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Vedecká rozprava

Stigma

Medicínsko – psychologická úvaha

Ivan Žucha, Tatiana Čaplová

V medziľudských vzťahoch sa vďaka abstrakcii a komuni-
kácii ustaľujú kognitívne aj emočné schémy, ktoré reprezen-
tujú očakávania, ako majú ľudia vo svojej konkrétnej situ-
ácii
”
vyzerať“, a to vonkajškovo aj vnútorne. Schémy bývajú

produktom akejsi sociálnej dohody aj sociálnej
”
evolúcie“.

Napríklad ľudia sa dosť zhodnú, ako má
”
vyzerať“

”
dobrý

rodič“,
”
pán doktor“,

”
učiteľ“ atď.

Sociálne schémy sa interiorizujú a prispôsobujú sa im
sebaobrazy. Človek nesie so sebou zväzok predstáv nielen
o tom, ako

”
vyzerá“, ale aj o tom, ako

”
má vyzerať“. Ob-

razy a sebaobrazy závisia od mnohých činiteľov, napríklad
od veku, od sociálnej skupiny, od vzdelania, v rôznych okol-
nostiach sa môžu aj podstatne meniť. Napríklad v niekto-
rých kultúrach manželka je bezpodmienečne

”
verná“, iné

kultúry tolerujú konvenciou určené formy
”
nevery“.

Kontrolná činnosť obrazov a sebaobrazov je veľmi inten-
zívna, môže byť až ničivá. Napríklad anorektička môže na
deformovaný sebaobraz napokon zomrieť.

Každá kultúra opatruje obrazy a sebaobrazy ako veľmi
direktívne

”
normy“. Niektoré obrazy nadobúdajú platnosť

”
božích prikázaní“,

”
mravných zákonov“ a pod. Jestvuje ob-

raz
”
normálneho človeka“ podmienený tiež kultúrou, v kto-

rej vznikol. Aj v kultúrach, ktoré sú homogénne, hranice

”
normy“ nie sú ostré, ale predsa sa zreteľne

”
vycítia“

odchýlky. Sú odchýlky, ktoré sa posudzujú ako úchylky.
Ak je človek nosičom úchylky, ktorá sa zreteľne odlišuje
od
”
normy“, stáva sa nápadným, vyvoláva pozornosť oko-

lia, a prostredníctvom sebaobrazu aj svoju, nesie teda na
sebe akési

”
zlé“ znamenie, STIGMU. Stigma môže byť

umelá, napríklad zlodejovi vypália na čelo znamenie, aby
bol ľahko odlíšiteľný od

”
normálnych“ ľudí alebo je pri-

rodzená, napríklad človek je hrbatý: sama
”
príroda“ ho

”
poznamená“. Stigma môže byť

”
dedičná“, teda nielen jed-

notlivec, ale aj jeho rodina je
”
poznamenaná“. Aj blízke

okolie môže stigmou jednotlivca trpieť, napríklad rodina za-
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vrhuje
”
poznamenaného“, hanbí sa za neho, eliminuje ho,

a zároveň sama cíti
”
poznamenanosť“.

Stigmy sú znamenia akejsi
”
menejcennosti“. Ako každá

menejcennosť, môžu byť
”
objektívne“, teda znamenajú reál-

ne mínus vo fungovaní človeka. Napríklad všetci sa zhodnú,
že nedoslýchavosť je stigma. Ale stigmy sú často subjektívne,
teda jestvujú len ako produkt hodnotenia a sebahodnotenia.
Napríklad hrdzavé vlasy môžu byť módne tolerované, do-
konca preferované, ale človek trpí svojou

”
ryšavosťou“ ako

znakom odlišnosti. Niektoré stigmy sú produkty senzitívnej
vzťahovačnosti. Možno trpieť

”
veľkými ušami“, ktoré si ni-

kto nevšimne, ale ich nositeľ sa s nimi celožitne ťažko vy-
rovnáva. Odhad podielu

”
objektívnosti“ a

”
subjektívnosti“

stigmy môže byť náročný až nemožný. Mal Cyrano objek-
tívnu alebo subjektívnu stigmu?

