
Лекція 8. Психосоматичні розлади. 

 

Психосоматичний підхід в медичній психології та медицині. 

Біопсихосоціальна концепція хвороби. Емоційний стрес як фактор 

етіопатогенезу психосоматичних розладів. Психосоматичні взамозв'язки. 

Теорії психосоматичних взаємовідношень: психоаналітична, 

нейрогуморальна, фізіологічна, кортико-вісцеральна. Класифікація 

психосоматичних розладів. «Великі» психосоматичні захворювання.  

 

Предметом дослідження психосоматики є психосоматичні 

розлади. Стосовно них погляди авторів неоднозначні (див. табл. 2.1). Це 

пов’язано, перш за все, з тим, що різні дослідники розглядають 

психосоматичні розлади в більш широкому або, навпаки, вузькому значенні, 

тобто відносять до цієї групи або всі порушення в фізіологічних функціях 

організму, що виникли під впливом психічного стресу, або тільки ті, що 

супроводжуються органічними змінами. 

Різні погляди на визначення психосоматичних розладів [12]. 

Автор Рі

к 

Визначення 

Петровський 

А.В., 

Ярошевський 

М.Г. 

19

90 

Психосоматичні розлади - порушення 

функцій внутрішніх органів і систем, 

виникнення і розвиток яких 

найбільшою мірою пов'язано з 

нервово-психічними факторами, 

переживанням гострої або хронічної 

психологічної травми, специфічними 

особливостями емоційного реагування 

особистості 

Kaplan I., Sadock 

J. 

19

94 

Психосоматичні розлади 

розглядаються як психологічні фактори, що 

впливають на фізичний стан; це ті 

психологічно значущі подразники з 

навколишнього середовища, вірогідно, хоча 

б частково і тимчасово обумовлюють 

ослаблення або посилення фізичного 

захворювання, при якому є чітка органічна 

патологія або якийсь відомий 

патофізіологічний процес 

Антропов Ю.Ф. 19

97 

Психосоматичні розлади - це розлади 

функцій органів і систем, обумовлені 

психічними, зокрема афективними, 

порушеннями, які виникають в 

функціонально перевантажених, 

конституційно-неповноцінних або 



пошкоджених вісцеральних системах 

Березін Ф.Б. 

і співавт. 

19

98 

Під психосоматичними порушеннями 

розуміються такі форми соматичної 

патології, у виникненні і клінічному перебігу 

яких психофізіологічні співвідношення 

відіграють вирішальну роль 

Кіскер К.П. 

і співавт. 

19

99 

Психосоматичні захворювання - це 

захворювання, при яких психосоціальні 

моменти визнають первинними і частково 

причинними щодо виникнення і подальшого 

перебігу цих розладів, одночасно беручи до 

уваги також і переконливі біологічні аспекти 

Смулевич А.Б. 19

99 

Психосоматичні розлади - група 

хворобливих станів, що виникають на основі 

взаємодії психічних і соматичних факторів і 

проявляються соматизацією психічних 

порушень, психічними розладами, що 

відображають реакцію на соматичне 

захворювання, або розвитком соматичної 

патології під впливом психогенних факторів 

  

Психіатрична класифікація психосоматичних синдромів 

  

У сучасних класифікаціях психічних захворювань (DSM-IV, МКХ-10) 

немає єдиної рубрики психосоматичних розладів. Це пов'язано, насамперед, з 

тим, що клінічні прояви, визначені поняттям «психосоматичні розлади», 

відрізняються значним поліморфізмом. [12]. 

Нове розуміння психосоматичних розладів відображено в 10-му 

перегляді Міжнародної класифікації хвороб (МКХ-10) (1994). Цією 

класифікацією передбачається можливість розвитку або загострення 

хронічних соматичних захворювань під впливом психологічних і соціальних 

факторів. У такому випадку основне захворювання отримує додатковий код 

F54. Необхідно, щоб психологічні обставини були достовірно пов'язані з 

початком або загостренням захворювання, а супутні їм органічні порушення 

чітко зафіксовані (див. приклад 5 на початку). 

Крім того, в МКХ-10 представлена діагностична 

категорія «Соматоформний розлад» (F45), що включає такі варіанти, як 

-  соматизація, 

-  соматоформна вегетативна дисфункція, 

-  соматоформний больовий розлад, 

-  іпохондричний розлад. 

Головною ознакою соматоформного розладу є постійне виникнення 

фізичних симптомів, поряд з постійною вимогою медичних обстежень 

(всупереч їх негативним результатам). Резюме. Більшість підходів до 

класифікації психосоматичних розладів ґрунтується на поділі фізіологічних 



корелятів тривоги, органічних симптомів, які можуть посилюватися в 

результаті дії психологічних факторів, порушень поведінки (що призводять 

до хвороби), а також умовно бажаних симптомів, що сприяють 

відреагуванню / усуненню психологічного конфлікту (істерія). [14]. 

  

Класифікації психосоматичних розладів, представлені у медичній 

літературі. 

  

Класифікація К. Ясперса 

Запропонований Ясперсом опис психосоматичних синдромів послужив 

основою для більшості наступних класифікацій. Зауважимо, що він 

розмежовує типові фізіологічні прояви емоцій і функціональні розлади 

(«неврози») органів, а останні в свою чергу відрізняє від істеричних 

порушень. 

При вивченні проблеми психосоматичних захворювань ВООЗ 

пропонує користуватись наступними їх критеріями: 

1) наявність конституційної схильності (генетичного дефекту 

структури або метаболізму); 

2) попереднє ослаблення органу-мішені в результаті перенесених 

раніше травм, інфекцій і т.п.; 

3) збіг за часом активної діяльності органу-мішені з періодом 

максимально емоційної напруги; 

4) символічна роль органу-мішені в системі значущого особистісного 

конфлікту (Циммерман Я.С., Бєлоусов Ф.В., 1999). 

