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Przedmowa

Drogie Pacjentki, Drodzy Pacjenci, 

Drodzy Członkowie Rodziny,

osoby, które po raz pierwszy mają do czynienia 

z rozpoznaniem psychozy z kręgu zaburzeń 

schizofrenicznych, są najprawdopodobniej niezwykle 

zaniepokojone lub wręcz zrozpaczone . Psychozy z kręgu 

zaburzeń schizofrenicznych stawiają osoby dotknięte  

tymi chorobami po raz pierwszy przed zagadką: „Moje odczuwanie, myślenie  

i działanie są inne niż u innych ludzi .”

Pojawiają się obawy o przyszłość dotyczące kontaktów społecznych, dalszego 

rozwoju zawodowego i stanu zdrowia . Co będzie dalej? Te obawy i zmartwienia 

pochłaniają myśli nie tylko osób dotkniętych chorobą, lecz również członków  

ich rodzin, którzy często czują się przeciążeni i pozostawieni samym sobie .

Pacjenci często nie rozumieją oferowanych form pomocy terapeutycznej i z 

nich nie korzystają . W niniejszej broszurze dla pacjenta chcielibyśmy przekazać 

Pani/-u informacje na temat choroby, jej podłoża i koniecznych działań w 

zakresie jej leczenia .

Broszura ta może pomóc zarówno chorym, jak i członkom ich rodzin lepiej 

radzić sobie z chorobą . Zawarte w niej informacje mogą stanowić dobrą bazę do 

kolejnej rozmowy lekarza z pacjentem lub lekarza z członkiem rodziny pacjenta .

Bardzo cieszylibyśmy się, gdyby informacje zawarte w tej broszurze pozwoliły 

Pani/-u i członkom Pani/-a rodziny zyskać nowy pogląd na tę złożoną chorobę 

psychiczną .

Z poważaniem

Prof . Dr . med . Max Schmauß



Dokładna przyczyna schizofrenii nie jest jeszcze znana. Jedno jest jednak pewne: nie 

ma jedynego określonego czynnika wywołującego tę chorobę. Również u Pana/-i, aby 

wywołać chorobę, musiało wystąpić wiele czynników jednocześnie. Należą do nich 

na przykład czynniki zewnętrzne, takie jak stres, uciążliwe przeżycia lub zażywanie 

narkotyków. Niemniej jednak również czynniki wewnętrzne, takie jak uwarunkowanie 

genetyczne i wiążąca się z tym podatność na schizofrenię, odgrywają znaczną rolę.

Termin „schizofrenia” pochodzi z języka greckiego i składa się z członów „schizo” 

(rozszczepić) i „phren” (umysł), co można przetłumaczyć jako „rozszczepienie duszy”.2 

Termin ten został zaproponowany przez szwajcarskiego psychiatrę Eugena Bleulera na 

początku XX wieku. Tworząc tę nazwę, chciał podkreślić najbardziej charakterystyczną 

cechę tej choroby: „rozdarcie między odczuwaniem i myśleniem”2.

Nadrzędne pojęcie „psychoza” odnosi się do chorób psychicznych, w przebiegu 

których osoby chore odczuwają – w większości przypadków przejściowe – zmiany 

rzeczywistości w myśleniu, odczuwaniu i działaniu. Schizofrenia, niekiedy zwana również 

psychozą schizofreniczną lub psychozą z kręgu zaburzeń schizofrenicznych, jest jedną 

z najważniejszych grup zaburzeń należących do psychoz. Z tego powodu pojęcie 

„psychoza” często stosuje się jako skrótowe określenie zaburzeń schizofrenicznych.

Jak powstaje schizofrenia?

Skąd pochodzą terminy „schizofrenia” i „psychoza”?
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Czym jest schizofrenia?

Jest to wypowiedź pacjentki chorej na schizofrenię, która w ten sposób opisuje swoje pierwsze 

doświadczenia z chorobą . Nakreśla jeden z aspektów choroby – utratę tożsamości i zdolności odczuwania 

własnej osoby jako jednolitej jednostki (zaburzenia „Ja”) .

Schizofrenia może więc oznaczać, że osoba dotknięta chorobą czuje się wyobcowana i jednocześnie  

jej otoczenie postrzega jej zachowanie jako obce . Może to zaniepokoić członków rodziny, partnerów  

i przyjaciół i czynić ich bezradnymi .

