
Тема 1. Психосоматика: визначення поняття 

1. Загальні риси психосоматики, визначення, симптоми. 

2. Психосоматичні теорії та моделі. 

3. Стратегії поведінки при стресі 

  

 

1. Загальні риси психосоматики, визначення, симптоми. 

Проблема психосоматичних співвідношень - одна з найбільш складних проблем 

сучасної медицини, незважаючи на те що тісний взаємозв'язок психічного і соматичного 

помічена і вивчається протягом кількох століть, з часів Гіппократа і Арістотеля. У 1818 р 

німецький лікар з Лейпцига Хайнрот ввів термін «психосоматичний».Йому належали 

слова: «Причини безсоння зазвичай психічно-соматичні, проте кожна життєва сфера може 

сама по собі бути достатнім їй підставою».У 1822 р німецький психіатр М. Якобі ввів 

поняття «соматопсихической» як протилежне і в той же час доповнює по відношенню до 

«психосоматическому».У загальноприйнятий лікарський лексикон термін 

«психосоматика» увійшов лише сторіччя потому. Термін «психосоматичний» остаточно 

прижився в медицині завдяки віденським психоаналітиків (Deutsch, 1953), і з цього часу 

психосоматична медицина позначилася як «прикладної психоаналіз в медицині».Дойч, 

емігрувавши в сорокові роки в США, разом з колегами Фландерс Данбар, Францем 

Александером і ін. Викликав інтерес до психосоматичних проблем, і вже до кінця 50-х 

років в американській науковій літературі було опубліковано близько 5000 статей про 

соматичної медицині очима психологів. Серед тих, хто розвивав цей напрямок, слід 

назвати таких відомих аналітиків, як Адлер, Сонди. У Росії найбільш наближеним до 

цього напрямку підійшли вчені школи І. П. Павлова при розробці методу 

експериментального неврозу. 

За даними ВООЗ, від 38 до 42% всіх пацієнтів, які відвідують кабінети соматичних 

лікарів, відносяться до групи психосоматичних хворих. Строго кажучи, психосоматичний 

напрямок не є самостійною медичною дисципліною - це підхід, що враховує різноманіття 

причин, що призвели до хвороби. Звідси різноманіття методів і технік, що дозволяють 

працювати з людиною цілісно. Саме роз'єднаність лікарських спеціальностей і поглядів на 

людину і привела до втрати ідеї про цілісність в роботі лікаря. У цієї проблеми є свої 

причини, перш за все - переважання аналізу як методу в медичній науці. В даний час в 

медицині описано 10 000 симптомів і нозологічних форм, а для того щоб успішно 

справлятися з хворобами людини, існує більше трьохсот медичних спеціальностей. 

У міру еволюції людини поступово порушувався універсальний механізм 

пристосування його психіки до навколишнього середовища. Разом зі зміною психології 

людини і середовища її проживання виявлялися нові і чисельно збільшувалися наявні 

психологічні симптоми і синдроми. В ході еволюції людина придбала властиві йому як 

біологічного виду силу, гнучкість, рухливість, здатність до терморегуляції, певні 

характеристики органів почуттів. Стародавні інстинктивні програми поведінки людини 

допомагали протистояти голоду, холоду, нападу ворогів і хижаків. У міру розвитку 

людської історії змінювалися навантаження, від яких немає програм генетичного захисту, 

і тепер пристосування до середовища залежить від психічних можливостей людини у 

багато разів більше, ніж від сили його м'язів, міцності кісток і сухожиль і швидкості бігу. 

Небезпечним стало не зброя ворога, а слово. Емоції людини, спочатку покликані 

мобілізувати організм на захист, тепер частіше придушуються, вбудовуються в соціальний 

контекст, а з часом псуються, перестають визнаватися їх господарем і можуть стати 

причиною руйнівних процесів в організмі (Радченко, 2002). 

Психосоматичний підхід починається тоді, коли пацієнт перестає бути лише носієм 

хворого органу і розглядається цілісно. Тоді психосоматичний напрямок можна 

розглядати і як можливість «зцілення» від деперсоналізувати медицини. 

За сучасними уявленнями, до психосоматичних захворювань і розладів відносять: 



Конверсійні симптоми. Невротичний конфлікт отримує вторинний соматичний 

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 парестезії, 

психогенна сліпота і глухота, блювота, больові феномени. 

Функціональні синдроми. У цій групі знаходиться переважна частина «проблемних 

пацієнтів», які приходять на прийом із строкатою картиною часто невизначених скарг, які 

можуть зачіпати серцево-судинну систему, шлунково-кишковий тракт, руховий апарат, 

органи дихання або сечостатеву систему. Безпорадність лікаря щодо цієї симптоматики 

пояснюється серед іншого різноманіттям понять, якими позначаються ці скарги. Часто у 

таких хворих є тільки функціональні порушення окремих органів або систем; будь-які 

органічні зміни, як правило, не виявляються. На відміну від конверсійних симптомів, 

окремий симптом не має специфічного значення, будучи неспецифічним наслідком 

порушеною тілесної функції. Александер описав ці тілесні прояви як супроводжуючі 

ознаки емоційної напруги без характерних рис і позначив їх органними неврозами 

(Александер, 2002). 

Психосоматозів - 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 

психосоматозів. Спочатку виділяли 7 психосоматозів («holy seven») : бронхіальна астма, 

виразковий коліт, есенціальна гіпертонія, нейродерміт, ревматоїдний артрит, виразка 

дванадцятипалої кишки, гіпертиреоз. 

Незважаючи на те що слово «психосоматика» вживається дуже часто як в побуті, 

так і в науковій літературі, на сьогоднішній день не існує єдиного визначення цього 

терміна. В цілому його значення випливає зі слів, які в нього входять (душа і тіло). З 

одного боку, цей термін має на увазі науковий напрям, який встановлює взаємини між 

психікою і тілесними функціями, досліджує, як психологічні переживання впливають на 

функції організму, як переживання можуть викликати ті чи інші хвороби. З іншого боку, 

під терміном «психосоматика» мається на увазі ряд феноменів, пов'язаних з 

взаємовпливом психічного і тілесного, в тому числі цілий ряд патологічних порушень. По-

третє, під психосоматикой розуміють напрямок медицини, що ставить собі за мету 

лікування психосоматичних порушень («Психосоматична медицина») . 

В даний час психосоматика є міждисциплінарним науковим напрямом: 

• вона служить лікуванню захворювань і, отже, знаходиться в рамках медицини;  

• досліджуючи вплив емоцій на фізіологічні процеси, вона є предметом дослідження 

фізіології;  

• як галузь психології вона досліджує поведінкові реакції, пов'язані із захворюваннями, 

психологічні механізми, що впливають на фізіологічні функції;  

• як розділ психотерапії вона шукає способи зміни деструктивних для організму 

способів емоційного реагування та поведінки;  

• як соціальна наука вона досліджує поширеність психосоматичних розладів, їх зв'язок 

з культурними традиціями і умовами життя.  

У період створення психосоматичної медицини як науки, котра прагнула подолати 

розрив між тілесним і психічним, була створена жорстка однолінійна модель 

психосоматичного захворювання. В подальшому вона була замінена поданням про 

можливість виникнення будь-якого захворювання при взаємодії як фізичних, так і 

психосоціальних факторів, що призвело до багатофакторної відкритої моделі хвороби. 

Таким чином, ці на місце проблеми вузького кола психосоматичних розстрой ств пр Ішел 

інтегральний психосоматичний підхід. 

Патогенез психосоматичних розстрой ств чр езвичайно складний і визначається: 



1. неспецифічної спадкової і вродженої отягощенностью соматичними порушеннями і 

дефектами;  

2. спадковою схильністю до психосоматичних розладів;  

3. нейродинамическими зрушеннями (порушеннями діяльності ЦНС);  

4. особистісними особливостями;  

5. психічним і фізичним станом під час дії психотравмуючих подій;  

6. фоном несприятливих сімейних і інших соціальних факторів;  

7. особливостями психотравмуючих подій.  

Перераховані фактори не тільки беруть участь в походженні психосоматичних 

розладів, але і роблять індивіда вразливим до психоемоційних стресів, ускладнюють 

психологічну і біологічну захист, полегшують виникнення і обтяжують перебіг 

соматичних порушень. 

Прийнято вважати, що психосоматична медицина - ровесниця минулого століття. 

Однак мова при цьому йде не про виникнення нової концепції в медицині, а про 

відродження принципів медицини давнини, підходила до захворювання як до специфічно 

індивідуальному явищу, як до хвороби конкретної людини, хвороби душі і тіла. 

Психосоматична медицина стара, як саме лікування. 

Історія сучасної психосоматичної медицини починається з психоаналітичної концепції 

Фрейда, який спільно з Брейером довів, що «пригнічена емоція», «психічна травма» 

шляхом «конверсій» можуть проявлятися соматичним симптомом. Фрейд вказував, що 

необхідна «соматична готовність» - фізичний фактор, який має значення для «вибору 

органу» . 

Емоційна реакція, що виражається у формі туги і постійної тривоги, нейро-вегетативно-

ендокринних змін і характерному відчутті страху, є сполучною ланкою між психологічної 

та соматичної сферами. Повний розвиток почуття страху відвернено захисними 

фізіологічними механізмами, але зазвичай вони лише зменшують, а не усувають повністю 

ці фізіологічні явища і їх патогенну дію. Цей процес можна розглядати як гальмування, 

тобто стан, коли психомоторні і словесні вирази тривоги або ворожих почуттів 

блокуються таким чином, що стимули, що надходять з ЦНС, відводяться до соматичних 

структур через вегетативну нервову систему і, таким чином, призводять до патологічних 

змін в різних системах органів. 

При наявності емоційного переживання, яке не блокується психологічної захистом, а, 

соматізіруясь, вражає відповідну йому систему органів, функціональний етап ураження 

переростає в деструктивно-морфологічні зміни в соматичної системі, відбувається 

генералізація психосоматичного захворювання. Таким чином, психічний фактор виступає 

як пошкоджуючий. 

До психосоматичних захворювань відносять ті порушення здоров'я, етіопатогенез яких 

- істинна соматизація переживань, тобто соматизація без психологічного захисту, коли, 

захищаючи душевну рівновагу, пошкоджується тілесне здоров'я. 

Сверхактуальна переживання фіксується, утворюючи настановну домінанту, яка є 

функціональним осередком психічної патологічної імпульсації. Властиве хворим смутне 

почуття фізичного дискомфорту обумовлює при певних впливах реалізацію хворобливих 

відчуттів і їх фіксацію. 

Незвичайна імпульсація, що надходить з внутрішніх органів в ЦНС, посилює ці 

відчуття, що в кінцевому рахунку призводить до формування патологічного стану. Таким 

чином, негативні емоції вісцерального походження як би підкріплюються особистісними 

реакціями таких хворих на той чи інший симптом або стан організму в цілому. 

Повторення психотравмуючих впливів астенізірующіе нервову систему, кора стає більш 

чутливою до зовнішніх впливів і інтероцептивних сигналам. Тому поява виражених 

соматичних відчуттів може бути викликано не тільки психогенним впливом як таким, а й 

будь-яким незначним порушенням діяльності внутрішніх органів і навіть патологічним 



сприйняттям їх нормальної роботи. Сформувався вогнище патологічної імпульсації 

обростає нейрогуморальними зв'язками з тими чи іншими системами організму.  

Вважається, що в цьому процесі ключовою ланкою є довгострокова пам'ять. 

Довготривала пам'ять - це завжди емоційна пам'ять. Чим яскравіше емоції, тим більша 

ймовірність активації сліду пам'яті надалі, і пережите людиною стресовий стан надійно 

закріплюється в довготривалій пам'яті. На основі механізмів реверберації збудження і 

довготривалої постсинаптичної потенциации пережите стан паніки, страху, жаху 

зберігається у вигляді енграм - «слідів пам'яті» . 

В результаті запас вже сформованих енграм отримує особливе значення для розвитку 

психосоматичних розладів. Наприклад, пароксизми синусової тахікардії з відчуттям 

задухи і страху смерті виникають при зниженні настрою або перевтоми у хворої з 

аналогічним епізодом на тлі післяпологового ендометриту в минулому. Справжньою 

причиною рецидиву нерідко стає лише «воскресіння» відповідної симптоматики внаслідок 

пожвавлення її слідів. Чим гостріше було відчуття небезпеки для життя і здоров'я, тим 

більша ймовірність відтворення розгорнутої клінічної картини по типу депресії або її 

соматичного еквівалента. 

Провідна роль у формуванні довгострокової пам'яті належить не стільки дійсної 

тяжкості соматичного страждання, скільки стресогенним дією викликаних ним або 

випадково збіглися з ним душевних переживань. Першорядним фактором, що обумовлює 

переважну локалізацію психосоматичних розладів, стає страх смерті, випробуваний хоча б 

раз в житті у зв'язку з будь-яким захворюванням. 

Центром тяжіння психосоматичного страждання виявляється завжди орган, найбільш 

уразливий і важливий для життєдіяльності організму в представленні індивіда. «Вибір 

органу» свідчить про переважної спрямованості захисно пристосувальних механізмів, що 

викликають ушкоджує ефект у міру наростання дезінтеграції в стресових ситуаціях.  

Ініціатива у виборі органу належить завжди кірковим зв'язків, що впливає на емоційні 

підкіркові апарати і програмує ступінь залучення тих чи інших органів в стресову 

ситуацію. Який саме еффекторний шлях виявиться краще для виходу на периферію 

емоційного збудження, залежить, в кінцевому рахунку, від особливостей даної емоції, від 

особливостей нервової конституції людини і від всієї історії його життя. 

У сучасній психосоматики розрізняють схильність, що дозволяють і затримують 

розвиток хвороби чинники. Схильність - це вроджена (наприклад, генетично обумовлена), 

а при певних умовах і придбана готовність, яка виливається в форму можливого 

органічного або невротичного захворювання. Поштовхом до розвитку такого 

захворювання є важкі життєві ситуації. Якщо маніфестують невротичні або соматичні 

захворювання, то вони розвиваються за власними закономірностям, які, однак, тісно 

пов'язані з факторами навколишнього середовища. Наприклад, значення сприяють 

розвитку хвороби факторів при хронічних захворюваннях стало відомо лише останнім 

часом. У будь-якому випадку для діагностики як психосоматичного, так і невротичного 

захворювання необхідне розуміння ситуаційного характеру його походження. Констатація 

наявності психосоматичних порушень не призводить до заперечення основного діагнозу. 

Якщо сьогодні говорять про психосоматическом, биопсихосоциальную захворюванні, то 

це лише вказує на зв'язок «схильність - особистість - ситуація» . 

Людина, що знаходиться в гармонійних відносинах зі своїм середовищем, може 

перенести екстремальні соматичні та психічні навантаження, уникнувши хвороби. Однак 

в житті зустрічаються особистісні проблеми, які викликають настільки обтяжливу 

фіксацію і душевний розлад, що в певних життєвих ситуаціях призводять до негативних 

емоцій і невпевненості в собі. Саме в складних ситуаціях психосоматично обтяжені 

пацієнти, що проявляють емоційну пригніченість, не можуть правильно оцінити і описати 

свій стан. 

 

 



2. Психосоматичні теорії та моделі 

Існує досить велика кількість теорій і моделей виникнення психосоматичних 

захворювань і способів їх класифікації. Ми коротко перерахуємо основні з них. 

Характерологічно орієнтовані напрямки і типології особистості. У давнину 

Гіппократ, а потім Гален описали людей з різними видами темпераментів - сангвініків, 

холериків, меланхоліків і флегматиків. Це положення знайшло подальший розвиток в 

психологічних теоріях конституції Ернста Кречмера і Вільяма Шелдона. 

Класичні психосоматичні роботи цього характерологического напрямки належать 

американському лікарю Флендерс Данбар. 

У сучасній медицині застосування цього підходу набуло великого значення в 

дослідженні певної типології «особистостей ризику», як це, наприклад, пропонує робоча 

група Rosenman і Friedman в розробці для осіб з загрозою розвитку інфаркту міокарда (так 

званого поведінки типу А).Такі описи зустрічаються в багатьох дослідженнях особистості. 

Психоаналітичні концепції. Наукова основа, на якій в подальшому розвивалися 

психосоматичні дослідження, була закладена З. Фрейдом, який створив конверсійну 

модель, згідно з якою ущемлені емоції породжують конверсійні симптоми. Витиснуті зі 

свідомості соціально неприйнятні інстинкти (агресивні, сексуальні) прориваються, 

приймаючи ту чи іншу символічну форму. 

До теорій цього напряму відносяться також: теорія д е- і ресоматизації Шура, модель 

відмови від віри в майбутнє Енгеля і Шмале, концепція втрати об'єкта Фрайбергера, 

концепція двухфазной захисту, або двофазного витіснення, Мітчерліха. 

Теорія специфічного психодинамічного конфлікту Александера. Засновником 

сучасної психосоматики вважається Франц Александер. Згадані вище психосоматичні 

теорії виходили з диференційованих психологічних конструкцій, причому соматичне 

лікувалося виключно на психологічному рівні (конверсія, регресія, ресоматизації і т. д.). 

Александер вперше в 1950 році запропонував теорію, згідно з якою симптоми 

вегетативного неврозу не є спробою вираження пригніченого почуття, а фізіологічним 

супроводом певних емоційних станів. Александер говорить про вегетативному неврозі в 

разі постійного фізіологічного супроводу емоційних станів напруги при відсутності дії, 

спрямованого назовні і скидає напругу. На другому етапі оборотні функціональні 

симптоми ведуть до незворотних змін в органах. 

Інтегративні моделі. Спочатку по-іншому орієнтована самостійна лінія розвитку 

психосоматичної теорії відбувається з вивчення великого контингенту хворих з так 

званими функціональними порушеннями без патологічної органічної основи. 

До даних моделей належать: інтеграційна модель здоров'я, хвороби і хворобливого 

стану по Вайнеру, біопсихосоціальна модель Ікськюля і Везіака, медична антропологія В. 

Вайцзеккера. 

Крім перерахованих вище психосоматичних концепцій і моделей необхідно згадати 

наступні : 

Концепція алекситимии - нездатності до емоційного резонансу і «оперативного 

мислення» (конкретне мислення, свобода від сновидінь), неможливості висловити власні 

переживання, емоції і відчуття, нездатності людини бути в контакті з власним внутрішнім 

світом. Людина як би відділений від усього того в собі самому, що не піддається строго 

логічному впорядкованому аналізу. Всі нюанси власних душевних порухів залишаються 

для нього прихованими. Алекситимия розглядається як якась сукупність ознак, що 

характеризують психічний склад індивідів, що призводять їх до психосоматичних 

захворювань. Її розглядають як фактор ризику розвитку багатьох захворювань. 

Теорія стресу (Cannon, 1975, Сельє) - експериментально-психологічні, клініко-

фізіологічні, біохімічні та цитологічні дослідження наслідків емоційного стресу, що 

встановлюють вплив екстремальних і хронічних стресових ситуацій на сприйнятливість і 

особливості патогенезу, перебігу і терапії психосоматичних захворювань. В даний 

напрямок входить велика кількість окремих напрямків вивчення психосоматичної 



патології (наприклад, стрес і адаптаційні реакції, стрес і стресові пошкодження, стрес-

фактори і картина їх суб'єктивного переживання і т. Д.). 

Нейрофизиологическое напрямок (Анохін; Губачев; Судаков; Курцин), в основі 

якого лежить прагнення встановити взаємозв'язки між окремими психофізіологічними 

характеристиками (наприклад, деякі неокортикальної-лимбические характеристики або 

симпатико-парасімпатікотрофние прояви) і динамікою вісцеральних проявів (активацією 

органних функцій). Принциповою основою концепції є наявність функціональних систем. 

Даний напрямок вивчає нейрофизиологическое забезпечення стійких патологічних станів 

і пояснює виникнення психосоматичних розладів порушеними кортико-вісцеральними 

взаємовідносинами. Суть цієї теорії полягає в тому, що порушення кортикальних функцій 

розглядаються як причина розвитку вісцеральної патології. При цьому враховується, що 

всі внутрішні органи мають своє представництво в корі головного мозку. Вплив кори 

великих півкуль на внутрішні органи здійснюється лімбіко-ретикулярної, вегетативної і 

ендокринної системами. 

Псіхоендокрінний і психоімунний напрямок досліджень, що вивчає широкий спектр 

нейроендокринних і нейрогуморальних феноменів у хворих на психосоматичні 

захворювання (псіхоендокрінное тестування особливостей і рівня синтезу катехоламінів, 

гіпофізарних і тиреоїдних гормонів, специфіка іммунограмм). Пошук «специфічного 

нейрогормонального забезпечення» емоційного реагування показав, що високий рівень 

особистісної та ситуативної тривожності пов'язаний з різноспрямованими 

нейрогормонального зрушеннями. 

Теорія порушення функціональної асиметрії мозку як причина психосоматичної 

патології. 

Концепція ворожості. Відповідно до цієї гіпотези, гнів і ворожість можуть відігравати 

суттєву роль в етіології різних важких соматичних захворювань. 

Представлені основні концепції психосоматичної патології показують, що неможливо 

вичленувати ізольовано специфічні психічні або фізіологічні констеляції, які б 

охоплювали весь спектр проявів при даному виді захворювань. Однак все гіпотези 

сходяться в одному: соціальна дезадаптація - це основна причина виникнення 

психосоматичної патології. 

Як оглядових робіт, які висвітлюють різні теорії патогенезу психосоматичних 

захворювань, можна порекомендувати наступні: Бройтігам і ін., 1999; Любан-Плоцца і ін., 

2000; Ісаєв, 2000. 

 

3. Стратегії поведінки при стресі 

Теорія совладания особистості з важкими життєвими ситуаціями (копінга) виникла в 

психології у другій половині ХХ ст. Термін введений американським психологом 

Абрахамом Маслоу. Під «копінг» (від англ. To cope - впоратися, впоратися) маються на 

увазі постійно змінюються когнітивні і поведінкові спроби впоратися із специфічними 

зовнішніми або / і внутрішніми вимогами, які оцінюються як напруга або перевищують 

можливості людини впоратися з ними. 

Копінг-поведінка - форма поведінки, яка відображає готовність індивіда вирішувати 

життєві проблеми. Це поведінка, спрямоване на пристосування до обставин і передбачає 

сформоване вміння використовувати певні кошти для подолання емоційного стресу. При 

виборі активних дій підвищується ймовірність усунення впливу стресорів на особистість. 

Особливості цього вміння пов'язані з «Я-концепцією», локусом контролю, емпатією, 

умовами середовища. За уявленнями Маслоу, копінг-поведінка протиставлено 

експресивному поведінки. Виділяються наступні способи впорається поведінки: 

• вирішення проблем; 

• пошук соціальної підтримки;  

• уникнення. 



Впорається поведінки реалізується за допомогою застосування різних копінг-стратегій 

на основі ресурсів особистості і середовища. Одним з найважливіших ресурсів 

середовища є соціальна підтримка. До особистісним ресурсів належать адекватна «Я-

концепція», позитивна самооцінка, низький нейротизм, інтернальність локус контролю, 

оптимістичний світогляд, емпатичний потенціал, аффилиативной тенденція (здатність до 

міжособистісних зв'язків) та інші психологічні конструкти. 

У процесі дії стресора на особистість відбувається первинна оцінка, на підставі якої 

визначають тип ситуації - загрозливий або сприятливий. Саме з цього моменту 

формуються механізми особистісної захисту. Лазарус розглядав цей захист (процеси 

совладания) як здатність особистості здійснювати контроль над загрозливими, 

турбуючими або доставляють їй задоволення ситуаціями. Процеси опанування є частиною 

емоційної реакції. Від них залежить збереження емоційної рівноваги. Вони спрямовані на 

зменшення, усунення або видалення чинного стресора. На цьому етапі здійснюється 

вторинна оцінка останнього. Результатом вторинної оцінки стає один з трьох можливих 

типів стратегії подолання: 

• безпосередні активні вчинки індивіда з метою зменшення або усунення небезпеки 

(напад або втеча, захоплення або любовну насолоду);  

• непряма або розумова форма без прямого впливу, неможливого через внутрішнього 

або зовнішнього гальмування, наприклад витіснення («це мене не стосується»), 

переоцінка («це не так вже й небезпечно»), придушення, перемикання на іншу форму 

активності, зміна напрямки емоції з метою її нейтралізації і т. д.; 

• совладаніе без емоцій, коли загроза особистості не оцінюється як реальна (зіткнення із 

засобами транспорту, побутовою технікою, повсякденними небезпеками, яких ми успішно 

уникаємо).  

Захисні процеси прагнуть позбавити індивіда від неузгодженості спонукань і 

амбівалентності почуттів, оберегти його від усвідомлення небажаних або хворобливих 

емоцій, а головне - усунути тривогу і напруженість. Результативний максимум захисту 

одночасно є мінімумом того, на що здатне вдале совладаніе. «Вдале» впорається 

поведінки описується як підвищує адаптивні можливості суб'єкта, реалістичне, гнучке, 

здебільшого сознаваемое, активне, що включає в себе довільний вибір. 