Stigma často, ba vždy evokuje tvorbu stereotypných hod-
notení. Zmocňuje sa ich kultúra a vďaka tradícii, ume-
niu, klebetám a iným socializačným mechanizmom vznikajú
útvary, ktoré sú napokon účinnejšie ako stigmy. Napríklad

”
hrbáč“ je v umení takmer vždy negatívna postava a pri-
sudzujú sa mu rôzne negatívne vlastnosti. Nedoslýchavý sa
hodnotí zväčša ako smiešna figúrka, hovoria sa o ňom vtipy.
Tieto stereotypy bývajú odolné na zmeny kultúrnej atmo-
sféry, pôsobia teda dosť transkultúrne.

”
Blázon“ je postava,

ktorá má nielen medicínsky, ale rozsiahly kultúrny význam.
Vidno aj disociáciu atribútov. Občas je

”
blázon“ smiešny,

inokedy je
”
nebezpečný“, inokedy aj

”
múdry“ a veľmi slo-

bodný. Býva aj
”
chudák“, ktorý prebuje pomoc, ale aj

”
boží

tvor“, ktorý vie, čo neblázni nevedia.

Kultúrne spracovanie stigiem je teda dlhodobý námet tvo-
rivej činnosti ľudstva. Niektoré stigmy majú

”
dobrácky“ cha-

rakter, napríklad roztržití a popletení učenci, ale aj im sa
môže pritrafiť, že ich niektoré skupiny vidia ako čarodejní-
kov a diablových prisluhovačov.

Tvorba stigmiem je celospoločenský proces. Napríklad
spoločnosť v danej kultúre stigmatizuje katov, šarhov, psy-
chiatrov, policajtov a pod. So stigmatizáciou paralelne
prebieha aj atribúcia. Každý psychiater je čudák, trochu
smiešny, ale aj nebezpečný, zákerný, treba byť pred ním na
pozore. Občas aj v týchto procesoch je disociácia, umelec je
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hochštapler, nespoľahlivý, zhýralý, ale zároveň pôsobivý, vie,
čo iní nevedia, vidí do duše a pod.
Choroby sú mohutné nosiče stigiem, a to objektivnych aj

subjektívnych. Už človek s jednoduchou nádchou má stigmu
červeného nosa, napríklad sa hanbí ísť do divadla. Tragické
sú stigmy, ktoré majú osudovú pôsobnosť. Napríklad zoha-
venie tváre po karcinóme je pre človeka katastrofálne, hoci
je medicínsky už zdravý. Stigma je niekedy nie všeobecne
verejná, ale nositeľ o nej vie: napríklad je HIV-pozitívny.
Človek ochotne priznáva, že prekonal infarkt myokardu, ale
hanbí sa za chorobu močového mechúra. Poruchy sexuálneho
života často ťažko stigmatizujú.
Rozhoduje aj premorbídny sebaobraz človeka. Pre namys-

lenú krásavicu môže byť malá vyrážka na tvári pohromou,
kým skromný starec si ju ani nevšimne.
Psychické poruchy a choroby sú výdatnými podmienkami

pre tvorbu stigiem. Fakt, že niekto je len
”
podozrivý“ zo

psychickej poruchy, stigmatizuje nielen osobu, ale aj ro-
dinu. Je veľa rodín, ktoré odmietajú možnosť, že ich člen je

”
blázon“, odmietajú možnosť nielen liečby, ale aj vyšetrenia.
Je to jedna z častých príčin oneskorenej diagnózy porúch, od-
mietania liečby alebo nekvalitnej spolupráce s terapeutmi,
prerušovania liečby, nesúhlasu napríklad s hospitalizáciou,
s elektrokonvulzívnou liečbou, s práceneschopnosťou a inva-
lidizáciou. Stigma chorého môže

”
paradoxne“ sťažovať vznik

a údržbu terapeutického vzťahu.
Stigmy sú rôznorodé. Choroba sa môže prejaviť aj v zo-

vňajšku, napríklad chorý trpí parkinsonskými symptómami
pri liečbe neuroleptikami. Liečba je občas producentom sti-
giem.
Stigmatizujú poruchy pamäti pri elektrokonvulziách. Tuč-

nota je vážnou stigmou – nielen medicínskym – ale aj so-
ciálnym a individuálnym problémom. Často stigmatizujú
poruchy erotického a sexuálneho života ako dôsledky cho-
roby alebo medikamentóznej liečby. Nepozornosť, nesústre-
divosť, bezzáujmovosť a nevýkonnosť stigmatizujú nielen

