СВАЛЕНИ ДАННИ ОТ РЕАЛИЗИРАНО АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ НА
ХОРА С ПСИХИЧНИ ПРОБЛЕМИ
Анализ на данните от проведено анкетно проучване на хора с психични
разстройства
Представените данни са получени от проведено анкетно проучване. Попълнените анкетни
карти са анонимни и имат за цел да проучат затрудненията, които срещат хората с
психични разстройства в ежедневието си. Посочените данни са предварителни и целят да
се употребяват, като база за анализиране от страна на експерти в областта на
психиатрията, психологията и социологията.
Целта на това проучване е да се изследват нагласите на респонденти по отношение
тяхното възприятие за болестта им, отношението на другите към тях, възможностите за
социалното им включване и трудностите, които те изпитват в процеса на собствената си
реинтеграция в обществото. Данните са от направено анкетно проучване на целева група
от 30 души пълнолетни граждани, по-голямата част от които настанени в психиатрично
заведение и една по-малка група с по-лека степен на разстройство извън
специализираното заведение. Използваният въпросник е съставен от 18 въпроса насочени
към субективното възприятие на анкетираните лица за техните възможности за реализация
в социалната среда и обстоятелствата, които те идентифицират като затрудняващи този
процес. Настоящият анализ е направен върху първично събраната информация от
отговорите на анкетираните чрез интерпретация на обобщените отговори на всеки въпрос
от анкетата.
Въпрос 1. Смятате ли, че имате психично разстройство?
Двадесет от тридесетте анкетирани са отговорили положително. 9 души са отрекли, че
имат такова разстройство и един не е посочил отговор. В проценти тези данни са
съответно 67%, 30% и 3% (Графика 1). Съзнанието за болест в две трети от анкетираната
група предполага и по-голяма степен на обективност на оценката на отношенията с
окръжаващата социална среда. Това означава, че отговорите дадени на следващите
въпроси в анкетата могат да се считат в значителна степен достоверни поради наличието
на критичност към собственото състояние.

Графика 1.1. Представените три стойности показват броя лица посочили съответния
отговор.
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Графика 1.2. Представените стойности са в проценти за съответно посочения отговор
от лицата попълнили анкетни карти.
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Въпрос 2. Ако да, считате ли, че това разстройство Ви прави по-различен/а от
останалите?
Въпрос две, наложен отново върху цялата група от тридесет души трябва да се
интерпретира от гледна точка на онези двадесет души отговорили положително на първия
въпрос. Възможните отговори са в три нюанса или вариации на съзнанието за болест. Тук