  

Класифікація психосоматичних розладів в психоаналізі 

Строго кажучи, і в походженні, і в протіканні практично всіх 

захворювань беруть участь психогенні компоненти. Емоційні переживання 

впливають на морфологічні структури через гормональну та імунну системи, 

а також через вегетативну нервову систему. У свою чергу, соматичні зміни 

впливають на психічний стан. Таким чином, якщо захворювання, що має 

соматичну, тобто фізичну, органічну або фізіологічну природу, вдруге 

викликає патологічні психічні реакції, його можна назвати 

«соматопсихічним» розладом. Якщо ж спочатку психічні причини вдруге 

ведуть до фізичних порушень, то такі захворювання називають 

«психосоматичними». 

Психосоматичні захворювання можна розділити на: 

- Соматоформні порушення; 

- Психосоматичні захворювання органів і психофізіологічні 

порушення; 

- Порушення поведінки з соматичними наслідками. 

I. Соматоформні порушення - це психогенні функціональні 

порушення органів, при яких не спостерігається яких би то не було 

морфологічних або структурних порушень цих органів. Наприклад, 

тахікардія при кардіоневрозі може приносити нестерпні страждання і 



викликати найсильніший страх, особливо, коли «серце готове вирватися з 

грудей», хоча помітних змін в роботі серця не відбувається. Однак, якщо 

подібний стан триває протягом тривалого часу, то можуть з'явитися вторинні 

морфологічні зміни в органах. Наприклад, при психогенному зниженні 

активності певної групи м'язів потім може відбутися їх атрофія. 

ІІ. Про психосоматичні захворювання органів і психофізіологічні 

порушення в організмі можна говорити, коли з'являються органічні зміни у 

хворому органі. Психічний фактор визначає зазвичай лише частину причин, 

що призвели до подібних захворювань. Серед інших факторів важливе 

значення мають також генетичні, соматичні та соціальні причини. У цьому 

зв'язку можна говорити про мультифакторні етіології захворювання. 

III. Порушення поведінки можуть викликати соматичні 

захворювання, при яких на пізніх стадіях також можуть відбуватися 

органічні зміни. 

Психотерапія поведінкових порушень будується за принципом аналізу 

та опрацювання психічних причин, що викликали порушення поведінки. [8]. 

  

Три аспекти психосоматики в позитивній психотерапії 

Говорячи про психосоматику, ми можемо розглядати її в рамках 

позитивної психотерапії з трьох позицій: 

1) у вузькому,                                                                 

2) широкому і 

3) всеохоплюючому сенсі. 

Психосоматика у вузькому сенсі 

Це специфічний науковий і лікувальний напрямок, який встановлює 

взаємозв'язки між душевними переживаннями і реакціями організму. а) 

функціональні розлади 

б) Органічні порушення 

Психосоматика в широкому сенсі 

Для цілого ряду захворювань до цих пір не виявлена точна, науково 

обґрунтована причина, тому імовірно їх називають «ендогенними», 

«ідіопатичними», в кращому випадку просто «криптогенними», тобто з 

невідомою причиною. Достатньо часто це звучить так: «Етіологія невідома». 

Передбачається істотна участь психіки в прояві таких хвороб, в основі яких 

лежать так звані вегетативні розлади типу функціональних порушень 

серцевого ритму, функціональних розладів кровообігу і симптомокомплексу 

«вегетативної дистонії». Крім цього, суттєвий вплив психічного фактора 

визнається при так званих класичних психосоматичних захворюваннях, до 

яких історично відносять наступні сім хвороб («Holy seven») виразка 

дванадцятипалої кишки, виразковий коліт, ессенціальная гіпертонія, 

ревматичний артрит, гіпертиреоз, нейродерміт і бронхіальна астма 

Психосоматика в широкому сенсі підходить до цієї проблеми зі своєї 

точки зору: як впливає душевно-соматичне захворювання на хворого і його 

життя і які реакції навколишнього світу воно може провокувати? Від 

багатопланового підходу до питання ми приходимо до перемінного впливу і, 



нарешті, переплетення, в яких знаходяться психосоматичні прояви. 

Психосоматика в широкому сенсі має справу зі структурою обставин, в якій 

розвиваються психосоматичні розлади і в яку вони тісно вплітаються 

Авіценна за своїм способом лікування був типовим представником цього 

аспекту психосоматики. 

До психосоматики в широкому сенсі відносяться також питання 

стосунків лікаря і обслуговуючого персоналу до хворого, у тому числі і 

соціально-економічні фактори або бачення людини, яке є фоновою 

концепцією в тому, як людина ставиться до свого тіла (Я), до інших людей 

(Ти і Ми) і до незнайомого і непізнаного (Пра-Ми). 

У цьому зв'язку можуть бути виділені чотири групи психосоматичних 

симптомів: 

а) Психосоматичні симптоми як прояв конфліктного переживання 

б) Психосоматичні симптоми як індикатори конфліктного або 

недостатнього переживання 

в) Психосоматичні симптоми як супутні прояви передпсихотичних 

і психотичних розладів 

г) Психосоматичні симптоми при чисто соматичних 

захворюваннях 

  

Психосоматика у всеосяжному сенсі 

Психосоматика у всеосяжному сенсі орієнтується на соціокультурну 

сферу, яка з певних позицій відображає чотири області переробки 

конфліктів. До них ми відносимо: 

а) сфери індивіда, 

б) науки, 

в) культури, політики, економіки, 

г) релігії і світогляду. 

Всі ці сфери включаються в життєдіяльність людини. За своїм змістом 

вони формуються неоднаково, залежно від культурних умов, рівня розвитку і 

конкретної ситуації. Вони не постійні і переглядаються і розширюються при 

кожній зустрічі з новою людиною, з іншою культурою. Це транскультурний 

вимір даної моделі (Peseschkian, 1983, S. 233-246). 

а) Сфера індивіда 

б) Сфера науки 

в) Соціокультурна сфера 

г) Релігійно-світоглядна сфера 

5. Узагальнені сучасні уявлення психосоматичних захворювань і 

розладів. 

  

Психосоматичні реакції вважають Любан-Плоцц Б., Малкіна-Пих І.Г. 