Існує досить велика кількість різних класифікацій стратегій копінг-поведінки. Можна 

виділити три основних критерії, за якими будуються ці класифікації: 

1. Емоційний / проблемний:  

1.1. Емоційно-сфокусований копінг - спрямований на врегулювання емоційної реакції.  

1.2. Проблемно-сфокусований - спрямований на те, щоб впоратися з проблемою або 

змінити ситуацію, яка викликала стрес.  

2. Когнітивний / поведінковий:  

2.1. «Прихований» внутрішній копінг - когнітивне вирішення проблеми, метою якої є 

зміна неприємної ситуації, що викликає стрес.  

2.2. «Відкритий» поведінковий копінг - орієнтований на поведінкові дії, 

використовуються копінг-стратегії, які спостерігаються в поведінці. 

3.Успішний / неуспішний:  
3.1. Успішний копінг - використовуються конструктивні стратегії, що призводять в 

остаточному підсумку до подолання важкої ситуації, що викликала стрес.  

3.2. Неуспішна копінг - використовуються неконструктивні стратегії, що 

перешкоджають подоланню важкої ситуації.  

Звісно ж, що кожна використовувана людиною стратегія копінга може бути оцінена по 

всім перерахованим вище критеріям хоча б тому, що людина, яка опинилася у важкій 

ситуації, може використовувати як одну, так і декілька стратегій подолання. Таким чином, 

можна припустити, що існує взаємозв'язок між тими особистісними конструктами, за 

допомогою яких людина формує своє ставлення до життєвих труднощів, і тим, яку 

стратегію поведінки при стресі (совладания з ситуацією) він вибирає. 



Як відзначають багато авторів, існують значні складності в розмежуванні механізмів 

захисту і совладания. Найбільш поширеною є точка зору, згідно з якою психологічний 

захист характеризується відмовою особи від вирішення проблеми і пов'язаних з цим 

конкретних дій заради збереження комфортного стану. У той же час способи совладания 

увазі необхідність проявити конструктивну активність, пройти через ситуацію, пережити 

подія, не ухиляючись від неприємностей. Можна сказати, що предметом психології 

совладания, як спеціальної області дослідження, є вивчення механізмів емоційної і 

раціональної регуляції людиною своєї поведінки з метою оптимального взаємодії з 

життєвими обставинами або їх перетворення відповідно до своїх намірів.  

Сучасний підхід до вивчення механізмів формування впорається поведінки враховує 

такі положення. 

Людині притаманний інстинкт подолання, однією з форм прояву якого є пошукова 

активність, що забезпечує участь еволюційно-програмних стратегій у взаємодії суб'єкта з 

різними ситуаціями. На перевагу способів совладания впливають індивідуально-

психологічні особливості: темперамент, рівень тривожності, тип мислення, особливості 

локусу контролю, спрямованість характеру. Виразність тих чи інших способів реагування 

на складні життєві ситуації ставиться в залежність від ступеня самоактуалізації 

особистості - чим вище рівень розвитку особистості людини, тим успішніше він 

справляється з виниклими труднощами. Згідно з цим положенням, що зустрічаються в 

житті людини перешкоди мають своїм джерелом не тільки зовнішні (специфіку 

середовища), але і внутрішні (індивідуальні передумови) умови. Як захисні, так і 

впоратися стилі реагування пов'язані з установками і переживаннями, ставленням до себе 

та інших, зі структурою життєвого досвіду, тобто з когнітивними, емоційними і 

поведінковими рівнями ієрархічної структури психіки. 

У вітчизняній психології актуальна проблема поведінки особистості в стресі вивчалася 

в основному в контексті подолання екстремальних ситуацій. Виняток становлять 

нечисленні роботи, присвячені вивченню особистості та життєвого шляху, а також терапії 

подружніх конфліктів. 

У зарубіжній психології вивчення поведінки у важких ситуаціях ведеться в декількох 

напрямках. Лазарус і Фолкмен підкреслюють роль когнітивних конструктів, що 

обумовлюють способи реагування на життєві труднощі. Коста і МакКрей роблять акцент 

на вплив особистісних змінних, що детермінують перевагу індивідом тих чи інших 

стратегій поведінки в складних обставинах. Лер і Томе приділяють велику увагу аналізу 

самих важких ситуацій, справедливо припускаючи сильний вплив контексту на вибір 

стилю реагування. Інтерпретація феноменів захисту і совладания пов'язана також з 

вивченням природи індивідуальної поведінки в контексті проблеми стресу. 

Залежно від обраної точки відліку, автори по-різному визначають цілі вивчення 

захисного і впорається поведінки. Це і аналіз проблем адаптації індивіда в навколишньому 

соціумі, і проблеми духовного самовизначення, що дозволяє зробити вибір з урахуванням 

особистісного потенціалу. На думку провідного фахівця в галузі вивчення coping styles 

(«способів совладания») Лазаруса, незважаючи на значне індивідуальне різноманітність 

поведінки в стресі, існує два глобальних типу стилю реагування. 

Проблемно-орієнтований стиль, спрямований на раціональний аналіз проблеми, 

пов'язаний зі створенням і виконанням плану вирішення важкої ситуації і проявляється в 

таких формах поведінки, як самостійний аналіз того, що сталося, звернення за допомогою 

до інших, пошук додаткової інформації. 

Суб'єктно-орієнтований стиль є наслідком емоційного реагування на ситуацію, що не 

супроводжується конкретними діями, і проявляється у вигляді спроб не думати про 

проблему взагалі, залучення інших у свої переживання, бажання забутися уві сні, 

розчинити свої негаразди в алкоголі або компенсувати негативні емоції їжею. Ці форми 

поведінки характеризуються наївною, інфантильною оцінкою того, що відбувається. 



Англійський психолог Д. Роджер в своєму опитувальнику вимірювання coping styles 

виділяє чотири фактори - раціональне і емоційне реагування, відстороненість і уникнення. 

При цьому під емоційним реагуванням також маються на увазі лише негативні 

переживання. 

Стратегії поведінки розкриваються в різних формах адаптації. Адаптація, на відміну від 

простого пристосування, розуміється сьогодні як активна взаємодія людини з соціальним 

середовищем з метою досягнення його оптимальних рівнів за принципом гомеостазу і 

відрізняється відносною стабільністю. Проблема адаптації найтіснішим чином пов'язана з 

проблемою здоров'я / хвороби. Цей континуум невід'ємний від життєвого шляху 

особистості. Багатофункціональність і різнонаправленість життєвого шляху обумовлюють 

взаємозв'язок і взаємозумовленість процесів соматичного, особистісного та соціального 

функціонування. Таким чином, адаптаційний проце сс вкл ючает в себе різні рівні 

людської життєдіяльності. 

Своєрідним «зрізом» адаптаційного процесу, що охоплює весь життєвий шлях від 

народження до смерті, є внутрішня картина життєвого шляху, яка характеризує якість 

життя людини і його адаптаційні можливості на різних рівнях. Внутрішня картина 

життєвого шляху - цілісний образ людського буття. Це відчуття, сприйняття, переживання 

і оцінка власного життя і в кінцевому рахунку ставлення до неї. Внутрішня картина 

життєвого шляху включає в себе ряд компонентів: 

1. соматический (тілесний) - відношення до своєї тілесності (до свого здоров'я, змін в 

ньому, включаючи хворобу, до вікових і різних соматичних змін);  

2. особистісний (індивідуально-психологічний) - відношення до себе як до особистості, 

ставлення до своєї поведінки, настрою, думок, захисних механізмів;  

3. ситуаційний (соціально-психологічний) - відношення до ситуацій, в які виявляється 

включеним людина протягом свого життєвого шляху.  

Стратегії поведінки є різними варіантами процесу адаптації і підрозділяються на 

соматичні і-, особистісно і соціально-орієнтовані в залежності від переважного участі в 

адаптаційний процесі того чи іншого рівня життєдіяльності особистісно-смислової сфери. 

Якщо життєвий шлях, що складається з безлічі ситуацій, розглядати в континуумі здоров'я 

/ хвороби, то виявиться, що на полюсах цього континууму виявляться абсолютно різні 

особистості, т. Е. Маються на увазі в першу чергу різні системи цінностей, свої пріоритети 

життєвих значимість. Для хворої людини найбільш значимими видаються ситуації, що 

мають відношення до його захворювання, його виникнення, перебігу і результату. При 

хвороби коло інших значущих переживань різко звужується. На полюсі «здоров'я» для 

людини важливі зовсім інші ситуації, в першу чергу пов'язані з соціальним, професійним 

статусом. 

Успішне вирішення ситуації залежить не в останню чергу від ступеня адекватності 

оцінки того, що відбувається. Часто тяжкі наслідки перенесеного стресу виявляються 

результатом неузгодженості між реальною складністю неприємної події і суб'єктивною 

оцінкою його значущості. Тому успішність обраного стилю реагування пов'язана і з тим, 

буде або ні подія сприйматися як загрозливе. 

 

 
 



Зсув за шкалою виробленої особистістю оцінки зліва направо при аналізі значущості 

конкретної ситуації говорить про необхідність перейти від емоційних переживань до 

рішучих дій. Якщо стадія негативних переживань затягується, особливо коли стресову 

подію отримує суб'єктивно високу оцінку, то неминучий нервовий зрив, що провокує 

некеровану і неадекватну реакцію. В цьому випадку стрес загрожує перейти в дистрес. 

Стилі реагування є проміжною ланкою між случившимися стресовими подіями і їх 

наслідками у вигляді, наприклад, тривожності, психологічного дискомфорту, соматичних 

розладів, супутніх захисному поведінки, або ж характерних для впорається стилю 

поведінки душевного підйому і радості від успішного вирішення проблеми. 

 

 
 

Знаходження позитивних моментів в трагічну подію дозволяє людям легше пережити 

його. Було виділено п'ять способів пом'якшення ситуації (на прикладі ставлення до 

наслідків пожежі): 

• виявлення несподівано з'явилися побічних позитивних моментів («Зате ми тепер 

живемо разом з дітьми») ;  

• свідоме порівняння з іншими погорільцями («У нас хоч вартість будинку була не до 

кінця виплачена, а ось у сусідів ..») ;  

• уявлення більш трагічних наслідків ситуації («Адже ми залишилися живі, але ж могли 

і загинути!») ;  

• спроби забути про те, що трапилося («Ви про що говорите? Про пожежу? Так ми про 

це давно вже забули») . 

Стиль реагування навіть в однієї людини може змінюватися в залежності від сфери 

життя, в якій він проявляється: в сімейних відносинах, роботі або кар'єрі, турботи про 

власне здоров'я. 

У роботі (Лібіна, Либин, 1998) запропоновано типологію захисних і впоратися стилів 

реагування, заснована на структурно-функціональної моделі поведінки (табл. 1). У 

таблиці вказані окремі приклади пунктів (1а – 4в) опитувальника «Стиль поведінки» 

(Лазарус, 2000). Таблиця 1 

Структурно-функціональна модель поведінки людини в складних ситуаціях 



 
 

До структурних компонентів належать найбільш стійкі базові характеристики 

індивідуальності людини, такі, як перша і друга сигнальна система (Павлов, 1980), 

властивості нервової системи і темперамент. Під функціональними компонентами мається 

на увазі специфіка організації поведінки та діяльності особистості. В даному випадку 

мається на увазі феномен, що позначається в дослідженнях західних психологів як 

«фокусінг» при вивченні психічних процесів або «orientation», «attitude» при аналізі 

особистості. Вітчизняні психологи оперують відповідно терміном «установка» і поняттям 

«спрямованість особистості».Особливий інтерес представляє розроблена Неймарк 

класифікація основних видів спрямованості особистості, згідно з якою виділяються 

спрямованість на себе, на інших і на справу (об'єкт). 

Форми впорається поведінки в роботі названі раціональної компетентністю (утвореної 

трьома самостійними первинними факторами - предметна спрямованість при вирішенні 

проблем, комунікативна спрямованість і раціональна саморегуляція) і емоційною 

компетентністю, що має схожу структуру. Новий вторинний фактор «емоційна 

компетентність» підкреслює важливість позитивної ролі емоцій в здійсненні особистістю 

конструктивної активності. 

Емоційна компетентність (від лат. Emover - хвилювати і competentis - відповідний) 

позначає здатність особистості здійснювати оптимальну координацію між емоціями і 

цілеспрямованим поведінкою, заснована на адекватній інтегральної оцінки людиною 

свого взаємодії з середовищем. Адекватність означає облік зовнішніх (стимул і 

обстановка) і внутрішніх (стан організму і минулий досвід) факторів, що впливають на 

індивідуума в даній ситуації. 

Аналіз темпераменту і характерологічних рис особистості в зв'язку зі стратегіями 

поведінки в конфлікті показав, що стратегія уникнення виявилася пов'язаної з такими 

ознаками темпераменту: низькою предметної (тобто спрямованої на справу) активністю і 

високою емоційністю, що розуміється як чутливість до розбіжності очікуваного і 

отриманого результату, а також з негативним ставленням до себе і низьким рівнем 

самоврядування. Стратегію співробітництва воліють люди, які характеризуються 

високою предметної ергічность (тобто потребою в напруженій роботі), нижчими 

показниками емоційності, интернальностью локусу контролю і позитивним ставленням до 



себе та інших. Стратегія суперництва утворює загальний патерн з високим рівнем 

емоційності в комунікативній сфері, екстернальним локусом контролю і вираженим 

очікуванням негативного ставлення з боку оточуючих. Віддають перевагу стратегію 

пристосування відрізняються найнижчими в вибірці показниками за параметрами 

предметної і комунікативної активності. 

Таким чином з'ясувалося, що деякі параметри стилів реагування мають в своїй основі 

базові психологічні властивості особистості. Порівняння індивідуально-психологічних 

особливостей з характеристиками життєвого простору (в тому числі різними 

класифікаціями важких ситуацій) дозволить в подальшому виділити патерни ознак, 

уточнюючих природу стилів реагування. 

Ще одним з основних компонентів в дослідницькій парадигмі психології совладания 

виявляється «Я» - образ «. Простота», недифференцированность «Я» -Образ пов'язана з 

ризиком відреагувати навіть на закономірні життєві кризи соматичними та психічними 

розладами, а це пов'язане з порушенням системи життєвих орієнтирів і в кінцевому 

рахунку з посиленням процесів деиндивидуализации. Важливим є також зіставлення 

даних про внутрішні механізми формування способів реагування з аналізом типів 

ситуацій, з якими суб'єкт взаємодіє. 

Спроби системних досліджень як суб'єктивних, так і середовищних (ситуаційних) рис у 

перебігу захворювання робилися в багатьох роботах в нашій країні. Взаємини людини і 

ситуації у виникненні і розвитку того чи іншого захворювання розглядаються по-різному 

в залежності від приналежності автора до певного психологічного напрямку: від 

розуміння ситуації як поштовху до захворювання (the onset situation) до визнання її 

визначальної ролі. У першому випадку пріоритет віддається особистості. Незважаючи на 

розбіжності в думках, у всіх роботах визнається, що аналіз особистісних змінних у 

взаємодії зі стресовими подіями середовища є однією з ознак сучасної психології і однією 

з тенденцій її розвитку. 

На противагу трактуванні невротичного конфлікту в психоаналітичному і 

бихевиористической розумінні, вчення про психологічні механізми психогений, зокрема 

неврозів, а також психосоматичних розладів, заснований на концепції психології 

відносин, звертає увагу на виявлення взаємозв'язку несприятливу екологічну ситуацію і 

особистості хворого, яка сформувалася в конкретному соціально-побутової середовищі. 

Концепція психології відносин пов'язана в першу чергу з ім'ям видатного вітчизняного 

медичного психолога В. Н. Мясищева, який продовжив дослідження свого вчителя А. Ф. 

Лазурський в області вивчення особистості як системи відносин і здійснив детальну 

розробку цієї концепції як в загальнопсихологічному плані, так і в додатку до теорії і 

практиці медицини. Система відносин, по В. Н. Мясищева, є головною характеристикою 

особистості. Відносини - це свідома, заснована на досвіді виборча зв'язок людини з 

різними сторонами життя, яка виражається в діях, реакціях і переживаннях. Відносини 

виступають рушійною силою особистості, характеризуючи ступінь інтересу, силу емоцій, 

бажань, потреб. Зіткнення значущих відносин особистості з несумісною з ними життєвою 

ситуацією стає джерелом нервово-психічної напруги, що веде до порушення здоров'я. 

Психологія відносин має суттєве значення в дослідженні норми і патології особистості, 

походження і перебігу хвороб, їх лікування та попередження. 

  



Тема 2. Хвороби органів дихання. Серцево-судинні захворювання. 

1. Бронхіальна астма. 

2. Синдром гіпервентиляції. 

3. Есенціальна гіпертонія. 

4. Ішемічна хвороба серця та інфаркт міокарда. 

5. Кардіофобіческій невроз. 

6. Порушення серцевого ритму. 

 

ХВОРОБИ ОРГАНІВ ДИХАННЯ 

Емоційний стан людини визначає як видимі показники дихання - його частоту і 

глибину, так і фізіологічні функції легень - насичення крові киснем і підтримання 

кислотно-лужної рівноваги (Брой-тігам і ін., 1999). 

Просте збудження як елементарна і ще недиференційована форма таких станів, як 

страх, гнів, лють і т. Д., Призводить до почастішання дихання. Тривало зберігається, не 

знаходить розрядки збудження (наприклад, сексуальне) може проявлятися «актерним» 

типом дихання, гіпервентиляцією. Врівноважене, приємний настрій призводить до 

спокійного і гармонійного ритму вдиху і видиху, як це буває уві сні. У стані жаху, 

раптового потрясіння може настати короткочасна зупинка дихання. Зовні зміна характеру 

дихання можуть бути майже непомітні. Вдих може розтягуватися, затримуватися так, що 

настає подих. Видих також може зменшуватися або затягуватися і цим як би акцентувати, 

поки не настане відчуття полегшення при зітханні. 

Таким чином, дихання - це не тільки фізіологічна функція, яка здійснюється і 

регулюється потребами людини. Воно є фундаментальним властивістю стану власного Я, 

це спосіб обміну і встановлення рівноваги між індивідуумом і середовищем. При 

відділенні новонародженого від материнського організму він повинен перш за все дихати. 

Перший крик - це перший прояв самостійного життя. Прирівнювання дихання до 

автономного існування нерозривним чином відбивається в організмі.  

Дихання є також засобом самовираження. Дихання відображає емоційні процеси і 

розкриває їх надійніше, ніж будь-яка інша вегетативно керована функція: печаль зменшує 

глибину дихання, в той час як радість збільшує її; боязливі люди часто мають поверхневе 

або нерівномірне дихання (Любан-Плоцца і ін., 2000). 

 

1. Бронхіальна астма. 

картина особистості 

Бронхіальна астма (БА) є класичним прикладом многофакторно обумовленої хвороби, 

при якій взаємодіють численні компоненти, в основному психосоматичні, інфекційні та 

алергійні.е моціональние чинники навряд чи самі по собі можуть створити достатні умови 

для розвитку хвороби, але у біологічно схильного до неї людини вони можуть привести в 

дію астматичний процес. 

За даними ряду досліджень, особистість хворих БА характеризується рядом 

специфічних особливостей. 

Психологічна метафора бронхіальної астми - утруднення виживання, нездатність 

«дихати на повні груди» в цьому складному світі. Перешкоди виникають у беззахисної 

дитини, коли любові батьків недостатньо, а самостійне дихання - це єдина функція 

людини, яка з'являється тільки після народження. Всі інші ознаки нашої життєздатності 

формуються ще в материнській утробі, де затишно і безпечно, а всі життєві потреби 

забезпечені автоматично.  

Момент народження - це важка праця і сильний страх: «Що за світ там, зовні?».На 

щастя, там існують мама і тато, які здатні забезпечити ту саму безпеку і той же комфорт. 

Але якщо їх уваги і турботи не вистачає, то перша система, яка схильна до ризику збитися 

і втратити правильний ритм, - це дихання. Втім, буває й інша причина - турбота батьків 

так велика, що жоден вдих або видих просто неможливо зробити самостійно, весь час 



хтось допомагає їх зробити за тебе. Недолік турботи і її надлишок в рівній мірі 

позбавляють здатності бути необмежений, «дихати вільно» . 

Діти несвідомо шукають виходу, спрацьовує життєвий інстинкт, і більш важкі прояви 

хвороби у них з'являються для того, щоб змінювалася «тактика порятунку» . 

Дорослі пацієнти з бронхіальною астмою забувають свою дитячу історію, але 

загострення їх захворювання відбувається, як правило, коли треба проявити сміливість, 

відповідальність, незалежність або зуміти пережити печаль, самотність. 

Спроби виявити «відповідальні» за виникнення БА психічні конфлікти, пошук 

привертають до їх виникнення особистісних особливостей привели до гіпотези про 

існування специфічного патогномоничного для захворювання «профілю особистості», 

предрасполагающего до його маніфестації. Основні характеристики такого «профілю 

особистості» у хворих на бронхіальну астму визначаються як схильність «придушувати 

депресію і агресію», «стримувати реакції на фрустрирующее вплив», переважання 

«нементалізіруемих переживань», «підвищена нервовість, надмірна збудливість або 

млявість, підвищена виснажуються-ність», «висока тривожність».Па-тогномонічний для 

пацієнтів БА «профіль особистості» асоціюється з проявами алексетіміі - механістична 

характером мислення, що виявляється в нездатності фантазувати, прагненні оперувати 

конкретними поняттями. У поведінці і рисах особистості хворих часто виявляються 

реакції з захистом емоційних, перш за все агресивних, спонукань, а також приховане 

бажання ніжності і близькості. За псевдоіндіфферентн. 

Загальноприйнятим вважається значення агресії. Агресія у астматиків не вичавлюємо. 

Так як вона переживається як небезпечна, хворий не може її висловити, він не може 

«випустити свій гнів на повітря».Це проявляється в нападах задухи. Астматики дуже 

сильно переживають агресивність, але не виявляють її; вони недовірливі і підозрілі і тому 

не схильні до самопожертви. У астматиків часто виявляються реактивні освіти, які 

заміщають агресивні тенденції, і бажання близькості, часто виявляються розлади в 

сексуальній сфері. 

У астматиків часто виявляється фізіологічно не обумовлене надчутливість до запахів. 

При цьому впадає в очі, що ця надчутливість відноситься перш за все до тих запахів, які 

якось пов'язані з нечистотами і недбалістю, а також з неохайним і неохайним поведінкою. 

Астматики з підвищеною сприйнятливістю запахів також вкрай залежні від суджень і 

думки оточуючих їх людей. 

Між порушенням функції дихання у астматиків бачать зв'язок з порушеною здатністю 

хворих брати і віддавати, вираженою тенденцією до неповернення, утриманню, 

збереженню. У важких алергіків описаний конфлікт на кшталт «володіти-віддати» і 

тенденція ідентифікувати себе в спілкуванні з іншими особами, «бути Сплавлення» з 

ними. 

Ранні порушення відносин з матір'ю виявляються у хворого як конфронтація «бажання 

ніжності», з одного боку, і «страху перед ніжністю» - з іншого. Для астматиків характерна 

боязливість з істеричними і / або іпохондричними рисами. Від самих хворих їх страх 

залишається прихованим. 

Концепції «нуклеарні конфлікту» і «специфічного ставлення», створені F.Alexander і 

H.Miller, вказують на те, що коріння розвитку захисно пристосувального значення 

симптому бронхоспазму полягають в особливостях ранніх відносин матері і хворої 

дитини. У нашій культурі такі відносини можна назвати «люблю і ненавиджу», коли при 

зближенні відносин мати відчуває роздратування і почуття провини за нього, а дитина - 

материнське обурення і відчуження.е то породжує у нього тривогу і страх, а відкрите 

вираження почуттів забороняється матір'ю («Не плач, перестань кричати») і пов'язане з 

побоюванням відштовхнути її. Блокування вербального каналу комунікації 

компенсаторно викликає розвиток тілесних комунікабельних зв'язків, до яких відноситься 

і прагнення отримати схвалення і тепле ставлення матері за допомогою астматичних 

симптомів. Надалі ці симптоми стають для астматика способом маніпулювання особами 



значущого оточення, а для сімей з «тліючим» невротичним конфліктом, від рішення якого 

вони «йдуть» в силу своїх невротичних рис, способом збереження сімейного 

«гомеостазу».Фізіологічний сенс бронхоспазму в результаті збільшення рівня тривоги 

автори бачили в її захисному значенні. Вони вважали, що бронхоспазм - це реакції захисту 

від загрозливого агента, і таке ж значення, але вже з включенням більш високих рівнів 

реагування, несе в собі симптом тривоги. 