Chorzy na schizofrenię postrzegają rzeczywistość jako zmienioną . Jest dla nich bolesne, gdy ich 

rzeczywistość zetknie się z rzeczywistością innych ludzi .2 Ich więzi społeczne stają się słabsze i grozi  

im wycofanie się lub izolacja .

Nie ma „jednej” schizofrenii . Obraz kliniczny choroby obejmuje postaci choroby, które mogą wyraźnie  

różnić się od siebie objawami i nasileniem .3 Przykładowo u jednego pacjenta może dominować brak  

napędu i zubożenie ruchowe, podczas gdy u innego chorego występują przede wszystkim nasilone myśli 

urojeniowe i halucynacje (omamy) .

  Częstość występowania schizofrenii na świecie wynosi około 1 % .4

  W wieku dziecięcym choroba występuje częściej u chłopców niż u dziewcząt .3  

Równie często chorują oni w okresie dojrzewania i w wieku dorosłym .3

  W Niemczech stwierdza się około 19 nowych zachorowań na 100 000 mieszkańców na rok – w 

przeliczeniu na liczbę mieszkańców oznacza to: około 15 600 nowo rozpoznanych zachorowań na 

schizofrenię rocznie .4

Schizofrenia w liczbach:

„Wydaje mi się, że się rozpuszczam.
Czuję się [...] jak zamek z piasku,
z którego cały piasek osuwa się

w cofające się fale przybrzeżne.” 1 



„Ptaki swoim lotem wskazywały 

mi kierunek, w jakim mam iść, lub 

kierowałem się w stronę, którą 

wskazywały mi szyszki jodły.” 2

Rozpoznanie schizofrenii stawia się w oparciu o ustalone kryteria medyczne i potwierdza 

poprzez wykluczenie chorób organicznych.5 Przy czym nie ma jednego decydującego 

objawu, do rozpoznania prowadzi grupa nieprawidłowych cech.3 Bezpośrednio po ustaleniu 

diagnozy ważne jest wczesne i konsekwentne wdrożenie leczenia.6 Ponieważ im wcześniej 

rozpocznie się terapię, tym prognoza przebiegu choroby jest korzystniejsza.6 Środki 

terapeutyczne i leki, takie jak leki przeciwpsychotyczne, pomagają pacjentom w zwalczaniu 

objawów, profilaktyce nawrotów i powrocie do codzienności.6

W jaki sposób stawiane jest rozpoznanie?

6 7

Wczesne rozpoznanie schizofrenii

Schizofrenia po raz pierwszy pojawia się zazwyczaj między 15 . a 35 . rokiem życia . U mężczyzn po raz 

pierwszy występuje na ogół w wieku 20 lat, u kobiet w wieku 25 lat . Prawdopodobieństwo zachorowania 

przed 10 . rokiem życia wynosi 0,1 – 1 %, natomiast przed 15 . rokiem życia około 4 % .5 Zmiany schizofreniczne 

to postępujący proces, który rzadko pojawia się zupełnie nagle .2 Przed wystąpieniem choroby lub na jej 

początku 90 % chorych na schizofrenię wycofuje się lub całkowicie rezygnuje ze stosunków społecznych .2 

Przyczyną jest przybierająca na sile nieufność wobec otoczenia, która przejawia się w sformułowaniach, 

takich jak „Coś się dzieje, ale nie wiem co” lub „Powiedzcie mi, co się dzieje” .2

W przypadku pierwszych objawów choroby, w języku fachowym zwanych fazą prodromalną, rozróżnia się 

zmiany rozpoznawalne dla otoczenia lub zmiany mające miejsce w umyśle pacjenta .

Często występują oznaki zewnętrzne:2

  Apatyczność i utrata napędu

  Nieufność/poczucie zagrożenia

  Bezsenność

  Wycofanie społeczne

Charakterystyka przeżyć wewnętrznych pacjenta:2

 Napięcie z towarzyszącym lękiem

 Nierealne postrzeganie otoczenia

 Wrażenie chorego, że wywierany jest na  

niego hipnotyzujący/telepatyczny wpływ



Objawy negatywne

 Zmniejszone odczuwanie uczuć i zmniejszona reakcja na uczucia

 Brak napędu i zainteresowania (wycofanie społeczne)

 Ograniczona mimika, gesty i ruchy

Objawy pozytywne

Halucynacje

 Słuchowe: znajome lub obce głosy (komentujące/zwymyślające /rozkazujące)