і ін. автори, як правило, появляються в напружених життєвих 

ситуаціях, наприклад: серцебиття закоханого, головокружіння після 

пережитого нещасного випадку, втрата апетиту під час суму, жар від 

сорому. Такі симптоми звичайно зникають, якщо змінюється ситуація, що їх 



викликала. Психосоматичні реакції можуть з’являтися у всіх людей. Їх 

передумовою не являються серьйозні аномалії душевного развитку. [6]. 

  Іншу якість мають психосоматичні порушення, які можна розділити 

на наступні великі групи: 

-  конверсійні симптоми; 

-  функціональні синдроми; 

-  психосоматози. 

Конверсійні симптоми. Невротичний конфлікт одержує вторинну 

соматичну відповідь і переробку. Симптом має символічний характер, 

демонстрація симптомів може розумітися як спроба вирішення конфлікту. 

Конверсійні прояви зачіпають в більшій частині довільну моторику і органи 

чуття. Прикладами є істеричні паралічі і парестезія, психогенна сліпота і 

глухота, блювота, больові феномени. [7]. Конверсійний симптом - проекція 

психічної реальності на тілесну сферу. Соматична відповідь - як спроба 

вирішення конфлікту. Симптом має символічний характер. Є тільки 

уявлення, виражене в тілесній сфері. Це якийсь самонавіюваний розлад. [11]. 

Функціональні синдроми. У цій групі знаходиться переважна частина 

«проблемних пацієнтів», які приходять на прийом із різнобарвною картиною 

часто невизначених скарг, які можуть стосуватися серцево-судинної системи, 

шлунково-кишкового тракту, рухового апарату, органів дихання або 

сечостатевої системи Психосоматози - психосоматичні хвороби в більш 

вузькому сенсі. В основі їх - первинно тілесна реакція на конфліктне 

переживання, пов'язана з морфологічно встановлюваними змінами і 

патологічними порушеннями в органах. Відповідна схильність може 

впливати на вибір органу. Захворювання, пов'язані з органічними змінами, 

прийнято називати істинними психосоматичними хворобами, або 

психосоматозами. 

 

Лекція 9. Психологічні особливості хворих із захворюваннями різного 

профілю. 

 

Психологічні зміни  при захворюваннях серцево-судинної системи, 

легень, травного тракту, нирок, при інфекційних захворюваннях,  

туберкульозі, ендокринних, нервових та психічних захворюваннях. 

Психологічні зміни у хворих гінекологічному стаціонарі. Психологічні 

особливості жінок у період вагітності.Особливості психології хворих дітей та 

людей похилого віку. Психологічні    особливості хворих хірургічного 

стаціонару в післяопераційному     періоді.  Психологічні особливості хворих 

в стоматології, офтальмології, отоларингології, ортопедії і травматології, в 

онкології. Вплив на людину вроджених та набутих фізичних дефектів. 

 

Найбільш поширеними психічними розладами є пограничні форми, що 

включають невротичні, неврозоподні, особистісні та поведінкові порушення. 

Розлади даного регістра найчастіше зустрічаються в загальнолікарській 

практиці. 



Істеричні форми реагування, гострі реакції на стрес та істеричні 

невротичні стани зустрічаються в клініках різного профілю. Це дуже 

неприємні як для лікарів, так і для оточуючих форми хворобливого 

реагування на зовнішні шкідливі впливи, які вимагають відповідного 

підходу, оцінки та лікування. Особливе місце в клінічній практиці лікаря 

займають конверсійні істеричні прояви, які імітують різноманітні соматичні 

розлади. Такі хворі, потрапляючи в клініки різного профілю, можуть 

протягом тривалого часу отримувати неадекватну терапію, навіть 

піддаватися оперативним втручанням, якщо своєчасно не будуть виявлені 

механізми наявних у них розладів і застосовані психотерапевтичні та інші 

методи лікування даного типу порушень. 

Пацієнт з істеричними розладами "бажає" чути, що він хворий, що його 

хвороба найбільш незвичайна, вимагає особливих підходів до лікування. 

Ствердження лікаря, що він здоровий і повинен "взяти себе в руки", викликає 

у нього реакцію протесту, що виражається в прогресуванні вегетативних і 

соматичних симптомів. Лікар повинен відмовитися від неправильного 

ставлення до таких хворобливих змін психіки, не дивитися на істеричний 

розлад як на симуляцію, не вимагати, щоб хворий перестав себе поводити 

подібним чином. У таких випадках стан хворих, як правило, погіршується, 

можуть з'являтися нові симптоми; крім того, часто виникає невдоволення 

пацієнта лікарем і конфліктні ситуації. 

Переміщення хворого з істеричними розладами в загальносоматичний 

стаціонар в ряді випадків може сприяти фіксації окремих симптомів і 

подальшому істеро-іпохондричному розвитку особистості за механізмом 

"втечі у хворобу". Однак при правильному підході лікаря, застосуванні ним 

психотерапевтичних методів, що включають сугестію, подібна госпіталізація 

може надати і терапевтичний ефект. 

Дещо інший ефект надає госпіталізація в загальносоматичні відділення 

хворих з тривожно-недовірливими рисами характеру, які страждають на 

фобійні розлади. У цих випадках госпіталізація, як правило, призводить до 

прогресування, погіршення самопочуття і наростання страхів. Вигляд 

тяжкохворих, вмираючих, розмови про хвороби, обстеження та лікувальні 

заходи посилюють занепокоєння і стурбованість станом свого здоров'я: 

хворий не може спати, перебуває в стані тривоги і страху, вимагає чергового 

лікаря, не відходить від медичної сестри, так як кожну хвилину боїться 

померти. У цих випадках він потребує консультації клінічного психолога, і 

чим швидше це буде зроблено, тим скоріше покращиться його самопочуття. 