Фізіологічний конфлікт при БА має своє продовження в психологічному конфлікті, в 

емоційному житті багатьох астматиків. Так само, як адекватне постачання киснем 

необхідно для нормального фізіологічного росту і розвитку, так і постійне і адекватне 

отримання любові необхідно для нормального росту і розвитку пацієнтів. Відомо, що 

материнське відкидання грає центральну роль у виникненні нервово-психічного 

механізму патогенезу БА. Встановлено, що в ряді випадків материнське відкидання 

передувало не тільки захворювання дитини, але і його народженню. Причини відкидання є 

наслідком власної емоційної незрілості матері, невирішених проблем, що мали місце в її 

дитинстві. Астматики висловлюють і переживають більше негативних емоцій у 

порівнянні зі здоровими . 

Розглядається особливий нервово-психічний варіант розвитку БА у дорослих, коли 

прояви захворювання виступають в ролі захисного механізму, який сформувався через 

різні внутрішньо-і міжособистісних конфліктів дитячого віку. Були виділені чотири 

варіанти нервово-психічного механізму патогенезу БА: неврастеноподобний, 

істероподобний, психа-стеноподобний і змішаний, або «шунтовий» (від англ. Shunt - 

шунтировать, переводити на запасну колію). Для кожного варіанту властиві свої 

внутрішньо-і міжособистісні невротичні конфлікти. Зовнішні прояви залежать від 

особистісних особливостей пацієнтів, варіанти поведінки, яке санкціонується в даній 

мікросоціальної середовищі і служить цілям адаптації пацієнтів.  

У разі загострення неврастенічного типу конфлікту (з одного боку, постійне 

невдоволення собою реальним, неприйняття себе; з іншого боку, вічне прагнення до 

уявного блискучому, недосяжним ідеалом розщепленої особистості) хвороба дозволяє 

пацієнтам піти від необхідності слідувати створеному ідеалу власного Я. Вони повніше 

приймають себе такими, які є, шляхом пом'якшення системи невротичних вимог до себе 

(фікція того, якими вони повинні бути, замість прийняття того, якими вони є насправді) не 

через обмеження особистісних та інших ресурсів, а в зв'язку з захворюванням. Іншими 

словами, це хворі зі зниженою самооцінкою, непосильними, завищеними вимогами до 

себе і обтяжливим свідомістю своєї неспроможності, захистом від якої стає напад БА. 

Основним в клінічному прояві БА є поява астматичних симптомів в характерних для 

даного пацієнта умовах. Причини появи такого нападу можуть бути обумовлені 

декомпенсацією психологічного захисту від емоційної напруги внаслідок «просочування» 

в свідомість травмуючої інформації, що вказує на неадекватне сприйняття образу «Я» 

хворого (переважання внутрішньоособистісних конфліктів) в разі неадекватного вимоги 

до себе пацієнтів з неврастеноподобних механізмом. 

При істероподобном механізмі хворих відрізняє підвищений рівень домагань до 

значних особам мікросоціального оточення (сім'я, виробничий колектив, медперсонал) і 

спотворення образу «Ми» в сім'ях у випадках звичного маніпулювання особами 

значущого оточення, коли бажаного результату хворий досягає за допомогою нападу. 

Малюнок поведінки цих хворих відрізняється тенденцією перекладати відповідальність за 

себе і за те, що з ними відбувається в житті, на оточуючих, підвищеними вимогами до 

оточуючих і зниженими до себе, захисним маніпулюванням особами значущого оточення. 

Пацієнти з псіхастеноподобним варіантом БА відрізняються підвищеною тривожністю, 

блокуванням емоцій, несформованістю власної ціннісної системи, залежністю від осіб 

значимого оточення і низькою купівельною спроможністю до самостійних рішень. 

Приступ БА може з'явитися при необхідності прийняти відповідальне рішення через 



наростання тривоги. «Умовна приємність» нападу полягає в тому, що він позбавляє 

пацієнтів від цієї необхідності. 

У разі «шунтового» механізму напад з'являється у боязкого, тривожного хворого при 

залученні його в якості арбітра (або «стрілочника» - shunter) в конфлікт родичів. В цьому 

випадку напад необхідний для розрядки непродуктивною невротичної конфронтації 

членів сім'ї і для отримання уваги і турботи під час нападу інфантильним і залежним 

астматиком. Таким чином, він містить в собі риси і істероподобного механізму 

(маніпулювання оточенням і перекладання відповідальності на значущих інших), і 

псіхастеноподобного (тривожність, залежність, складність словесного вираження свого 

емоційного стану і різке збільшення рівня тривоги при необхідності прийняття рішень). 

Отже, можна виділити особистісні риси, що призводять до розвитку і фіксації 

дихальних порушень по нервово-психічному механізму. Це низький рівень фрустрації-

ційної толерантності (недостатня стійкість до стресів), інфантилізм, схильність до 

блокування емоційних переживань, крихкість і незрілість психологічного захисту, 

неадекватне уявлення про себе, збільшення комунікативної значущості «мови тіла» 

(соматичні відповіді), низький рівень усвідомлення - зауваження актуально пережитих 

емоцій, бажань, потреб - внаслідок порушення здатності до словесного вираження 

почуттів. Особистісні особливості і невротичні порушення, а також неадекватні 

особистісні реакції на захворювання (тривожно-депресивні, фобічні, анозогностіческіе, 

псевдоано-зогностіческіе, істеричні, іпохондричні) зумовлюють деструктивні форми 

поведінки хворих, які потім трансформуються в поведінкові стереотипи, що полегшують 

розвиток астматичних симптомів по нервово психічному механізму. 

Характерними ситуаціями, які сприяють захворюванню, є ті, які вимагають 

висловлювання ворожо-агресивних або ніжних і відданих почуттів. Такому прояву чу вств 

ін отівостоіт, однак, захист в формі актуальних ситуаційних мотивацій або у вигляді 

характерної хронічної невротичної реакції. Сильні і часто амбівалентні переживання 

презирства і ніжності лежать в основі захисту і витіснення. Характерно також зближення з 

почуттям особливого очікування (так звана «астма першої шлюбної ночі») . 

 

психотерапія 

Психотерапевтичне лікування БА направлено на підвищення життєвих можливостей, 

здатності брати на себе відповідальність за своє життя. Це своєрідна «киснева 

підживлення», що забезпечує глибоке, вільне дихання. Психотерапія БА не буває 

короткочасною, тут час поступово «відмотується назад».Якщо по цій дорозі йдуть в ногу 

пацієнт, його психотерапевт і лікар-пульмонолог, йти стає легше. 

Метою психотерапії хворих БА є також корекція емоційних розладів і неадекватних 

форм поведінки. Досягають цього шляхом перебудови значущих відносин хворого. 

Психотерапія особливо показана: 

• хворим, у яких цей механізм патогенезу є одним з провідних;  

• хворим з супутніми нервово-психічні розлади і неадекватними реакціями особистості 

(в тому числі на хворобу), що утрудняють їх повну реабілітацію;  

• хворим на бронхіальну астму без вираженого нервово-психічного компонента, що 

знаходяться в стані психологічної кризи, коли ймовірність формування цього механізму 

патогенезу зростає (особистісні і мікросоціальної фактори ризику, нерозумні стилі 

виховання і реакції на захворювання членів сім'ї, наявність у родичів психосоматичних 

моделей адаптації до стресів).  

При консультуванні хворого психотерапевтом, психологом чи психіатром збирається 

ретельний психологічний анамнез, який повинен містити дані про нервово-психічних 

захворюваннях батьків хворого (фактор спадковості і одночасно екологія мікросоціальної 

групи), про психосоматичних захворюваннях членів сім'ї, дані про період вагітності та 

взаєминах у родині в цей період, а також про пологи і взаєминах в цей час.е ти відомості 

дозволяють сформувати уявлення про наявність моделей психосоматичного реагування в 



сім'ях, про ставлення до вагітності і формуванні відносин матері до майбутньої дитини, 

про характер того середовища, в якій він повинен з'явитися. 

Далі детально уточнюються умови його раннього розвитку, наявність в дитинстві 

нервово-психічних захворювань. Дослідженню піддається микросоциальная середовище: 

уточнюються характер взаємин з сибсами, з кожним з батьків або кровних родичів, стиль 

виховання і взаємини між батьками. Досліджуються характерні періоди розвитку 

пацієнта, успішність в школі, взаємини з учителями та однолітками. Особлива увага 

приділяється епізодам нервово-психічних порушень, психотравмуючих-щих обставин і 

впливу їх на особистість пацієнта. Уважно з'ясовуються всі фактори, що впливають на 

соматичну сферу, вивчається індивідуально-особистісний сенс астматичних симптомів, їх 

суб'єктивне сприйняття, то місце, яке вони займають у структурі світосприйняття хворого, 

в системі його адаптації до життя. 

Корисно поглянути на астматичні симптоми не тільки очима хворого, але і з позицій 

членів сім'ї (або інший мікросоціальної групи). Це дозволяє глибше зрозуміти «умовну 

бажаність» хвороби, невротичну вигоду, яку вона приносить хворому, оцінити 

конфліктогенних провоковані приступи задухи як спосіб патологічної адаптації до 

мікросоціальної середовищі. Крім того, таким чином стає зрозуміло як хвороба одного з 

членів сім'ї дозволяє функціонувати особливим шляхом всій родині, створюючи групову 

форму психологічного захисту. 

Алергія повинні бути підтверджені і уточнені даними психологічного обстеження. При 

цьому в центрі уваги виявляється дослідження особливостей особистості хворого, 

характерологічні особливості, особливості емоційного реагування і мікросоціального 

оточення. Для дослідження особистості хворого існує велика кількість тестів, вибір яких 

повинен здійснюватися відповідно до цілей дослідження і робочою гіпотезою. 

Аналізуючи інформацію, отриману анамнестическими, клініко-психологічними і 

експериментально-психологічними методами, психотерапевт формує уявлення про 

когнітивні особливості особистості - особливості, що сприяють формуванню особистісних 

конфліктів, створення неадекватного, нереалістичного образу Я і сім'ї, захисно 

спотворюють сприйняття пацієнтів і, таким чином, що беруть участь в формуванні 

нервово-психічного механізму патогенезу БА. Когнітивні особливості проявляються через 

емоційні реакції. Таким чином можна дізнатися, що криється за блокуванням емоційних 

переживань і зниженням усвідомлення - зауваження актуально пережитих емоцій і потреб. 

Тестовий матеріал структурує клінічні спостереження, органічно пов'язуючи його з 

іншими даними. Очевидним стає центральна роль тривоги, яка народжується з 

неадаптівних стереотипів поведінки і емоційних порушень (блокування емоцій або їх 

розгальмовування). 

Алергія і тестові дані про особливості сімейної системи показують, як ці особливості 

хворих формуються і як функціонують в рамках сімейної системи, створюючи «сімейні 

міфи» (групова форма захисту), і для чого служать правила і ціннісні орієнтації в таких 

сім'ях. Розуміння цих важливих моментів пояснює індивідуально-особистісний сенс 

конфліктогенного симптому бронхоспазму у хворого і дає ключ до побудови 

терапевтичного втручання. 

Більшість астматиків спочатку схильні до соматичної трактуванні свого захворювання, 

до подолання якого вони ще не готові.е то відповідає існуючій думці про хвороби і 

постулатам соматичної медицини; але мова йде також про власну потреби хворого 

протистояти небезпечному почуттю залежності і вигнати його зі свідомості. 

Важливе завдання при встановленні показань для психотерапії полягає в відділенні 

придатних для лікування пацієнтів від непридатних. Катамнестичних ефективним 

лікування виявляється швидше у хворих з порівняно важкими соматичними проявами 

хвороби, у яких були виражені, особливо фобические, труднощі в переробці хвороби або 

агресивні і депресивні симптоми і які відчували обмеження в своєму соціальному стані, 

викликані захворюванням. Малоефективним може виявитися лікування хворих з 



недостатньою виразністю соматичних і психічних проявів хвороби, особливо якщо у них є 

захисні антіфобіческіе симптоми, тому їх було важко залучити до інтенсивного 

співробітництва в рамках групової терапії. 

Завдання психотерапії при істероподобном варіанті БА: перенесення з навколишніх на 

хворого відповідальності за дозвіл його емоційних проблем і свідоме прийняття її 

астматиком; формування адекватного рівня вимог до хворого в залежності від його 

актуального психологічного і соматичного стану; створення умов для розумної, що 

приймає без гиперпротекции, реакції мікросоціальноїсередовища на астматичні 

симптоми; санкціонування зрілих способів поведінки та адаптації.  

Основний акцент в психотерапії пацієнтів з неврасте-ноподобним варіантом БА 

робиться на формуванні прийнятною, доброзичливою мікросоціальної ситуації, яка надає 

можливість для поглибленого самопізнання і стабілізації самооцінки. Це створює умови 

для відмови хворих від завищених, непосильних вимог і життєвих цілей, сприяє усуненню 

обтяжливого свідомості неспроможності в здійсненні тих бажань, від яких перш захищали 

астматичні симптоми. 

У хворих з псіхастеноподобним варіантом БА основну увагу приділяють формуванню 

власної ціннісної системи хворого, його зрілості і здатності до незалежного поведінки, 

вмінню приймати самостійні рішення щодо своїх особистих проблем. 

Психотерапевтична тактика у хворих з шунтовим варіантом БА полягає в провокації на 

перших етапах кризи, коли взаємодія членів сім'ї організовується таким чином, що вони 

змушені мати справу з спливаючими конфліктами, конфронтація з якими раніше уникала. 

При цьому ми усуваємо з конфліктної ситуації астматика. Необхідно чітко відобразити 

зміст кризи, сприяючи розвитку такої ситуації, в якій виникає можливість і необхідність 

розвитку членами сім'ї нових відносин і комунікативних стереотипів. Приховувані 

проблеми спливають і стають доступними впливу на них. 

Для психотерапевтичної корекції на особистісному і микросоциальном рівнях 

необхідно з'ясувати суб'єктивне значення факторів, що підкріплюють патологічну 

адаптацію пацієнтів до конфліктних ситуацій, і сприйняття астматичних симптомів як 

самим хворим, так і значущими особами його оточення. Можна домогтися повної і 

стабільної редукції дихальних порушень, що провокуються по нервово-психічному 

механізму, шляхом спрямованих зрушень в системі відносин особистості, в структурі та 

функціонуванні мікросоціальної системи, а також подолання елементів умовної 

необхідності астматичних симптомів для самого хворого і значущих осіб оточення. 

Зрушення на соціальному рівні тісно взаємопов'язані з позитивною динамікою на 

особистісному рівні. Остання проявляється гармонізацією особистості хворих, 

виробленням у них зрілих способів поведінки в стресових ситуаціях.  

Симптоматична психотерапія (гіпнотерапія, аутогенне тренування) протипоказана 

хворим з нервово-психічними захворюваннями психотичного регістру. В інших випадках 

протипоказань немає. Застосування патогенетичної терапії обмежена рівнем розвитку 

інтелекту. Особам з низьким його розвитком, а також особам з психопатичними 

порушеннями патогенетична психотерапія не відображено. Ускладнення при правильній 

психотерапевтичної тактики не зустрічаються. 

Для індивідуальної і групової патогенетичної психотерапії ефективні такі методи, як 

гіпносуггестівная терапія, аутогенне тренування. Традиційно їх відносили до 

симптоматичним. Однак застосування в процесі гіпнотичного сеансу регресії віку, 

психодраматних і інших прийомів, спрямованих на розкриття невротичного конфлікту, 

отреагі-вання блокованих переживань практично відносяться до елементів патогенетичної 

психотерапії і можуть істотно полегшити переживання хворого. Буль вважає, що в процесі 

сеансу гіпнотерапії виникає «конкуруюча домінанта» по відношенню до патологічної 

домінанти, що з'являється завдяки хвороби. Більшість авторів відзначають у своїх 

пацієнтів суб'єктивне поліпшення без об'єктивних змін. Важливою перевагою цього 



методу є відсутність протипоказань (за винятком хворих з психотичними порушеннями, у 

яких гіпнотичний вплив може бути включено в структуру марення). 

Вправи дихальної терапії, аутогенного тренування можуть бути корисні насамперед для 

розслаблення діафрагми, що дозволяє долати придбані неправильні форми дихання. Міцне 

місце в лікуванні БА зайняла дихальна терапія в різних формах. До них відносяться 

техніка вдиху в інтервалах між нападами (дихання методом позіхання при закритому 

роті), зосередження на сильному черевному диханні, і перш за все техніка видиху при так 

званому гальмуванні губами, т. Е. Подолання легкого периферичного опору губ під час 

видиху. Крім того, використовується техніка дихання і положення тіла під час 

астматичного нападу. Дихальна терапія, як і всі соматичні методики, націлена на зняття 

напруги і відволікання і тим самим на зміну психічної установки.е ти зосереджені на тілі 

вправи можуть стати гарною підмогою для початку діалогу з хворим. Згодом хворі часто 

виявляють більш сильну потребу в бесідах, ніж вони виявляють це спочатку.  

У більш орієнтованою на тіло дихальної терапії, в аутогенним тренуванні або 

функціональному розслабленні хворий знаходить менше можливостей вираження свого 

специфічного конфлікту з терапевтом. 

Deter повідомляє про лікування астматиків орієнтованої на хворобу груповою 

терапією, в якій амбулаторно використовується наступна терапевтична концепція: 

1. Інформація про патофізіології та терапії різних форм астми. Роз'яснення хвороби, яке 

з різних причин проводиться недостатньо часто, має на меті, з одного боку, зняття страху, 

з іншого - мотивацію хворого до поведінки, адекватного захворювання.  

2. Навчання адекватним захворюванню типам поведінки.е то особливо необхідно при 

багатофакторної обумовленості нападу, т. е. психічні симптоми, які тут виступають 

особливо чітко, наприклад, надмірний або заперечується страх, сприяють неправильного 

поводження пацієнта в хвороби.  

3. Освоєння технік розслаблення і дихання. Тим самим, поряд з прийомом 

медикаментів, хворі отримують можливість або самостійно усунути напад, або 

утримувати його наростання до приходу медичної допомоги.  

4. Відкриті розмови в рамках групи. Хворі отримують можливість обмінятися 

особистим досвідом і випробувати почуття захищеності в групі.  

5. Стимулювання взаємодії в групі. Воно може отримати відому власну динаміку і 

вести до емоційного обміну між членами групи і ведучими. Терапевт має завдання 

часткової вербалізації несвідомих процесів і допомоги самодослідження хворих.  

Корисною методикою психотерапії БА є нейро-лінгвістичне програмування. 

Нейролінгвістичне програмування при бронхіальній астмі 

В теорії даного методу лікування різні нервово-психічні порушення і деструктивні 

реакції розглядаються як негативні програми пацієнтів, закладені або особами оточення в 

різного роду стресових ситуаціях або в результаті самопрограмування самими пацієнтами. 

Відповідно до цих поглядами розроблений широкий набір високоефективних способів 

перепрограмування, що стосуються особистості хворих, поведінкових стереотипів, 

системи цінностей пацієнтів. Найбільш проста методика - це використання мовної тактики 

метамоделі (це набір мовних прийомів для створення кращої комунікації). Вона утримує 

пацієнта від занурення в себе, допомагає викликати його на більш ясну комунікацію і 

підвести до усвідомлення раніше неусвідомлюваних проблем. Для визначення 

деструктивних поведінкових стереотипів успішно використовують техніку «помаху», 

авслучаях, коли пацієнту необхідно допомогти подолати ситуації, пов'язані з 

переживанням страху, використовують методику візуально-кінестетичний дисоціації. 

У нейролінгвістичному програмуванні вважається, що алергія цілому і астма зокрема 

вельми схожа на фобію імунної системи. Подібно фобії, алергія зазвичай починається в 

дитинстві з невдалого зіткнення з алергеном, а потім ця реакція переслідує людину все 

життя. 



Астма - це один з найбільш небезпечних видів алергій. При цьому організм реагує 

звуженням бронхіол, що призводить до утруднення дихання. Причина може бути 

найменшої, але реакція може виявитися дуже серйозною, навіть загрожує життю. Астма 

недостатньо добре вивчена. Вона викликається найрізноманітнішими алергенами, і 

емоційний стан теж грає тут не останню роль. Інтенсивність і частота нападів може 

змінюватися, і деяким людям іноді вдається залишити їх в дитинстві. 

Алергії часто включаються якорями. З іншого боку, фізична присутність алергену 

виявляється необов'язковим - можна отримати алергічну реакцію, просто думаючи про 

нього. У зв'язку з цим виникає надія: якщо ми можемо впливати на імунну систему таким 

чином, щоб алергічна реакція з'являлася без алергену, то повинна існувати і можливість 

впливати на неї так, щоб вилікувати алергію. 

У НЛП існує процедура роботи з алергією. Вона працює краще в тому випадку, якщо 

реакція виникає на конкретне, легко визначається речовина. 

Метод лікування алергії, розроблений НЛП, руйнує якоря, що діють на імунну систему, 

перериваючи зв'язок між стимулом (алергеном) і реакцією (алергією). 

Перший крок полягає в тому, щоб встановити раппорт. Ви можете визнати досвід іншої 

людини. Адже вам разом доведеться змінювати алергічну реакцію. 

Тепер почніть створювати якір на стан комфорту і захищеності. Попросіть пацієнта 

згадати приємну ситуацію, в якій він відчував себе абсолютно розслабленим. Допоможіть 

йому знайти стан, не пов'язане з алергічною реакцією. Коли ви побачите по його обличчю 

і диханню, що він розслабився, допоможіть йому легко доторкнутися рукою до іншої руки 

в певній точці. Це буде тактильним якорем на цей стан. Скажіть йому, що кожен раз, коли 

він буде відчувати це дотик, воно буде нагадувати йому розслаблений стан, і що він зможе 

занурюватися в нього в будь-який момент протягом всієї процедури. 

Відволікаючи його увагу і перервіть це стан. Потім попросіть його знову доторкнутися 

до того ж самого місця на руці і переконайтеся, що він знову повернувся в той же приємне 

розслаблений стан. 

Гештальт-терапію проводять в декілька етапів. До завдань першого етапу входить 

встановлення довірчого, партнерського, емпатичних контакту з хворими, що дозволяє 

навчити їх основним процедурам гештальт-терапії та розпочати індивідуальну терапію. 

Така терапія ефективна в ситуації гострої проблеми або загострення тривало існуючого 

конфлікту. Основне прагнення гештальт-терапії - відновлення самосвідомості з тим, щоб 

воно приносило пацієнтові розвиток і вибір мети. Акцент роблять на розумінні важливості 

сьогочасної життя і контактів з справжнім в континуумі «тут і зараз».Під час обговорення 

значущих для пацієнтів подій (з допомогою техніки фокусування) ми стикаємося з 

моментом, в якому виникає дискомфорт, тривога або страх, які спонукали пацієнта 

ухилитися від цього моменту, витіснити його з свідомості. Свідомість може розширитися 

в підсвідомість (робота на сублічностних рівнях) так, що пацієнт в страху пояснює те, що 

раніше не було зрозуміло, пропонує цікаві думки і спостереження. Вправи на перебування 

в стані усвідомлення навколишнього направляють пацієнта до глухого кута, де сили опору 

рівні того, що їм протистоїть. Пацієнти з допомогою терапевта вчаться поводженню в 

ситуаціях фрустрації, емоційного тупика. Коли вони не в змозі забезпечити себе самі, а 

підтримки з середовища не надходить, треба самостійно знайти вихід і таким чином 

збільшити ступінь самодостатності. Так відновлюється свідомість необхідності активної 

поведінки, дій, які до цього були в очевидному паралічі. 

Для багатьох пацієнтів актуальні групові форми психологічного захисту, т. Е. 

Використання астматичних симптомів для підтримки психологічного гомеостазу сім'ї. Ця 

обставина передбачає наявність другого кроку терапії - перенесення терапії в групу. 

Групові форми роботи дозволяють вирішити проблеми групового та індивідуального 

самосвідомості, за допомогою різних технічних прийомів відпрацювати проблеми 

комунікації хворих, в яких особливе місце займають тілесні комунікації (психосоматичне 

реагування). Група дозволяє виявляти і досліджувати спроби пацієнта маніпулювати її 



членами, в результаті виробляються навички більш продуктивної взаємодії, а 

маніпулювання руйнується. 

Переходом до третього ступеня роботи може бути пом'якшення фобічних реакцій при 

зіткненні з раніше відкидав актуальними переживаннями. Крок за кроком досліджують і 

опрацьовують можливі джерела травматичного досвіду від менш інтенсивних до 

сильніших. Ця робота дозволяє краще інтегрувати особистість за допомогою такого 

важливого терапевтичного інструменту, як група. Вона стає для пацієнтів джерелом 

нового позитивного і продуктивного досвіду взаємодії. Потреба в маніпулюванні 

розкривається і руйнується в міру формування нового навику взаємин. Такий досвід 

дозволяє реалізувати третю сходинку гештальт-терапії, на якій в групу привносять сімейні 

проблеми. Подальша робота може являти собою сімейну гештальт-терапію, де роль сім'ї 

бере на себе терапевтична група. У цій взаємодії пацієнти набувають нового досвіду 

виходу із сімейних кризових ситуацій. Поступово руйнується переконання їх у тому, що 

вони потребують допомоги, і пацієнти розуміють на власному досвіді, що вони вже 

володіють всім необхідним для самостійного подолання кризових ситуацій. 