 Wzrokowe: zniekształcone postrzeganie otoczenia, zmiany postrzegania kolorów i wielkości

 Rzadziej: zmiany odczuwania zapachu, smaku i dotyku

Zaburzenia treści myślenia

 Urojenia: począwszy od przejściowych urojeń aż do rozbudowanych systemów urojeń

 Urojenia ksobne (odnoszące): neutralne sytuacje są odnoszone do własnej osoby

 Uczucie wpływu z zewnątrz
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Objawy schizofrenii

Obraz kliniczny schizofrenii jest złożony i różnorodny . Objawy choroby mają różny stopień ciężkości  

i różne postaci . Również przebieg choroby w czasie może różnić się w zależności od pacjenta .

Można zauważyć, że schizofrenia ma tak indywidualny charakter jak sam chory .

Poza objawami pozytywnymi i negatywnymi u osób chorych mogą występować również deficyty 

poznawcze, tj . zaburzenia w zakresie zdolności koncentracji lub wydolności pamięci .7   

Zmiany zachowania i afektu

 Nieprawidłowości w zakresie ruchów: począwszy od nieruchomienia w jednej 

pozycji aż do niekontrolowanych ruchów

 Stany pobudzenia i niepokoju

 Agresywność

 Silne odczuwanie lęku/szczęścia

 Wyrażane uczucia i przeżycia nie są ze sobą zgodne

Charakterystyczne objawy:

Objawy schizofrenii dzielą się ogólnie na dwie duży grupy:

 Objawy negatywne

 Objawy pozytywne

W przypadku objawów negatywnych brakuje czegoś w przeżywaniu. 

Może więc dojść na przykład do zubożenia uczuć lub do wycofania 

społecznego. Objawy negatywne występują zazwyczaj już przed 

pierwszą fazą ostrą choroby (faza prodromalna) i w wielu przypadkach 

utrzymują się jako objawy resztkowe również po ustąpieniu tej fazy  

(faza rezydualna).

Natomiast w przypadku objawów pozytywnych występuje coś 

dodatkowego w przeżywaniu. Zaliczają się do tego na przykład 

halucynacje lub urojenia. Objawy pozytywne występują przede 

wszystkim w fazie ostrej choroby.
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„Moje uczucia są jak gdyby stępione.
Potem znowu stają się sztuczne, coś w 
rodzaju uczucia bycia robotem.” 2
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W centrum uwagi: objawy negatywne

Objawy negatywne, takie jak obojętność, brak napędu i zubożenie języka są istotnymi cechami 

charakterystycznymi schizofrenii i w przypadku innych chorób psychotycznych są one mniej nasilone .  

Mają często wpływ na jakość życia i długotrwały przebieg choroby .8 U 50 do 80 % pacjentów występuje co 

najmniej jeden objaw negatywny, który ma wpływ na ich życie codzienne i jest dla nich bardzo uciążliwy .7 

Zatem objawy negatywne przyczyniają się znacząco do gorszego funkcjonowania w życiu zawodowym 

oraz do pogorszenia interakcji społecznych . Osoby postronne mogą rozpoznać występowanie objawów 

negatywnych, ponieważ bardzo przypominają one objawy depresji .

Pewien wpływ na terapię objawów negatywnych mają również psychospołeczne możliwości leczenia, takie 

jak trening kompetencji społecznych (pogłębianie umiejętności społecznych poprzez trening grupowy)  

i kognitywna terapia behawioralna (zajmowanie się swoim nastawieniem i oczekiwaniami) .8 Przykładowo 

treningi grupowe i wykonywane w ich ramach aktywności pomagają ograniczyć bezczynnie spędzany 

czas i przeciwdziałać stawianiu zbyt małych wymagań . To zapewnia wsparcie pacjentom i innym osobom 

dotkniętym tą chorobą . Stopniowo mogą oni uczestniczyć coraz częściej i dłużej w różnych aktywnościach 

ze swoimi przyjaciółmi i rodziną . Stanowi to dobrą podstawę do tego, aby u pacjentów powoli przyjęła się 

struktura dnia . Ponadto korzystny wpływ ma również wyrozumiała komunikacja między członkami rodziny 

a osobami chorymi – nawet wtedy, gdy nie zawsze są oni kooperatywni . Te trzy wyżej wymienione formy 

pomocy przyczyniają się do zmniejszenia odsetka nawrotów i uzyskania dłuższego okresu czasu wolnego 

od objawów .

