinã o
piedicã pentru ceilalþi. Toate acestea pot duce la
supradozare cu medicamente sau la suicid. Ei nu doresc sã
fie dependenþi de cineva.
Ce-i de fãcut?

Foloseºte un limbaj respectuos, ca:
Persoane care au schizofrenie
Persoane cu o disabilitate psihicã
Persoane cu tulburãri bipolare
!Accentueazã abilitãþile nu limitele!
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Reacþiile sociale discriminatorii faþã de persoanele care
au probleme de sãnãtate mentalã se pot manifesta la mai
multe nivele:
al societãþii (rãspunsul poate lua forma legilor,
reglementãrilor, politicilor ºi procedurilor discriminatorii,
fãcând ca persoanele sã fie ºi victime ale discriminãrii
instituþionale);
al comunitãþii;
interpersonal (nivelul experienþei individuale cu membri
ai familiei, prieteni etc);
intrapersonal (în urma reacþiilor de respingere la mai
multe nivele, persoana poate ajunge sã se
autodiscrimineze, sã se autoizoleze).
Discriminarea faþã de persoanele cu probleme de
sãnãtate mentalã se întâlneºte în numeroase situaþii, ºi
anume:
Accesul la educaþie;
Accesul la asistenþã medicalã adecvatã;
Obþinerea drepturilor ºi serviciilor sociale.
Obþinerea sau menþinerea unui loc de muncã (refuz la
angajare, concediere, forþarea pensionãrii).
Obþinerea unei asigurãri/împrumut bancar (condiþionare
de analize medicale, refuz, excludere).
Închirierea unei locuinþe (refuz, evacuare). Etc.
Prin urmare, stigmatul îi împiedicã adeseori aceste
persoane sã-ºi dezvãluie diagnosticul, sã solicite îngrijiri
medicale ºi psihosociale, sã urmeze o formã de învãþãmânt,
iar pe cei care au avut un comportament de risc sã se testeze .
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Vorbiþi cu copii dumnevoastrã
despre boalã mentalã. Explica-le cã
sãnãtatea mentalã este o parte la fel de
vitalã a sãnãtãþii ca ºi sãnãtatea fizicã;
Atunci cînd întîlniþi o descriere
aa unei persoane bolnave mental la TV sau într-un film, faceþi
din acesta descriere subiectul unei discuþii în familie. Este
descriere axatã, fidelã? De ce este sau de ce nu este?
Vorbiþi cu copii dumnrvoastrã despre stigmatizare.
Explicaþi-le cã aceasta nu este alceva decît una din formele pe
care le îmbracã prejudecãþile. Discutaþi despre steriotipurile
incorecte care îi descriu pe bolnavii mentali ca violenþi sau
primejdioºi; Folosiþi limbajul de tipul ” oameni înainte de toate”,
adicã vorbiþi despre „o persoanã cu schizofrenie”, ºi nici odatã
despre „un schizofrenic”;
Nu folosiþi niciodatã expresii vulgare discriminatorii,
cum ar fi „nebun”, ca sã descrieþi diferite persoane sau situaþii, ºi
atrageþi-le atenþia copiilor dumnevoastrã atunci cînd se implicã
foloseascã un astfel de limbaj dispreþuitor;
Prezentaþi, ca parte a unor scenarii, relaþii pozitive de
viaþã dintre membrii familiei ºi persoanele cu boli
mentale ºi arãtaþi cã existã speranþe reale de însãnãtoºire ºi
recuperare.
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Dacã
sãnãtatea mentalã –
inclusiv semnele care
povestesc despre
depresie sau alte boli
mentale – nu constitue
o parte a programei
ºcolare referitoare la
sãnãtate,
scrieþi-i directorului, consiliului ºcolii sau dirigintelui,
pentru ca sã se includã ºi astfel de lecþii;
Spuneþi cã elevii sã înveþe despre miºcarea pentru
drepturile celor cu dizabilitãþi aºa cum învaþã despre
drepturile cetãþeneºti, dreptul femeilor ºi în general despre
drepturile omului;
Dacã aflaþi despre un elev cu probleme de sãnãtate
mentalã care este stigmatizat, discutaþi cu diriginþii ºi
profesorii ce s-ar putea întreprinde pentru ca situaþia
respectivã sã înceteze iar elevii sã fie învãþaþi care este
atitudinea corectã;
Cereþi profesorului sã intervinã pentru corectarea
folosirii cuvîntului ”nebun” ºi a altor termeni de jargon
discriminator.
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Scrieþi
editorilor
ziarelor locale ºi al staþiilor
de TV sau radio care publicã
sau transmit programe si
emisiuni care informiazã
corect
publicul
despre
noþiunile
de
sãnãtate
mentalã;
Încurajaþi autorii respectivi sã includã relatãri
despre persoanele cu boli mentale care au fost tratate cu
succes ºi care sunt acum cetãþeni activi, productivi ai
comunitãþii;
Atrageþi atenþia responasabililor de magazine
asupra vitrinelor sau afiºelor care folosesc reclame
discriminatorii.
Cãutaþi sã afleþi cît mai mult despre centrele
comunitare ºi locuinþele protejate pentru persoanele date,
informaþi vecinii ºi prietenii dumnevoastrã despre aceste
unitãþi;
Ajutaþii prin voluntariat, prin contribuþii benevole
sau prin susþinerea legilor care le vin în ajutor, faceþi tot ce
puteþi ca sã eliminaþi prejudecãþile legate de unitãþile
pentru cei care suferã de bili mentale.
Creazã un forum în care sã se discute pe diverse
teme despre persoanele cu probleme de sãnãtate mentalã
unde vor fi implicaþi ºi ei nemijlocit.
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Luaþi legãtura cu staþiile de radio ºi TV nu numai
ca sã le aduceþi la cunuºtinþã referirele nepotrivite la boalã
mentalã, ci ºi ca sã pledaþi pentru prezentarea mai
fregventã – ºi mai echitabilã a bolilor mentale;
Scrieþi editorilor de cãrþi, ziare ºi reviste,
semnalîndu-le referirile nepotrivite sau descrierele jignitoare
care se referã la persoane cu boli mentale;
Votaþi pentru candidaþii cu platforme electorale
care susþin intens sãnãtatea mentalã;
Cereþi foºtilor beneficiari ai serviciilor de sãnãtate
mentalã sã aduca publicului relatãri, care sã ajute la
scãderea gradului de stigmatizare;
Alãturaþi-vã organzaþiilor naþionale care fac
advocacy ºi lobby în sãnãtatea mentalã;
Scrieþi deputaþilor susþinînd paritatea sãnãtãþii
mentale în asigurãrile sociale de sãnãtate.
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