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Dopad schizofrénie na život človeka a jeho rodiny  

LETOVANCOVÁ Katarína 

 

Abstrakt 

Príspevok je obsahovo zameraný na problematiku závažného duševného ochorenia, 

schizofrénie. Popisuje dopad schizofrénie na život človeka a jeho rodiny. Zaoberá sa 

problémami, s ktorými sú ľudia trpiaci schizofréniou a ich rodiny konfrontovaní každodenne. 

Príspevok rovnako popisuje výskum, ktorého hlavným cieľom bolo zistiť dopad schizofrénie 

na život človeka, ktorý ňou trpí a na život jeho rodiny.  
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Abstract 

Our contribution is focused on the issue of serious mental illness, schizophrenia. This 

paper describes the impact of schizophrenia on the life of a person diagnosed with 

schizophrenia and also family of this person. It deals with the problems with which people 

with schizophrenia and their families are confronted daily. This contribution describes 

research, whose main goal was to determine the impact of schizophrenia on the life of 

schizophrenic people and also the impact on the life of their families. 
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Úvod 

 

Schizofrénia je závažným duševným ochorením, ktoré nemá dodnes jednoznačne odhalenú 

príčinu vzniku. Začína sa objavovať vo veku, ktorý by mal byť tým najproduktívnejším. 

Hovoríme o období života od 15 do 35 rokov. Človek si v tomto veku ešte len buduje nejasné 

predstavy o svojom živote, robí si plány a sníva o všetkom, čo by mohol dokázať. Po 

prepuknutí schizofrénie sa však všetky nenaplnené túžby rozplynú. Schizofrénia prichádza 

veľmi nečakane a rozvracia život nie len človeka, ktorý ňou trpí, ale aj život jeho najbližších. 

Podieľa sa na zhoršení ich kvality života a je príčinou mnohých sociálnych problémov. 

Schizofrénia ale nie je jedinou príčinou zhoršenej kvality života ľudí, ktorí ňou trpia a ich 

rodín. Veľký podiel sa pripisuje aj samotnej spoločnosti. V širokej verejnosti panuje veľká 

nevedomosť o tomto duševnom ochorení. Z tejto nevedomosti plynú rôzne predsudky a mýty. 

Na ich základe sú potom ľudia trpiaci schizofréniou stigmatizovaní a majú sťažené začlenenie 

do normálneho života, ktorého sú reálne schopní. Pred stigmatizáciou a diskrimináciu nie sú 

uchránení ani rodinní príslušníci duševne chorého človeka. 

Problémy týchto cieľových skupín je potrebné poznať detailne, aby im mohla byť 

poskytnutá čo najúčinnejšia pomoc.  

 

Duševné ochorenie Schizofrénia 

 

Schizofrénia. Celosvetovo známy pojem, ktorý je však pre väčšinu ľudí neznámy a veľmi 

skreslený. Skreslenie vychádza tak z nevedomosti, ako aj z predsudkov, ktoré sú s pojmom 

schizofrénia spájané. Dôsledkom tejto nevedomosti je diskriminácia a následná stigmatizácia 

ľudí trpiacich schizofréniou. 
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V  období staroveku boli schizofrénne poruchy označované rôznymi názvami ako duševné 

ochorenia, šialenstvo, posadnutosť či besnota. (Hahlweg, Dose 2000)  

Schizofrénia patrí k tým najťažším a najzávažnejším duševným poruchám práve preto, že 

ničí nielen intelektový a osobnostný, ale aj emočný a sociálny život jedinca. (Malá Pavlovský, 

2002)  

Duševné ochorenie schizofrénia postihuje asi jedno percento populácie. (Janů, Racková 

2008) 

Napriek nespočetnému množstvu výskumov a bádaní sa dodnes nezistila jednoznačná 

príčina, ktorá by schizofréniu spôsobovala. Práve preto sa množstvo autorov uchyľuje 

k názoru, že toto duševné ochorenie zapríčiňuje viacero spolupôsobiacich faktorov. Môžeme 

teda hovoriť o tzv. multifaktoriálnom vzniku schizofrénie. 

Stanko (2006) tvrdí, že aj keď samotná príčina nebola stanovená, psychiatri toto duševné 

ochorenie zaradili k tzv. endogénnym psychózam so širokou symptomatológiou. 

