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Ocena nastroju kobiet
— ofiar przemocy domowej
Mood assessment in women — victims of domestic violence

STRESZCZENIE
Celem badania była ocena wpływu traumatycznych
przeżyć na zdrowie psychiczne kobiet, które doznawały niekiedy przez wiele lat przemocy w domu, oraz
udzielenie pomocy psychiatrycznej grupie cierpiącej
na stwierdzone zaburzenia. Podczas konsultacji stosowano skale psychometryczne: Skalę Samooceny
Depresji Becka (BDI) i Skalę Depresji Hamiltona
(HDRS). Grupę badaną stanowiło 22 kobiet w wieku
15–49 lat, średnia wieku wynosiła poniżej 30 lat.
Wszystkie kobiety doznawały długotrwałej przemocy ze strony mężów lub konkubentów (w dwóch
przypadkach ze strony ojców). Sprawcy stosowali
przemoc psychiczną (słowne poniżanie, grożenie,
wyśmiewanie, ograniczanie finansowe, wyłudzanie)
lub przemoc fizyczną (bicie, duszenie, wiązanie,
wymuszanie współżycia, zamykanie w domu). Przemoc trwała w wypadku różnych kobiet od pół roku
do 20 lat. Nasilenie depresji wśród badanych kobiet
w HDRS wynosiło średnio 18,5 pkt, a w BDI 22,6 pkt.
Depresję stwierdzano u 86,3% (HDRS) lub 77% (BDI)
kobiet z badanej grupy. U 59% kobiet nasilenie depresji było lekkie, u 23% — średnie (BDI). U 18% kobiet według HDRS nasilenie depresji było lekkie,
u 23% — średnie, a u 37% — ciężkie, zaś u 9% kobiet
— bardzo ciężkie. U kobiet poniżej 30 rż. średnia punktacja w HDRS wynosiła 13,5 pkt, a u kobiet powyżej
30 rż. 23,5 pkt (wg BDI odpowiednio 12,6 pkt
i 27,8 pkt). Traumatyczne przeżycia, których dozna-
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wały kobiety w wyniku przemocy, były źródłem depresji. Głębsze obniżenie nastroju stwierdzono
u kobiet powyżej 30 rż.
Słowa kluczowe: przemoc domowa, kobiety, depresja

ABSTRACT
The study examine whether certain psychiatric disorders as depression are associated with adverse life
events, especially home bullying.The aim of the study
was an assessment of traumatic events’ (home bullying) influence on victims’ mental condition. Subjects: The examined group consisted of 22 women
at the age between 15 and 49 years, the average
age 30 years. All examined women were residents
of home bullying victims hostel or single mothers
hostel. Method: Investigation, psychiatric examination, mood’s estimation by Beck Depression Inventory and 17-items Hamilton Depression Rating Scale
(HDRS). Results: All women were subject of long-lasting home bullying from either a husband or a partner (also from a father in two cases). Perpetrators
used psychical violence (humiliating, menacing, deriding, setting financial limits, cheating victims out
of money) or physical violence (beating and spanking, strangling, tieing together, sexual intercourse
forcing, locking in a house). The stability of violence
was between half of the year and over twenty years.
The average level of intensity of depression according to HDRS was 18.5 points, whereas according to
Beck Depression Inventory was 22.6 points. Depression was found at 86.3% (HDRS) or 77% (Beck Depression Inventory) of the group. In 59% of women
the light intensity depressions were found, in 23%
— medium intensity depressions (Beck Depression
Inventory). In 18% of women the light intensity depressions were found (mood’s estimation by HDRS ),
in 23% — medium intensity depressions, in 37%
— hard intensity depressions, in 9% of women
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— very hard intensity depression. In women aged
under 30 years the average depression intensity (according to Hamilton Depression Rating Scale) was
13.5 points and in women above 30 years was
23.5 points (according to Beck Depression Inventory
12.6 points and 27,8 points). Conclusions: Traumatic events caused by home bullying can be a source
of depression in victims. Deeper depression intensity was observed in women over age of 30 years.
Key words: domestic violence, women, depression