Розмовляючи з таким хворим, необхідно пам'ятати, що він повинен 

почути від лікаря переконливий висновок – його хвороба не є небезпечною, і 

його життю нічого не загрожує. На підтвердження цих слів необхідно 

навести зрозумілі хворому аргументи. Ніяких розпливчастих і невизначених 

формулювань він чути не повинен. Навіть якщо пацієнтом є лікар-колега, 

розмова з ним повинна вестися як з хворим, а всі професійні розмови і 

обговорення діагностичних сумнівів відкладені до одужання. Потрібно 

пам'ятати, що під час хвороби змінюється психологія людини, в її свідомості 



домінують афективно насичені думки про хворобу, у зв'язку з чим більшість 

людей в тій чи іншій мірі втрачає здатність правильно оцінювати ситуацію. 

Перед лікарем загального профілю (терапевт, хірург) стоїть серйозне 

завдання – переконливо обгрунтувати, що хворому необхідна консультація 

психотерапевта. 

При психічному розладі невротичного генезу доцільно зробити акцент 

на тому, що соматична хвороба послабила нервову систему, у зв'язку з чим 

порушився сон, зник апетит, з'явилися сльозливість, дратівливість, тривога, 

страхи, які, в свою чергу, спричиняють негативний вплив на перебіг 

соматичної хвороби. Тому для успіху лікування необхідні спільні зусилля і 

допомога фахівця іншого профілю – психіатра, психотерапевта чи психолога. 

Хворому необхідно роз'яснити, що іноді життєві негаразди, нервові 

перенапруження, перевтома можуть викликати вегетативно-соматичні 

порушення, які за клінічними проявами подібні до невідомих соматичних 

захворювань; насправді ж вони обумовлені психогенними факторами і є 

функціональними. Проведене об'єктивне обстеження не виявляє ознак 

органічної патології, тому для правильної оцінки наявних розладів і 

відповідного лікування необхідна консультація клінічного психолога. 

Труднощі лікування хворих з патологічними рисами характеру в 

рамках психопатії або психопатоподібних синдромів, нерідко 

спостерігаються при таких хронічних захворюваннях, як туберкульоз і 

виразкова хвороба шлунка та виявляються, насамперед, в емоційній 

неврівноваженості, схильності до експлозивних реакцій, конфліктів з іншими 

хворими та медперсоналом. Помилкою лікарів, часом стомлених 

необгрунтованими скаргами пацієнта, його дратівливістю і погрозами на 

свою адресу та на адресу медичного персоналу, є швидкоплинно прийняте 

під впливом емоцій рішення показати хворого психіатру – "нехай 

розбереться". При цьому, на жаль, в стаціонарах мають місце випадки, коли 

консультація психіатра представляється лікуючим лікарем і, відповідно, 

сприймається пацієнтом як покарання із загрозою запроторити його до 

"божевільні". У такій ситуації консультація, як правило, не дає бажаного 

результату, так як психіатр не знаходить показань для переведення хворого в 

психіатричне відділення, і замість користі завдає йому шкоди. У хворого 

потім формується протест проти будь- якої психологічної допомоги, яка 

необхідна для його реабілітації. 

При хронічних соматичних захворюваннях у хворих зустрічаються 

різноманітні психічні порушення, в тому числі нозогенного характеру, які, у 

разі відсутності адекватної психотерапевтичної допомоги, можуть приймати 

затяжний перебіг, завершуючись невротичним або патохарактерологічним 

розвитком особистості, що істотно обмежує реабілітацію хворих. 

Спостерігаються випадки, коли згідно соматичного стану хворий міг би 

продовжити трудову діяльність, але фіксовані невротичні симптоми і зміни 

характеру, що виникли на грунті тривалої соматичної хвороби, роблять його 

непрацездатним ще багато місяців. Найчастіше мова в таких випадках йде 



про іпохондричні розлади в сукупності з іншими невротичними або 

патохарактерологічними радикалами (істеричним, обсесивним та ін.) 

Іпохондричний прояв на тлі скарг соматичного характеру буває 

провідним і у хворих з невротичною депресією, особливо при маскованих 

формах останньої. Ці хворі часто свій пригнічений настрій пояснюють 

поганим фізичним станом. 

Лікарю важливо не тільки запідозрити наявність у хворого стресового 

стану, але й намагатися визначити його характер, що необхідно для 

подальшого лікування. Цілеспрямована бесіда з метою виявити добове 

коливання настрою, сезонність підвищенної тривожності, зв'язок їх з 

ситуацією, особливості вегетативних порушень допомагають правильно 

класифікувати ці симптоми. Так, раннє вранішнє пробудження з 

"нестримною тугою" характерні для циркулярної депресії, а пробудження з 

великими труднощами, яке супроводжується слабкістю та розбитістю, – для 

невротичної депресії. При циркулярній депресії, як правило, спостерігається 

підвищення артеріального тиску, при невротичній – гіпотонія. У хворого з 

циркулярною депресією очі "сухі", при невротичній – виражена сльозливість. 

Правильна оцінка депресивного стану сприяє профілактиці суїцидів. 

Якщо при невротичній депресії загроза самогубства невелика, то при 

циркулярній депресії суїцидальні думки виникають досить часто, у зв'язку з 

чим необхідно госпіталізувати хворого, так як в домашніх умовах 

"самогубство є непередбачувані™". 

Різні соматичні реакції у депресивних хворих та порушення окремих 

функцій організму можуть спонукати до постановки невірного діагнозу. 

Наприклад, відсутність менструації дозволяє припустити у хворої вагітність 

чи гінекологічне захворювання; неприємне відчуття в ділянці серця, 

порушення в його роботі дають підстави думати про інфаркт міокарда чи 

іншу серцеву патологію. Різке схуднення хворих на депресію, відсутність 

аппетиту можуть наштовхнути лікаря на думку про новоутворення та 

направити його по невірному шляху, створюючи при цьому умови для 

виникнення у хворого ще й канцерофобії. Це часто призводить до складних, 

болючих, неприємних процедур обстеження, які проводяться без врахування 

психологічного стану хворого. 