Таким чином, гештальт-терапія дозволяє реалізувати основний зміст 

психотерапевтичного впливу на особистісному і микросоциальном рівнях, враховує 

багато-аспектность функціонального діагнозу, впливаючи на глибокі емоційні зв'язки і 

цим поліпшуючи безпосередній і віддалений результат лікування хворих. 

Тілесно-орієнтована психотерапія 

Спочатку тілесно-орієнтовані прийоми і процедури були представлені головним чином 

методами, почерпнутими з арсеналу так званої поведінкової медицини: релаксація, 

аутогенне тренування, систематична десенситизация, біологічний зворотний зв'язок і т. 

Д.Проблема власне тілесно-орієнтованої терапії при астмі виникла лише в останні 

десятиліття в зв'язку з феноменом алекситимии - нездатності хворого до вербалізації своїх 

почуттів і переживань. Алексітімія, розглянута як патогенетичний фактор 

психосоматичного захворювання, вельми ускладнює процес психотерапії, а в ряді 

випадків робить його і зовсім неможливим. Певний терапевтичний «прорив» з даною 

категорією хворих може бути досягнуто лише з залученням більш широкого кола 

невербальних, тілесно-орієнтованих методів психотерапії. Застосування тілесно-

орієнтованих методів, відкриваючи тілесний і емоційний досвід і посилюючи здатність 

пацієнта до вербалізації почуттів і тілесних відчуттів, як би прокладає шлях до власне 

вербальним методам психотерапії. Пацієнтам набагато легше говорити про себе, сидячи 

на підлозі під час будь-якого з тілесно-орієнтованих вправ, ніж на формалізованих 

групових сесіях. Емоції, що вивільняються і інтенсифікує тілесно-орієнтованими 

прийомами, можуть підтримуватися і успішно опрацьовуватися далі, в ході інших видів 

терапії, що забезпечує ступінчастість, спадкоємність, якусь єдину нитку терапевтичного 

процесу. 

Однак не слід забиватьіовозможном деструктивному потенціалі тілесно-орієнтованої 

терапії, що має цілий ряд протипоказань, недотримання яких викликає ті чи інші небажані 

наслідки. 

Серед них найчастіше згадуються такі: декомпенсація з високим ступенем 

агресивності, поява панічних станів, передчасне вивільнення витіснених уявлень, втрата 

контакту з реальністю, виникнення надмірних станів релаксації і т. П. Пацієнти певного 

особистісного складу (що мають занадто занижену самооцінку, серйозні порушення 

образу тіла, порушення статевої ідентичності) можуть посилено чинити опір такого роду 

терапії, вбачаючи в її прийомах щось провокаційне. Тілесно-орієнтована терапія, яка 

припускає існування станів, коли зникає межа між Я і не-Я і актуалізується досить 

складний комплекс переживань, який супроводжує будь-яке порушення кордонів, вимагає 

крайньої обережності в застосуванні. Будучи потужною технікою зближення, багато 

тілесно-орієнтовані прийоми різко посилюють несамодостатність пацієнта, провокують 

появу сексуально забарвлених емоцій (що виникає так звана «хвиля близькості») . Замість 



очікуваної релаксації настає напруга, а без подальшої вербалізації переживання пацієнта 

можуть стати скоріше де-компенсують, ніж цілющими (Семенова, 1995). 

 

2. Синдром гіпервентиляції. 

картина особистості 

Хворі, як правило, відрізняються анксіозно-депресії-ним основним фоном характеру з 

іпохондричними і фобі-ними рисами. Свій латентний страх вони часто приховують за 

вираженим фасадним поведінкою. Вони надзвичайно нор і імпонують як милі, адаптивні 

пацієнти з високим почуттям обов'язку. Їх власні домагання вони зазвичай відсувають на 

задній план (Любан-Плоцца і ін., 2000). 

У поведінковому вираженні своїх емоцій хворі сильно обмежені. Особливо вони 

нездатні переживати і відреагувати агресивні спонукання. Хворі описують себе як людей, 

які повинні «все в собі пережувати» або «занадто багато сьорбнути».Тенденції покірно 

сприймати образи і нездатність постояти за себе нерідко сприймаються як скрутність. 

Хворі схильні до залежним відносинам з домінуючим партнером. Вони відтворюють 

при цьому засвоєний в дитинстві шаблон поведінки. Переважно хворі походять із сімей, в 

яких вони при дбайливих, але емоційно фрустрирующих батьків піддаються не враховує 

індивідуальні особливості нормативному вихованню (Bach, 1969). Зв'язок з більш слабким 

батьком була сильнішою, т. К. Тут надавалися відносно кращі можливості відносин. 

Агресивні спонукання по відношенню до домінуючого батькові, пережиті як 

екзистенційна загроза, придушуються дитиною. 

Таким чином набувається досвід, що найбезпечніше жити з набагато більш сильним 

партнером, навіть якщо ціною цього безпеки стають постійно придушуються власні 

домагання. Навіть якщо поведінка партнера стає образливим або фрустрірующім, кожен 

протест слід стримувати, т. К. Бунт все одно не має сенсу. Біографія цих хворих показує, 

що вони знову і знову направляють себе в такі відносини безпорадною залежності, 

одночасно переживаючи безсилий страх при загрозі втрати таких значущих осіб оточення, 

ставлення до яких зберігається амбівалентним (Rose, 1976). 

Конфліктна ситуація, що провокує напад, містить елементи реальної чи уявної 

фрустрації або образи, з одного боку, страх втрати залежних відносин, що забезпечують 

безпеку, з іншого. Нерідко напад слід за ситуаціями, які вимагають від хворого 

спрямованої назовні, самостверджуватися і агресивної активності, яку він не в змозі 

продукувати внаслідок загального почуття безпорадності і безсилля або зі страху втрати 

позбавляє влади, але гарантує безпеку, значимого особи. 

психотерапія 

Щоб зрозуміти наявні порушення і проводити лікування, психосоматичний аналіз 

кожного порушення функції дихання повинен розкривати роль дихання і значимість тієї 

чи іншої форми його порушення, виходячи із загальної ситуації хворого. Мова при цьому 

йде не тільки про тривіальний психосоматическом, а про значно більш складному, 

системно пов'язаному поєднанні соматичних, психічних, соціальних та інших значущих 

чинників (Любан-Плоцца і ін., 2000). Щодо часто при виражених невротичних і 

психосоматичних захворюваннях (істерія зі страхами, кардіофобія) доводиться чути про 

перенесені в підлітковому віці невротичних дихальних нападах. 

Якщо симптоматика зберігається довго і конфліктний ге-нез невротичного характеру 

дезактуалізіруется, слід думати про індивідуальній чи груповій терапії, хоча зазвичай 

схилити до неї хворих буває важко. Можуть використовуватися методи терапії, 

сфокусоване на вирішенні, символдрами, арт-терапії, психодрами, сімейної психотерапії. 

При хронічних гіпервентиляційних станах показана дихальна терапія або аутогенне 

тренування за методикою Шульца - переклад ненормального (здебільшого грудного) 

дихання на більш легке диафрагмально-черевне. При аутогенним тренуванні здебільшого 

буває досить досягти першої основного ступеня - вправи по концентрації уваги на 

переживанні спокою і тяжкості, які при правильній техніці аутогенним тренуванні 



спочатку знімають напругу в м'язах рук, а потім поступово викликають розслаблення всієї 

мускулатури. 

Результати використання різних напрямків психотерапії для лікування 

гипервентиляционного синдрому розглянуті в зазначених роботах. 

Позитивна психотерапія при захворюваннях дихальної системи 

Астма і гіпервентіляціонний синдром - здатність за допомогою симптому 

наполегливо звертати на себе увагу (хрипіти, кашляти, хапати повітря, синіти). 

Розлади і фізіологія. Значення дихання відомо ще з часів створення світу. Господь, 

вдихнувши в створеного із землі людини життя, дав йому душу і дух. Індивідуальна життя 

починається з вдиху, з першого крику новонародженого немовляти і закінчується з 

останнім видихом, коли вмираючий «видихає з себе життя» . 

Полярність життя, безперервна зміна напруги і розслаблення, наступ і рух, становлення 

і завершення, віддача і прийом - все це в процесі дихання можна побачити ясніше, ніж в 

будь-якій іншій функції людського організму. Ми бачимо це безпосередньо: при 

активному втягуванні повітря - як напруга і при (зазвичай пасивному) випускання його - 

як розслаблення. 

Процес дихання відбувається спонтанно, автоматично, під впливом різноспрямованих 

імпульсів нервової системи. Дихання може також здійснюватися довільно під впливом 

свідомості. Глибина, частота і тип дихання можуть регулюватися свідомо: ми можемо, 

якщо захочемо, дихати швидше або повільніше, глибше або поверхностнее. Ми можемо 

також на деякий час затримувати дихання і за бажанням дихати грудьми або животом. 

І нарешті, на подих несвідомо впливають наші емоції. Будь-які порухи душі більш-

менш помітно відбиваються на диханні. «Подих перехоплює» від жаху, «легко дихається» 

при радості. Якщо порушені відносини з оточуючими, то говорять про «поганий 

атмосфері», про «важкому» або «задушливому» повітрі, які ускладнюють нам подих і 

життя. 

Забруднення повітря, насамперед у великих містах, це важливий фактор ризику 

захворювань дихальної системи. 

Актуальний конфлікт. За змістом мова часто йде про вимоги пунктуальності і 

справедливості, т. Е. Про концепціях, які через центральну нервову систему впливають на 

дихальний центр. Приступ задухи супроводжується сильним страхом: хворому не 

вистачає повітря. Страх задихнутися, померти охоплює все єство людини. Цей страх, в 

свою чергу, посилює спастическую реакцію. 

Базовий конфлікт. Люди з синдромом нервової гіпервентиляції часто походять із 

сімей, де дуже високо цінувалися досягнення: «зберися», «постарайся», «без праці не 

витягнеш і рибку зі ставка».Одночасно з цим заохочувалися стриманість, скромність і 

самовладання як необхідні особистісні якості: «візьми себе в руки», «що подумають 

люди?» (чемність, контакти). При ближчому розгляді виявляється, що напад астми 

провокується одночасним пред'явленням хворому надто багатьох вимог (досягнення) і при 

зіткненні з несправедливістю. Так як внаслідок придушення агресії він не може відкрито 

протистояти з оточенням, не може аргументовано порозумітися або вилаятися, а 

стримується (конфлікт веж ливость / прямота), він особливо стежить за уявними або 

дійсними реакціями свого оточення. Після нападу астми багато хворих злякано 

озираються по боках, чи не помітили «люди» що-небудь. Це підсилює їх страх. Через 

ЦНС відбувається посилення спазму і тим самим збільшення порочного кола. 

Актуальні і базові концепції. Взаємозв'язок між емоційним станом і диханням відома 

кожному з нас. Від жаху може «перехопити подих» або «дух захоплює».Якась подія може 

«нагнітати атмосферу».Якщо хто-небудь сердиться, то у нього виникає потреба 

«випустити пар».Якщо виходити з існуючої літератури з психосоматики, то астматичні 

захворювання грунтується на невирішеною зв'язку, на конфлікті амбівалентності і на 

особистісні особливості. Пацієнт з нейрогенним порушенням дихання має особливу 



здатність за допомогою дихання, а не слів (чемність) показати оточуючим, що він 

обмежений, відчуває себе напружено. 

 Актуальна здатність: «щирість / чесність». 

Визначення і розвиток. Здатність відкрито висловлювати свою думку, говорити про 

свої потреби або інтересах. Правдивість і сумлінність відносяться до чесності. Чесність в 

партнерських відносинах називається вірністю, в соціальних комунікаціях - відкритістю і 

відвертістю. У тому віці, коли дитина починає говорити, він ще не може чітко розрізняти 

уявлення і дійсність. Якщо дорослий не розуміє логіку переживань дитини і карає його за 

брехню, то в подальшому це може виявитися вихованням нечесності.  

Як про це запитують. Хто з вас може більш відверто висловити свою думку? Чи є або 

були у вас власні проблеми або проблеми з партнером через нечесність? Як ви реагуєте, 

якщо хтось вас обманює? Наскільки ви правдиві, вдаєтеся ви іноді до брехні на спасіння? 

Багато чи мало розповідаєте ви про себе іншим людям (відкритість)? 

Синоніми та розлади: говорити прямо і відверто, без натяків; різати правду в очі; 

сказати все начистоту; що на умі, те й на язиці; ковтати образи; тримати язик за зубами.  

Балаканина, наклеп, перенапруження; марнославство; зарозумілість; міжособистісні 

конфлікти; агресія; напади пітливості; підвищення артеріального тиску; головний біль. 

Особливості поведінки: говорити те, що вважаєш за потрібне, але так, щоб не 

образити партнера. Деякі люди, які сьогодні незадоволені вашої відвертістю, після будуть 

вам за це вдячні. Іноді буває, що з партнером вам легко бути щирим, але на роботі, коли 

мова йде про справи, це не так-то легко вдається, або навпаки. Зазвичай в різних сферах 

життя людина по-різному щирий і чесний. Поспостерігайте, в яких ситуаціях і в зв'язку з 

якими актуальними здібностями вам особливо нелегко бути щирим. 

 

Серцево-судинні захворювання  

Захворювання серця і судин в економічно розвинених країнах є найчастішою причиною 

смерті. В останні роки кардіологи все більшого значення надають психосоціальним 

факторів ризику і їх зв'язку з соматичними факторами. Спосіб життя, установки 

особистості і положення людини в його професійному та сімейному оточенні важливі для 

кровообігу і його фізіологічної регуляції. З давніх-давен відомі такі соматичні фактори 

ризику, як неправильне харчування, ожиріння, куріння і зловживання алкоголем, в яких 

відображаються особливості особистості (Бройтігам і ін., 1999). 

Психосоматичний компонент в першу чергу характерний для наступних захворювань 

серцево-судинної системи: 

• есенціальна артеріальна гіпертонія;  

• ішемічна хвороба серця; • порушення серцевого ритму;  

• серцевий невроз страху.  

Серце і судини беруть участь у всіх формах життєдіяльності, хоча в нормі людина 

цього не усвідомлює. При фізичних і психічних навантаженнях робота серця починає 

сприйматися у вигляді посиленого серцебиття або тахікардії. На відміну від моторики або 

дихання, діяльність серця і судин виключена з безпосереднього людського сприйняття. І 

тільки за певних прикордонних станах і порушеннях серце сприймається усвідомлено. 

Навіть у випадках важких порушень, наприклад при вроджених вадах серця, серцеві 

феномени суб'єктивно сприймаються лише на пізніх стадіях декомпенсації. Однак і в цих 

випадках виникає своєрідна невизначеність: «серце хоча і моє, але воно якесь невизначене 

і не піддається управлінню, як, наприклад, кінцівку».Це почуття невизначеності вже 

містить в собі зародок страху. На цьому грунтується припущення про можливість 

фобического розвитку особистості. 

Психічна сфера так само визначає функції серця і судин, як і соматична. Активність і 

спокій, сон або неспання, душевна жвавість і збудження, виражені зовні або пригнічені 

почуття пов'язані з різними станами системи кровообігу. Зв'язок діяльності серця з 

емоціями відображена в безлічі ідіом і приказок. 



Незважаючи на те що зміни роботи серця в рівній мірі проявляються і при позитивних, 

і при негативних почуттях, патологічні порушення в серцево-судинній системі пов'язані зі 

страхом, гнівом, люттю, тугою і іншими негативними емоціями, які призводять до того 

що, наприклад, при страху самотності, при небезпеки нападу виникає відчуття, ніби серце 

починає стукати в горлеівобласті голови. Відбувається при цьому викид адреналіну 

викликає звуження судин, почастішання пульсу і посилення скорочення міокарда, що, в 

свою чергу, призводить до стану занепокоєння і страху. 

Якщо через зовнішні затримок або внутрішнього гальмування вже підготовлена 

активізація кровообігу не реалізується, в ряді випадків при цьому протягом тривалого 

часу може зберігатися збудження в очікуванні виконання дії. Можлива і зворотна 

ситуація: витіснена зі свідомості установка на дію призводить до заміщає її напрузі в 

системі кровообігу. 

Серце зазвичай пов'язують з любов'ю. Виникає питання: чому розрив відносин, втрата 

близької людини нерідко призводять до серцевих захворювань? Якщо мати не дає своїй 

дитині достатньо тепла, він проявляє до своєї ляльці почуття, які хотів би відчути в своїй 

матері. Лялька стає заміною близької людини. 

Деякі кардіологи припускають, що іноді серце перетворюється в символ близької 

людини і на нього переносяться всі ті почуття, які з якихось причин не можуть бути 

виражені відкрито. Людина боїться показати іншим своє невдоволення. Жінка не 

вирішується заперечувати коханій людині і для того, щоб зменшити тугу і уникнути 

депресії, тиранить власне серце, зганяючи на ньому своє роздратування. 

Головну роль в патогенезі серцево-судинних захворювань грають переважна ворожість. 

 

3. Есенціальна гіпертонія. 

картина особистості 

Оскільки в більшості випадків чітко датувати початок захворювання не 

представляється можливим, важко говорити і про що викликає її ситуації. Однак в якості 

причинних ситуацій описані певні внутрішні конфлікти (Gentry, et al ., 1982; Irvine, et al ., 

1991; Saab, Schneiderman, 1993). Артеріальна гіпертонія часто починається тоді, коли 

людина перебуває в ситуації хронічного напруженого очікування (Grace, Graham, 1952). 

Типові висловлювання гіпертоніків: «я повинен бути готовий до всього», «я такий, що 

приймаю на себе всі труднощі», «ніхто мене не втримає, я готовий на все».Справжньому 

Провокують ситуаціями часто бувають тривалі стану страху, брак часу і наростаюче 

напруження. Крім того, описуються ситуації, в яких є можливість розрядки ворожості і 

агресивності, але цього не відбувається в силу гальмування або педантичності. 

Численні експерименти як з тваринами, так і з людьми показали, що при страху, гніві і 

озлобленості підвищується тиск і що хронічне емоційне перенапруження може 

призводити до стійкої гіпертонії. Загальноприйнято думка, що у гіпертоніків існує 

пов'язана зі страхом хронічно переважна агресія. 

Для хворих на гіпертонію описують типову невротичну особистісну структуру з 

переважанням нав'язливих станів, в результаті чого часто виникають внутрішні і зовнішні 

конфлікти, що ускладнює емоційну розрядку. 

Той факт, що есенціальна гіпертонія часто зустрічається у членів однієї сім'ї, може 

інтерпретуватися в сенсі «психологічного наслідування» . 

 Експериментальні дослідження показують, що хворі на гіпертонію схильні до 

підвищення тиску навіть в тих ситуаціях, які у нормотоников не викликають ніяких змін 

тиску. 

За даними Александера, центральним пунктом психодинамики пацієнта з есенціальною 

гіпертонією є постійна боротьба з наростаючим ворожо-агресивним почуттям. У той же 

час існують труднощі самоствердження. Пацієнти бояться втратити прихильність інших 

людей і тому контролюють прояви своєї ворожості. У дитинстві вони зазвичай схильні до 

нападів люті і агресії. Колишній перш агресивним дитиною, доросла людина стає 



підкреслено поступливим, не може за себе постояти. Розуміння можливості втратити 

через свою агресивність розташування рідних і близьких змушує дитину контролювати 

свою ворожість і приховувати її. Хворі на артеріальну гіпертонію постійно виявляють 

дратівливість, якщо стикаються з непереборним опором. Їх життя нав'язує їм роль 

«тяглової коні».Вони застряють на багато років на одній роботі і рідко змінюють фірму, 

навіть якщо їм недоплачують. Якщо вони домагаються начальницького положення, їм 

важко стати авторитетом для інших. Вони виконують роботу за інших, замість того щоб 

налагодити дисципліну. З цього сверхсовестлівого і доводить до крайнощів поведінки із 

зайвою почуттям відповідальності народжуються посилені почуття гніву, ворожості і 

агресивності, з часом вимагають все більших зусиль для їх стримування. Так розвивається 

порочне коло, який призводить до хронічного стану напруги. Характерна ситуація, що 

провокує захворювання, являє собою життєві конфлікти, які мобілізують ворожість і 

прагнення до самоствердження і одночасно створюють неможливість їх вільного 

вираження. 

Спочатку ці риси були виявлені в наблюдавшемся поведінці хворих. У подальших 

дослідженнях показано, що в порівнянні з нормотоніків у них змінено сприйняття 

конфлікту і стресу. Наприклад, льотні диспетчери піддаються загрозі підвищення тиску не 

тільки тоді, коли ідентифікують себе зі своєю професією і є адаптивними і ввічливими з 

товаришами по службі, а й коли вони не сприймають і заперечують виробничий стрес. 

У формуванні гіпертонії грає роль і безпосередню взаємодію в сім'ї, що показано в 

дослідженнях конфліктної поведінки в сім'ях з батьком-гіпертоніком, в яких вивчалася 

сім'я як клінічне єдність, виходячи з системного бачення симптомів. 

Структура особистості члена сім'ї - наприклад, конфліктно-агресивний імпульс 

гіпертоніка - зачіпає поведінку взаємодії сім'ї в цілому («сімейне накопичення» 

есенціальній гіпертонії). У кожній родині між батьками і дітьми формуються правила, за 

якими регулюються конфлікти; в сім'ях з батьком-гіпертоніком діти мають менш 

ефективні можливості для перенесення і вирішення конфліктів, про що свідчить 

переважання в цих сім'ях негативно-невербальної комунікації (наприклад, не давати 

відповідь, відвертати голову, уникати контакту поглядами). Різноманітні дослідження 

вказують на те, що обмежене сприйняття конфлікту і стресу і уникнення конфлікту 

корелює з появою підвищеного тиску крові, т. Е. Це типи поведінки, які діти в процесі 

соціалізації в сім'ї набувають від гіпертоніка-батька. Ця точка зору могла б поряд з 

генетичним компонентом відкрити доповнює аспект можливого відтворення есенціальній 

гіпертонії. 

Сімейне взаємодія характеризується свого роду забороною на мова або комунікацію, 

що зачіпають також і невербальну сферу, внаслідок чого переважають розуміють, що 

спостерігають, контролюючі, що стримують активності, в той час як віддають, 

повідомляють, що беруть участь вираження з'являються рідко. 

Єдиної особистісної структури для всіх хворих на артеріальну гіпертонію не 

встановлено. Втім, при широкому поширенні і великій різноманітності форм хвороби 

цього і не слід очікувати. 

І все ж серед психосоматично обстежених попередньо відібраних пацієнтів постійно 

повторюються певні особистісні риси. Гіпертоніки описуються як люди працьовиті, 

прихильні боргу, товариські, з великим почуттям відповідальності. У зв'язку з цим у них 

виникають внутрішні і зовнішні конфлікти, від яких вони не можуть емоційно 

відсторонитися. У своїй специфічній установці на скромність вони відмовляються від 

своїх потреб на користь інших, бажаючи отримати від них схвалення і не провокувати 

агресію або неприязнь. Саме ці ознаки, описувані незалежно один від одного різними 

дослідниками як готовність допомогти, сором'язливість, хронічно переважна агресивність, 

і складають маніфестних властивості особистості, які мають велике значення для 

формування характерних реакцій придушення потреб, які сприймаються як небезпечні. 



Маніфестних особливості сприйняття навколишнього і поведінки у багатьох гіпертоніків є 

формою захисту від власних агресивних спонукань. 

У більшості пацієнтів з есенціальною гіпертонією зазвичай немає належного 

усвідомлення своєї хвороби. З психоаналітичних позицій зовні неправильне невротичну 

поведінку ідеологічно виправдовується прагненням до активності і допомоги людям. Але і 

при цьому несприятливої вихідної ситуації в окремих випадках можна домогтися змін, 

якщо завдяки дозріванню особистості усувається її одностороння спрямованість і людина 

в цілому починає орієнтуватися в житті по-новому. 

Маніфестних риси особистості хворого з артеріальною гіпертонією, його працьовитість 

і впорядковане поведінка, контактність, акуратність і сумлінність імпонують, роблять 

його, здавалося б, приємним, поступливим пацієнтом. Однак слід пам'ятати, що гіпертонік 

в більшості випадків не вербалізує свою агресивність, честолюбство і прагнення до 

суперництва, які часто залишаються латентними. Це можна відчути, якщо намагатися 

надавати тривалий вплив на спосіб життя хворого. Його мала податливість при необхідній 

тривалої терапевтичної програмі, в процесі якої пацієнт зазвичай не може реалізувати свої 

потреби і навіть не може висловити свої судження і ставлення, що суперечать 

терапевтичної програмі, часто ускладнює відносини психотерапевта і хворого. У трудових 

і сімейних кризових ситуаціях, і перш за все при латентних конфліктах у відносинах з 

психотерапевтом, хворі легкоранимі, але не можуть словесно висловити свою 

агресивність. Вони просто йдуть від лікування, чи не з'являються до призначеного 

терміну. Це, здавалося б, невмотивоване переривання лікування призводить до розвитку у 

них почуття провини і його проекції. Для контрперенесенія психотерапевта важливо, щоб 

він знав про опозиційні тенденції свого пацієнта і викликав його на розмову, допомагаючи 

йому впоратися з почуттям провини або з напругою під час лікування. Доброзичливе 

ставлення, при якому терапевт і сам не відчуває себе ущемленим, і не робить непотрібних 

докорів, визначає можливість продовження терапії. 