Wstęp
Przemoc domowa dotyczy seksualnego, psychologicznego i fizycznego zniewalającego działania przeciwko kobietom lub dziewczętom ze strony
partnerów. Kobiety, przeciwko którym stosowano
przemoc, o wiele częściej korzystają z opieki medycznej, wymagają częściej pomocy w trybie pilnym, cierpią z powodu nadużywania alkoholu i leków, o wiele częściej mają depresję i podejmują próby samobójcze oraz częściej wymagają leczenia psychiatrycznego. Prawie 1/3 kobiet w pewnym okresie życia staje
się ofiarą przemocy domowej. Coraz częstszym zjawiskiem jest zgłaszanie organom ścigania aktów tej
przemocy. W województwie kujawsko-pomorskim
w 2003 roku spośród 6511 ofiar przemocy domowej
objętych interwencją procedury „Niebieskiej Karty”
przeważająca liczba (65%) to kobiety. Na drugim
miejscu są dzieci do 13 roku życia (18%) oraz młodzież w wieku 13–18 lat (12%). Jedynie 4,8% mężczyzn doświadczało przejawów agresji ze strony otoczenia. Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi
rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody. Charakteryzując przemoc
w rodzinie, należy podkreślić jej ważną cechę — intencjonalność, czyli zamierzone działanie człowieka,
które ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary. Siły ofiary i sprawcy są nierównomiernie
rozłożone. W wyniku przemocy zostają naruszone
prawa i dobra osobiste ofiary. Powoduje ona cierpienie i ból, tym większy, im bliższy jest sprawca przemocy. W życiu kobiety są momenty szczególnie związane z ryzykiem ujawnienia się przemocy. Ryzyko
wzrasta w okresach ustalania relacji między partnerami, podczas ciąży, w okresie rozrodczym, towarzyszy też problemowi nadużywania substancji psychoaktywnych [1]. Przemoc ze strony mężczyzn wiąże
się z ich zawodowymi kłopotami i sytuacją utraty
[2]. Przemoc ze strony bliskiej osoby w wypadku 25%
kobiet zaczyna się już w okresie dojrzewania. W okre-

sie nawiązywania znajomości dziewczęta doświadczają przemocy fizycznej lub seksualnej [3]. Kobiety,
które doznały przemocy w dzieciństwie, łatwiej reagują depresją na życiowe stresy w okresie dorosłości, co sprzyja uzależnieniu [4]. Przeważającej liczbie
(60–75%) przypadków przemocy w stosunku do
partnerki towarzyszy przemoc wobec dzieci [5]. Rodzaj doznanej krzywdy wpływa na późniejsze zachowania ofiar. Fizyczna przemoc sprzyja agresji, a wykorzystanie seksualne zachowaniom lękowym [6].
Szczególnie negatywnym rodzajem traumy jest bycie świadkiem przemocy w domu. Najczęściej dotyczy to przemocy skierowanej wobec matki dziecka
ze strony konkubenta [7]. Znaczące negatywne zdarzenia wywołujące stres sprzyjają zaburzeniom emocjonalnym, nieprawidłowej reaktywności afektywnej
i kształtują nieprawidłowe style radzenia sobie, co
może prowadzić do uwikłania się w mechanizm uzależnienia [8].
Celem pracy była ocena wpływu traumatycznych przeżyć doznanych w wyniku przemocy domowej na nastrój kobiet — ofiar tej przemocy, wyróżnienie czynników niekorzystnych dla zdrowia psychicznego ofiar oraz udzielenie pomocy psychiatrycznej grupie ze stwierdzonymi zaburzeniami.

Materiał i metody
Grupę badaną stanowiły 22 kobiety będące
ofiarami przemocy w rodzinie. Najmłodsza ofiara
miała 15 lat, a najstarsza 49 lat. Średnia wieku wynosiła 30 lat. Badane kobiety przebywały w Domu
Samotnej Matki w mieście wojewódzkim lub w hostelu dla ofiar przemocy. Czas od ostatniego przeżycia traumatycznego wynosił od 2 tygodni do 6 miesięcy. Czas trwania przemocy w stosunku do badanych ofiar był zróżnicowany — od pół roku do
20 lat. Prawie wszystkie badane osoby doznały przemocy ze strony męża lub konkubenta, a dwie najmłodsze badane osoby ze strony ojca. Podczas badania korzystano z ustrukturalizowanego kwestionariusza dotyczącego danych demograficzno-klinicznych oraz rodzaju przemocy, czasu trwania przemocy, uzyskanego wsparcia społecznego, traumatycznych przeżyć w dzieciństwie. Do oceny nastroju wykorzystano skale psychometryczne przystosowane do
pomiaru depresji: Skalę Samooceny Depresji Becka
(BDI, Beck Depression Inventory) oraz 17-punktową
Skalę Depresji Hamiltona (HDRS, Hamilton Depression Rating Scale). Konsultacje były przeprowadzane na terenie ośrodków, a następnie kontynuowano
opiekę psychiatryczną w Poradni Przyklinicznej Kli-
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niki Psychiatrii w Bydgoszczy — Ośrodku Interwencji
Kryzysowej.