Помилкове трактування стану хворого веде до неправильних 

подальших дій. Хворих часто направляють на обстеження в непрофільні 

стаціонари. Часто при детальному обстеженні і соматичному лікуванні не 

наступає покращення самопочуття, навпаки, хворий тільки переконується в 

невиліковності свого захворювання. При цьому депресія може 

поглиблюватися, призводячи до відчаю та суїцидальних дій, котрі в умовах 

лікарні не завжди можна попередити. 

Інколи хвороба пацієнта проявляється як стан фрустрації – специфічні 

емоційні стани людини, що виникають у випадку появи непереборних 

перешкод на шляху до досягнення бажаної мети. Фрустрація виявляється як 

агресія, озлобленість, що можуть бути спрямованими на інших (агресивна 

фрустрація), або на себе, звинувачення самого себе в невдачах (регресивна 



фрустрація). Часто повторювані стани фрустрації можуть закріпити в 

особистості людини деякі характерні риси: млявість, зневіру в себе, 

"комплекс неповноцінності", байдужість, безініціативність. Якщо людина 

тривалий час не виходить з фрустраційного стану, то формується невроз – 

хвороба, що виникає внаслідок конфлікту людини з оточуючим середовищем 

на підставі зіткнення бажань людини і дійсності, що їх не задовольняє (мал. 

1). 

 
Пограничні та неврозоподібні порушення розглядаються як прояви 

дезадаптації їх виникненню сприяють наявність у пацієнта емоційних 

порушень, які в залежності від важкості симптомів можна поділити на 4 

типи, що відображають 4 рівня соціально-психологічної дезадаптації: 

 1) акцентуації характеру•: 

 2) неврози та соматоформні вегетативні дисфункції: 

 3) особистісні розлади (психопатії): 

 4) психози. 

На одному кінці цього континіуму – здатність жити в межах 

компенсаторних можливостей людини, на іншому – цілковита втрата волі до 

життя, дезорганізація процесів адаптації та компенсації. 

До першого рівня психологічної дезадаптації відносяться акцентуації 

характеру. За визначенням А.Є. Личко (1985), акцентуації характеру – крайні 

варіанти норми, при яких окремі риси характеру надмірно посилені, 

внаслідок чого з'являється вибіркова вразливість по відношенню до певного 

роду психогенних впливів ("місце найменшого супротиву" в структурі 

акцентуацій, так звані "негативні" властивості акцентуації) при гарній і 

навіть підвищеній стійкості до інших ("позитивні властивості" акцентуації 

характеру). Акцентуації характеру часто виступають в якості преморбідних 

особливостей особистості в розвитку нервово-психічної та психосоматичної 

патології. 

Другий рівень соціально-психологічної дезадаптації 

представляють неврози. У вітчизняній та зарубіжній психоневрології все 

більшого визнання отримує поліфакторна етіологія найбільш 

розповсюдженого пограничного психічного розладу – невроза, причому 

психологічному фактору відводиться головна роль. 

В найбільшій мірі зміст психологічного підходу розкривається в 

патогенетичній концепції неврозів В.М. М'ясищева, котрий вбачав у неврозі 

глибокий особистісний розлад, що настає через порушення системи відносин 

людини. Розглядають наступні рівні відносин: відношення до світу предметів 

та явищ; до інших осіб; до себе. Відношення людини до самої себе – 



найбільш пізнє утворення, але саме воно забезпечує цілісність системи 

відносин особистості (Ананьев, 1968). 

Третій рівень психічної дезорганізації представлений особистісними 

розладами (психопатіямн). Психопатії – патологічний психічний розлад 

особистості, який характеризується дисгармонійністю. Психопатичний склад 

особистості являє собою постійну, вроджену властивість індивіда. Протягом 

життя видозміни цієї властивості незначні, якщо є, то більше в сторону 

посилення. Патологічні властивості психопатичної особистості тотальні, 

визначають всю психічну структуру людини. Патологічні зміни настільки 

значні, що перешкоджають повноцінній соціальній адаптації (безболісній як 

для самої особистості, так і для оточуючих). Таким чином, три критерій за 

П.Б. Ганнушкіним (1933) визначають психопатичні властивості: 

 1) тотальність: 

 2) відносна стабільність: 

 3) порушення соціальної адаптації. 

Четвертий рівень дезорганізації. Відповідний йому тип розладу 

зазвичай називають психозом. Причинами подібного захворювання частіше 

всього є ендогенні фактори. Крайніми вираженнями психозу можуть бути 

депресія з вітальною тугою, цілковита відчуженість, галюцинації та 

паранойя. Людина в такому стані не може виконувати звичайні функції: 

навчатись, працювати і навіть просто займатись домашніми справами. Часом 

емоційний розлад в цьому випадку заходить так далеко, що людина втрачає 

орієнтацію в часі та просторі, її особистість дуже деградує, "розвалюється", 

іноді в такого хворого зникає бажання жити. 

Найбільш поширеними емоційними реакціями на хворобу З. 

Липовський (Lipovski, 1983) вважає тривогу, депресію, сором, провину, гнів. 

Неврозоподібиі реакції пацієнта на хворобу виступають в якості захисної 

реакції, яка послаблює вегетативні порушення, що загострюються під час 

прогресування хвороби. Виникнення подібної реакції супроводжується 

дифузним нейрогуморальним супроводженням. Крім того, в період 

прогресування психосоматичного порушення спостерігається виражене 

загострення преморбідних особливостей особистості. Психологічні феномени 

особистісного захисту у хворих спрямовані 1) на послаблення 

внутрішньоособистісних конфліктів (зменшення тривоги, напруженості і т.д.) 

– первинний невротичний аспект; 2) на ослаблення вторинних 

функціональних нашарувань, викликаних соматичною патологією, – 

вторинний неврозоподібний аспект. 

 

Лекція 10. Психологічні типи лікарів. 

 

Професіограма лікаря загальної практики (знання і уміння, професійні 

практичні навички) та вимоги до особистості. Поняття про професійну 

деформацію. Особливості професій, при яких розвивається професійна 

деформація. Ознаки професійної деформації, «синдром вигорання». Шляхи 

його попередження.  