”
objektívne“, ale môžu byť dôvodmi vzťahovačnosti, chorí si
myslia, že poruchu na nich všeobecne vidno, hanbia sa, uza-
vierajú sa. U chorého teda môže vznikať takrečeno

”
systém“

stigiem, ktorý sa permanentne spracúva. Aj to býva dôvo-
dom odmietavosti liečby.
Môže sa prihodiť, že sústava stigiem chorého objektívne

aj subjektívne zaťažuje viac ako choroba.
Vážne je, keď sa stigmy sociálne zneužívajú. Napríklad

nevýkonnosť alebo sexuálna insuficiencia sa použijú ako dô-
vody v rozvodovom konaní. Povesť

”
blázna“ vyústi do pre-

pustenia z práce. Susedia, spolužiaci, spolupracovníci stig-
matizovaného diskriminujú. Spoločnosť ako celok stigmati-

záciu psychicky chorých môže použiť ako diskriminačný
prostriedok. Napríklad vyhlášky obmedzili možnosť invalid-
ných osôb pre psychickú poruchu pracovať v rozsahu, aký sa
umožnil telesne chorým. Mimoriadne nemravne sa k stigma-
tizácii správajú mediá. Príznaky duševnej poruchy sa pre-
zentujú ako smiešne, zábavné, nebezpečné, nevypočítateľné,
hrozivé, čím sa vo verejnosti vytvára nepriaznivý, nemravný
stereotyp, ktorý sa formuje už v detstve a posilňuje sa nielen
neprestajným opakovaním, ale aj obohacovaním námetov.
Stereotypy verejnosti interagujú so stigmami chorých a vzá-
jomne sa podnecujú. Očakávania, že

”
humanizácia“ spoloč-

nosti a jej inštitúcií odstráni tieto účinky, sa ukazujú ako
pochybné.
Stigma je negatívny podnet, ktorý sa spracováva a môže

byť patogénny. Napríklad stigmatizovaní sa občas stávajú
závislými od alkoholu. Bývajú reaktívne stavy, depresívne,
úzkostne depresívne, ktoré sú rizikami suicidných pokusov
a sociálnej izolócie, alebo aj neprimeraných protestov, cha-
rakterových zmien, trestných činov.
Pokusy

”
bojovať“ so stigmatizáciou sú neveľmi úspešné.

Azda by mohli pomôcť zlepšené zákony a predpisy. Majú sa
dotýkať aj výchovy. Napríklad takzvaná

”
etická výchova“ by

mala mať ako dôležitý námet vzťahy sociálne
”
silných“ so

sociálne
”
slabými“, napríklad zdravých s chorými. Pracov-

níci v masmédiách by mali rešpektovať ľudskú dôstojnosť
a dodržovať zásady masmediálnej etiky. Duševne chorý člo-
vek nie je producent

”
pikošiek“ a senzácií. Štruktúra opat-

rení na pomoc ľuďom v núdzi by mala prihliadať na skupiny
bezmocných, hoci sčasti aj z vlastnej viny, napríklad bez-
domovcov. Je zaujímavé, že bezdomovectvo niekoho ťažko
stigmatizuje a traumatizuje, ale je skupina bezdomovcov,
ktorí svoj

”
osud“ prijímajú bez stigmatizácie. Psychiatria

vo svojich občas
”
zúfalých“ pokusoch o odstránenie stigiem

aj preháňala. Napríklad
”
antipsychiatria“ (ako súčasť psy-

chiatrie) svojou zdanlivou
”
revolučnosťou“ ústila do výstrel-

kov, ktorých odôvodnenosť sa už dávno prekonala: odmieta-
vosť diagnózy, odmietavosť choroby ako takej, inštituciona-
lizácie, liečby biologickými prostriedkami a neodôvodnené
preferovanie psychologických prostriedkov liečby, občas ob-
čas vedecky sporných.
Pozitívnym dedičstvom antipsychiatrie je zvýšenie zá-

ujmu o
”
ľudské“ problémy chorých, pokusy urobiť terapiu

”
komplexnou“ a upustiť od čiste

”
medicínskeho“ modelu

chorôb a prihliadať na potreby pacienta ako
”
celého člo-

veka“, aj s jeho prostredím.

Do redakcie došlo 12.12.2006.