Terapia objawów negatywnych stanowi wyzwanie. Jednak dzięki intensywnej pracy 

naukowej dostępne są coraz to skuteczniejsze leki (leki przeciwpsychotyczne, neuroleptyki). 

Wcześniej farmakologicznie można było leczyć tylko objawy pozytywne, obecnie 

istnieją również preparaty, które mogą złagodzić objawy negatywne. Te nowoczesne leki 

neuroleptyczne to zdecydowany postęp w leczeniu schizofrenii.

Leczenie objawów negatywnych



„Najbardziej znany slogan to zapewne 

,Ze schizofrenią nigdy nie jesteś sam‘, 

i ku mojemu przerażeniu mogę tylko 

potwierdzić prawdziwość tego zdania.” 2
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Choroba ta nie ma typowego przebiegu

Sformułowanie „Schizofrenia schizofrenii nierówna” trafnie ujmuje wyzwania związane z tą chorobą . 

Charakterystyczny jest jej indywidualny obraz, czy to pierwsze objawy, czy jej rozwój . Objawy schizofrenii 

mogą utrzymywać się na stałe, może jednak dojść również do poprawy lub całkowitego ustąpienia objawów 

przez dłuższy czas (remisja) .

W stabilnej fazie rezydualnej ważne jest przede wszystkim 
przyjmowanie leków 
W fazie tej, w której pacjent uważa, że „Czuję się przecież dobrze”, często rozważa zmniejszenie dawki 

przyjmowanych leków lub nie dba już tak bardzo o regularność ich przyjmowania . Niestety w ten sposób 

pacjenci mogą sprowokować nawrót choroby, który zagraża osiągniętym do tej pory wynikom leczenia . 

Otoczenie, tj . rodzina i sprawujący nad pacjentem opiekę personel medyczny, może udzielić wsparcia 

w takiej sytuacji . W razie pytań dotyczących leków pacjenci mogą w każdej chwili zwrócić się z pełnym 

zaufaniem do lekarza prowadzącego .

Schizofrenia przebiega w następujących po sobie fazach9  

Postępujący początek 
schizofrenii, w którym 
często występują pierwsze 
objawy negatywne  
(np . brak napędu, 
wycofanie społeczne, 
spadek wydolności) .

Faza prodromalna Faza ostra

Faza ostra charakteryzuje 
się przede wszystkim 
wyraźnie rozpoznawalnymi 
objawami pozytywnymi 
(np . urojenia, halucynacje) . 
Często dopiero w tej 
fazie pacjenci poddają 
się leczeniu . Gdy tylko 
terapia przynosi efekty, u 
wielu chorych następuje 
stabilizacja ich stanu .

Faza rezydualna

Po fazie ostrej nierzadko następuje 
faza rezydualna, w której ponownie 
przeważają objawy negatywne . 
Przebieg tej fazy różni się w 
zależności od pacjenta . Czasem 
nie występuje w ogóle, czasem 
utrzymuje się na stałe . Mogą być 
z nią związane również nawroty 
fazy ostrej . Dzięki nowoczesnym 
lekom przeciwpsychotycznym 
można zminimalizować 
prawdopodobieństwo wystąpienia 
tych nawrotów .

6+ miesięcy
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Wrażenia zmysłowe, pamięć i sposób zachowania – mózg jest odpowiedzialny za wiele 

niezbędnych do życia funkcji. Przyglądając się bliżej, narząd ten jest siecią miliardów stale 

komunikujących się ze sobą komórek nerwowych. Złożone procesy przemiany materii 

przyczyniają się do tego, że komórki nerwowe mogą się ze sobą komunikować i w ten sposób 

pozostawać ze sobą w ścisłym kontakcie. W procesach tych bierze udział szereg endogennych 

substancji przekaźnikowych. Zgodnie z dzisiejszym stanem wiedzy w schizofrenii występuje 

zaburzenie równowagi niektórych substancji przekaźnikowych w mózgu.

Skutek: zaburzenia w zakresie przyswajania i przetwarzania informacji w mózgu. Leki 

przeciwpsychotyczne oddziałują na zaburzoną przemianę substancji przekaźnikowych i  

mogą prowadzić do bardziej zrównoważonej komunikacji między komórkami nerwowymi.

  

Jak działają leki przeciwpsychotyczne?