 

”Психологічні типи лікарів ” 

1. Співчутливий і недирективний. Це люди добрі, схильні до співчуття, 

викликаючи у хворого почуття довіри. Вони зазвичай мають більш вдалий 

спектр відносин з хворими що мають істероїдні риси характеру. 

2. Співчутливий та директивний. Цей тип лікаря має бажання 

проникнути у внутрішній світогляд людини, але діяти по відношенню до 

хворого буде директиво, примушуючи хворого виконувати свою волю. Ці 

лікарі мають кращі відносини з хворими, у яких виражені тривожні риси 

характеру. 

3. Емоційно-нейтральні та директивні. Їм притаманні твердість та 

впевненість, вміння внести ясність у справу, по відношенню до хворих це 

чуйна, уважна та стримана людина. Такий тип лікаря більш імпонує хворим з 

неврастенічними рисами, в яких є потреба збереження самоволодіння. 

”Поняття про “професійну деформацію ” 

Вперше у США всередині 60-х років було введено поняття 

"професійної деформації". Вона поступово формується поряд з процесом 

адаптації людини в умовах її некерованого впливу на інших. Лікар має такий 

вплив, бо саме від нього залежить фізичне та духовне здоров’я хворого, і 

навіть його життя. Виникненню “професійної деформації” сприяє поступове 

зниження емоційного співчуття хворому, втрата емпатії. Яскравим 

прикладом професійної деформації є сприймання пацієнта, як носія 

симптому чи синдрому, коли хворий виглядає з боку лікаря як “цікавий 

випадок”. Подібне явище відноситься до багатьох лікарських спеціальностей, 

наприклад: терапія, наркологія, психіатрія, гастроентерологія, стоматологія в 

яких є велика доля імовірності “ярликовості” у позначенні різноманітних 

станів фізичного стану хворого. Такі висловлювання сприймаються 

пацієнтами буквально, і мають психотравмуючі наслідки. Ці явища 

найчастіше супроводжуються професійною некомпетентністю лікаря у 

вигляді помилкового розуміння феномену, та відповідною 

гіпердіагностикою. 

“Синдром емоційного вигоряння ” (сев) 

Синдром «емоційного вигоряння» у медичних працівників вперше був 

введений американським психологом Фрейденбергом (1974). «Вигоряння» 

при цьому не означає буквально втрату сил, воно означає протистояння свого 

емоційного “Я” виснаженню від переживань, внаслідок чого поступово й 

формується синдром. Преморбідно цей стан більш притаманний фахівцям з 

великим творчим потенціалом, гуманістично орієнтованих на іншу людину 

та надзвичайно люблячих свою справу. 

Maslahe, Jacson S.E. (1986) виділили наступні ознаки «синдрому 

вигоряння» 

5. Зміни в поведінці медичного працівника (небажання працювати, 

спілкуватися з хворими, втрата навичок відновлення здоров’я за рахунок 

розваг; 



6. Зміни почуттів. Втрата почуття гумору, або навпаки, поява 

“чорного гумору”, наявність переживань невдачі та провини; 

7. Зміни в мисленні. Поява думок про необхідність залишити 

роботу; 

8. Зміни у стані здоров’я. Інверсія ритму сон-неспання, загальне 

зниження імунітету, виснажливість; 

“Синдром вигоряння ”, як процес, має декілька типів протікання: 

5. Деперсоналізація, або втрата індивідуальності. Лікар у такий 

період намагається уникнути емоційних контактів; 

6. Недооцінка особистісного вкладу у спільну справу; 

7. Ізоляція. Добровільна ізоляція від колег та виконування 

обов’язків; 

8. Зростання фізичної виснажливості. Суб’єктивно людина відчуває 

неможливість продовжувати повноцінно працювати; 

Високий рівень наявності синдрому відмічається у маючих справу з 

хронічними хворими, або перспективно невиліковними (наприклад 

онкологічні, пульмонологічні, психіатричні хворі). 

Більш низький рівень мають особи, які працюють з відносно 

“перспективними”, в плані одужання пацієнтами, (акушерство, гінекологія, 

офтальмологія). Лікарі-спеціалісти з терапії та стоматології мають середній 

рівень ризику виникнення “синдрому вигоряння” відносно таких професій, 

як психіатри, хірурги, анестезіологи та реаніматологи, в яких відмічається 

найбільший ризик. 

При виникненні "синдрому вигоряння" в особи спрацьовують 

механізми психологічного захисту, частіше у вигляді уникнення, 

раціоналізації, витіснення. 

Інколи у медичних працівників виникає залежна поведінка з 

вживанням алкоголю, або інших психоативних речовин, як намагання 

пережити конфлікти, знизити тривогу, почуття провини, стан фрустрації. 

ВООЗ (1998) рекомендує наступні шляхи попередження "синдрому 

вигоряння" у медичних працівників: 

8. Зменшення особливо високих вимог до осіб, що надають 

допомогу іншим; 

9. Рівномірний розподіл навантаження поміж співробітниками; 

10. Навчання співробітників раціональному розподілу часу та 

технікам релаксації; 

11. Модифікація видів робіт, що викликають досить високий стрес; 

12. Заохочування працівників до формування “груп підтримки ”; 

13. Забезпечення можливості працювати на частину робочої ставки; 

14. Заохочування працівників до участі у прийнятті рішень, що 

мають вплив на умови праці; 

 

Лекція 11. Психологія спілкування в медичному середовищі. 

 



Види спілкування в медичному середовищі: міжособисте, 

індивідуально-групове, колективно-індивідуальне, групове. Особливості 

спілкування між лікарями, лікар-медсестра, лікар-медсестра-психолог. 

Психологічні основи спілкування у лікувальному процесі. Комунікативна 

компетентність, її роль в ефективній і безконфліктній взаємодії. Функції 

спілкування: інформаційно-комунікативна, комунікативна, афективно- 

комунікативна. Основи спілкування з колегами, умови створення здорового 

психологічного клімату у медичному середовищі. Дотримання правил 

деонтології і субординації. Дотримання морально-етичних вимог. Здатність 

до емпатії та стиль спілкування. 