Schizofrénia je duševné ochorenie, ktoré môžeme zaradiť medzi najťažšie, najdlhšie 

trvajúce a najdrahšie choroby vôbec. Práve preto by malo byť logické, že zo strany štátu 

a spoločnosti bude pozornosť voči tomuto ochoreniu koncentrovanejšia. Opak je však 

pravdou. Nielen ľudia trpiaci schizofréniou, ale aj väčšina psychicky chorých sa nachádza na 

okraji záujmu štátu a spoločnosti. Problematika duševných ochorení je veľmi tabuizovaná 

téma, čoho výsledkom je vylúčenie duševne chorých zo spoločnosti. Prehlbuje sa ich 

segregácia a diskriminácia, pritom ide o skupinu ľudí, ktorá potrebuje najväčšiu pomoc. 

Hovoríme však o pomoci k svojpomoci a nie o takej forme pomoci, v dôsledku ktorej sa ich 

závislosť od ľudí a rôznych inštitúcií ešte zvýši. (Nawka 1998) 

Situácia ľudí trpiacich schizofréniou sa neustále zhoršuje. Môžeme to pozorovať  

na rôznych sociálnych problémoch, s ktorými sa musia neustále stretávať. Je to napríklad 

neschopnosť nájsť si zamestnanie, z ktorého plynú ekonomické problémy. Nemalým 

problémom je aj znížené množstvo sociálnych kontaktov, čo je len dôsledkom obrovskej 

stigmatizácie, ktorej sú ľudia trpiaci schizofréniou a celkovo duševne chorí vystavovaní  

zo strany spoločnosti. Kvôli predsudkom okolia sa ľudia trpiaci schizofréniou uzatvárajú pred 

svetom. Pri kontaktoch s druhými sú veľmi plachí a majú veľmi nízku sebadôveru. Ďalším 

problémom môže byť aj príchod do rodiny a opätovné začlenenie sa do už zaužívaného 

systému rodiny. Dochádza k narúšaniu vzájomnej dôvery aj medzi najbližšími príbuznými. 

Títo ľudia sú hlavne na začiatku odkázaní na pomoc druhých, predovšetkým príbuzných. 

Práve preto schizofrénia predstavuje veľkú záťaž nielen pre človeka trpiaceho týmto 

ochorením, ale aj pre jeho rodinu. 

Schizofrénia je veľmi špecifické ochorenie. Je to dané schizofrénnym prežívaním, ktoré sa 

od toho „normálneho“ veľmi odlišuje. Keď je človek v psychotickom stave začína opúšťať 

názory na realitu zdieľanú s ostatnými ľuďmi. Tieto zmeny prežívania však u každého 

prebiehajú odlišne. U niekoho náhle a u iného veľmi mierne a postupne. Na základe toho sa 

u schizofrenikov stretávame s rôznymi reakciami. Väčšinou však odlišné vnímanie od 

spoločnosti, ktoré tento človek má, vyvoláva úzkosť a zmätok. Tieto problémy môžu vyvolať 

odmietanie liečby. Ľudia trpiaci schizofréniou sa domnievajú, a nie sú ďaleko od pravdy, že 

budú zaškatuľkovaní ako psychiatrický prípad, na základe čoho sa budú hanbiť nie len pred 

sebou, ale aj pred druhými. Títo ľudia trpia tým, že ich druhí nechápu, odstrkujú, zraňujú 

alebo odmietajú. Ich odlišné prežívanie má za následok ich odcudzenie od spoločnosti, kedy 

je kontakt s druhými nemožný. Keď sa schizofrénny pacient vracia opäť domov po liečbe, 

ktorá býva neraz veľmi náročná a zdĺhavá, konfrontácia s každodenným životom býva neraz 

veľmi tvrdá. Nielen, že musí spracovávať svoju psychózu, ale je neustále vystavovaný 

nepochopeniu zo strany druhých ľudí. Aj chorí na schizofréniu, ktorí sa snažia integrovať do 

spoločnosti, pociťujú akési medziľudské vákuum, ktoré ich zneisťuje. Všetok tento tlak zo 
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strany spoločnosti môže viesť k opätovnému vzplanutiu ochorenia a k psychotickému 

reagovaniu na už spomínanú záťaž. (Hell, Schüpbach 2004) 

Ako sme už viac krát spomínali schizofrénia je závažné ochorenie, ktoré nezasahuje len do 

života človeka trpiaceho týmto ochorením, ale nemenej zasahuje aj  

do života a celkového fungovania rodiny pacienta. Najbližší rodinní príslušníci sú tí, ktorí si 

všímajú prvé zmeny na človeku, u ktorého sa začínajú prejavovať prvé príznaky schizofrénie. 