Для взаємин психотерапевта і хворого важливо вчасно помітити, що пацієнт схильний 

придушувати власні критичні потреби і виявляти їх лише побічно, наприклад, у формі 

невмотивованого переривання лікування. 

психотерапія 
Ситуація відносин психотерапевта і хворого часто характеризується конфліктом 

агресивності / залежності з боку хворого. 

Умови для лікування гіпертоніка характеризуються: 

• низькою мотивацією, оскільки скарги надходять в основному на незначні суб'єктивні 

симптоми;  

• хорошими можливостями лікарської терапії;  

• особистісними факторами, що характеризуються конфліктом агресивності / 

залежності, що може призводити до напруг у відносинах психотерапевта і хворого і 

виражатися в ненадійності взаємодії.  

Для підтримуючого лікування рекомендується раннє залучення соціального поля, 

недирективне ставлення психотерапевта до хворого, чи не активує конфлікт агресивності / 

залежності, активне повідомлення психотерапевтом інформації, посилення власної 

відповідальності і самостійності, а також самосприйняття (наприклад, за рахунок 

самостійного вимірювання тиску). 

Психотерапевтичне лікування за доцільне і показаним лише тоді, коли хворий має 

відповідний тиск страждання. Релаксація і поведінкові методи добре зарекомендували 

себе як засіб підтримки медикаментозної терапії, оскільки таким чином вдається істотно 

знижувати дози ліків. 

В рамках програми поведінкової терапії слід домагатися власної відповідальності 

пацієнта при використанні методу біологічного зворотного зв'язку і застосуванні методик 

зняття напруги. Пацієнти повинні зрозуміти, які ситуації, труднощі, конфлікти призводять 

до підвищення артеріального тиску, навчитися контролювати свої успіхи і невдачі. 



Необхідно уточнити, чи відповідають ці успіхи канонам класичної рефлекторної теорії і 

чи йде мова про пряме освіті умовних зв'язків, а не просто про навчанні хворих загальним 

заспокійливу прийомам. 

Можуть успішно використовуватися методи терапії, сфокусоване на вирішенні, 

символдрами, арт-терапії, креативної візуалізації, транзактного аналізу, сімейної 

психотерапії. 

 

4. Ішемічна хвороба серця та інфаркт міокарда. 

картина особистості 

Психічні фактори в цілому діють тільки спільно з відомими соматичними факторами 

ризику (гіперхо-лестерінемія, артеріальна гіпертензія, паління, цукровий діабет, надмірна 

маса тіла). Визначено три основні варіанти таких зв'язків: 

• Емоції і душевні навантаження мають прямий вплив на коронарний кровообіг, 

проникність ендотелію і (через катехоламіни) безпосередньо на серце.  

• Психосоматичні впливу істотні для виникнення артеріальної гіпертонії; одночасно 

вони впливають на обмін жирів і викликають як загальний атеросклероз, так і 

атеросклероз коронарних судин.  

• Психосоматичні фактори призводять до зловживання курінням і алкоголем і 

впливають на поведінку в вигляді підвищення харчової потреби,  

що призводить до ожиріння. Коронарні хворі надають мало значення провісників 

інфаркту міокарда. На противагу хворим з вегетативною дистонією і кардіофобіческой 

неврозом, ці хворі витісняють свої неприємні відчуття і до пори до часу схильні вважати 

їх дрібницями. Коронарні хворі відрізняються толерантністю до симптомів своєї хвороби і 

навіть байдужістю до них. Вторгнення загрози самого життя внаслідок болів відкидається 

і витісняється, нарцисична образа зникає лише перед самою катастрофою. 

До коронарним захворювань привертають певні типи поведінки. 

Roseman, Friedman вперше описали угрожаемое інфарктом поведінку як поведінку типу 

А, яким ця група хворих на основі своїх особистісних характеристик реагує на різні 

ситуативні вимоги. Вони протиставили цьому поведінка типу Б, яке займає протилежний 

полюс на шкалі поведінки. 

Пізніші дослідження показали, що ознаки типу А і Б є об'єктивно спостерігаються 

елементами поведінки, але швидше є загальні фактори ризику психосоматичних 

захворювань і не дають можливостей каузального пояснення коронарної недостатності.  

Petzold вказує на те, що людина з поведінкою типу А може користуватися творчим 

спокоєм, але при неуспіху він схильний до нав'язливих роздумів і все більш наростаючого 

внутрішнього напруження, яке відкриває перехід до поведінки, характерному для хворих з 

інфарктом. 

Згодом тип А був розділений на три підкласу. У перший входять люди замкнуті, 

загальмовані, стримані в міміці і жестах. Вони рідко виходять із себе, але зате, якщо вже 

розійдуться, довго не можуть заспокоїтися. Друга група - це люди, які добре вміють 

ховати свої почуття, але дуже нервові всередині. Третя група - люди, які звикли бурхливо 

висловлювати своє ставлення до всього, що відбувається. Вони товариські, розмахують 

руками, жестикулюють, голосно говорять і сміються. Вони часто зриваються, сердяться, 

починають лаятися, але тут же забувають причину своєї злості.  

Традиційно вважалося, що вороже налаштовані люди частіше хворіють на ішемічну 

хворобу серця (ІХС). Ще на початку ХХ століття психоаналітики визначали гнів, 

ворожість і пов'язані з цим интрапсихические конфлікти як потенційні причини гіпертонії 

і патології, яка визначається зараз як ІХС. Нарешті, спроби виявити ключові елементи 

всередині так званого поведінки типу А привели до необхідності розгляду ворожості як 

його основного елемента. 

Багато досліджень було проведено в 70 - 80-х роках. Їх результати варіюють залежно 

від дослідницьких моделей і методів. Так, були отримані дані, що підтверджують зв'язок 



ворожості з вагою ІХС. За Freyberger, виражене прагнення до соціального успіху у 

загрозливих по інфаркту осіб виникає з невротичної аномалії розвитку і в цьому випадку 

служить компенсації. Якщо описана психічна схильність поєднується з певними 

соціальними ситуаціями, то з психосоматичної точки зору ризик інфаркту накопичується, 

оскільки одночасно у пацієнта «йде назустріч» соматический компонент у вигляді 

латентної або маніфестной серцевої недостатності. 

Пускові соціальні ситуації, які в поєднанні з психічної схильністю можуть викликати 

інфаркт, часто означають переживання втрати об'єкта. 

Міжособистісні розчарування з вираженим характером розставання і професійними 

неуспіхами з виразним емоційним компонентом втрати становлять для потенційного 

хворого інфарктом особливо велику загрозу, оскільки у пацієнта одночасно є нар-

ціссіческое порушення. 

Нарциссическое порушення є важлива умова для незадовільною переробки втрати 

об'єкта. Такий пацієнт переживає її як грубу нарциссическую образу. З'являється 

нестійкість таких душевних якостей, як внутрішня впевненість і відчуття благополуччя, 

що позначається також як «лабильное самосприйняття» і має чітко депресивну 

забарвлення. Це лабильное самосприйняття, в прихованому або явному вигляді, 

виявляється у тих потенційних хворих на інфаркт, які характеризуються описаними 

психодинамическими процесами. Лабільний почуття самосприйняття, сприймається в 

тому числі як почуття неповноцінності, робить суттєвий внутрішній мотив для прагнення 

до соціального успіху, т. К. Тим самим пацієнту вдається вибудувати більш-менш 

стабільне компенсаторное псевдосамовоспріятіе. 

Schafer розрізняє 2 фактора, які визначають ризик інфаркту: з одного боку, 

атеросклероз і, з іншого, стрес. На посилення цих факторів впливають також спосіб життя 

пацієнта, пов'язаний з харчуванням, алкоголізацією, курінням, гіподинамією, а також 

стану страху, напруги, агресивності і измотанности, які в свою чергу можуть мати 

наслідком поведінку підвищеного ризику. Мова тут ніколи не йде про об'єктивно 

значущих факторах, а лише про їх суб'єктивному переживанні хворим. 

Спочатку Dunbar, а пізніше і інші дослідники описали особистісний профіль 

коронарних захворювань з позицій глибинно-психологічно обґрунтованої казуїстики: 

завзяте бажання працювати, прагнення досягти вершин у своїй професії, значимого 

соціального стану, готовність пристосовуватися до соціальних норм зі схильністю до 

перенапруження. До факторів ризику відносяться напружений життєвий ритм, прагнення 

до успіху і соціальної значущості, неспокійно-напружена діяльність. 

Поспіх, нетерпіння, занепокоєння, постійно напружена лицьова мускулатура, відчуття 

цейтноту і відповідальності характерні для майбутніх хворих інфарктами. Ідентифікація 

хворих зі своєю професією настільки сильна, що ні для чого іншого часу у них не 

залишається. Вони просто одержимі манією роботи. Це пояснюється тим, що хворі краще 

орієнтуються в орієнтованому на соціальний успіх світі професії, ніж в особистому, 

сімейному світі, чию міжособистісну близькість вони не можуть переносити. 

Частою причиною перенапруги є недостатня для виконуваної діяльності кваліфікація, 

так що ризик інфаркту у новачка вище, ніж у досвідченого працівника. Конфлікти, 

пов'язані з перевантаженням, вони намагаються вирішити так само, як всі конфлікти: 

закликами до себе самим більше поспішати, бути сильними і досконалими. Страх в кінці 

кінців потерпіти невдачу їм малодоступний і ретельно ховається за фасадом позірної 

компетентності. Хворі на ІХС непорівнянні з типовими невротиками у вузькому сенсі 

цього слова. У них немає загальмованості, емоційної лабільності, невпевненості в собі; 

навряд чи можна пробудити у них усвідомлення конфліктів з подальшим їх переживанням 

і відповідною поведінкою. Разом з тим у таких хворих психічна врівноваженість все ж не 

зберігається. У сучасному світі, в якому особливо цінуються робота і успіх, їх поведінку 

можна оцінити як сверхпріспособітельное, яка виняткова. Вони більше за інших слідують 

принципам сучасного індустріального суспільства, в якому переважають активна 



діяльність, конкуренція, суперництво. У багатьох з них відзначаються цілеспрямованість в 

роботі, тенденція до активності, безумовне прагнення керувати і домінувати, бути у всіх 

на виду, не залишатись в тіні. Можливо, що ця екстраверсія є характерною невротичної 

захистом від лежачого глибше орального бажання залежності, а активність в прагненні 

допомагати людям, як це буває у гіпертоніків, видозміненій і захисної формою бажання 

«орально» забезпечити і задовольнити себе. Вони не здатні пасивно і довірливо 

«пропонувати» себе оточуючим людям, вони повинні своєю активною діяльністю 

доводити свою перевагу і свою цінність. Часто внаслідок ідентифікації себе зі світом 

батька вони приходять до суворого «над-Я», примушують їх до діяльності і 

пристосуванню. Їхнє ставлення до об'єктивного світу характеризується прагненням до 

домінування і захистом свого бажання самопожертви, захопленості. 

Розвиток ІХС характеризується з психосоматичних позицій як послідовне чергування 

певних стадій - синдромів гіперактивності, сверхкомпенсации і краху. 

Синдром гіперактивності. У визначенні профілю схильною до коронарним 

захворювань особистості честолюбство і працьовитість розглядається як константа 

незалежно від відмінності поглядів різних психосоматичних наукових шкіл.  

«Цілеспрямована і старанна особистість», «марнославний чутлива людина з ананкастного 

рисами і сильним прагненням до визнання і престижу», людина з «вираженими ознаками 

нав'язливою ригідності» - у всіх цих характеристиках поєднуються риси поведінки, які 

визначаються спеціальними психологічними дослідженнями як інтенсивна тривала 

потреба в успіху, честолюбно-конкуруюче поведінку, постійне бажання визнання. 

Вважається, що ці люди в психофізіологічному плані характеризуються симпатико-

тонічної регуляторної домінантою. Їм досить невеликого зовнішнього подразника, щоб 

досягти оптимального рівня стимуляції. В експериментах з дефіцитом часу вдалося 

встановити, що у людей з поведінкою типу А з'являються більш виражені почастішання 

пульсу і підвищення систолічного артеріального тиску, ніж у осіб з поведінкою типу В. 

Поведінка людей реалізується не в безповітряному просторі, а в сфері міжособистісних 

відносин. Первинно честолюбна і працьовита особистість проявляє експансію і злість як 

домінуючий стиль поведінки. Важкі ситуації переживаються такими людьми як 

випробування їх здатності до вирішення проблем. Крім того, вони розглядають своє 

оточення як неповноцінне і перешкоджає нормальному ходу роботи. У них переважає 

почуття гневливой дратівливості. Легко можна уявити, що люди з таким надлишком 

потреби в суперництві, ворожості, агресивності, відчуттям нестачі часу і нетерплячість 

можуть очікувати від оточуючих реакцій протистояння. Так складається виражене 

агресивне, егоїстична поведінка. 

Синдром сверхкомпенсации. У ризикованою кар'єрі синдром сверхкомпенсации 

досягається наступним чином: постійне зовнішнє тиск, яке провокується відповідною 

поведінкою, призводить до хронічного перенапруження. Збереження стабільності 

поведінки вимагає стратегії постійного наростання витрат. Можливим виходом з 

положення є збільшення тривалості роботи (понаднормові години), що розцінюється як 

об'єктивний показник перевантаження і підтверджується численними спостереженнями як 

індикатор такої стратегії наростання витрат. Виникає при цьому синдром порушення 

нічного сну також оцінюється як чутливий показник якості зміни співвідношення між 

суб'єктивним самопочуттям і об'єктивно існуючими формами перевантаження. 

Синдром краху. Якщо синдром сверхкомпенсации характеризується як перманентна 

вимушена необхідність в реактивному посилення пристосування, наслідком якої є 

хронічна небезпека перевищення пристосувальних можливостей, то синдром краху 

означає не стільки гостре клінічне стан, скільки характерні, часто труднообратімим 

наслідки «надлому життєвої лінії», які можуть призводити до страждання схильної до 

цього особистості. Агресивна, егоїстична поведінка триває, але воно стає тільки фасадом: 

така людина проявляє свій стереотип гіперактивного агресора, але за ним ховається 

механізм невдалою і неповної когнітивної переробки важких життєвих подій. Пацієнт з 



групи ризику реагує на перевищення здібностей пристосування механізмами захисної 

компенсації, втрачає внутріпсихічних механізм контролю над викликаними стресом 

функціональними процесами, демонструє емоційну стриманість і соціальну 

пристосованість. Однак його емоційний стан перед розвитком інфаркту міокарда 

визначається як виснаження і депресія. 

Депресія з її джерелом в різнополюсна і багаторазово «розвалюється» синдромі 

гіперактивності також є загальновизнаним чинником ризику розвитку ІХС та інфаркту. 

Серед хворих на інфаркт міокарда у пацієнтів з важкими депресивними станами 

артеріальна гіпертонія зустрічається в 2 рази частіше, ніж у загальній групі хворих. Такі 

люди, довгий час направляли гіперактивність і ворожість зовні, в кінці кінців звертають їх 

проти самих себе. 

психотерапія 
Труднощі лікування хворих з коронарними захворюваннями обумовлені структурою їх 

особистості. З боку психотерапевта проблемою є розпізнавання орієнтованої на успіх 

установки як конфліктної поведінки. Здатність до успіху і орієнтування на нього занадто 

поспішно ототожнюються зі здоров'ям: хто багато працює, вважається здоровим. 

Хворі схильні до заперечення своїх конфліктів. Можна говорити про психічні Скотома, 

які зачіпають у потенційно інфарктних хворих, з одного боку, постійну перевантаження 

внаслідок внутрішньої нав'язливості прагнення до успіху, з іншого боку - виражений 

шкоду здоров'ю зловживанням тютюном і їжею. Механізм заперечення ускладнює 

формування внутрішньої мотивації до терапії. 

Залежно від історії розвитку особистості і актуальної ситуації можливі три основних 

напрямки лікування: 

• індивідуальне консультування, повідомлення інформації про здоровий спосіб життя з 

особливим урахуванням когнітивних процесів;  

• навчальні, орієнтовані на симптом методики (аутотренінг, функціональна релаксація), 

які втягують тіло в терапевтичний процес, уникаючи роботи з опором;  

• психотерапія, що працює з опором і перенесенням.  

Показання до психотерапевтичного ведення після інфаркту є лише в тих випадках, коли 

хворий відчуває тиск стражданням, з яким він не в змозі впоратися сам і тому звертається 

по психологічну допомогу. Якщо хворий не може обійтися «простим радою», коли 

терапевт дає раціональні і науково обґрунтовані пропозиції щодо зміни способу життя, 

багато разів повторює їх, а хворий, незважаючи на зовні він демонстрував готовність, не в 

змозі їх дотримуватися. 

Залежно від показань до психотерапії хворих на інфаркт можна розділити на 

імпульсивних, адаптивних і регресивних хворих. Для першої групи добре виправдали себе 

заняття спортом під (коронарні групи). Вони враховують рухові потреби хворих. Для 

другої групи рекомендується комбінація елементів групової терапії з аутотренінгом. Для 

третьої групи найбільше підходять психотерапевтичні методи, оскільки тиск стражданням 

у цих хворих можна продемонструвати на залежних тенденції поведінки і депресивних 

реакціях. 

У хворих з коронарним інфарктом слід збирати біографічний анамнез з метою 

виявлення емоційних порушень (вегетативні розлади інших органних систем, психічні 

симптоми, як страх або нав'язливості) і з'ясування того, як веде себе хворою щодо своїх 

внутрішніх спонукань і почуттів. 

Можуть використовуватися методи терапії, сфокусоване на вирішенні, символдрами, 

арт-терапії, креативної візуалізації, транзактного аналізу, сімейної психотерапії. Хороші 

результати дає використання методів поведінкової терапії. 

5. Кардіофобіческій невроз. 

картина особистості 
Конфлікт, який з великою постійністю виявляється при кардіофобіческой неврозі, це 

конфлікт розриву у високоамбівалентной особистості, яка виявляє, з одного боку, 



здатність до самозахисту, а з іншого - обмеженість своїх можливостей і гнітючу 

залежність. Конфлікт у вигляді розриву чітко пов'язаний із зухвалою його ситуацією 

(смертю близьких, від'їздом, хворобою) - з усім, що загрожує самотністю в поданні 

хворого. Існує також зв'язок з депресивним типом реагування особистості з сильною 

амбівалентне установкою, причому в фантазіях постійно фігурує агресивне бажання 

смерті і одночасно очікування чудесного порятунку. 

Наявна схильність до симбіотичних відносин, депресивно-симбіотичні фантазії на тему 

злиття у хворих з кардіоневроз викликають зовнішні і внутрішні труднощі при розриві 

тісних зв'язків з матір'ю і батьком. Так само важко може сприйматися смерть оточуючих, 

яку пацієнти переживають так, як якщо б це була їх власна доля. 

Що стосується психодинамических умов, то в першу чергу слід виділити фіксацію і 

симбіотичні відносини з матір'ю, перш за все у молодих чоловіків. Серед хворих з 

кардіофобія багато єдиних в сім'ї дітей, часто ростуть без батька. Тут також багато 

молодших синів, які дуже прив'язані до матері. Ситуація єдину дитину, сина, який мав 

мало можливостей зав'язати стосунки поза сім'єю і був змушений тривалий час 

обмежуватися контактами з однією людиною, грає причинний роль в подальшій 

несамостійності і складнощі при розлуці. Фрейд вперше констатував, що це не стільки 

відкидання само по собі, скільки загальна зніженість, яка робить пізніше людини 

нездатним відмовитися від любові або хоча б тимчасово задовольнятися меншим. 

Надмірна рання прихильність привертає до неврозу. Загальні нейропсихологічні дані 

вказують і на те, що кожне звикання - це одночасно і відмову, так як воно слабо готує 

людину до природних труднощів життя. Особливо несприятливо діє прихильність або 

чергування звикання і різкого переривання його. 

Думка про те, що у хворих кардіофобія сенсибилизирующими є перенесені в ранньому 

дитинстві травмували їх переживання розлуки, що не вважається явним. Проблема 

розлуки не відповідає реальній надмірному навантаженні. Конфлікт полягає в 

предвосхищались пацієнтом ситуації розлуки, якої він повинен бажати і одночасно 

побоюватися. Власні фантазії і зовнішні зміни є «ситуації спокуси».Ці ситуації, що мають 

значення самотності, викликають психосоматичні відтінки ворожості і страху, яким 

відповідає сімпатікотоніческая готовність. Якщо при цьому криз протікає у вигляді 

судинного нападу, то він може привести до кардіофобіческой неврозу. 

Що стосується особистості, то, як і при інших психосоматичних захворюваннях, є два 

протилежних типу особистості (поведінки): тип А, який демонструє безпосередньо 

симбіотичний залежність, і тип Б, який не терпить цих принизливих ситуацій і поводиться 

підкреслено незалежно, проявляючи демонстративні псевдонезавісімие реакції в своїх 

усвідомлених і неусвідомлених вчинках. 

У переважної більшості хворих можна спостерігати звичайну залежність, наростаюче 

скорочення життєвих зв'язків, щажение себе, характерну для фобій взагалі позицію 

відходу від труднощів. Деякі припиняють працювати, не в змозі жити самостійно, без 

підтримки психотерапевта і близьких.Вони уникають сексуальних контактів, за-

нятійспортомівконцеконцовлюбих фізичних зусиль, які пов'язані з почастішанням 

серцебиття. Багато повністю фіксовані на спостереженнях за своєю серцевою діяльністю, 

читають всю інформацію щодо цього літературу, ходять від психотерапевта до 

психотерапевта, поширюють свої самоспостереження на інші частини тіла. Вважається, 

що іпохондрик завжди знайде причину вивчати себе, і навіть здорова людина має 

достатньо матеріалу для ипохондрической переробки відчуттів в своєму організмі. Але 

саме при кардіоневротіческом страху велику роль відіграє психофізіологічний порочне 

коло: внаслідок страху або тривоги відбувається викид адреналіну, це призводить до 

тахікардії і підвищеної збудливості з підвищенням артеріального тиску, зменшується 

корисний ефект роботи серця, настає гіпоксія, яка в свою чергу викликає страх і тривожне 

занепокоєння з проекцією на серце. Збільшення частоти серцевих скорочень і серцеві 

сенсації знову викликають страх. 



Тип простої залежності, як і тип надмірної захисту і заперечення, можна виявити за 

допомогою психологічних тестів. Richter і Beckmann описали його як типи А і В у 

профілях MMPI.Різниця між типами виявляється в шкалі D цього тесту як вираз 

депресивних симптомів, дуже характерних для типу А, тоді як у типу В вони залишаються 

прихованими за рахунок гіперкомпенсації. 

Для пацієнтів з гіперкомпенсацією і вираженою захистом характерні спроби подолати 

свою слабкість активністю і фізичними зусиллями. Вони не терплять, коли 

медикаментозне або інше лікування, спрямоване на розслаблення і пасивність, викликає у 

них «слабкість», що має значення при виборі стратегії лікування. 

Подія, на яку найбільше боїться хворий з кар-діофобіческім неврозом, це інфаркт 

міокарда, який у таких хворих розвивається не частіше, ніж серед населення в цілому. 

Цьому відповідає дійсності та катамнеза при функціональних серцево-судинних 

порушеннях, оскільки симптоматика розвивається, як правило, на основі специфічної 

форми динамічно лабільною регуляції артеріального тиску. Багато катамнеза, що 

досягають 20 років, показують явно менше число органічних захворювань серця, ніж 

можна було б очікувати. 

Прогноз у нелікованих хворих як щодо симптоматики, так і в плані життєвого розвитку 

несприятливий. Відзначається схильність до хронізації, розширення симптоматики, 

більшість хворих виявляються в менш сприятливої соціальної ситуації. Часто пацієнти з 

кардіофобіческой неврозом хворіють десятиліттями і повністю занурені в свої 

ипохондрические переживання. Але зустрічаються і більш сприятливі форми перебігу, 

при яких напади страху поновлюються тільки в найбільш несприятливих ситуаціях. 

психотерапія 

Необхідно пояснити пацієнту, що він хворий лише в певному сенсі, що його серцеві 

скарги хоча і так само реальні, як і його страх, але є наслідком, а не причиною хвороби. 

Психотерапевт повинен переконувати хворого в тому, що він, безумовно, не помре від 

серцевого нападу або інфаркту міокарда і, за даними статистики, у нього дуже великі 

шанси одужати. Слід допомогти пацієнтові переробити викликала хворобу ситуацію в її 

«сценічному» змісті і психодинамічних значенні, що вдається в більшості свіжих 

випадків. З цього етапу починається психотерапевтичне лікування. 