 

Bажливим елементом лікувального процесу є психологічні контакти і 

спілкування. Спілкування – багатоплановий процес встановлення і розвитку 

контактів між людьми, який передбачає обмін інформацією, певну тактику і 

стратегію взаємодії, сприймання і розуміння суб’єктами спілкування один 

одного. Спілкування історично склалося в процесі спільної діяльності людей, 

де спочатку відігравало допоміжну роль: організовувало і супроводжувало 

певні дії. З ускладненням діяльності воно набуває відносної самостійності, 

починає виконувати специфічну функцію передачі наступним поколінням 

форм культури і суспільного досвіду.  

В онтогенезі спілкування також поступово стає особливою діяльністю. 

Задовольняючи потребу в спілкуванні, дитина оволодіває мовленням, освоює 

соціальні норми, культуру, в цілому будує образ світу і свого особистого “Я”. 

Метою спілкування є задоволення людьми своїх потреб, зокрема соціальних і 

духовних. Основними мотивами спілкування є потреби у пізнанні і 

самопізнанні, в духовному і емоційному контакті, у безпеці, у 

психологічному захисті, у визнанні, у престижі тощо. В процесі спілкування 

відбувається перехід від одного рівня життя до іншого.  

Спілкуючись, людина виявляє себе індивідом і реалізує свої прагнення 

бути особистістю, громадянином, професіоналом. Спілкування властиве всім 

видам людської діяльності, але в деяких професіях воно є фактором, що 

супроводжує діяльність, переходить у категорію професійного. Прикладом 

може бути лікувальна діяльність, в якій спілкування є інструментом впливу 

на особистість.  

Експерименти з позбавленням людини можливості спілкуватись, 

випадки виживання дітей, що виростали серед тварин, переконливо свідчать 

що спілкування – необхідна умова повноцінного психічного розвитку 

індивіда, нормального життя. Людське спілкування завжди полягало в основі 

соціального буття, проте прямим об’єктом психологічного і соціального 

аналізу воно стало тільки в ХХ ст.  

В психології спілкування визначається як взаємодія двох чи більше 

людей, що складається в обміні інформації пізнавального чи емоційно-



оцінювального характеру. Зазначимо, що в якості суб’єктів спілкування може 

виступати як і індивід так і група. Якщо розглянути по якій причині і для 

чого спілкуються люди, і виділити всі можливі функціональні ситуації, то 

виявляється, що таких ситуацій може бути 4: мета спілкування – поза 

взаємодією суб’єктів; мета спілкування – в ньому самому; мета спілкування – 

прилучення партнера до досвіду і цінностям ініціатора спілкування; мета 

спілкування – прилучення самого ініціатора до цінностей партнера. Будь-яка 

спільна діяльність передбачає спілкування і взаємодію учасників, як 

необхідний засіб забезпечення її ефективності. Спілкування визначається тим 

враженням про партнера, яке складається під час сприйняття.  

Під сприйняттям в соціальній психології розуміється цілісний образ 

іншої людини сформований на основі оцінки зовнішнього вигляду і 

поведінки. Комунікативна компетентність, її роль в ефективній і 

безконфліктній взаємодії. Ділове спілкування – це перш за все комунікація, 

тобто обмін інформацією потрібною для учасників спілкування. Поняття 

комунікативної компетентності.  

Під комунікативною компетентністю розуміють здатність 

встановлювати і підтримувати необхідні контакти з іншими людьми, певну 

сукупність знань, умінь і навичок , що забезпечують ефективне спілкування. 

Вона передбачає уміння змінювати глибину і коло спілкування, розуміти і 

бути зрозумілим для партнера по спілкуванню. Комунікативна 

компетентність формується в умовах безпосередньої взаємодії, тому є 

результатом досвіду спілкування між людьми.  

Цей досвід набувається не тільки у процесі безпосередньої взаємодії, а 

також опосередкованої, в тому числі з літератури, театру, кіно, з яких людина 

отримує інформацію про характер комунікативних ситуацій, особливостей 

міжособистісної взаємодії і засоби їх вирішень. У процесі опанування 

комунікативної сфери людина запозичає з культурного середовища засоби 

аналізу комунікативних ситуацій у вигляді словесних і візуальних форм. 

Структура комунікативної компетентності. Якщо спиратися на прийняту у 

соціальній психології структуру спілкування, що включає перцептивний, 

комунікативний й інтерактивний аспекти , то комунікативну компетентність 

можна розглядати як складову спілкування.  

Тоді комунікативний процес розуміється, як «інформаційний процес 

між людьми, як активними суб’єктами, з урахуванням відношень між 

партнерами». Тобто, виникає «вузьке» поняття «комунікація». Однак часто 

«комунікацію» розуміють як синонім спілкування, підкреслюючи, що 

«комунікативний» вплив є психологічним впливом одного комуніканта на 

інший з метою зміни його поведінки.  

Це означає, що відбувається зміна самого типу відносин, що склався 

між учасниками комунікацій. Є й широке розуміння «комунікації», яке 

застосовується у зв’язку з розвитком системи масових комунікацій у 



суспільстві. Відокремлюють такі складові комунікативної компетентності: 

орієнтованість у різноманітних ситуаціях спілкування, яка заснована на 

знаннях і життєвому досвіді індивіда ; спроможність ефективно взаємодіяти з 

оточенням, завдяки розумінню себе та інших, при постійній видозміні 

психічних станів, міжособистісних відносин і умов соціального середовища; 

адекватна орієнтація людини в самій собі – власному психологічному 

потенціалі, у потенціалі партнера, у ситуації; готовність і уміння будувати 

контакт з людьми; внутрішні засоби регуляції комунікативних дій; знання, 

уміння і навички конструктивного спілкування; внутрішні ресурси, необхідні 

для побудови ефективної комунікативної дії у визначеному колі ситуацій 

міжособистісної взаємодії. 

 

Лекція 12.  Психологія лікувально-діагностичного процесу.  