Stoja pri ňom počas krutých začiatkov. Strachujú sa oňho, sužujú ich výčitky. Väčšinou práve 

rodinní príslušníci začínajú hľadať odbornú pomoc a niekedy musia rozhodnúť za svojho 

príbuzného a poslať ho na liečenie. Neopúšťajú ho ani počas hospitalizácie a náročnej liečby a 

prežívajú s ním každodenné úskalia, ktorým je tento pacient vystavovaný.  

Schizofrénia je ochorenie, ktoré vzhľadom na povahu svojich symptómov kladie veľké 

nároky na osoby, ktoré poskytujú starostlivosť človeku s týmto ochorením. V našom prípade 

ide o rodinu. Jednotlivé symptómy môžu predstavovať veľký tlak na psychiku, ale rovnako sa 

môžu podieľať na zhoršení fyzického stavu rodinných príslušníkov, ktorí poskytujú 

starostlivosť. Platí to aj opačne. Reakcie príbuzných na jednotlivé prejavy ich člena so 

schizoféniou môžu ovplyvniť dlhodobý priebeh schizofénie a môžu sa do značnej miery 

podpísať na vzniku relapsu. (Motlová 2005) 

Motlová (2005) tvrdí, že dopad na rodinu predstavuje súhrn prekážok a problémov, 

s ktorými sa neustále stretávajú, a ktoré zažívajú rodinní príslušníci ako dôsledok duševného 

ochorenia blízkeho člena rodiny. Pri dopade na rodinu si môžeme všimnúť jeho objektívnu 

a subjektívnu dimenziu. Objektívna záťaž zahŕňa priamu starostlivosť, vplyv starostlivosti na 

jednotlivé aspekty života, dopad na ďalšie deti v rodine, na voľno-časové aktivity a 

každodenné rodinné zvyky, vplyv na prácu, duševné i telesné zdravie, sociálnu sieť a finančné 

dopady. Subjektívna záťaž je osobná reakcia človeka, ktorý je poskytovateľom starostlivosť. 

Je to reakcia pri pokuse vyrovnať sa s objektívnou záťažou, ktorá v sebe zahŕňa pocity 

psychického tlaku, starosti a strach, pocity hanby, výčitky a stigmu. Vidíme, že starostlivosť 

o duševne chorého člena rodiny predstavuje veľké bremeno. Záťaž rodiny však veľmi závisí 

od symptómov pacienta so schizofréniou, od frekvencie hospitalizácií, od spolupráce pri 

liečbe, od podpory lekárov, od vnútorného rozpoloženia a od schopnosti vyrovnať sa so 

záťažovou situáciou. To znamená, že dopad na rodinných príslušníkov je veľmi individuálny.  

 

Výskum 

 

V rokoch 2012/2013 sme zrealizovali výskum, ktorého základným cieľom bolo zistiť, aký 

je dopad schizofrénie na život človeka a jeho rodiny. 

Náš cieľ sme si rozpracovali na čiastkové ciele, ktorými sme chceli zistiť, aké zmeny 

nastali v živote človeka, u ktorého prišlo k prepuknutiu ochorenia a aké zmeny nastali 

v živote jeho najbližších. Či malo vplyv ochorenie na pracovnú alebo finančnú oblasť ich 

života. Rovnako nás zaujímalo, či malo ochorenie vplyv na vzťahy v rodine alebo vzťahy 

v blízkom okolí. Ako sa ľudia k tomuto novému faktu postavili. Zisťovali sme priebeh 

procesu adaptácie. Snažili sme sa dozvedieť viac o situáciách, v ktorých sa cítili byť nielen 

ľudia trpiaci schizofréniou, ale aj ich rodinní príslušníci stigmatizovaní alebo diskriminovaní 

a či vôbec takéto situácie nastali. 

Práve preto, že hlavným cieľom nášho výskumu bolo zistiť dopad schizofrénie na život 

človeka a jeho rodiny a zameriavali sme sa hlavne na pocity, skúsenosti a vnímanie danej 

situácie samotným človek, ktorý ju prežíva, sme si vybrali pre dostatočné naplnenie tohto 

cieľa kvalitatívnu výskumnú metódu. Pre kvalitatívny výskum nami zvolenej témy sme sa 

rozhodli aj z toho dôvodu, že hlavne téma dopadu schizofrénie na rodinu nebola ešte 

dostatočne prebádaná. 