е важно да се има предвид, че 10 те души (или 33%) отговорили, че не се чувстват помалоценни може да не съвпадат с онези 10 души, които са отрекли да имат психично
разстройство. С други думи, не всички, които признават наличието на такова заболяване
задължително трябва да се чувстват по-малоценни. От групата на онези, които се чувстват
по различни, 23 % твърдо смятат това, а останалите 44% изпитват това чувство в някакъв
нюансиран вариант ( „по-скоро“ и „отчасти“)
Графика 2.1. Представените стойности показват броя лица посочили съответния
отговор.
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Графика 2.2 Представените стойности са в проценти за съответно посочения отговор
от лицата попълнили анкетни карти.
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Въпрос 3. Чувствате ли се по-малоценен/а от останалите хора, поради психичното Ви
разстройство?
Трети въпрос е вариант на предишния и изследва отново връзката между ниското или
различното самочувствие и самоусещане по отношение на психичното разстройство.
Смисълът на този въпрос е да акцентира върху евентуалната причина за това чувство за
“различност“ от другите, което е в резултат от психичната болест, а не поради някакви
други психологически характеристики на анкетирания. Освен това тук акцентът е и върху
чувството за малоценност, а не само различност. Интересното е, че групата на тези, които
не признават наличието на болест и съответно не се чувстват по-малоценни се увеличава,
когато въпросът е конкретизиран по отношение на причината – наличието на психична
болест. Броят на тези, които се чувстват по-различни намалява, когато става въпрос дали
се чувстват малоценни (от 7 души отговорили на предишния въпрос, че се чувстват поразлични поради психичното си разстройство, тук те намаляват на 4 души, което обяснява
и повишената бройка на тези, които не се чувстват малоценни поради психичното си
разстройство). Това е важен факт свързан с очертаването по-скоро на обективни
обстоятелства пречещи на интеграцията на тези хора отколкото техните вътрешни нагласи
и бариери
Графика 3.1. Представените стойности показват броя лица посочили съответния
отговор.
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Графика 3.2. Представените стойности са в проценти за съответно посочения отговор
от лицата попълнили анкетни карти.
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Въпрос 4. Информирани ли сте за характера на Вашето психично разстройство?
На този въпрос 93% (28 души) от анкетираните са отговорили, че са осведомени и само
7% (2 души) са отговорили отрицателно (Графика 4). Съпоставено с предишния отговор
на въпроса за наличие на съзнание за психично разстройство това означава, че 26 % от
анкетираните отказват да приемат, че са болни, т.е. информираността за наличие на
дадено заболяване не е гаранция за субективното възприемане на този факт. Възможно
обяснение тук е, че една част от анкетираните болни са били в някаква степен на
увреждане на способността им за съждение и критична оценка на собственото си
състояние.
Графика 4.1. Представените стойности показват броя лица посочили съответния
отговор.
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Графика 4.2. Представените стойности са в проценти за съответно посочения отговор
от лицата попълнили анкетни карти.
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Въпрос 5. Ако да, моля напишете какво е то? (представена е таблица с получените отговори,
графика с категоризираните отговори и процентно разпределение за съответния отговор)
На таблицата са представени получените отговори. Всяко лице попълнило анкета е
посочило вида на психичното си разстройство и годината през която е разбрал за него.
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Седемте процента отговорили положително на въпрос 4. са разпределили отговорите си по
отношение на характера за собственото си състояние. Прави впечатление добрата информираност
на респондентите по отношение разпределението на диагнозите на психотични и непсихотични,
както и относително високия процент на оценяващите заболяването си като непсихотично – 40 %
Графика 5.1. Представените стойности показват броя лица посочили съответния отговор.
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Графика 5.2. Представените стойности са в проценти за съответно посочения отговор от
лицата попълнили анкетни карти.
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Въпрос 6. Кой и кога Ви е информирал?

Над половината от отговорилите (53%) посочват че са научили за характера на
заболяването си в психодиспансер. По равно са процентите на лицата получили тази

информация от личния си лекар (17 %) или от психиатър (17 %) и само 10 % са получили
информацията от многопрофилна болница (Графика 6). Тези данни показват, че ролята на
бившия психодиспансер или сега Център за психично здраве като основна точка за достъп
до системата на психиатрично обслужване и информация за състоянието на страдащите от
психични разстройства е ключова. От друга страна, ролята на общопрактикуващите
лекари е минимална в тези случаи, което може да се обясни с липсата на компетентност и
знания в областта на психичното здраве. Същото не може да се каже обаче за психиатрите,
които също така имат минимална роля в процеса на информиране за наличието на
заболяване. Причините тук са вероятно две. Първата очевидно е свързана с наличието на
стигма и отказ за директен контакт с психиатър в началото на заболяването. Втората, помалко значима, но все пак заслужаваща внимание може да е свързана със затварянето на
групи пациенти около свободно практикуващи амбулаторни психиатри и които не
достигат до останалата част от психиатричната система.
Графика 6.1. Представените стойности показват броя лица посочили съответния
отговор.
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Графика 6.2. Представените стойности са в проценти за съответно посочения отговор
от лицата попълнили анкетни карти.
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Графика 6.3. Представените стойности показват броя лица посочили съответния
отговор.
Следващия въпрос няма особена информативност поради различните години в които е
получена тази информация от изброените служби поради различната възраст на
респондентите и началото на заболяването им. Единственото, което прави впечатление, е,
че от малкото получили информацията за собственото заболяване от личния лекар, двама
са я получили през 2001 г. един през 2002 и само един преди реформите през 2000 г. От
многопрофилните болници (МБАЛ) информацията също се получава след 2000 г. т.е.
след децентрализирането на системата на здравеопазването, което се обяснява със
затворения характер на системата на психиатрично обслужване в предходните години.
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Графика 6.4. Представените стойности са в проценти за съответно посочения отговор
от лицата попълнили анкетни карти.
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7. Чувствате ли се обиден/а на обществото, поради психичното Ви разстройство?

