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Στον όρο “στίγμα” αποδίδεται η έννοια κηλίδα, ανεξίτηλο σημάδι.

Μεταφορικά το στίγμα είναι ένας έντονα μειωτικός χαρακτηρισμός που αποδίδεται σε κάποιον και από
τον οποίο είναι πολύ δύσκολο να απαλλαχθεί. .

Στιγματίζω σημαίνει σημαδεύω, κατηγορώ, επικρίνω κάποιον με οξύτητα, του αποδίδω ένα βαρύ 
χαρακτηρισμό που έχει ως αποτέλεσμα την οριστική ηθική του μείωση ή εξόντωση. 

Σε διάφορες εποχές και κοινωνίες, πολλές ήταν οι ασθένειες που πήραν το χαρακτήρα 'στίγματος", ο 
καρκίνος, η φυματίωση, το AIDS. Οι διαταραχές που στιγματίζονταν θεωρούνταν ανυπόληπτες και 
εξευτελιστικές. Αναμφίβολα όμως, η πιο στιγματισμένη μεταξύ όλων είναι η ψυχική νόσος.
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Καταγράφηκε για πρώτη φορά από τον κοινωνιολόγο Εrving Golman το 1963 οποίος την όρισε ως μια
ιδιότητα που στερεί την πλήρη κοινωνική αποδοχή. Ο κοινωνιολόγος Thomas Scheff το 1966 διατύπωσε τη
“θεωρία της ετικέτας” (Labelling theory) σύμφωνα με την οποία η κοινωνική στάση απέναντι σε άτομα τα οποία
εμφανίζουν κάποιου είδους ιδιαιτερότητα δεν εξαρτάται τόσο από την συμπεριφορά τους , όσο από την
ταμπέλα που τους έχει αποδοθεί από τον κοινωνικό τους περίγυρο. Αυτό σημαίνει ότι ένας άνθρωπος που
πάσχει από σχιζοφρένεια θα αντιμετωπίζεται ως επικίνδυνος και απρόβλεπτος παρά το γεγονός ότι ουδέποτε
έχει επιδείξει αυτή τη συμπεριφορά.
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Η σύγχρονη αντίληψη για την ψυχιατρική , “επιβάλλει” την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση χρονιών ψυχικά
πασχόντων, με στόχο την μείωση του στίγματος, την προαγωγή της ισότητας διασφαλίζοντας μια καλύτερη
ποιότητα ζωής.

Οι εξωνοσοκομειακές δομές ( οικοτροφείο, ξενώνας, , προστατευμένα διαμερίσματα) συμβάλλουν
καθοριστικά στη διαδικασία.

Αποτελέσματα μελετών παρατήρησης κατέγραψαν σημαντική βελτίωση σε μικρό συγκριτικά χρονικό
διάστημα:

 στις δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης

 οικιακές δεξιότητες

 κοινωνικές δεξιότητες

 ατομικές δυνατότητες

Συμπερασματικά: οι σύγχρονες απόψεις συγκλίνουν στο ότι η διαβίωση στις εξωνοσοκομειακές δομές
συμβάλλει καθοριστικά και στην αλλαγή στάσης της κοινότητας απέναντι στην ψυχική νόσο, την προαγωγή της
ψυχικής υγείας του πληθυσμού και την προώθηση της κοινωνικής αλληλεγγύης.