Na drodze psycho- i socjoterapii pacjenci otrzymują praktyczną pomoc, by aktywować ich zasoby i zachęcić 

ich do samodzielności . Te rodzaje terapii pomagają im wykształcić większą wytrzymałość (odporność) na 

krytyczne dla nich sytuacje i mogą wywierać pozytywny wpływ na ich stosunek do leczenia (stosowanie 

się do zaleceń) . Ponadto grupy samopomocy i opieka społeczno-psychiatryczna ułatwiają powrót do życia 

codziennego . Różne formy terapii mogą umożliwić pacjentom zorganizowanie dnia codziennego poza 

oddziałem psychiatrii (ambulatoryjnie) i w ten sposób skrócić konieczne pobyty w klinice .

Czego nie należy lekceważyć
Nieważne, czy malowanie, granie na 

instrumencie, czy bieganie – również hobby 

może w znacznym stopniu pomóc w walce  

z chorobą .

Możliwości leczenia

Możliwości leczenia obejmują dwa aspekty: leczenie farmakologiczne i wsparcie chorych poprzez 

niefarmakologiczne formy leczenia, takie jak socjoterapia i psychoterapia .

Niemniej jednak największy nacisk należy kłaść na odpowiednie leczenie farmakologiczne pacjentów . 

Ponieważ dzięki temu można złagodzić objawy schizofrenii (w fazach ostrych) lub zapobiegać ich 

ponownemu wystąpieniu po okresie remisji (ryzyko nawrotu) . Stosowane w tym celu leki nazywane  

są lekami przeciwpsychotycznymi lub neuroleptykami .

Leki przeciwpsychotyczne stosuje się już od lat 50 . i od tamtego czasu okazały się one być efektywne 

i skuteczne w leczeniu objawów pozytywnych, takich jak np . halucynacje . Te leki przeciwpsychotyczne 

„starej generacji”, zwane również typowymi lekami przeciwpsychotycznymi, wywołują jednak częściowo 

ciężkie, nieprzyjemne działania niepożądane, dlatego też wielu pacjentów unika ich przyjmowania . Leki 

przeciwpsychotyczne nowej generacji, tj . atypowe leki przeciwpsychotyczne, są w wielu przypadkach  

lepiej tolerowane i zwiększają prawdopodobieństwo uzyskania długotrwałych korzyści z terapii . 10,11

Dzięki postępowi w dziedzinie medycyny dostępne są różne możliwości terapii do wyboru. 

Przez to można wybrać dla pacjenta indywidualną i zorientowaną na cel metodę leczenia. 

Pacjent ma zatem możliwość być w dużej mierze wolnym od objawów, znowu wykazywać 

większe zainteresowanie i czerpać więcej radości z różnych aktywności oraz znacznie 

zwiększyć jakość swojego życia.10 

Podsumowanie

Atypowe leki przeciwpsychotyczne wiążą się jeszcze z kilkoma 
innymi korzyściami: 

 Tak jak typowe leki przeciwpsychotyczne, atypowe leki przeciwpsychotyczne są skuteczne wobec 

objawów pozytywnych, takich jak np. urojenia czy halucynacje. 10

 Ponadto nowoczesne leki przeciwpsychotyczne, w porównaniu do starszych typowych leków 

przeciwpsychotycznych, wykazują nieco lepszą skuteczność wobec objawów negatywnych  

(brak napędu, brak zainteresowania, wycofanie społeczne i osłabione reakcje emocjonalne).10



„Gdy tylko sobie zaufasz, 
będziesz wiedzieć, jak żyć.”
Johann Wolfgang von Goethe
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Co robić, jeśli jest się osobą dotkniętą 
tą chorobą?

Ustalenie (nareszcie) u pacjentów diagnozy, która wyjaśnia wiele zachowań, wiąże się często z pewną 

ulgą . Chorym często pomaga również to, że nie muszą już dłużej ukrywać przed członkami rodziny 

braku napędu i społecznej izolacji . Stosując leki i korzystając ze wsparcia psychologicznego mogą po 

raz pierwszy zacząć przeciwdziałać odczuciom pojawiającym się w przebiegu schizofrenii .

Aby u chorych nie wystąpił nawrót, powinni oni stosować się do poniższych punktów:

 Osoby mające tendencję do zapominania o przyjmowaniu leków mogą pomóc 

sobie aplikacjami lub dzienniczkami dla pacjentów. Ponadto można odnotowywać 

informacje na temat prawidłowego przyjmowania tabletek.

