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STRESZCZENIE 

Stygmatyzacja osób z diagnozą choroby psychicznej jest problemem niezwykle szerokim i stale 

aktualnym. W ogólnym ujęciu polega ona na napiętnowaniu tego, kto leczył lub leczy się 

psychiatrycznie. Na podstawie przeglądu dostępnych badań można wysunąć wniosek, iż 

szczególnie stygmatyzuje i wyklucza społecznie choroba królewska. Celem niniejszej rozprawy 

doktorskiej jest przyjrzenie się zjawisku stygmy w odniesieniu do osób z diagnozą schizofrenii 

paranoidalnej. Poza publiczną stygmą, pojmowaną jako napiętnowanie pacjenta przez 

społeczeństwo pojawia się self-stygma, która ma miejsce wtedy, gdy pacjent internalizuje i odnosi 

do siebie negatywne stereotypy, co utrudnia odegranie społecznej roli i zaburza szeroko pojmowany 

dobrostan psychiczny pacjenta. 

Praca koncentruje się na zbadaniu wpływu autostygmatyzacji na funkcjonowanie społeczne 

pacjenta z rozpoznaną schizofrenią. W tym celu przebadano 40 pacjentów II Kliniki Psychiatrii i 

Rehabilitacji Psychiatrycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z rozpoznaniem F20, 

wykorzystując narzędzia badawcze tj. PANSS, kwestionariusz osobowy, GAF, „Moje Myśli i 

Odczucia”, COPE, ISMI Scale i SWLS. Na podstawie udzielonych przez pacjentów odpowiedzi w 

badaniach kwestionariuszowych podzielono całą grupę na pacjentów z wysokim poziomem 

autostygmatyzacji i niskim poziomem autostygmatyzacji. Dzięki temu możliwe okazało się 

zweryfikowanie założeń i hipotez badawczych przez zbadanie korelacji pomiędzy wglądem a 

poziomem autostygmatyzacji oraz pomiędzy aktywnymi strategiami radzenia sobie ze stresem i 

poczuciem satysfakcji życiowej a self-stygmą. 

Badania zaprezentowane w pracy za pewne wymagają poszerzenia i uzupełnienia celem 

zwiększania świadomości społecznej i poprawy życia i funkcjonowania pacjentów z rozpoznaniem 

schizofrenii paranoidalnej a także wyeliminowania piętna choroby psychicznej.  
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SUMMARY 

Stigmatization of the mentally ill is an extremely wide and constantly current problem. In general, 

this phenomenon is based on the stigma and social exclusion of person with a psychiatric diagnosis. 

Based on the review of available studies, it can be concluded that, from all mental illness the 

paranoid schizophrenia stigmatizes in significant way. The aim of my dissertation is to look at the 

phenomenon of stigma in relation to people with a diagnosis of paranoid schizophrenia. In addition 

to public stigma, conceived as stigmatizing a patient by society, self-stigma occurs when the patient 

internalizes and relies on negative stereotypes, which makes it difficult to play a social role and 

disturbs the patient's mental well-being. 

The work focuses on examining the impact of self-stigmatization on the social functioning of a 

patient diagnosed with schizophrenia. For this purpose, 40 patients of the II Department of 

Psychiatry and Psychiatric Rehabilitation of the Medical University of Lublin with F20 diagnosis 

were examined, using research tools such as PANSS, personal questionnaire, GAF, "My Thoughts 

and Feelings", COPE, ISMI Scale and SWLS. Based on the responses given by patients in 

questionnaire studies, the whole group was divided into patients with high level of self-stigma 

and low level of self-stigma. Thanks to this, it was possible to verify the assumptions and 

hypotheses by examining the correlation between insight and the level of self-stigmatization and 

between active strategies of coping with stress and the sense of life satisfaction and self-

stigma.The studies presented in the work, for some reason, require broadening and 

complementing to increase public awareness and improve the life and functioning of patients 

diagnosed with paranoid schizophrenia and eliminate the stigma of mental illness. 