Методом вибору є розкриває психотерапія, яка не тільки усуває симптоматику, але і 

допомагає хворому в подоланні конфліктної ситуації і прискоренні процесу дозрівання 

особистості. Хворі, які починають лікування рано, зазвичай порівняно молоді і податливі, 

у них ще не розвинулася стійка фіксація при переробці хвороби. Життєве розвиток ще не 

завершилося і можливий прогрес, тому вони можуть з успіхом лікуватися методом 

психотерапії. при 

депресивно-невротичних станах і тенденції до несприятливої регресії більше показана 

групова терапія, яка взагалі має кращий прогноз. Психологічний довірчий контакт з 

психотерапевтом залишається важливим методом терапії для більшості хворих. 

Можуть використовуватися методи терапії, сфокусоване на вирішенні, символдрами, 

арт-терапії, креативної візуалізації, транзактного аналізу, сімейної психотерапії.  

 

6. Порушення серцевого ритму. 

Найчастіше напади бувають спровоковані ситуаційними чинниками і конфліктами. У 

25% пацієнтів зі здоровим серцем відзначається тісний зв'язок між появою нападу і 

життєвими колізіями. Напади часто виникають в періоди внутрішньої напруги і при 

кумуляції емоцій. Соматичне збудження і посилення серцебиття, занепокоєння, 

порушення ритму займають місце конфлікту самовідданості і можуть тлумачитися як 

фрагменти пригніченою психофізичної реакції. 

В особистісному плані частіше зустрічаються пацієнти, схильні контролювати свої 

почуття, придушувати їх, розглядати їх прояв як слабкість: «Я не показую, що зі мною 

діється» . 



Пацієнти схильні до того, щоб наполегливо захищати свій емоційний світ. У той же час 

вони уникають протистояння, боротьби, суперечок і схильні до рационализирования. 

Справжньому Провокують напад ситуаціями для них є ситуації спокуси, які близькі до 

«емоційної самовіддачі» або до прихованої агресії, яка при загрозливому катастрофі 

захисту розряджається у вигляді нападу. 

психотерапія 
Можуть використовуватися методи терапії, сфокусоване на вирішенні, символдрами, 

арт-терапії, креативної візуалізації, транзактного аналізу, сімейної психотерапії. 

Позитивна психотерапія при захворюваннях серцево-судинної системи 

Інфаркт міокарда і функціональні порушення діяльності серця 

Інфаркт міокарда - здатність приймати будь-яке навантаження близько до серця. 

Кардіофобія і функціональні порушення серцевого ритму - здатність реагувати на 

тривоги і конфлікти всім серцем, приймати все близько до серця (прагнення до близькості 

і захищеності) 

Розлади і фізіологія. Існує зв'язок між серцем і страхом. За допомогою вегетативної 

нервової системи серце прямо пов'язане з почуттями. Гормональним шляхом, через 

посилене виділення адреналіну, хвилювання і конфлікти також можуть призводити до 

підвищення артеріального тиску, частоти серцевих скорочень і, таким чином, до 

різноманітних відчуттів в області серця. При всіх сильних емоціях серце також не 

залишається осторонь: як при любові і радості, так і при гніві, злості і страху. Страх може 

викликати серцебиття і біль в серці, і, навпаки, біль і зміни серцевого ритму можуть 

викликати страх. Обидва процеси підсилюють один одного і безконтрольно переходять в 

напад. Хворим сприймаються тільки фізіологічні кореляти страху, т. Е. Соматичні 

симптоми і концентруючись на них страх, а не лежать в основі емоції, конфлікти і 

бажання. 

Актуальний конфлікт. За допомогою тілесної симптоматики хворий несвідомо 

знаходить впевненість в близькості та уваги оточуючих. Сфера тіло / відчуття у таких 

пацієнтів добре розвинена; вона знаходиться в центрі уваги, особливо те, що стосується 

естетики. Відзначаються кожне враження і найменше неприємне відчуття. Тіло отримує 

догляд і турботу, які йому приділяється в дитинстві. У стилі поведінки домінують 

пасивність в будь-яких відносинах і уникнення за принципом: «Хто нічого не робить, той 

не робить помилок».Часто в професійній діяльності також не виникає ніякого певного 

інтересу. Тільки невелика частина хворих із захворюваннями серця намагається подолати 

тенденції до скутості в сфері «діяльність» за допомогою форсованих прагнень до 

незалежності, що часто стоїть дуже багатьох зусиль. Часто зустрічаються складності в 

подружніх стосунках. Таким людям з великими труднощами вдається знайти потрібну 

дистанцію для співіснування близькості і самостійності одночасно. Ці труднощі, проте, 

лише в рідкісних випадках призводять до розлучення або розставання, так як хворий ні за 

яких обставин не винесе самотнього існування. Зі страху перед розчаруванням контакти з 

іншими людьми частіше обмежуються. Тим не менш контакт з психотерапевтом дуже 

важливий. Впевненість в тому, що психотерапевт знаходиться поруч, вже сама по собі діє 

на пацієнта заспокійливо. У сфері «фантазії» постійно перетинаються думки про власний 

організм і його функціях, про хвороби і смерті. Страхи мають тенденцію розширюватися, 

в фіналі їх розвитку варто депресія: «світ поганий», «життя не має сенсу», «навіщо все 

це?» . 

Базовий конфлікт. Якщо простежити історію розвитку хворого з точки зору моделей 

для наслідування, то з великою регулярністю можна зіткнутися з вихованням, в якому 

передбачалася крайня прихильність, особливо до матері або бабусі, а самостійне 

існування або відокремлення уникали як небезпечні. Найближчі люди часто 

представлялися як тривожно-стурбовані, хоча вони не завжди взаємодіяли один з одним, а 

використовували дитини з метою винесення своїх страхів, напруги і бажань. Вони, таким 

чином, сприяли виникненню у дитини амбівалентне або негативної концепції життя. 



Всього нового і невідомого слід остерігатися, експансивні прагнення дитини 

придушувалися («вдома ти знаєш, що маєш») . 

У відносинах батьків один до одного дуже велика роль відводилася участі, залучення 

партнера. Дитина вбирав, що неучасть, незалежність або розлука можуть викликати 

страхи і почуття провини і по можливості їх слід уникати. Контакти з іншими людьми 

також розглядалися як загроза сімейному єдності і тому не підтримувалися. Дуже 

ретельно стежили за дотриманням пристойності і традицій. Фантазія, розвинена 

надзвичайно, більше була спрямована в минуле. Уявлення про майбутнє, навпаки, були 

пов'язані зі страхами: страх перед хворобою, розлукою, смертю, війною та іншими 

ударами долі. Так дитині з наміром вберегти його від небезпек і горя часто 

прищеплювалася одностороння життєва позиція. 

Актуальні і базові концепції. Встановлено, що в анамнезі хворих із захворюваннями 

серця поряд з безпосередньо впливають соматичними факторами важливі і певні 

психосоціальні умови. При цьому особливу роль грають установки, очікування, стиль 

поведінки і виникають з цього психосоціальні конфлікти. Як підтверджують 

психотерапевти-практики, скарги на серце як наслідок конфронтації на роботі або 

проблем у вихованні пред'являються досить часто. З точки зору позитивної терапії, поряд 

із загальними, неспецифічними стрессорами існують специфічні, що викликають 

перенапруження ситуації. Вони залежать від засвоєних в процесі виховання 

психосоціальних норм, які в якості установок, очікувань і стилю поведінки тісно пов'язані 

з емоційним життям. Такі специфічні стресори слід розглядати як істотні екстракардіальні 

причини захворювань. 

Реактивність серця в разі страху або емоційної напруги відома вже давно. Актуальна 

здатність: «пунктуальність» . 

Визначення і розвиток: здатність дотримуватися очікуваного або обумовленого 

розкладу. Форми: пасивна пунктуальність (слідування раніше складеним розкладом, 

очікування, що інші будуть пунктуальними); активна пунктуальність (самостійний 

розподіл часу і пунктуальне поведінку). У той час як в психоаналізі акуратність 

вважається першим культурним досягненням, в позитивної психотерапії такою є 

пунктуальність. Годування, умивання і ритми сну і неспання визначають розподіл часу 

немовляти. В процесі розвитку очікування пунктуальності і пунктуальне поведінку 

модифікуються за допомогою придбання подальшого специфічного досвіду (наприклад, 

запізнення в школу). 

Як про це запитують. Хто з вас (ви або ваш партнер) більше цінує пунктуальність? Чи 

бувають або були у вас складнощі, пов'язані з непунктуальністю, і якщо так, то з ким? Як 

ви реагуєте, якщо хтось не приходить в обумовлений час? Чи розраховуєте ви або ваш 

партнер все з точністю до хвилини? Хто з ваших батьків (бабусь, дідусів) більше цінував 

пунктуальність і чітке планування часу? 

Синоніми та розлади: терміновість, своєчасність, точність, запізнення, відстрочка. 

Страх очікування, тиск часу, постійний страх не встигнути, необов'язковість, стрес, 

тривога. 

Особливості поведінки: не призначати ділових побачень без календаря ділових 

зустрічей; кому-небудь чесно сказати, що немає часу, часто краще, ніж змушувати його 

чекати. Якщо хтось спізнюється, це все-таки краще, ніж взагалі не прийти. Девіз: «Добре, 

що ти все-таки прийшов» . 

гіпертонія 
Гіпертонія - здатність на перманентне зовнішній тиск реагувати підвищенням тиску 

всередині організму. 

Розлади і фізіологія: діаметр кровоносних судин регулюється вегетативною нервовою 

системою, яка тісно пов'язана з нашими емоціями. Психічне напруження може призводити 

до скорочення гладкої мускулатури судин і тим самим впливати на підвищення 



артеріального тиску. Психічні навантаження при малій активності симпатичної нервової 

системи можуть також сприяти зниженню тиску. 

Підвищення артеріального тиску можна представити як необхідну і корисну реакцію: 

організм наводиться в стан підвищеної готовності; він починає працювати на повну 

потужність і готовий до фізичного опору, важкої м'язової роботи і якнайшвидшому 

реагуванню. Якщо з якої-небудь причини не відбувається відреагування напруги, що 

накопичилася, немає емоційної розрядки, то в цій фрустрирующей ситуації спастичний 

стан судин зберігається і тиск крові залишається підвищеним. При певних тривалих 

конфліктах і відповідної схильності це може призводити до захворювання. 

Хворих на гіпертонію порівнюють з хижаками, замкненими в клітці, які бігають з кутка 

в куток у пошуках шансу для нападу або втечі. Людина, яка не навчився послідовно 

справлятися зі своєю агресивністю, змушений постійно пересилювати себе, намагаючись 

бути ввічливим, уважним і послужливим. Гіпертонік обтяжує себе зі свого прихованого 

честолюбства, він хоче все зробити «на всі 100», він не може передоручити свою роботу 

іншому.У професійній діяльності йому часто не вдається домогтися всього того, чого б 

йому хотілося, так як він не може здійснити свої уявлення і очікування. Зовні він здається 

скромним, поступливим і навіть лагідним, однак ввічливе поводження з оточуючими 

тримає його в постійній напрузі. Він діє стримано, але не холоднокровно. Він постійно 

відчуває себе зобов'язаним щось зробити. Йому дуже важливо, чого від нього очікують і 

що про нього говорять інші люди. Це відкриває дорогу труднощів у спілкуванні, а також 

сексуальних порушень. У четвертій сфері переробки конфліктів, в сфері фантазій, ми 

можемо виявити неспокійну форму звернення до уяви, т. Е. Ажитированного депресію, 

коли нервозність в позитивному сенсі може бути представлена як пошук - але ще не як 

знання про «що» і «де» . 

Батьків гіпертоніки часто характеризують як вимогливих, контролюючих і не балують 

увагою і підтримкою. Вони очікували від дитини поступливості і слухняності при 

суворому і жорсткому виховному процесі. Багато майбутні гіпертоніки, боячись через 

агресивної поведінки втратити любов батьків, намагалися придушити в собі агресивні 

імпульси. Відносини батьків між собою були позбавлені ніжності. Почуття, як і 

конфлікти, витіснялися і ховалися. Постійні проблеми між батьками, розлуки і розлучення 

вимагали від дитини підвищеної пристосовності (чемності в сенсі придушення агресії). 

Спілкування з оточуючими часто залежало від критерію відповідності та досягнень. 

Відносно вимірювання «пра-Ми» часто доводиться стикатися з байдужістю або навіть 

опором релігійним темам і з амбівалентним світоглядом. 

Наприклад, людина працює, заробляє гроші і економить їх, кажучи: «Хто знає, що буде 

далі, все одно все не має сенсу» . 

Хворі на гіпертонію віддають перевагу батьківським концепціям типу «гості стоять 

багато клопоту і грошей», «розумний поступиться першим», «головне - це спокій» . 

Вирази типу «бути під тиском», «у нього скипіла кров», «злетіти до стелі від люті» 

характеризують взаємозв'язок між пригніченою злістю або гнівом і підвищенням тиску. 

Постійно доводиться стикатися з характерними для гіпертоніків концепціями, які були 

навіяні їм ще в дитинстві батьками: «будь уважний», «зберися», «готовність вирішує все», 

«спочатку пропусти інших» або «тільки якщо ти ввічливий, ми тебе любимо».У процесі 

соціалізації особливо вираженими є актуальні здібності: чемність («для мене існує тільки 

та людина, яка поводиться пристойно»), послух («необхідно вміти пристосовуватися і 

відмовлятися»), працьовитість / діяльність, справедливість і обов'язковість. 

Перебудовувати слід перш за все відвертість / чемність, терпіння, час, довіру і 

прихильність. 

 Актуальна здатність: «терпіння». 

Визначення і розвиток: здатність приймати себе, інших і ситуацію такими, як є. 

Терпіння рівнозначно здатності чекати, приймати власні шляхи партнера, незважаючи на 

виниклі сумніви і первинні очікування, виносити часткове задоволення своїх потреб і 



приділяти час іншим. Розвиток цієї здатності залежить від оцінки супутніх актуальних 

здібностей. Принципово нетерплячих людей не існує. Швидше є люди нетерплячі щодо 

пунктуальності, акуратності, ощадливості, вірності або працьовитості / діяльності і т. 

Д. 

Як про це запитують. Хто з вас більше терплячий, а хто швидше виходить з себе? В 

яких ситуаціях і по відношенню до кого ви і ваш партнер стаєте нетерплячі? Що ви 

відчуваєте, коли ваш партнер втрачає терпіння? Чи вмієте ви чекати? Чи легко ви 

втрачаєте самовладання? Хто з ваших батьків був більш терплячий? Як реагували ваші 

батьки, якщо ви раптом виявляли нетерпіння? 

Синоніми та розлади: стукати по столу кулаком; чаша мого терпіння переповнена; 

немов окропом обшпарили; виходити з себе; тримати себе в руках; миритися з чим-

небудь; не втрачати самовладання; переносити; перетерпіти; бути холоднокровним; 

залишатися незворушним. 

нетерпіння; терпіння зі страху; непослідовність; надчутливість; завищені очікування; 

честолюбство, невміння слухати; неуважність; гордість; головний біль; безсоння; тривога. 

Особливості поведінки: від нетерпіння не варто займатися «самоїдством».Можна про 

це поговорити: напишіть, чого ви не терпите і чим ви виводите з рівноваги вашого 

партнера; обговоріть це з партнером в спеціально відведене для цього час. Коли ви 

розповісте партнеру про свою проблему, дайте йому час подумати над вашими і своїми 

концепціями. Не варто задовольнятися твердженням, що ви - нетерпляча людина. 

Подумайте, в яких ситуаціях і по відношенню до кого ваше терпіння залишає вас. Якщо 

ви вже втратили терпіння, іноді краще це собі пробачити, ніж відчувати постійне почуття 

провини за свою нестриману поведінку. 

Стадія розширення системи цілей дає кожному з партнерів можливість детально 

проаналізувати свої відносини : які форми партнерства я вже пережив? Які форми 

партнерства ми практикуємо сьогодні? Чого позитивного ми вже навчилися в наших 

відносинах? З якими проблемами ми стикалися? Як кожен з нас уявляє собі продовження 

наших відносин або розлуку, наприклад, розлучення? Кожен з партнерів має тепер 

можливістю висловити свої побажання. Аналіз цього допомагає хворому усвідомити 

проблематику відділення та індивідуалізації. 

  



Тема 3. Хвороби ендокринної системи. Головний біль. 

1. Гіпотиреоз. 

2. Гіпертиреоз.  

3. Цукровий діабет. 

4. Головний біль напруги. 

5. Мігрень 

 

При ендокринної патології можна говорити про специфічну співпідпорядкованості 

психічних симптомів. Так звана ендокринна психологія намагається проаналізувати 

диференційовані соматопсихические взаємозв'язку між дією гормонів в різні періоди 

життя і людськими переживаннями і вчинками. Найбільш поширеними з ендокринних 

захворювань є захворювання щитовидної залози і цукровий діабет. 

1. Гіпотиреоз. 

Під гіпотиреоз мається на увазі недостатнє постачання клітин організму гормонами 

щитовидної залози. Ведучий симптом гіпотиреозу - це уповільнення і зміна настрою і 

емоційного реагування. У хворих спостерігається підвищена стомлюваність, порушення 

пам'яті, млявість, сонливість, мерзлякуватість, крихкість волосся і нігтів, зниження 

температури тіла, низький артеріальний тиск, запори. Важливу роль у розвитку 

гіпотиреозу та інших захворювань щитовидної залози відіграє нестача йоду в раціоні. У 

жінок гіпотиреоз зустрічається в 10 разів частіше, ніж у чоловіків.  

картина особистості 

У хворих спостерігається відсутність зацікавленості і повна безініціативність як у своїй 

повсякденній діяльності - на роботі, в школі, в веденні домашнього господарства. 

Відсутність зацікавленості поширюється також і на соціальну активність. У більшості 

випадків гіпотиреоз може розвиватися після того, як пацієнт відмовляється від досягнення 

бажаної мети, залишає надію і підпорядковує своє життя неприємного розпорядку, до 

якого він відчуває внутрішнє огиду. 

Таку психологічну ситуацію можна порівняти з емоційної сидячій страйком. Коли 

людина опиняється фрустрована в своїх справжніх бажаннях і схильностях і буває 

змушений займатися нудною діяльністю всупереч власним бажанням, у нього 

розвивається власна форма протесту. Таке емоційний стан часто супроводжується 

агресивними фантазіями, в яких ці люди відмовляються від будь-яких зусиль і амбіцій; 

вони дозволяють собі здійснювати свої бажання тільки в уяві. 

Специфічними при гіпотиреозі є, мабуть, такі фактори: 

1. Відсутність надії на досягнення якої-небудь бажаної мети; фрустрирующая боротьба 

проти непереборних перешкод;  

2. Відсутність справжніх мотивів. Діяльність, особливо одноманітна, яка виконується в 

першу чергу під впливом зовнішнього тиску або внаслідок внутрішньої компульсии, на не 

на основі всепоглинаючого інтересу.  

3. Роль тривожності менш стабільна. У ряді випадків під впливом тривалої фрустрації 

виникає компенсаторна агресивність, яка призводить до тривожності. Надалі це сприяє 

регресивним відходу від діяльності.  

4. У ряді випадків у чоловіків виникає ідентифікація з жінкою, протиставляється 

агресивним амбітним установкам.  

Немає будь-якого спеціального типу особистості, що потрапляє в цю категорію; будь-

яка людина до певної міри може демонструвати тимчасові симптоми такого типу 

виснаження. 

психотерапія 
Медикаментозне лікування або дієта, спрямовані на ліквідацію дефіциту йоду, 

необхідно в більшості випадків гіпотиреозу. Багатьом хворим може допомогти зміна 

зовнішніх обставин, що дає їм можливість реалізувати свої справжні мотиви. В інших 



випадках наявність внутрішніх конфліктів не дає можливості такого простого рішення і 

вимагає систематичної психотерапії. 

Успішно можуть застосовуватися методи психосинтеза, геш-тальт-терапії, когнітивної 

психотерапії, транзактного аналіз, поведінкової терапії, сімейної психотерапії, нейро-

лінгвістичного програмування. 

 

2. Гіпертиреоз.  

картина особистості 
Взаємодія спадкових факторів і впливів навколишнього середовища в ранньому 

дитинстві може зумовити схильність до гіпертиреоз. Оскільки впливу середовища і їх 

психічна переробка відіграють значну роль, представляється виправданим погляд на 

двоетапний механізм, відповідно до якого сприятливі фактори можуть діяти спільно з 

ранніми дитячими сімейними впливами в процесі придбання схильності. 

Класичний психосоматичний підхід, представлений Александером бачить 

психодинамические витоки захворювання у відсутності захищеності, надійності в самому 

ранньому дитинстві, коли ця захищеність порушується смертю або батьківським 

відкиданням і / або хворими сімейними взаємовідносинами. Незадоволене бажання 

прихильності спонукає хворих ідентифікуватися з об'єктом прагнень. Ця рання 

ідентифікація призводить, проте, до фізіологічної та психологічної перевантаження і 

закінчується постійною боротьбою, невпевненістю і страхом в зв'язку з низькою 

самооцінкою. 

До описаної Александером класичної психодинамічної конфігурації належать яскраво 

виражене усвідомлення відповідальності і готовність до діяльності, які, однак, 

придушуються почуттям страху, проявляючись за допомогою контрафобій. Постійно 

предвосхищались загроза безпеки долається напругою власних сил. Багато дослідників 

відзначають готовність пацієнтів піклуватися про інших, наприклад, доглядаючи за 

хворими. Часто це проявляється у вигляді прийняття на себе материнських обов'язків по 

відношенню до молодших братів і сестер, що веде до гіперкомпенсації агресивних 

спонукань і суперництва з ними. Загроза безпеки - часте явище як у дорослих, так і у 

дітей. Для хворих з тиреотоксикозом характерно, що їх страхи і потреба в залежності 

можуть виявлятися не прямо, а опосередковано, у вигляді прийняття на себе 

відповідальності і контрфобіческого заперечення. 

Контрфобіческіе риси констатуються більш ніж у 2/3 хворих, заперечення і витіснення 

страху - більш ніж у 1/3 хворих. Прагнення до соціального успіху, праці і відповідальності 

у хворих носить, по-видимому, функцію самозаспокоєння. 4/5 хворих протягом усього 

життя виявляють прагнення безперервно домагатися успіху; почуття обов'язку щодо своїх 

занять і роботи доводить їх іноді до виснаження. У жінок відзначається підвищена 

потреба вивести дітей в люди, а якщо вдасться, то ще й усиновити кого-небудь. 

Як і при інших психосоматичних захворюваннях, залишається невирішеним питання, 

чому хворі реагують на високі вимоги житті не регресом і пасивним відходом, а, навпаки, 

таким форсуванням зусиль. Це питання про психофізичної схильності і про те, як вона 

формується під впливом спадковості і умов існування в ранньому дитинстві. 

Ми знаходимо у хворих готовність постійно перевиконувати свої завдання. Схоже, що 

цих хворих в дитинстві примушували до того рівня самостійності, впоратися з яким вони 

не були готові, будь це рання втрата матері, розлучення або сварки батьків, передчасне 

участь дітей в батьківських конфліктах або вихованні молодших сибсов. Пацієнти 

достовірно частіше є старшими з декількох дітей. Вони справляють враження особистісної 

зрілості, яка, однак, адекватна не всім ситуацій і лише насилу приховує слабкість і страх, 

страх перед статевим життям дорослих, перед розставанням або покладається на них 

самих або взагалі перед необхідністю вижити. Їх фантазії заповнені умиранням і смертю. 

За Alexander, гіпертиреоїдному хворий - чоловік, «все життя намагається витримати 

боротьбу зі своїм страхом» . 



Важливим є перш за все соматопсихической аспект, який показує, як змінюються під 

впливом лікування готовність до діяльності і підсвідома відкидає страх контрфобіческая 

установка. Відзначаються в гострій фазі хвороби занепокоєння, збудження та боязкість 

поступово зникають після усунення тиреогенний підвищеного обміну речовин, так само 

як і емоційна лабільність, підвищена чутливість до спеки, імпульсивність. Це абсолютно 

очевидне для оточуючих зміна нерідко переживається хворим як втрата. Хворі скаржаться 

на втрату ініціативи, зниження працездатності і дисфорию аж до депресивних розладів. 

Еутиреоїдного стан розцінюється ними як обмеження діяльності і функціональних 

можливостей Я. 

психотерапія 
Психотерапія повинна включати фокальную переробку конфліктних пускових ситуацій 

Rodewig тисячу дев'ятсот дев'яносто три. 