 

Роль психологічних особливостей лікаря, медичної сестри і психолога в 

лікувально-діагностичному процесі. Психологічні особливості етапів 

лікувально-діагностичного процесу. Медична деонтологія. Медична етика.  

Інформування пацієнта про діагноз. Взаємодія і спілкування учасників 

лікувально-діагностичного процесу з родичами пацієнтів. Значення 

психологічної установки пацієнта. Конфлікти в медичному середовищі, їх 

різновиди та функції. Схема розвитку конфлікту. Способи попередження та 

подолання конфліктів. 

 

Жодна професія не є настільки тісно пов’язаною з долею людини, як 

професія лікаря. Вочевидь специфіка праці лікаря, який нерідко виконує і 

роль педагога і вихователя, має бути врахована і при обранні професії, і під 

час підготовки молодого спеціаліста, що поряд з оволодінням фаховими 

знаннями та навичками обов’язково має включати вдосконалення культури 

поведінки та культури спілкування, оскільки професійна діяльність лікаря 

починається саме зі спілкування з пацієнтом. Від мистецтва спілкування 

багато в чому залежать результати лікування. 

Добре, коли діалог між лікарем і хворим перебігає в рамках щирої і 

доброзичливої зацікавленості обох сторін і спрямований на досягнення 

спільної мети – збереження здоров’я. Але часом буває інакше: пацієнт не 

задоволений ходом лікування, лікар також має претензії до хворого. Обидва 

вони не задоволені діалогом, який може навіть переростати у конфлікт. 

Частіше усього джерелом конфлікту є обоє: і лікар, і пацієнт. В силу хвороби 

пацієнт певною мірою втрачає самокритичність, не стримує своїх емоцій, 

висуває надмірні вимоги і необґрунтовані звинувачення до медичного 

персоналу. Спілкування лікаря з такими хворими вимагає особливого такту, 

толерантності, витримки та вміння. 



Розглядаючи проблеми спілкування, слід звернути увагу на певні 

типові ситуації лікарського спілкування на різних етапах лікувально-

діагностичного процесу. 

Спілкування як довірчий діалог зазвичай потребує певних умов. 

Звичайно, про яку довірчість, чи то навіть певну інтимність бесіди може 

йтися, якщо лікар на бігу, десь у коридорі заводить із хворим розмову про 

важливі для хворого речі або розмовляє похапцем, одночасно щось 

записуючи в інших історіях хвороби, роблячи розпорядження медичній 

сестрі чи розмовляючи по телефону? На жаль, такі ситуації не є рідкісними. 

Таке ставлення нічого, окрім неповаги до лікаря, втрати довіри до нього та 

розчарування, у хворого не залишає. 

Розмовляти з пацієнтом, родичами і близькими йому людьми найкраще 

наодинці, бажано в окремій кімнаті. Вести бесіду слід не кваплячись, 

відключившись від інших справ, уважно, не перебиваючи вислуховувати 

співбесідника. Небажано, щоб співбесідники стояли, це завжди мимоволі 

сигналізує про обмеження часу контакту. Для встановлення між особистого 

контакту має значення поза і жести. Якщо лікар сидить на краю стільця, це 

буде для співбесідника нагадуванням про те, що лікар спішить, у нього 

багато інших справ, за таких умов навряд чи виникне бажання відвертості. 

Не сприяє відвертості і надмірна жестикуляція лікаря, що може відволікати 

співбесідника. Не можна недооцінювати значення міміки, виразу обличчя 

лікаря. 

Безумовно найважливішим засобом спілкування є мова. Вона має 

особливе значення і для встановлення контакту, і для його підтримання, і для 

розвитку. В мові слід намагатися уникати банальних фраз, не зловживати 

медичними термінами, що можуть бути невірно витлумаченими і викликати 

тривогу у пацієнта. Вочевидь, в межах розумного, щоб не травмувати психіку 

хворого, слід дозувати ступінь відвертості в оцінці важкості стану і прогнозу, 

оскільки, вселяючи оптимізм, лікар тим самим мобілізує хворого на спільну 

боротьбу з недугою. Так само слід налаштовувати і родичів пацієнта. 

Серйозність розмови не виключає інтелігентного гумору, що підтримує 

душевні сили і надає впевненості в сприятливому результаті. 

Все вищесказане набуває особливого значення, коли лікар розмовляє з 

хворим чи його родичами перед операцією, складною інструментальною 

маніпуляцією, що пов’язана із болем і неприємними відчуттями чи має 

потенційну небезпеку для пацієнта. В таких випадках слід бути особливо 

обережним і чуйним. 

Вміння лікарського спілкування – свідчення культури і самоповаги, 

оскільки людина, котра поважає себе і любить свою професію, усвідомлює 

свій високий гуманістичний обов’язок, не може дозволити зневажливо 

ставитись до іншого, ігнорувати його страждання і переживання. 

+Професійна діяльність лікаря проходить також в безпосередньому 

спілкуванні з колегами, середнім медичним персоналом та іншими 

співробітниками. Таке спілкування часто відбувається на очах у хворих, що 

за власними спостереженнями часто складають напрочуд вірне судження про 



особистість лікуючого лікаря. Багато втрачає в очах хворих лікар, що 

підлабузнюється перед старшими по посадовому статусу і зневажливо та 

зверхньо – до молодших колег, середнього медичного персоналу. На основі 

своїх спостережень за міжособовими стосунками, що складаються в 

колективі медичних працівників, хворі визначають статус кожного його 

члена і дають йому оцінку. Погано, якщо з такої, не завжди об’єктивної 

оцінки у хворих складається хибна негативна психологічна установка щодо 

особи лікуючого лікаря, тобто насторожене ставлення до його знань, вмінь та 

бажання надати допомогу. Зрозуміло, що це лише заважатиме налагодженню 

лікарського спілкування, викликатиме недовіру до лікаря, перешкоджатиме 

ефективному лікуванню. 

 

 


	”Психологічні типи лікарів ”
	”Поняття про “професійну деформацію ”
	“Синдром емоційного вигоряння ” (сев)