113 

 

Podľa Poppera (in: Petrjánošová, Masaryk, Lášticová 2008) má kvalitatívny výskum sklon 

poskytovať participantom oveľa väčší priestor na vyjadrenie ich chápania sveta, t.j. 

vysvetlenia toho, ako mu rozumejú, ako aj postojov, presvedčení a vier o ňom. 

V rámci kvalitatívnej výskumnej metódy sme využívali ako základnú techniku zberu dát 

pološtrukturovaný rozhovor. Náš rozhovor bol zostavený z otvorených otázok. Tie boli 

tvorené hlavnými výskumnými otázkami doplnenými o pomocné otázky, ktorých cieľom bolo 

poskytovať participantovi určitý návod na lepšiu orientáciu a ich lepšie pochopenie. Tieto boli 

fixné. Počas nášho rozhovoru sme však participantom dávali aj pomocné otázky, ktoré si 

vyžadovala situácia a ktoré sme prispôsobovali podľa meniacich sa okolností.  

Každý z opýtaných participantov bol pred začiatkom rozhovoru oboznámený s cieľom 

výskumu, s obsahom rozhovoru a so zámerom, ktorý ním sledujeme. Rovnako sa od každého 

participanta pýtal informovaný súhlas s realizovaním, spracovaním rozhovoru a využitím 

získaných dát v našej diplomovej práci. Všetky rozhovory spolu s informovaným súhlasom 

boli nahrávané na diktafón, čo nám umožnilo zozbieranie presných dát. Na základe etických 

požiadaviek pre výkon kvalitatívneho výskumu bolo dôležité participantov upozorniť na fakt, 

že rozhovory budú úplne anonymné a ich mená alebo údaje prezrádzajúce ich anonymitu 

nebudú použité.  

Nahraté rozhovory sme prepísali do textovej podoby. Prepisy rozhovorov sme následne 

analyzovali. V rámci analýzy sme využili induktívnu metódu vytvárania kategórií, na základe 

ktorých sme potom stanovili problémy vyskytujúce sa v živote ľudí trpiacich schizofréniou 

a problémy ich rodinných príslušníkov. 

Náš výskum s ľuďmi trpiacimi schizofréniou prebiehal v Dennom psychiatrickom 

a psychoterapeutickom stacionári a s rodinnými príslušníkmi priamo v ich domácnostiach.  

Participantov pre náš výskum sme vyberali pomocou nenáhodného účelového výberu. 

Výber sme vykonali na základe vopred stanovených kritérií. Tie nám zabezpečili takých 

účastníkov výskumu, ktorých spájajú podobné až rovnaké menovatele.  

 

Výberová vzorka 1 (ľudia trpiaci schizofréniou) 

Vstupné kritériá: 

 F20 Schizofrénia  

 Stabilizovaný stav - min. 3 mesiace bez výraznej zmeny v liečbe, bez hospitalizácie na 

psychiatrickom oddelení, ambulantná liečba 

 Prežitie aspoň 1 ataky spojenej s psychiatrickou hospitalizáciou 

 Dlhodobo liečení, t.j. minimálne 1 rok v ambulantnej starostlivosti a zároveň liečba 

v komunitnej starostlivosti 

 Vek nad 18 rokov 

 Súhlas participanta s účasťou 

 Vylučovacie kritériá: 

 Akútna psychóza alebo závažný kritický stav, ktorý by im nedovoľoval sa zúčastniť 

výskumu 

 Nesúhlas participanta 

 

Výberová vzorka 2 (rodinní príslušníci ľudí trpiacich schizofréniou) 

Vstupné kritériá: 

 Osoba v príbuzenskom vzťahu alebo manželskom zväzku s osobou dlhodobo sa 

liečiacou na diagnózu schizofrénia 

 Zdieľanie spoločného bývania po dobu prepuknutia ochorenia a jeho následnej liečby 

 Vek nad 18 rokov 

 Súhlas participanta s účasťou 
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 Vylučovacie kritériá: 

 Nesúhlas participanta 

 

Výsledky výskumu 

 

Výsledky výskumu vykonaného s ľuďmi trpiacimi schizofréniou: 