Навіть при хорошому стані щитовидної залози при гіпертиреозі і повноцінної 

субституции психопатологічна симптоматика (депресії, неврівноваженість, розлади сну) 

може зберігатися. Причиною цього може бути те, що при злегка підвищеному рівні 

гормонів в крові хворі відчувають себе активними і жвавими, а при нормальному рівні 

сприймають свій стан як пасивно-апатичного, безініціативне і схильні до депресивних 

реакцій. Психотерапевтична бесіда в поєднанні з правильно проведеної психотерапією 

може поряд з переробкою конфліктної ситуації придушити існуючу в даний момент 

психопатологічної симптоматики. Остання здебільшого пов'язана з переживаннями 

взаємин в сім'ї і на роботі, з питанням перемикання на новий рівень активності. Вивчаючи 

кризові ситуації і характер хвороби, можна допомогти хворому виробити такий спосіб 

життя і таке ставлення до здоров'я, які не укладали б в собі ніякого ризику відновлення 

хвороби. 

Успішно використовуються методи транзактного аналізу, арт-терапії, когнітивної 

психотерапії, гештальт-терапії, психосинтеза. 

Позитивна психотерапія при захворюваннях щитовидної залози 

Захворювання щитовидної залози - здатність активізувати всі життєві процеси і так 

прискорено зростати і передчасно старіти (гіпертиреоз); здатність сповільнювати життєві 

процеси і тим самим уникати перевантажень (гіпотиреоз). 

Розлади і фізіологія. Те, що щитовидна залоза відіграє важливу роль в регуляції та 

подоланні психофізичних екстремальних ситуацій, підтверджують факти про те, що при 

вагітності і тривалому стресі щитовидна залоза збільшується і функція її підвищується.  

Певні, часто повторювані сімейні переживання у хворих на гіпертиреоз грають важливу 

роль в розвитку особистості і виникненні актуальною конфліктної ситуації.  

Оскільки постійний страх життя не може бути зменшений підтримкою близьких людей, 

він досить часто долається тим, що майбутній хворий гіпертиреоз передчасно набуває 

компетенцію батьків і разом з нею незалежність від них і посилено розвиває відповідальне 

свідомість і готовність до діяльності. 

Хворий гіпертиреоз схильний до того, щоб жертвувати собою заради інших. Виникаючі 

при цьому ворожі почуття по відношенню до «щасливчикам» витісняються і 

сверхкомпенсіруются посиленою активністю. 

 «Правила гри», які дитина засвоїв на все життя в батьківському домі, можна уявити 

приблизно так: «Подивися, ти ж впораєшся сам. Ми не можемо про тебе подбати. У нас 

багато своїх турбот».Відповідно до цього особливо проявляються такі актуальні здібності, 

як працьовитість / діяльність, слухняність, ощадливість і обов'язковість. Сфери 

контактів і тіла повністю визначаються прагненням до успіху і досягнень. 

Як опитувальника при захворюваннях щитовидної залози можна використовувати 

загальний опитувальник в розділі «Позитивна психотерапія» частини 1. 

 

3. Цукровий діабет. 

картина особистості 



Сучасні дослідження підтверджують, що у людей, які страждають на цукровий діабет, 

часто буває ряд психологічних проблем і психічних розладів. Вони не тільки заподіюють 

страждання самі по собі, але також впливають на лікування і результат соматичного 

захворювання. 

Діабетик точно знає, що діяльність по менше мірі однієї системи його організму 

порушена. З цього виникає почуття невпевненості. Хронічний дефект може негативно 

впливати на життєву стратегію діабетика: часто він організовує все своє життя навколо 

свого страждання («діабет як спосіб життя») . 

Bleuler (1975) описує відмінність між дорослими (тип II) і хворими юнацьким діабетом 

(тип I). Дорослі не представляються виражено анксіознимі, хоча тенденції до 

ларвірованной депресії безсумнівні. Їх швидше відкрита, его-синтонність особистість 

схильна до депресивних реакцій при навантаженнях. Особистісні риси, що досягають 

шизоїдно-сти, скоріше характерні для хворих юнацьким діабетом, при навантаженнях тут 

характерні заперечення і селективне сприйняття проблем. 

Rudolf (1970) наступним чином узагальнив літературні дані про психосоматичних 

концепціях у виникненні діабету. 

1. Конфлікти і неоральние потреби задовольняються за допомогою їжі. Може 

виникнути обжерливість і ожиріння, слідом за чим настає тривала гіперглікемія і далі 

виснаження інсулярного апарату.  

2. Внаслідок прирівнювання їжі і любові один до одного при відібранні любові виникає 

емоційне переживання стану голоду і тим самим, незалежно від надходження їжі, 

відповідний діабетичного голодний обмін речовин.  

3. Зберігається протягом усього життя страх веде до постійної готовності до боротьби 

або втечі з відповідною гіперглікемією без скидання психофізичного напруги. На грунті 

хронічної гіперглікемії може розвиватися діабет.  

Психічні фактори, особливо при I типі цукрового діабету, істотно впливають на перебіг 

і терапію. Groen, Loos надають особливого значення властивим цим хворим почуттю 

незахищеності і емоційної занедбаності. Alexander описує, крім цього, сильні рецептивні 

бажання турботи про себе і активний пошук залежності від інших. Пацієнти 

демонструють більшу чутливість до відмов в задоволенні цих оральних бажань. Це 

відповідає опису Reindell et al, які встановили у діабетиків «амбівалентні тенденції 

тривоги, неспокою, страху з одного боку і прагнення до спокою і захищеності - з іншого» . 

Прикладом надмірно вираженої дезадаптації до цукрового діабету є «лабільний 

цукровий діабет».Він характеризується значними коливаннями вмісту глюкози в крові, 

часто з багаторазовими випадками невідкладної госпіталізації. В даний час широко 

прийнята точка зору, що лабільний цукровий діабет - це поведінкова, а не 

патофизиологическая проблема. В авторитетному в цій галузі медицини праці Tattersal, 

Walford прийшли до висновку, що «такі хворі ні "божевільні", ні "погані", але дозволяють 

собі потенційно небезпечну поведінку, частково тому, що нехтують його наслідками, але 

частіше тому, що воно "окупається" в сенсі задоволення інших потреб, незалежно від того, 

чи любов це чи дах над головою, сприятливу думку або втеча від будь-якого іншого 

нерозв'язного конфлікту» . 

психотерапія 

Психотерапевтичні заходи показані на всіх рівнях психофізичного взаємодії, оскільки 

одне лише медикаментозне лікування не в змозі змінити становище хворого і тільки 

сприяє хронізації захворювання. 

При довгостроковому веденні хворих в їх відношенні до психотерапевта слід 

враховувати, що захворювання може переживати як втрата автономії і посилення 

залежності. Може зафіксуватися почуття безпорадності і безсилля, що в крайніх випадках 

може вести до важких депресій з підвищеною суїцидальні. 

За Benedek, спроба спонукання до дієти може супроводжуватися посиленням страху, 

почуття провини і конфлікту і посилювати небезпека кетоацидозу. Щоб бути 



терапевтично дієвим, предпісиваніе дієти повинно проводитися на основі задовільних 

відносин психотерапевта і хворого. 

При стабілізації психічного стану стабілізується також і соматичний гомеостаз. Якщо 

психотерапевт при цьому викликає у хворого статус страху і люті, це може через 

посилення симпатико-адренергіческой стимуляції вести до погіршення клінічного стану. 

У разі повторних зривів функціонування обмінних процесів допомогу можуть надати 

також і спеціальні психотерапевтичні втручання. Чи виправдало себе включення цих 

пацієнтів в центрированную через хворобу групову терапію або стаціонарне початок 

курсу психотерапії, проведеного далі в амбулаторних умовах. Сімейний 

психотерапевтичний підхід дає великий ефект у дитячого контингенту. Так, Minuchin 

показали, що в цих сім'ях спостерігаються значні труднощі подолання хвороби і 

комунікативні порушення часто можуть бути вихідним пунктом Кетоацидотичної зривів у 

хворих дітей. 

Для залучення людини в психологічну роботу (а він може виконувати її з великим 

небажанням або навіть виявляти ворожість) дуже важливі співчуття і такт; слід уникати 

грубуватою конфронтації. Під час обстеження слід з'ясовувати значимі психосоціальні 

фактори і займатися ними. Потім встановлюють зв'язок між періодами погіршення 

регулювання змісту глюкози в крові і емоційним дистрессом або труднощами соціального 

характеру. Конфронтація не завжди корисна: ознакою успіху є стримування 

прогресування захворювання і стабілізація процесу з обов'язковим усуненням 

психологічних порушень, покращене регулювання змісту глюкози в крові і, в перспективі, 

скорочення випадків госпіталізації. 

Успішно використовуються методи транзактного аналізу, арт-терапії, креативної 

візуалізації, терапії, сфокусоване на вирішенні, психосинтеза. 

  

ГОЛОВНИЙ БІЛЬ 

Близько 70% населення страждають періодичними, приблизно 7% - постійними 

головними болями. У 10% цих пацієнтів симптоматика знаходиться в зв'язку з іншим 

органічним захворюванням. 

Головний біль як побічний симптом зустрічається при багатьох соматичних і психічних 

захворюваннях. Але вона є також особливо частою формою психосоматичного розладу. 

Положення голови є частиною мимоволі пережитого внутрішнього стану людини. У 

мовному побуті є такі вирази, як «високо тримати голову», «покірно схиляти голову», «з 

холодною головою», «втратити голову», «битися головою об стіну» і т. П. Багато мовні 

звороти показують, що голова в першу чергу призначена для тверезого понятійного 

мислення, для проникливого, здорового осмислення людини, але також і для вибору 

основної емоційної установки і вибору відповідної оточенню пози. Від одностороннього 

уваги, спрямованого на одну частину тіла - голову, у пацієнтів з головним болем слід 

переходити до аналітичного вивчення людини в цілому, що може сприяти вирішенню 

питань діагностики та лікування. 

Епідеміологічні дослідження показують, що майже в 90% випадків головний біль 

обумовлена не органічними причинами, причому особливу увагу слід звертати 

насамперед на хронічні, характерні для даного хворого форми головного болю, що 

виникає в певних ситуаціях. Такого роду біль не піддається типовому симптоматичному 

лікуванню анальгетиками, щадним режимом і спокоєм. Часто її поява пов'язана з 

наявністю ситуаційних труднощів чи конфліктів. 

Функціональні головні болі можуть виступати в формі судинних (мігрень) і болів, 

пов'язаних з напругою. Причина нападу мігрені - початкова спастическое звуження 

мозкових судин. Надалі відбувається розширення артерій з формуванням набряку, який 

підтримує больовий синдром протягом годин або днів. Головний біль напруги виникає в 

результаті постійного напруження м'язів потилиці і плечового пояса, біль поширюється 

від місць прикріплення м'язів по всій голові. 



Оскільки головні болі являють собою часто спостерігається в клініці симптом, вони 

часто зустрічаються у пацієнтів з психоемоційними проблемами. Головні болі можуть 

супроводжувати такі порушення. 

1. При психосоматичних реакціях на гостру травму або гострий конфлікт. Приклади 

цього більшості з нас з-Вестн з власного досвіду, як наприклад, головні болі після 

хвилюючих або тяжких переживань.  

Короткочасні головні болі можуть заміщати образу, ворожість і гнів. Вони можуть 

виступати в якості реакції на перевтому і внутрішні або зовнішні перевантаження на тлі 

конфлікту, пов'язаного з визнанням власної значущості. Часто при головних болях 

напруги спостерігається пускова ситуація неможливості досягнення бажаного соціального 

успіху. 

2. В рамках порушень особистісного розвитку. Тут ми повинні розрізняти прості 

аномалії душевного розвитку, при яких конфлікти усвідомлюються, і аномалії душевного 

розвитку, при яких конфлікти витісняються в бессозна- тельное.  

Прикладом простої аномалії розвитку є депресія виснаження по Kielholz, яка виступає 

як наслідок тривалої емоційного навантаження і протікає, як правило, в трьох стадіях. На 

першій, астенически-гіперестетіческой, стадії хворі дратівливі і дуже чутливі. На другій 

стадії виступають психосоматичні скарги, серед яких на першому місці стоять головні 

болі. Лише на третій стадії, нарешті, виступає власне депресивна симптоматика в 

психічної і виснаження адре-нергіческой нервової системи в соматичної сферах (типовий 

депресивний «синдром головного болю другої половини життя») . 

Прикладом аномалій душевного розвитку з витісненими в несвідоме конфліктами є 

невротичний порушення розвитку і психосоматичні захворювання у вузькому сенсі. При 

обох формах неусвідомлюваних аномалій душевного розвитку головні болі є досить 

частим симптомом. 

3. Головні болі у психопатичних особистостей виступають в рамках дисфорических 

состоянійівотягощающіх ситуаціях.  

4. На закінчення слід згадати головні болі як психосоматичні симптоми в рамках 

ендогенних психозів.  

Сюди відносяться головні болі в рамках шизофренії кола, перш за все, симптоматичні 

шизофренії психози, як, наприклад, сенестопатические шизофренія, при якій часто 

найважливішим симптомом є своєрідні відчуття в області голови. Ці хворі часто не 

можуть у вербалізації своїх відчуттів і описують відчуття в голові не як власне больовий 

феномен, а скоріше як своєрідне почуття, яке може межувати з деперсоналізацією. 

Нарешті, головні болі є частим психосоматичних симптомом при депресії. Вони 

можуть поряд з іншими соматичними скаргами домінувати таким чином, що власне 

депресії розпізнаються лише з працею. Ці депресії тому часто описуються також як 

приховані або замасковані. 

4. Головний біль напруги. 

картина особистості 

Головний біль напруги, що виникає по невротичних причин, може бути обумовлена 

зовнішнім і / або внутрішнім трудовим конфліктом. При цьому виявляються надмірні 

домагання і занадто великі очікування успіху і визнання. Вони призводять до 

розчарування, особливо тоді, коли їх збутися затримується почуттям провини, що 

походить із дитинства. 

У картині особистості часто знаходять підвищене честолюбство з надмірною 

активністю 

і зазвичай дуже одноманітним життям. Прагнення до досконалості і підвищений рівень 

домагань також характерні для таких хворих. У них ніколи не настає повного 

розслаблення. Тривале напруження м'язів плечового пояса, потилиці і всієї голови є 

супроводжуючим проявом і виразом фрустрації, внутрішньої напруженості, ніколи не 

приводить до визначеності, задоволеності і розв'язки. 



Поряд з цими обставинами, в силу їх відносної частоти вважаються типовими, є й інші 

психодинамічні чинники. Різні вікові групи, різний рівень освіти, різні форми соціалізації 

і, нарешті, вихідні особистісні структури - все це має значення. 

Невротичні механізми можуть представляти головний фактор в етіології синдрому, так 

що навіть виявлення органічного ураження не завжди веде до мети. Проблема часто 

залишається невирішеною, що підтверджується в тому числі труднощами і 

неоднозначними результатами лікування. 

Систематичне вивчення життєвих обставин пацієнтів з головними болями часто 

дозволяє встановити зв'язок між нападами головного болю і типовими епізодами, що 

розігруються в оточенні хворого. 

Психосоматичний підхід намагається надати якесь значення симптому головного болю 

незалежно від його причини. Так, головний біль може означати утруднення мислення. Як 

при хронічного головного болю, так і при мігрені у хворих виявляється переважно рівень 

інтелекту вище середнього. Уявна «невротична тупість» численних хворих зі звичною 

головним болем представляється часто не чим іншим, як результатом труднощі мислення і 

наслідком їх інтелектуального негативізму. 

Хоча не можна говорити про власне тип особистості це-фалгіческого хворого, у 

пацієнтів з головними болями часто зустрічаються анксіозние прояви, підвищені 

честолюбство і прагнення до домінування, схильність до пер-фекціонізму і, внаслідок 

цього, хронічні психічні перевантаження. Високий рівень домагань веде до конфлікту з 

реальними можливостями і страхами, подавляемой агресивністю і фрустраціями, що може 

знаходити вираз у фоновому стані хронічної напруженості. Коротко це можна позначити 

як конфлікт між бажанням і вмінням хворого. 

Спастические головні болі насамперед пов'язують з надмірними навантаженнями на 

м'язи в області потилиці, плечового пояса і голови. Те ж саме відноситься до 

вазомоторним головних болів і мігрені. Але чому людина постійно «підставляє своє 

чоло», «тримає напоготові», «стискає зуби», «закушує губу», буває «твердолобим» і т. Д.? 

Головні болі виникають внаслідок змін в судинному апараті голови. Спастичне звуження 

судинного русла корелює з постійною напругою рухового апарату, а то і інше за 

допомогою вегетативної нервової системи тісно пов'язане з душевним станом. При 

сильних емоціях, тривалих психічних навантаженнях і конфліктах дуже легко можуть 

виникнути головний біль, якщо людина за своєю конституцією має дуже лабільною, 

реактивної судинною системою. 

Яке психологічне значення мають головні болі? Голова в прямому і переносному сенсі 

є «вищою» частиною тіла, в якій розташовані мозок і органи чуття. 

Пацієнт з головними болями знаходиться в неоднозначному становищі. З одного боку, 

він прагне серйозно і активно працювати головою, а з іншого - ця сама голова через болі 

являє собою гнітюче перешкода. Відбувається неусвідомлюване символічне відображення 

придушуються почуттів. Якщо голова людини весь час відчуває тиск (тиск діяльності), то 

вона «повинна» почати хворіти. Крім того, головний біль є способом для розвантаження. 

Якщо, наприклад, гнів чи розчарування виявляються в головного болю, то пацієнту і його 

оточуючим зазвичай легше прийняти тілесну симптоматику, ніж психічну. 

Часто пацієнти з головними болями - вихідці з сімей, де дуже високо цінуються розум і 

досягнення. Батьки нерідко були самі людьми, діяльними і не могли приділити своїм 

дітям ні досить тепла, ні часу і терпіння, відводячи мало уваги навіть власним тілу і 

почуттям, а також спілкуванню. Діти засвоюють концепцію, що вони живуть не заради 

себе, а перш за все для своєї раціональної діяльності. Вони все більше ідентифікуються з 

батьківської концепцією досягнень і звикають до тиску ззовні. Нездатні розслабитися або 

отримувати задоволення, вони самі тепер підставляють свою голову під цей тиск, 

вибираючи собі такі цілі, яких вони не в силах досягти. Відносини з іншими людьми 

також часто будуються в залежності від того, наскільки це вигідно для роботи. У питаннях 



про світогляд, релігії і майбутньому постійно доводиться стикатися з песимістичними 

поглядами, що є наслідком «інтелектуального негативізму» . 

Характерними концепціями для осіб з головними болями є: «у мене немає часу», «перш 

за все робота», «я все зроблю сам», «я не роблю наполовину» і «треба ж хоч трохи думати 

головою» . 

Замкнута життя пацієнтів з головним болем могла бути результатом їх хвороби: важко 

бути приємним в спілкуванні, коли тебе переслідують постійні головні болі. Але 

відсутність соціальної підтримки може і саме по собі вважатися стресовим чинником, 

здатним підвищувати ризик виникнення головного болю. Відчуття самотності і 

покинутості може бути неощущаемимі, але в той же час потужним джерелом головного 

болю у людей, вже схильних до неї біологічно. 

У будь-якому випадку страждають головним болем люди повинні стежити за станом 

свого соціального життя так само, як і за станом організму, а психотерапевти, які лікують 

головний біль, повинні бути інформовані про потенційний вплив соціальних чинників. 

Немає ніяких сумнівів, що емоційний стрес, гострий або хронічний, робить багатьох 

пацієнтів більш сприйнятливими до хвороби».Що стосується деяких специфічних типів 

стресових факторів, які є, по-видимому, найбільш сильними збудниками головного болю, 

то серед них відзначаються невдалий шлюб, робота з вимогливим і суворим начальником, 

тривалі невдачі або нещасне життя в родині. Іншими словами, ті стреси, що є хронічними 

або непереборними, являють собою найбільшу небезпеку. 

Також типовими для пацієнтів з головним болем є деякі особистісні риси, які 

посилюють сприйняття несприятливих навколишніх факторів. У таких людей 

відзначаються схильність зробити все не просто добре, а найкращим чином, високі 

амбіції, сумлінність, підвищена емоційність, труднощі в двозначних ситуаціях, сильна 

потреба в соціальному схваленні і альтруїзм, часто супроводжуваний почуттям провини 

через недостатню альтруїстичних. Результатом є хронічний стрес, оскільки ці люди менш 

спроможні захистити себе від надмірних вимог з боку інших, відчувають надто сильне 

почуття провини, щоб уникати обтяжливих завдань, і швидше за поступляться, ніж дадуть 

себе втягнути в неприємну конфронтацію з оточуючими. 

психотерапія 

Лікування пацієнта з психосоматичними головними болями виключно за допомогою 

анальгетиків є недостатнім, якщо в основі симптоматики лежать стану зовнішнього або 

внутрішнього напруження, які недоступні сприйняттю самого хворого. Переробка 

конфлікту може, як правило, відбуватимуться в рамках короткострокової терапії, дієвість 

якої часто підвищується в результаті супроводжуючого психофармакологического 

лікування. 

Головний біль напруги є показанням для поєднання психотерапевтичних бесід і всіх 

видів соматичних заходів. Хронічні і фіксовані особистісні стану найкраще піддаються 

методам групової терапії (арт-терапія, психодрама, тілесно-орієнтована психотерапія, 

гештальт-терапія, транзактний аналіз); при необхідності їх доповнюють короткими 

психотерапевтичними бесідами. Пацієнти зазвичай намагаються зайняти особливе 

становище в групі, досить швидко починають викладати свої особистісні проблеми, 

виявляють ознаки нав'язливості і нарциссические риси і виявляються дуже образливими. 

Якщо паралельно проводити спрямовані на соматичну сферу лікувальні заходи, такі, як 

інтенсивна кине-зотерапія, функціональне зняття напруги і т. П., Це може полегшити 

вербальне групове лікування, а також групову терапію. У хворих, які не хочуть або не 

можуть проходити психотерапію, з успіхом застосовують метод самоконтролю м'язового 

напруги за допомогою біологічного зворотного зв'язку. 

Ключ до запобігання головного болю, викликаної стресами, полягає в тому, щоб просто 

стати менш сприйнятливим. Чим більше ви звільните себе від хронічної потреби в 

схваленні з боку оточуючих, тим краще ви зможете розвиватися, поважати і розуміти себе. 

Ось кілька порад, зібраних від різних фахівців, для полегшення даного завдання: 



• Не бійтеся висловлюватися і виражати свої емоції. Це краще, ніж акумуляція в собі 

негативних переживань (у формі обурення і розлади).  

• Усвідомлюйте межі своїх можливостей. Ви не можете дістати до неба, але ви не 

повинні відчувати провину через те, що у вас немає крил. Працюйте в міру своїх сил і 

намагайтеся відчувати задоволення від роботи.  

• Чи не намагайтеся догодити всім. Це неминуче призведе до того, що ви так чи інакше 

будете обманювати себе.  

• Звикайте до позитивного мислення. Як би вас ні турбувало те, що у вас чогось немає, 

нагадуйте собі про те, що у вас є щось інше.  

• Частіше посміхайтеся і смійтеся. Дослідження показують, що при цьому відбувається 

вивільнення Ендорф-нів - природних речовин, здатних поліпшувати настрій. Посмішка 

може помітно підняти ваш стан духу, навіть якщо ви не думали про це.  

• Частіше плачте. Багато психологів говорять, що плач - кращий спосіб дати вихід 

стресу, з яким може зрівнятися хіба що гучний, пронизливий крик.  

• Раніше вставайте вранці. Багато схильні до головного болю люди знаходять, що вони 

можуть попередити виникнення нападу, якщо встануть з ліжка на десять-п'ятнадцять 

хвилин раніше. Хороше самопочуття протягом всього дня варто декількох хвилин 

втраченого сну.  

• Оскільки напружені м'язи, особливо в області плечей і шиї, є частою причиною 

головного болю, розслаблення їх може бути ефективною превентивним заходом.  

При головному болю напруги успішно використовується поєднання біологічного 

зворотного зв'язку з м'язовою релаксацією. 

5. Мігрень 

картина особистості 

Напади мігрені являють собою особливу форму головного болю, що характеризується 

переважно латеральної пульсуючим болем, нудотою, блювотою, світлобоязню і 

супроводжує неврологічною симптоматикою. Хворі часто демонструють пригнічену 

ворожість, яка, по Fromm-Reichmann, «являє собою ворожу заздрісну установку, 

специфічно спрямовану проти інтелектуальних досягнень інших. Це має значення при 

виборі органу страждання» . 

Ми можемо розуміти мігрень як «шахрайство».Вона служить приховування душевних 

конфліктів, які хворий «не повинен» повідомляти. Приступ мігрені може давати хворому 

елементи вторинного задоволення: він дає можливість маніпулювати родиною або карати 

навколишній світ. 

Типовий пацієнт з головними болями, як показав в своїх класичних працях Wolff 

(1948), - це обов'язковий, сумлінну, акуратний, неухильно прагне до досягнень і успіху 

людина, яка тим не менш терпить крах, майже досягши своєї мети. Високу 

інтелектуальність пацієнтів з головними болями відзначають майже всі автори, вказуючи 

при цьому на слаборозвинених емоційну сферу. Loch говорить, що, ймовірно, «потрібно 

вміти мислити на відносно високому рівні, щоб стати пацієнтом, страждають головними 

болями» . 