Wyniki i dyskusja
Kobietom, które były zmuszone opuścić swoje
domy z powodu przemocy doznawanej od bliskiej
osoby i przebywały w Domu Samotnej Matki lub
w hostelu dla ofiar przemocy, zaproponowano konsultacje psychiatryczne. W ośrodkach tych ofiary przemocy miały zapewnioną pomoc psychologiczną.
Mimo niekiedy długiego okresu trwania traumatycznych wydarzeń prawie żadna ofiara nie korzystała
z pomocy psychiatrycznej. Sprawcy stosowali przemoc psychiczną lub fizyczną (tab. 1).
Traumatyczne przeżycia, których doznawały
kobiety w wyniku przemocy, były źródłem depresji.
Depresję stwierdzono u 86,3% (HDRS) lub 77% (BDI)
kobiet z badanej grupy. Nasilenie depresji wśród
badanych kobiet w HDRS wynosiło średnio 18,5 pkt,
a w Skali BDI 22,6 pkt. U kobiet stwierdzano różne
nasilenie depresji (tab. 2).
U kobiet poniżej 30 rż. średnia punktacja
w HDRS wynosiła 13,5 pkt, a u kobiet powyżej 30 rż.
23,5 pkt (wg BDI odpowiednio 12,6 pkt i 27,8 pkt).
Głębsze obniżenie nastroju stwierdzono u kobiet
powyżej 30 rż. Mimo złego stanu psychicznego większość kobiet podejmowała obowiązki wychowawcze.
Niepokojąco wiele kobiet nie miało wsparcia w swoich rodzinach generacyjnych i zmuszone były one

Tabela 1. Rodzaje stosowanej przemocy
Table 1. Type of violence

szukać pomocy instytucjonalnej mimo posiadania
rodziców lub rodzeństwa. Na całym świecie u bardzo dużej liczby kobiet, które doznały traumatycznych doświadczeń, występują poważne choroby psychiczne [9]. W badaniach fińskich potwierdzono
wpływ traumatycznych doświadczeń na zdrowie
psychiczne. Negatywne przeżycia są jednym z czynników ryzyka depresji [10]. Badania chińskie podkreślają bardziej znaczący wpływ przemocy na zdrowie
psychiczne niż fizyczne wykorzystywanych kobiet
[11]. W badaniach meksykańskich obejmujących duże
grupy kobiet stwierdzono, że ryzyko depresji u kobiet, które doznały przemocy, jest bardzo wysokie.
Spośród kobiet, które doświadczają przemocy, większość (77%) doznaje przemocy fizycznej, pozostałe
przemocy psychicznej [12]. W badanej grupie kobiety doznawały zarówno psychicznej, jak i fizycznej
agresji ze strony partnerów. Wyniki badań wskazują
na potrzebę uwzględniania podczas leczenia depresji sytuacji domowej kobiet z depresją. Dotychczasowe dane mówią o rzadkim ujawnianiu aktów przemocy przez ofiary wobec otoczenia, w tym także służby zdrowia. Samo leczenie depresji u kobiet, które
nadal doznają przemocy w swoim środowisku, może
się okazać niewystarczające.

Wnioski
1. Traumatyczne wydarzenia związane z przemocą
domową są źródłem depresji u ofiar.
2. Głębsze nasilenie depresji stwierdzano u kobiet
po 30 rż.
3. Ofiary przemocy domowej w większości nie korzystają z opieki psychiatrycznej.

Rodzaj przemocy
Przemoc psychiczna

Przemoc fizyczna
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Tabela. 2 . Odsetek grupy o różnym nasileniu depresji
Table 2. Depression severity in the study group
Nasilenie
depresji
Bardzo ciężkie
Ciężkie

Skala Depresji
Hamiltona

Skala Samooceny
Depresji Becka

9%
37%
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23%

23%

Lekkie

18%

59%
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