 Dzięki wsparciu psychologicznemu można zmienić subiektywne spojrzenie na 

własne zachowanie. Zajmowanie się swoimi przeżyciami i ich analizowanie może 

przyczynić się do tego, że chorzy staną się bardziej wrażliwi na własne postrzeganie 

(myślenie, odczuwanie). W ten sposób są uczeni, aby w przypadku nasilenia 

objawów schizofrenii szybciej zwracać się o pomoc i podejmować środki zaradcze.

 Ważne jest, aby pacjenci umieli rozpoznawać objawy nawrotu choroby. Może to być 

zaburzenie rytmu snu i czuwania, jak również zmiany w zachowaniu i przeżywaniu.5 

W takim przypadku należy porozmawiać o tym z lekarzem, aby zmodyfikować leki 

lub postępowanie psychoterapeutyczne.

 Również czynniki zewnętrzne, tak zwane stresory, mogą mieć wpływ na aktywność 

choroby. Pozytywny wpływ ma ustalony rytm dnia, jak również włączenie się w 

aktywność społeczną.5 Należy przy tym zawsze pamiętać, by odnaleźć odpowiedni 

balans w zakresie poziomu aktywności, aby pomyślnie powrócić do codzienności.
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Co robić, będąc członkiem rodziny chorego?

Rozpoznanie schizofrenii jest szokiem dla członków rodziny chorego . Często dręczą ich pytania o to, co 

można było zrobić i dlaczego nic wcześniej nie zauważyli . Niemniej jednak pacjenci często zatajają swoją 

chorobę lub jej objawy .2 Dlatego też dla członków rodziny trudno jest stworzyć sobie aktualny obraz o 

chorym .

Poniżej zamieszczono listę, która w zarysie przedstawia, w jaki sposób członkowie rodziny mogą lepiej 

radzić sobie z omawianą sytuacją:

 Zrzeszenia samopomocy, takie jak Federalne Stowarzyszenie Członków Rodzin Osób Chorych 

Psychicznie (niem. Bundesverband der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen e. V., BApK), 

oferują możliwość wymiany doświadczeń między rodzinami. Ponadto organizacja ta organizuje 

tak zwane „spotkania rodzeństw”, podczas których rodzeństwo osób chorych może poznać się i 

wymienić doświadczeniami. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: www.bapk.de.

 Mimo że może to wydawać się trudne – członkowie rodziny nie powinni doszukiwać się winy u siebie 

ani obarczać innych winą. Z jednej strony jest to bardzo obciążające, z drugiej strony odwraca ich 

uwagę od rzeczywistego problemu.2 Patrzenie w przyszłość jest dla całej rodziny i więzi rodzinnych 

dużo bardziej obiecujące.

 Chorzy członkowie rodziny powinni, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, otrzymywać wsparcie 

na swojej drodze. Najlepiej jest wskazać im drogę i unikać przesadnej opieki. Dla rodziny nie jest 

to łatwe, gdy chorzy nie chcą współpracować lub wręcz są wrogo nastawieni. Niemniej jednak 

należy próbować uzgadniać wspólnie z nimi wszystkie kroki (terapeutyczne). W ten sposób można 

zapewnić, że chorzy podczas podejmowania decyzji nie będą czuć się pominięci lub że nie zapomną 

o terminach koniecznego leczenia i przyjmowaniu leków. W ten sposób udziela się pomocy w celu 

osiągnięcia samodzielności, aby osoby bliskie znowu mogły lepiej panować nad swoim życiem.

 Należy przyjąć pomoc, aby odciążyć samego siebie: niezrozumiałe reakcje przyjaciół i krewnych, jak 

również troska o chorego powodują zazwyczaj, że członkowie rodziny są wyczerpani i przeciążeni.2 

W takiej sytuacji rozwiązaniem może być profesjonalne wsparcie psychoterapeuty lub psychiatry.

 Należy samemu być tym, który przeciwstawia się uprzedzeniom: poprzez zaangażowanie się w 

stowarzyszenia wspierające członków rodzin osób chorych na schizofrenię można pomóc sobie i 

innym. W ten sposób członkowie rodzin przyczyniają się do ograniczenia uprzedzeń wobec osób 

chorych.

 Nawet jeśli przychodzi to z trudem – członkowie rodziny w takiej sytuacji nie powinni zaniedbywać 

swojej rodziny ani przyjaciół. Mogą być wsparciem i zwracać uwagę na pozytywne strony życia. 

Dlatego też ważne jest, aby członkowie rodziny chorego mieli swobodę.
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