Този въпрос засяга отношението на респондента към обкръжаващата го социална среда.
Интересното тук е, че 18 или 60 % от анкетираните са отговорили, че не се чувстват
обидени. 20 % категорично са заявили, че се чувстват обидени и още толкова в някакъв
нюанс на това усещане. Важно да се обърне внимание на този резултат от анкетата,
защото тук за първи път се проясняват причините за психиатричната стигма, свързана с
изолацията на пациентите и тяхното самочувствие, че са част от обществото. Ако 60 % от
анкетираните заявяват, че не са обидени на обществото, то това означава, че причините за
тяхното неблагополучие, (което ще проличи от следващите им отговори) са свързани поскоро с организацията на тяхното обслужване или липсата на равни възможности за
трудова заетост за което те не обвиняват обществото като цяло, а по-скоро системата в
която живеят (един от анкетираните дори е отговорил с пояснение, че се чувства обиден
на властта, а не на обществото).
Графика 7.1. Представените стойности показват броя лица посочили съответния
отговор.
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Графика 7.2. Представените стойности са в проценти за съответно посочения отговор
от лицата попълнили анкетни карти.
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В допълнение към въпроса в една от анкетите попълвалия е посочил, че: „Чувства
се обиден/а на властта, а не на общестото“
8. До каква степен психичното Ви разстройство влияе върху ефективното Ви
общуване с другите хора, които нямат психично разстройство?
Въпрос осем, уточнява дали психичното разстройство на интервюирания дава отражение
върху неговите ефективни комуникации с другите хора. С въпроса се търси нивото на
психиатрична стигма и чувството на изолираност от останалите здрави членове на
обществото. Отговорите подредени в степени от най-висока до най-ниска показват, че
респондентите като цяло считат, че тяхното психично разстройство влияе върху
общуването им с другите, но то не е определящо. 34 % са посочили, че това влияние е в
най-ниска степен и само 7 % са посочили, че то е в най-висока степен. Интересното тук е,
че доста висок процент (24%) са посочили предпоследната, четвърта степен преди найниската – пета степен, т.е. повечето са преценили, че наличието на психично разстройство
все пак влияе на отношенията им с другите, но са се въздържали от крайната оценка.
Графика 8.1. Представените стойности показват броя лица посочили съответния
отговор.
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Графика 8.2. Представените стойности са в проценти за съответно посочения отговор
от лицата попълнили анкетни карти.
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9. Имате ли проблеми в отношенията със своите близки/семейство и приятели/,
които са свързани с психичното Ви разстройство?
Когато осми въпрос се отнесе към близките от семейството или близкото обкръжение на
респондентите процентите на тези които декларират, че нямат проблеми съвпада с
процента на посочилите най-ниска степен на влияние на психичното им разстройство
върху отношенията им с другите - 34 %

Графика 9.1. Представените стойности показват броя лица посочили съответния
отговор.
Имате ли проблеми в отношенията със своите близки/семейство и
приятели/, които са свързани с психичното Ви разстройство?
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Графика 9.2. Представените стойности са в проценти за съответно посочения отговор
от лицата попълнили анкетни карти.
Имате ли проблеми в отношенията със своите близки/семейство и
приятели/, които са свързани с психичното Ви разстройство?
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В допълнителна бележка един от респондентите е уточнил, че в период на криза (мания),
т.е. когато психичното разстройство е в активна фаза е възможно отношенията в