Kategória : ZDRAVOTNÉ BARIÉRY: 

 Obmedzenie v podobe príznakov ochorenia 

 Negatívne účinky liekov 

 Opakované dlhodobé hospitalizácie 

 

Kategória: PRACOVNÉ BARIÉRY: 

 Finančné obmedzenia 

 Strata zamestnania 

 Neschopnosť nájsť si prácu 

 Stigma na pracovisku 

 

Kategória: BARIÉY V SOCIÁLNEJ INTERAKCII: 

 Strach z predsudkov 

 Tajenie ochorenia 

 Prerušenie kontaktov 

 Izolácia 

 Vyhľadávanie spoločnosti ľudí s rovnakým problémom 

 Zmena postoja okolia 

 Rodinné konflikty 

 Popieranie ochorenia rodinnými príslušníkmi 

 Stigmatizácia 

 

Kategória: EMOCIONÁLNE PREŽÍVANIE OCHORENIA: 

 Pocity hanby a menejcennosti 

 Hľadanie hlbšieho zmyslu ochorenia 

 Viera v uzdravenie 

 Potreba chrániť rodinu pred ochorením 

 Výsledky výskumu vykonaného s rodinnými príslušníkmi ľudí trpiacich 

schizofréniou: 

 Kategória: BARIÉRY V EKONOMICKEJ OBLASTI ŽIVOTA 

 Nedostatok finančných prostriedkov 

 Potreba finančnej pomoci 

 Strata zamestnania 

 

Kategória: BARIÉRY V SOCIÁLNEJ INTERAKCII 

 Redukcia voľno-časových aktivít  

 Obmedzenie sociálnych kontaktov 

 Predsudky okolia 

 Strata záujmu o kontakt s priateľmi 

 Strata súkromia 

 Strata možnosti viesť svoj vlastný život 

 Potreba dozoru 



115 

 

 Dohľad nad liečbou  

 Zmena prístupu k blízkemu 

 Zmena postoja k blízkemu 

 Citové vydieranie chorým členom rodiny 

 Konflikty 

 

Kategória: PSYCHICKÁ ZÁŤAŽ 

 Popieranie ochorenia 

 Výčitky svedomia 

 Strach o život blízkeho 

 Strach z budúcnosti 

 Ľútosť 

 Falošné nádeje 

 Negatívne prežívanie hospitalizácie 

 Neschopnosť vyrovnať sa s ochorením 

 Potreba zdieľať problémy s priateľmi 

 Pocity hanby 

 Vedomie doživotného ochorenia 

 Potreba byť oporou 

 

 

 

Kategória: ŠTRUKTURÁLNA DISKRIMINÁCIA 

 Nedostatočná sieť stacionárov  

 Neznalosť ochorenia  

 Nevedomosť okolia o ochorení 

 Potreba hľadanie informácií o ochorení 

 Bariéry v kontakte s lekármi 

 Problémy v úradnom styku  

 

Záver 

 

Duševné ochorenia postihujú ľudstvo od nepamäti. Každé duševné ochorenie je závažné 

a zmení život človeka na nepoznanie. U schizofrénie je táto zmena o to ťažšia, že ľudia, 

ktorých postihne, predtým „normálne“ študujú, pracujú, budujú si svoje plány, majú svoje sny 

a túžbu ich realizovať. Schizofrénia prichádza do ich života nečakane a úplne ho rozvracia. 

Toto duševné ochorenie je spojené s veľký strachom, obavami a smútkom. Problémy, ktoré sú 

so schizofréniou spojené sa podieľajú na zhoršení kvality života človeka trpiaceho 

schizofréniou a jeho rodiny. Aj rodine duševne chorého člena sa život zmení od základov. 

Strach, bezmocnosť a zvýšená starostlivosť sú jeho každodennou súčasťou.  

Kvalitatívnym výskumom sme prostredníctvom analýzy rozhovorov zistili dopad 

schizofrénia na život človeka a jeho rodiny a tým sme naplnili vopred stanovený cieľ. Ľudia 

trpiaci schizofréniou majú značné bariéry v pracovnej a finančnej oblasti svojho života, na 

ktoré má vplyv hlavne ich zdravotný stav. Rovnako schizofrénia vplýva na bariéry v sociálnej 

interakcii. Ľudia trpiaci schizofréniou bojujú so strachom z predsudkov, taja svoje ochorenie 

nielen pred spoločnosťou, ale aj pred svojimi blízkymi a izolujú sa. Táto izolácia vyplýva už 

zo spomínaných pracovných bariér. Sužuje ich pocit menejcennosti a hanby hlavne kvôli 

poberaniu invalidného dôchodku a neschopnosti nájsť si prácu. Schizofrénia má teda veľký 

dopad aj na emocionálnu stránku ich života.  
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Rodiny ľudí trpiacich schizofréniou musia po prepuknutí ochorenia obetovať značnú časť 

svojho súkromia. Kvôli ochoreniu ich blízkeho majú problémy v ekonomickej oblasti života. 