семейството да са влошени. Тук при по-задълбочен анализ би могло да се мисли и за
евентуален опит за омаловажаване на проблеми предизвикани от психичното разстройство
или по-скоро оправдаване на неговото наличие, тъй като едва ли всички членове на
семейството на респондента и неговото близко обкръжение възприемат болестните му
прояви в пълната степен на оправдание и прошка. В този смисъл може да става въпрос и
за несъзнавана автостигматизация.
В допълнение на посочения въпрос в една от анкетите е посочено, че:
„Рчдко се срещат проблеми в оношенията със близките/семейство и приятели/, но
такива има, когато попълвалия е в мания“ ( страд от Афективно разстройство)
10. Работите ли в момента?
Десети въпрос отваря темата за заетостта на респондентите и от отговорите става ясно, че
две трети (67 %) от тях не работят.
Графика 10.1. Представените стойности показват броя лица посочили съответния
отговор.
Работите ли в момента?
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Графика 10.2. Представените стойности са в проценти за съответно посочения
отговор от лицата попълнили анкетни карти.
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Графика 10.3. Вашата длъжността по специалността Ви ли е?
На въпроса дали длъжността, която заемат е по специалността им, 60% от работещите са
отговорили, че тя е по специалността им. Това означава, че от всички респонденти само 6
души (20%) са запазили своята социална интеграция.
Представените стойности показват броя лица посочили съответния отговор.
Вашата длъжността по специалността Ви ли е?
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Графика 10.4. Представените стойности са в проценти за съответно посочения
отговор от лицата попълнили анкетни карти.
Вашата длъвност по специалността Ви ли е?
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20%
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Трябва да се има предвид, че следващите въпроси, свързани с отношения на работното
място са релевантни за една относително малка част от респондентите. Тези, които не
срещат или рядко срещат проблеми в общуването с колегите си са почти наравно с тези,
които съобщават някакви проблеми – 23 % спрямо 17 %.
На таблицата са представени получените отговори на зададения въпрос от лицата,
които работят. Лицата попълнили анкетната карта са посочили длъжността която
заемат и дали тя е по специалността им. (представена е таблица с получените
отговори, графика с категоризираните отговори и процентно разпределение за
съответния отговор)
Специалност

Длъжността Ви по специалността ли е?

Санитар
Учителка
Програмист
Треньор на деца по плуване
Служителка в НАП
Касиер в банка

Не е посочено
По специалността
Не е посочено
По специалността
По специалността
По специалността

Началник склад
Пазач на склад
Счетоводител
Шофьор

Не е по специалността
Не е по специалността
По специалността
По специалността

11. Срещате ли трудности в общуването с колегите във формално и неформално
отношение? Ако не работите в момента, отговорете за предишни периоди, когато сте
работили.
Графика 11.1. Представените стойности показват броя лица посочили съответния
отговор.
По-голямата част от работещите (22 %) не свързват проблемите си в службата с
психичното разстройство, 16 % смятат, че донякъде това е така и нито един не е заявил
такава пряка връзка.
Срещате ли трудности в общуването с колегите във формално и
неформално отношение? Ако не работите в момента, отговорете за
предишни периоди, когато сте работили.
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Графика 11.2. Представените стойности са в проценти за съответно посочения
отговор от лицата попълнили анкетни карти.
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12. Смятате ли, че проблемите Ви в работата/ако имате такива/ се дължат на
психичното Ви разстройство?
Въпрос дванадесет е отнесен към възприемането на бъдещето от страна на респондентите
и оценката на тежестта на заболяването спрямо възможностите за трудова реализация.
Прави впечатление високия процент на отговорилите, които считат, че могат да се
реализират професионално, независимо от психичното си заболяване (72 %). Само 4 % са
отговорили, че не считат, че могат да се реализират професионално поради наличието на
това заболяване.
Графика 12.1. Представените стойности показват броя лица посочили съответния
отговор.
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Графика 12.2. Представените стойности са в проценти за съответно посочения
отговор от лицата попълнили анкетни карти.
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13. Считате ли, че можете да се реализирате професионално, независимо от
психичното разстройство от което страдате?
Графика 13.1. Представените стойности показват броя лица посочили съответния
отговор.
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Графика 13.2. Представените стойности са в проценти за съответно посочения
отговор от лицата попълнили анкетни карти.
Считате ли, че можете д се реализирате професионално,
независимо от психичното разстройство от което страдате?
10%

4%

Да считам

14%

По-скоро считам
Донякъде считам
Не, не считам

72%

Отговорите на въпрос тринадесет обаче, съпоставени с отговорите на въпрос
четиринадесет „Срещали ли сте дискриминационно отношение от страна на работодател
свързано с психичното разстройство“ показват сериозно несъвпадение между
субективната оценка на възможностите и обективните затруднения при реализацията им.
Над половината от анкетираните - 56% са отговорили положително на този въпрос и само
37 % са отговорили отрицателно
14. Срещали ли сте дискриминационно отношение /предразсъдъци/ от страна на Ваш
работодател, свързани с психичното Ви разстройство?
Графика 14.1. Представените стойности показват броя лица посочили съответния
отговор.
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Графика 14.2. Представените стойности са в проценти за съответно посочения
отговор от лицата попълнили анкетни карти.
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Интерпретацията на тези данни ясно показва, че проблемите, които страдащите от
психични разстройства имат не са свързани толкова със самото естество на тяхното
разстройство, колкото с наличието на отрицателно отношение към тях от страна на
работодателите. Отговорите на следващия уточняващ въпрос: „Ако да, в какво се е
изразявало това дискриминационно отношение“ показват, че става въпрос за отказ на
работодателите да поемат тежестта и риска да имат наети лица с психични разстройства.
Ако да, в какво се е изразявало то?
Графика 14.3. Представените стойности показват броя лица посочили съответния
отговор.
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Графика 14.4. Представените стойности са в проценти за съответно посочения
отговор от лицата попълнили анкетни карти.
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Този извод обаче противоречи на предишните данни, свързани с въпроса за отношението
на обществото към хората с психично заболяване, тъй като там отговорите са по-скоро
отрицателни (повечето от анкетираните не се чувстват обидени на обществото,
психичното им разстройство не влияе в голяма степен на общуването им с другите, не
срещат или рядко срещат трудности с колегите си в работната среда и т.н.).
Възможните интерпретации на това противоречие са две. Първата е да приемем, че от
гледна точка на анкетираните нито болестта им, нито обществото като цяло представляват
някаква непреодолима преграда за тяхното социално интегриране и нормално
функциониране, а по-скоро системата, в която живеем всички създава предпоставки за
тяхната социална дисфункция. В този смисъл, причината за това не е толкова в общата
негативна нагласа на обществото към тези индивиди, а по-скоро в страха на
работодателите от загуба на конкурентноспособност поради евентуално по-ниската
производителност на работници с психични разстройства.
Другата линия на интерпретация е противоположна. Стигмата и дискриминацията са
толкова силни и непреодолими, че анкетираните създават в себе си една илюзорна
представа за заобикалящия свят, където желаното се смесва с действителното и където се
задействат подсъзнателните механизми на автостигматизация и оправдание в болестта. От

свободно написаните отговори става очевидно, че в работната среда хората с психични
разстройства се сблъскват със сериозни проблеми дължащи се именно на
дискриминационно отношение към тях.
Отговорите на следващия въпрос като че ли решават тази дилема. На въпроса „Какво
искате да се промени във Вашия живот“ всички респонденти са отговорили по някакъв
начин с изключение на двама, единият от които е дал отговор „Нищо“ а другият не е
отговорил въобще. Преобладаващата част от отговорите на останалите са свързани
именно с наличието на стигма и дискриминация от страна на околните и обществото,
което изглежда подкрепя втората хипотеза. Най-много са тези, които биха искали „...да
нямат проблеми с околните свързани с тяхното заболяване“, „…да имат повече приятели и
да живеят като другите“, „като равни в обществото“ - общо 57 %, а 28 % биха искали „да
не се чувстват отхвърлени“ и „да не се страхуват да говорят за своето страдание пред
непознати“. Свободните отговори само подкрепят тези данни от категоризираните
въпроси.
Посочените в таблицата отговори са свободно написани от попълнилите анкетата.
(представена е таблица с получените отговори, графика с категоризираните отговори
и процентно разпределение за съответния отговор)
Срещал съм
Нямам работодател, първият ме уволни като се разболях
Не
Не мога да намеря работа, като разберат, че съм болна
Да срещал съм
Не ме вземат на работа с ТЕЛК
Никой не ме взема на работа
Да, имат ме за невменяем, а пък защото съм болен ми използват труда
Да, като научат за болестта ме уволняват
Общуването
Не, сега не работя, преди да
Да, правят ми забележки
Проблеми с честите болнични
Като се раболях първият път ме уволниха от работа
Работих преди да се разболея, като занесох болничния ме уволниха, сега не
работя
Не
Не
Не
Не считам
Не
Не
Не
Не