Prevažne matky ľudí trpiacich schizofréniou obetujú svoje zamestnanie a ostávajú opatrovať 

svoje dieťa v prostredí svojho domova. Rovnako bola u rodiny zistená izolácia, obmedzenie 

sociálnych kontaktov, redukcia voľno-časových aktivít a mnohé ďalšie problémy zaradené 

pod bariéry v sociálnej interakcií. V nemalej miere má schizofrénia dopad na psychiku 

jednotlivých členov rodiny. Pociťujú psychickú záťaž, negatívne prežívajú hospitalizáciu 

a sužuje ich strach o život ich blízkeho. Napriek značným dopadom schizofrénie sa rodina 

stretáva aj so štrukturálnou diskrimináciou v podobe nedostatku informácií o ochorení, 

nedostatočnej siete denných stacionárov a v podobe bariér v komunikácii s lekármi. 

Naše zistenia vedú k zamysleniu. Napriek nespornému pokroku v liečbe schizofrénie 

a v poskytovaní starostlivosti sa neustále opomína potreba pozornosti nasmerovaná práve na 

rodiny ľudí trpiacich schizofréniou. Rodina tvorí základný a odvážime sa povedať nosný 

pilier starostlivosti o duševne chorého človeka. Svojim prístupom môže pozitívne 

ovplyvňovať jeho zdravotný stav a integráciu do spoločnosti. Napriek tomu sa cítia takéto 

rodiny bezmocné. Práve preto považujeme za dôležité nasmerovať sociálne opatrenia nielen 

na ľudí trpiacich schizofréniou, ale aj na ich rodinných príslušníkov. Je dôležité motivovať 

rodinu k spolupráci už na začiatku prepuknutia ochorenia u ich blízkeho a pracovať s ňou po 

celý čas jeho liečby a následne po nej. Za najdôležitejšiu v tomto smere považujeme 

psychoedukáciu, ktorou by mal prejsť každý člen rodiny človeka trpiaceho duševným 

ochorením, ako aj duševne chorí. 

Pre ľudí trpiacich schizofréniou považujeme za dôležité vybudovať väčší počet chránených 

dielní. Ako z nášho výskumu vyplýva za najväčšie obmedzenie považujú hlavne 

nezamestnanosť. V dnešnej dobe s neustále narastajúcou nezamestnanosťou je potrebné pre 

duševne chorých vytvárať špeciálne podmienky pre výkon povolania. 

Rovnako za vážny systémový nedostatok považujeme aj samotnými participantmi 

spomínanú nedostatočnú sieť denných psychiatrických stacionárov. Denné stacionáre sú 

zariadenia, ktoré prostredníctvom psychoterapie, psychiatrickej a psychosociálnej 

rehabilitácie dosahujú u svojich klientov pracovnú a sociálnu integráciu a tým sa podieľajú na 

zvyšovaní kvality ich života. 

Práve kvôli spomínaným negatívam predsudkov v spoločnosti a stigmatizácie považujeme 

za dôležité zamerať sa na silnejšiu osvetu o schizofrénií. Nevedomosť je spojená so strachom. 

Strach vedie k tvorbe predsudkov, ktoré sú hlavnou príčinou stigmatizácie a diskriminácie 

nielen ľudí trpiacich schizofréniou, ale aj ich rodín. Tento strach môžu odbúrať len informácie 

poskytnuté spoločnosti v pre ňu pochopiteľnej forme. 

Ľudia trpiaci schizofréniou a ich rodiny trpia dvojnásobne. Na jednej strane im rozvracia 

život duševné ochorenie schizofrénia, na druhej strane sú nútení bojovať s predsudkami 

a odstupom okolia. Práve preto si zasluhujú zvýšenú pozornosť širokej odbornej verejnosti i 

celej laickej spoločnosti. 
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