Не работя много отдавна, пенсионер съм
Никой не ме иска, като ми види медицинското, че съм лежала в Курило
Просто не ме наемат на работа вече 10 години, защото съм пенсионер
Не
Не
Не съм работил
15. Какво искате да се промени във Вашия живот?
Петнадесети въпрос изследва вероятните проблеми, които респондентите имат с
институциите. Тук отново се наблюдава описания по-горе феномен на опит за
омаловажаване на трудностите срещани от страна на респондентите, този път свързани с
отношението към институциите. Половината от анкетираните категорично отговарят
отрицателно на този въпрос, а от останалите само 27 % ясно твърдят, че срещат
затруднения.
Графика 15.1. Представените стойности показват броя лица посочили съответния
отговор.

Какво искате да се промени във Вашия живот?
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Да нямам проблеми с околните
заради моето заболяване
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Да имам повече приятели
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страдание
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непознати
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1

Нищо

1
0

Да живея като другите и да
бъда приета/а като равен/а в
обществото
Друго

Не е посочен отговор

Графика 15.2. Представените стойности са в проценти за съответно посочения
отговор от лицата попълнили анкетни карти.

Какво искате да се промени във вашия
живот?
Да нямам проблеми с
околните заради моето
заболяване

2%
15%

Да имам повече приятели

19%

Да не се чувствам отхвърлен и
белязан заради моето
страдание
Да не се страхувам да говоря
за моето страдание пред
непознати
Нищо
19%

19%

Да живея като другите и да
бъда приета/а като равен/а в
обществото
Друго

2%
13%

11%

Не е посочен отговор

Посочените в таблицата отговори са свободно написани от попълнилите анкетата.
Какво искате да се промени във Вашия живот?
/Друго/
Да имам работа
Да подобрят отношението си към мен
Да работя по специалността си – учител по физика
Да се излекувам
Да живея по-добре
Да замина за чужбина
Да не ме обиждат, някой като ми се скара все едно
потъвам в земята за кратко време

16. Срещате ли трудности трудности, когато се налага да общувате с институции?
На уточняващия въпрос кои са най-големите препятствия с които се сблъскват
респондентите най-голям дял заемат отговорите „Не ме изслушват““ и „…Не ми обръщат
достатъчно внимание“. Същото съотношение се наблюдава и при отговорите със свободен
текст. Противоречието в сравнение с отговорите на предишните въпроси най-вероятно се
дължи на подсъзнателен страх от институцията и очакването, че ще бъдат разбрани само
ако бъдат изслушани.
Графика 16.1. Представените стойности показват броя лица посочили съответния
отговор.
Срещате ли трудности трудности, когато се налага да общувате с
институции?
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7

Не, не срещам
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4

2
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Да, срещам

Понякога срещам

Не, не срещам

Графика 16.2. Представените стойности са в проценти за съответно посочения
отговор от лицата попълнили анкетни карти.
Срещате ли трудности, като се налага да общувате с
институции?

27%

Да, срещам
Понякога срещам

50%

Не, не срещам

23%

17. Моля, посочете най-голямата трудност
Посочените в таблицата отговори са свободно написани от попълнилите анкетата.
(представена е таблица с получените отговори, графика с категоризираните отговори
и процентно разпределение за съответния отговор)
Мисля, че не ме изслушват
Не ми помагат или ме връщат понеже ми личи
Адаптацията
Често ме връщат
Загуба на близък човек
Ходи сестра ми, аз си седя вкъщи
Адаптацията
Мислят, че като съм болна, могат да ме излъжат
Казват „Ти си луда“ и не ме изслушват
Адекватността
Пълна мафия и крият информации
Бавно работят с мен поради болестта ми
При плащане на сметки
Не ме изслушват, бързо ме отпращат
Мисля, че с мен работят бавно, майка ми ходи по институциите
Връщат ме много пъти, не ме слушат като видят ТЕЛК-а

Когато съм весел правя скандали и ме гонят
Последният въпрос от анкетата изследва нагласите и очакванията на респондентите към
обществото. На въпроса „Какво бихте искали да се промени в обществото, за да се
чувствате приети?“ 25 % от отговорилите са посочили отговора „Да ни позволят да
работим“. Високият процент респонденти, които са избрали точно тази формулировка на
евентуалния им отговор говори, че има активна съпротива от страна на обществото (или
системата) срещу интеграцията на тези хора. Не са за пренебрегване и другите отговори
на този въпрос, дадени в свободен текст като напр. „Да се знае, че не сме заразни…“, „Да
станат по-добри към нас“, от които става още по-ясно, че хората с психични разстройства
се сблъскват с високи нива на стигматизация и дискриминация.
Графика 17.1. Представените стойности показват броя лица посочили съответния
отговор.

Моля, посочете най-голямата трудност
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Не се чувствам адаптиран към
този вид дейност
Трудно ми е да платя сметките си
самостоятелно
Друго

Графика 17.2. Представените стойности са в проценти за съответно посочения
отговор от лицата попълнили анкетни карти.
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18. Какво бихте искали да се промени в обществото, за да се чувствате приети?
В заключение, от направената макар и не репрезентативна анкета може да се направи
извода, че психично болните в България са в силно угнетена и неглижирана позиция в
сравнение с другите граждани. Дискриминационното и отхвърлящо отношение на
обществото като цяло към тези хора води от една страна до развиване на механизми на
психологическа защита и опит за адаптация към враждебната среда, което проличава от
скритите противоречия в дадените отговори, а от друга показва дълбоката травма от тази
неравностойна позиция в обществото, която тяхното заболяване им налага. Изводите от
анкетата дават основание за сериозни стъпки за подобряване на грижата и отношението
към тези хора от страна на обществото и институциите чрез решителни действия за
реинтеграция, намаляване на стигмата и дискриминацията, законодателни мерки за
ефективно социално включване и цялостна реформа на съществуващата система на
психиатрични услуги у нас.
(представена е таблица с получените отговори, графика с категоризираните отговори
и процентно разпределение за съответния отговор)
Да не ни смятат за различни
Да има работа за нас, да сме като другите
Да си намеря работа, аз мога да работя, но никой не ме взима
Да са по внимателни с нас и да знаят, че всеки може да се разболе

Да са по добри при общуването
Да мислят, че и ние сме хора
Да станат по-вярващи, а не завистливи
Да подобря здравословното си състояние
Да знаят, че всеки може да се разболее и ние сме хора
Да знае, че сме хора като тях
Да получаваме уважение
Не знам
Възпитанието
Да имаме работа, да сме като другите
Искам да променя обществото да ни приеме
Да съм като другите
Да станат по-добри към нас
Да има работа за такива като мен, да не сме само на пенсии, да мога да ходя на кино
и да не ни приемат, като второстепенни
Всички да знаят, че могат да се разболеят и да бъдат по толерантни
Да има много любов
Нищо
Да се знае, че не ме заразни
Искам работа
Да е по-спокойно иначе съм приет
Трябва винаги да си пия лекарствата за да бъда добре
Да съм приета
Да ни приемат като равни и да имаме работа
Графика 18.1. Представените стойности показват броя лица посочили съответния
отговор.
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Графика 18.2. Представените стойности са в проценти за съответно посочения
отговор от лицата попълнили анкетни карти.
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