психотерапія 

Якщо у хворих є виражені конфліктні ситуації або особистісні проблеми, то їм показана 

розкриває глибинно-психологічна психотерапія (гештальт-терапія, психосинтез, терапія, 

сфокусована на вирішенні, когнітивна, позитивна і сімейна психотерапія). 

нейролінгвістичне програмування 

При мігрені рекомендується використовувати техніку дисоціації, тобто допомогти 

пацієнтові «роз'єднати» розум і тіло, а потім запропонувати йому побачити процес свого 

народження, включаючи і той важкий момент, коли при просуванні по родових шляхах, 

щоб забезпечити можливість рухатися далі, відбулося зменшення розмірів голови і, 

відповідно, підвищення внутрішньочерепного тиску. Важливо, щоб свідомість пацієнта 

сказало своєму народжується Я, що підвищення тиску, звичайно, допомогло йому в тих 



надзвичайних обставинах, але більше до нього вдаватися не слід, хіба тільки якщо 

доведеться народитися ще раз. Коли немовля з'явиться, потрібно сказати йому, що за 

штучним підвищенням тиску було відновлення форми його голови, але тепер в такому 

відновленні немає необхідності, тим більше що тепер кістки черепа жорстко з'єднані між 

собою. Немовля повинен почути також, що всі навколо люблять його, включаючи його 

самого, і що він є бажаною дитиною і ніхто не зробить спроби позбутися від нього. 

Позитивна психотерапія при головному болю 

Головний біль і мігрень - здатність давати вихід напрузі і конфліктів через голову. 

Актуальна здатність: «акуратність» . 

Визначення і розвиток: здатність організовувати і розчленовувати своє сприйняття і 

все навколишнє. Вона спрямована на різні системи відносин: розумний порядок речей, 

традиційний порядок, інтуїтивний, повний фантазій, романтичний лад, зовнішній і 

внутрішній порядок. Навіть у неакуратне дитини є свій порядок і своє осмислення 

порядку. Акуратності вчаться на прикладі батьків, найближчого оточення, проходячи 

через заохочення і покарання. Удавана неакуратність дитини - це щабель в його спробах 

організувати свій світ. Основною функцією акуратності є диференціювання. Через нього 

купується певне ставлення і довіру до речей. У цих пацієнтів домінують вторинні 

здібності старанність / діяльність, точність і сумлінність, акуратність і обов'язковість. 

Слід перебудовувати, навпаки, щирість і відвертість, контакти, терпіння, час, віру, 

надію і любов. 

Як про це запитують. Хто з вас більше цінує порядок? Чи є у вас і чи були проблеми 

через неакуратність (з ким)? Чи стежите ви за тим, щоб ваша квартира (спальня, житлова 

кімната, гараж, сад), ваше робоче місце завжди були в ідеальному порядку? При безладді 

ви відчуваєте себе жахливо або знаходите, що трошки безладу - це якраз те, що потрібно? 

Хто з ваших батьків більшою мірою стежив за порядком? Що траплялося, якщо ви в 

дитинстві не прибирали свою кімнату? 

Синоніми та розлади: наводити порядок, криво і навскіс, хаотичний, неясний. 

Педантичність, нав'язливий контроль, внутрішня напруженість, захищеність, агресія, 

конфлікти батьків і дітей, професійні труднощі, шлункові і кишкові розлади. 

Особливості поведінки. Уже невелика перестановка часто створює необхідний вид. 

Ящик для речей, які в даний момент не потрібні, запобігає хаос в кімнаті. Все на своєму 

місці. Знаходити речі там, де їх поклали. Дитина потребує у своєму власному порядку, 

перш за все в процесі гри. Якщо ви щось берете у свого партнера, скажіть йому про це. Ви 

збережете собі і йому час і нерви. Чи думали ви коли-небудь взяти пару днів відпустки, 

щоб навести порядок? 

Мета терапії - переробка неактивних сфер (розширення сфер Тіло-Я, міжособистісні 

контакти і уяву, фантазія). Паралельно з цим проводився аналіз акцентованих сфер 

протягом життєвого шляху. 

  



Тема 4. Психосоматика харчової поведінки.  

1. Ожиріння. 

2. Нервова анорексія. 

3. Булімія.  

 

Стиль харчування є відображенням емоційних потреб і душевного стану людини. У 

перший час нашого існування прийом їжі - основна життєва функція. Задоволення голоду 

викликає відчуття захищеності і гарного самопочуття. Під час годування дитина відчуває 

втіху тілесного неблагополуччя. Шкірний контакт з теплим, м'яким материнським тілом 

при харчуванні дарує немовляті відчуття того, що він любимо. Крім цього, він губами і 

мовою відчуває смоктання материнських грудей як щось приємне. Смоктанням великого 

пальця руки дитина намагається пізніше повторити цей приємний досвід. Таким чином, в 

переживанні немовляти залишаються нероздільними почуття ситості, захищеності і 

любові. 

Існує небезпека, що у грудних дітей залишаються порушення розвитку, якщо вони 

занадто рано виявляються незрозумілим для них чином фрустрировать в їх вітальних 

потребах. Якщо такий дитина врешті-решт отримує харчування, він часто ковтає 

поспішно, не відчуваючи насичення. Цей тип поведінки є відповіддю немовляти на 

незахищені, порушені відносини з матір'ю. Передбачається, що таким чином закладається 

основа для пізнішого розвитку тенденцій до захоплення, заздрості і ревнощів. 

Ще більш вирішальною, ніж метод годування, є установка матері до своєї дитини. На 

це вказував вже З. Фрейд. Якщо мати не звертається з любов'ю до дитини, якщо вона при 

годуванні в думках далека від нього або поспішає, це може мати наслідком розвиток у 

дитини агресивності по відношенню до неї. Ці агресивні спонукання дитина часто не 

може ні відреагувати, ні подолати, він може їх лише витіснити. Це веде до амбівалентне 

установці до матері. Взаємно протилежні руху почуттів обумовлюють різні вегетативні 

реакції. З одного боку, організм готовий для прийому їжі. Якщо ж дитина несвідомо 

відкидає мати, це веде до зворотного нервової реакції, до спазмів, блювоті. Це може бути 

першим психосоматичних проявом більш пізнього невротичного розвитку.  

Таким чином, прийом їжі знаходиться не тільки в тісному зв'язку з потребою в 

любовної турботи, він є також комунікативним процесом. Це знаходить своє вираження 

вже в тому, що прийом їжі передбачає регулярну роботу інших людей. Більшість людей 

вважає за краще є в суспільстві. Психотерапевт повинен враховувати це, коли він вимагає 

від хворого пожертвувати певною частиною своїх гастрономічних звичок: вони 

відносяться, як складова частина його життя, до його радощів, можливо, до небагатьох 

радощів. Той, хто повинен обмежувати себе в їжі або дотримуватися певної дієти, часто 

відчуває себе неповноцінною людиною, відлученим від пиршественного столу повного 

життя. Тому необхідно постійно роз'яснювати хворим, чому ми повинні вимагати від 

нього подібної жертви. Найкраще викликати у хворого наснагу до досягнення цієї мети. 

Поради повинні бути точними і ясними. Найкраще давати вказівки в письмовому вигляді і 

не в стандартній формі, а з прізвищем пацієнта і складеними спеціально для нього 

зауваженнями. 

В останньому рекомендується завжди розпитувати хворих, що приходять на прийом зі 

скаргами на порушення харчування або захворювання шлунково-кишкового тракту, про їх 

харчові звички. Вони можуть дати цінну інформацію про те, чому в животі відчувається 

тяжкість, пропав апетит або мучить пекучий голод. 

Клінічне порушення сприйняття свого тіла супроводжується явно вираженою 

депресивною симптоматикою або соціальною фобією. На тлі клінічного порушення 

сприйняття свого тіла розвиваються важкі психосоматичні порушення харчування, такі як 

булімія і нервова анорексія. 

Задоволеність своїм тілом залежить перш за все від стабільного почуття впевненості в 

собі. Хто добре відчуває своє тіло, налаштований оптимістично, впевнений в собі, той не 



стане легкою здобиччю реклами і того стандартного образу, який диктується усталеними 

в суспільстві нормами і приписами. Такі люди знають, що їх внутрішнє самопочуття 

залежить не тільки від того, як вони виглядають зовні. 

 

1. Ожиріння. 

картина особистості 
Ожиріння може бути викликано батьками, коли вони систематично на будь-який 

зовнішній вираз дитиною потреби відповідають пропозицією їжі і ставлять свій вияв 

любові до дитини в залежність від того, чи їсть він. Ці структури відносин ведуть до 

нестачі сили Я, в результаті чого фрустрації не можуть переноситися і опрацьовуватися і 

повинні лише стиратися за рахунок «підкріплення» (Bruch, 1957). У хворих з ожирінням 

часто спостерігається дуже тісна прихильність до матері, домінування матері в сім'ї, в якій 

батько грає лише підлеглу роль (Petzold, Reindell, 1980). Мати свою надмірну турботою 

затримує руховий розвиток і готовність до соціального контакту і фіксує дитини в 

пасивно-рецептивної позиції (Brautigam, 1976). 

Психодинамически підвищене надходження калорій пояснюється як захист від 

негативних, особливо від депресивно забарвлених емоцій і страху. 

Якийсь єдиний тип хворих описати не вдається. У хворих виявляються риси 

внутрішньої задерганності, апатично-похмурого відчаю і ознаки втечі в самотність. 

Процес їжі зрушує - хоча і тимчасово - негативні емоції в вільну від депресії фазу. 

Хворі відчувають себе недосконалими, вразливими, неспроможними. Гіперфагія, 

зниження активності і, як результат цього, надмірна вага дають відому захист від 

глибокого почуття недостатності: ставши потужним і значним, людина з ожирінням 

здається собі більш сильним і захищеним. В окремих випадках є чітка тимчасова зв'язок 

появи і посилення тяги до їжі з якоюсь фрустрацією. 

За рахунок регресивного прирівнювання значень любові і харчування людей з 

надмірною вагою втішає себе їжею за відсутність любові до себе. 

Клініко-катамнестичний метод дозволив виявити значну частоту стресів в особистих і 

сімейних відносинах, т. Е. Сфера міжособистісного взаємодії представляється найбільш 

проблемною для хворих з ожирінням. Вони виявляють підвищену сенситивность щодо 

міжособистісних конфліктів. 

У хворих з ожирінням виявлено помітне підвищення стійкої особистісної тривожності, 

яка розглядається як базальне психічна властивість, що призводять до підвищеної 

сенситивності до стресових впливів. Ситуативна (реактивна) тривога досягає за ступенем 

вираженості невротичного рівня. 

Відмінною особливістю психологічного захисту у таких хворих є переважання 

механізму психологічного захисту по типу реактивних утворень (гіперкомпенсації). 

Змістовна характеристика цього варіанту психологічного захисту передбачає, що 

особистість запобігає усвідомлення неприємних або неприйнятних для неї думок, 

почуттів, вчинків шляхом перебільшеного розвитку протилежних прагнень. Відбувається 

як би трансформація внутрішніх імпульсів в їх суб'єктивно розуміється протилежність. 

Для хворих також типові незрілі протективного механізми психологічного захисту, один з 

яких пов'язаний з агресією, перенесенням на оточуючих власних негативних уявлень 

(проекція), а інший - з переходом до інфантильним формам реагування, обмеження 

можливостей альтернативного поведінки (регресія). 

Слід виходити з того, що фактори, які призводять до ожиріння у однієї людини, не 

обов'язково діють на іншого. У психологічному відношенні також виявляються різні 

констеляції. Частіше за інших називають такі причини ожиріння: 

• Фрустрація при втраті об'єкта любові. Наприклад, до ожиріння можуть приводити, 

частіше у жінок, смерть чоловіка, розлука з сексуальним партнером або навіть відхід з 

рідної домівки («хостели ожиріння») . Загальновизнаним є той факт, що втрата близької 

людини може супроводжуватися пригніченістю і одночасно підвищенням апетиту 



(«закусити гірку пілюлю») . Діти часто реагують підвищеним апетитом при народженні 

молодшої дитини в сім'ї.  

• Загальна пригніченість, гнів, страх перед самотністю і відчуття порожнечі можуть 

стати приводом до імпульсивної їжі.  

Ситуації, що вимагають посиленої діяльності і підвищеної напруги (наприклад, 

підготовка до іспитів, професійні перевантаження), пробуджують у багатьох людей 

підвищені оральні потреби, які призводять до посиленої їжі або паління. 

У всіх цих «які виявлятимуть ситуаціях» їжа має значення заміщає задоволення. Вона 

служить для зміцнення зв'язків, безпеки, послаблює біль, відчуття втрати, розчарування, 

як у дитини, який з дитинства запам'ятав, що при болю, хвороби або втрати йому давали 

солодощі для втіхи. Багато страждають ожирінням в дитинстві мали подібний досвід, який 

привів їх до неусвідомленим формам психосоматичних реакцій. 

Для більшості хворих на ожиріння має значення те, що вони завжди були товстими, 

вже в дитинстві і ранньому дитинстві були схильні до повноти. При цьому цікаво, що у 

фрустрирующих і жорстких життєвих ситуаціях годування і зайва їжа можуть стати 

регулюючим напруга фактором як для батьків, так і для їх підростаючих дітей. Ожиріння і 

їжа як заміщення задоволення є, таким чином, проблемою не одну людину, а всієї родини. 

Ці ситуаційні умови необхідно пов'язувати з особливостями особистості 

паціентаісеепереработкой. 

У психодинамической інтерпретації можна віддати перевагу концепції регресу з 

фіксацією на оральному задоволенні. Їжа є заміщенням відсутньої материнської турботи, 

захистом від депресії. Для дитини їжа - це більше, ніж просто харчування, це 

самоствердження, зняття напруги, материнська підтримка. У багатьох хворих з ожирінням 

спостерігаються сильна залежність від матері і боязнь розлуки з нею. Оскільки 80% 

батьків хворих на ожиріння також мають надлишкову масу тіла, то можна думати про 

фактор схильності, а також про особливо інтенсивних зв'язках в семьеіособлюденіі 

традицій, про стилі відносин, коли відкидаються прямі прояви любові, а їх місце займають 

оральні звички і зв'язку. Прийомні діти менше схильні до ожиріння при ожирінні батьків, 

ніж рідні (Meyer, 1967). 

Описано певні форми раннього дитячого розвитку і сімейного середовища у дітей зі 

схильністю до ожиріння. Матері таких дітей виявляють гиперопеку і сверхпрівязанность. 

Батьки, які все дозволяють і нічого не забороняють, не можуть сказати «ні», компенсують 

цим свої докори сумління і почуття, що вони мало дають своїм дітям. Батьки в таких 

сім'ях слабкі і безпорадні (Bruch, 1973). Оральна розпещеність часто мотивується 

позбавленням батьків від почуття провини за свій емоційний відчуження, за байдужість і 

внутрішнє неприйняття ними дитини. Годування дітей - це єдино можливий засіб виразу 

прихильності до ним, яке батьки не в змозі проявити розмовою, дотиком, грою з ними. 

Оральний відмова є результатом різних форм поведінки як сверхзаботлівое, так і 

байдужою матері. 

психотерапія 
Курси схуднення, як правило, виявляються неефективними, якщо не вдається 

спонукати хворого до зміни інстинктивно-емоційного поведінки, при якому гиперфагия і 

надмірна вага перестали б для нього бути необхідними. Успіхи терапії на практиці 

настільки низькі тому, що ігнорується баланс насолоди хворого, для якого в цілому більш 

прийнятним і стерпним є зберігати свій надмірна вага, ніж розбиратися зі своїми 

проблемами. В ході дієтичного лікування понад 50% хворих демонструють такі симптоми, 

як нервозність, дратівливість, підвищену стомлюваність, широке коло депресивних 

проявів, які можуть також проявлятися у вигляді дифузного страху.  

Причинами частого неуспіху психотерапевтичного лікування ожиріння можуть бути: 

• Виключно симптоматично орієнтований підхід до роз'яснення органічних і 

функціональних порушень не тільки неадекватний проблеми хворого з ожирінням, але 



також нерідко має наслідком те, що він врешті-решт відчуває себе не стільки хворим, 

скільки нерозумним і емоційно відкидаємо.  

• Відсутність ретельного аналізу поведінки, його умов та мотивацій при лікуванні 

поведінкового порушення.  

• Труднощі при подоланні соціологічних факторів, наприклад, сімейних або 

національних звичок до вживання висококалорійної їжі. • Пацієнти набагато частіше не 

виконують призначення психотерапевта, ніж можна подумати. Саме ця поведінка хворих 

дратує терапевта, особливо тому, що він передбачає, що хворий, що не виконує 

розпорядження, не готовий до співпраці. У багатьох роботах, проте, показано, що хворий 

часто не в змозі зрозуміти або запам'ятати вказівки терапевта, оскільки вони занадто 

складні, але не наважується просити роз'яснення або повторення. Як можна мотивувати 

хворого до співпраці і до дотримання терапевтичних приписів? Найважливіше активну 

участь хворого в терапії. Для цього психотерапевт повинен спочатку знайти місток 

контакту з хворим. Чим краще він зможе зрозуміти хворого, тим легше йому це вдасться. 

Він повинен визначити, як глибоко особистісно торкнуться хворий втратою, що стала для 

нього звичною, знайти можливості подолання з конфліктом і отримання задоволення 

іншими способами.  

Потім повинен бути створений план індивідуального лікування з урахуванням 

особистих і виробничих обставин. Пацієнту повинна бути дана можливість тренування і 

контролю незвичного для нього харчової поведінки. 

поведінкова терапія 

Більшість авторів свідчать про ефективність поведінкової психотерапії, спрямованої на 

зміну неадекватних поведінкових стереотипів. 

Принцип схуднення надзвичайно простий - обмежити споживання калорій, за 

сучасними дієтологічних уявленням, в першу чергу - жирів. Саме важке - втілити цей 

принцип на практиці. Програма поведінкової психотерапії, запропонована Uexkull, 

включає п'ять елементів: 

1. Письмове опис поведінки під час їжі. Пацієнти повинні докладно записувати, що 

вони їли, скільки, в який час, де і з ким це відбувалося, як вони при цьому себе почували, 

про що говорили. Перша реакція пацієнтів на цю тяжку і забирає багато часу процедуру - 

ремствування і невдоволення. Однак зазвичай через два тижні вони відзначають значний 

позитивний ефект від ведення подібного щоденника. Наприклад, один комерсант, який 

проводить багато часу в дорозі, вперше почав аналізувати, що він зловживає їжею в 

основному тільки в автомобілі, де у нього заготовлені великі запаси солодощів, горішків, 

картопляних пластівців і ін. Усвідомивши це, він прибрав з автомобіля їстівне і зміг після 

цього значно схуднути.  

2. Контроль стимулів, що передують акту їжі. Він передбачає виявлення і усунення 

провокуючих їжу стимулів: легкодоступних запасів висококалорійної їжі, солодощів. 

Кількість таких продуктів в будинку необхідно обмежувати, а доступ до них робити 

важким. На випадок, коли неможливо протистояти бажанням щось з'їсти, під рукою 

повинні бути низькокалорійні продукти, такі, як селера або сира морква. Стимулом до їжі 

може бути також певне місце або час доби. Наприклад, багато людей їдять, сидячи перед 

телевізором. Як і в експериментах Павлова з вироблення умовного рефлексу у собак, 

включення телевізора служить своєрідним умовним стимулом, що асоціюється з їжею. 

Щоб скоротити і контролювати зайві умовні стимули, пацієнту радять їсти тільки в 

одному місці, навіть якщо мова йде всього лише про одне шматочку або глотці. 

Найчастіше таким місцем є кухня. Доцільно створити також нові стимули і посилити їх 

виняткове вплив. Наприклад, пацієнтові можна порадити використовувати для їжі окрему 

вишуканий посуд, срібні столові прибори, серветки кидається в очі кольору. Пацієнтів 

просять використовувати цей посуд навіть для самих незначних прийомів їжі і перекусів. 

Деякі пацієнти навіть беруть свої столові прибори з собою, якщо вони їдять поза домом.  



3. Уповільнення процесу їжі. Пацієнтів навчають навичкам самостійно контролювати 

прийом їжі. Для цього їх просять вважати під час їжі кожен ковток і шматок. Після 

кожного третього шматка потрібно відкладати столовий прилад, поки цей шматочок НЕ 

буде пережований і проковтнув. Поступово паузи подовжуються, досягаючи спочатку 

хвилини, а потім і довше. Краще починати подовжувати паузи в кінці їжі, так як тоді вони 

переносяться легше. Згодом паузи стають довшими, частіше і починаються раніше. 

Пацієнти навчаються також відмовлятися під час їжі від усіх одночасних занять, таких, як 

читання газети або перегляду телепередачі. Вся увага має бути зосереджена на процесі їжі 

і на отриманні задоволення від їжі. Необхідно створити навколо затишну, приємну, 

спокійну і розслаблену атмосферу, і, звичайно ж, уникати розмов за столом.  

4. Посилення супутньої активності. Пацієнтам пропонується система формальних 

заохочень за зміну своєї поведінки і схуднення. Пацієнти отримують очки за кожне 

досягнення в зміні і контролі своєї поведінки: ведення щоденника, підрахунок ковтків і 

шматків, паузи під час їжі, прийом їжі тільки в одному місці і з певною посуду і т. Д. 

Додаткові очки можна заробити, якщо, незважаючи на велика спокуса, їм вдалося знайти 

альтернативу їжі. Тоді всі попередні окуляри можуть, наприклад, подвоїтися. Накопичені 

окуляри підсумовуються і перетворюються за допомогою членів родини в матеріальну 

цінність. Для дітей це може бути похід в кіно, для жінок - звільнення від домашньої 

роботи. Окуляри можна переводити також в гроші.  

5. Когнітивна терапія. Пацієнтам пропонується сперечатися з собою. Терапевт 

допомагає при цьому підшукати підходящі контраргументи в монолозі пацієнта. 

Наприклад, якщо мова йде про схуднення, то у відповідь на твердження: «Потрібно так 

багато часу, щоб схуднути», контраргумент міг би звучати так: «Але я все ж худну, а 

тепер я вчуся зберігати досягнуту вагу».Щодо здатності до схуднення сумнів може бути 

таким: «У мене ніколи нічого не виходило. Чому повинно вийти зараз?» Контраргумент: 

«Все має свій початок, а зараз мені допоможе ефективна програма».Якщо мова заходить 

про цілі роботи, то у відповідь на заперечення: «Я не можу припинити крадькома 

вистачати шматочки їжі», контраргумент може бути таким: «А це і нереально. Я просто 

буду намагатися робити це якомога рідше».З приводу виникаючих думок про їжу: «Я 

постійно помічаю, що думаю про казковому смаку шоколаду», можна запропонувати 

такий контраргумент: «Стоп! Такі думки тільки фрустріруют мене. Краще подумати про 

те, як я загораю на пляжі» (або про будь-який інший діяльності, яка особливо приємна 

пацієнтові). Якщо виникають відмовки: «У моїй родині всі повні. У мене це спадкове», 

контраргумент міг би бути: «Це ускладнює схуднення, але не робить його неможливим. 

Якщо я витримаю, то досягну успіху». 

суггестивная психотерапія 
Закріплює установку на правильне харчову поведінку і найбільш ефективна у пацієнтів 

з психологічним захистом по типу регресії, істероїдним особистісними особливостями. 

На всіх етапах лікування використовуються елементи нейро-лінгвістичного 

програмування як сучасного напрямку поведінкової психотерапії необихевиористской 

орієнтації. НЛП сприяє «підстроювання» до пацієнта і підвищенню ефективності 

взаємодії з ним на основі клінічно виявляються психічних характеристик. 

Успішно використовуються також методи гештальт-терапії, транзактного аналізу, арт-

терапії, психодрами, тілесно-орієнтованої терапії, танцювальної терапії та сімейної 

психотерапії. 

позитивна психотерапія 

Ожиріння - здатність тут і тепер доставити собі щось приємне 

Розлади і фізіологія. При швидкому схудненні ніколи не зникає жировий шар, 

зниження ваги при цьому відбувається головним чином завдяки ефекту зневоднення. 

Схильність до ожиріння часто буває спадковою, але її прояв можна регулювати. 

Симптомом серйозного органічного захворювання ожиріння є менш ніж у 5% випадків 

(хвороба Кушинга, гиперинсулинизм, аденома гіпофіза і ін.), Але і тут ступінь ожиріння 



піддається контролю. Саме при ожирінні, яке хворі з задоволенням представляють як 

наслідок органічних порушень («залози не працюють»), психічні та психосоціальні 

чинники грають вирішальну роль. На додаток до призначення контрольованої дієти або 

курсу голодування слід запитати, що змушує людину їсти більше, ніж це необхідно. 

Поряд з досвідом з раннього дитинства, що їжа є чимось більшим, ніж просто 

надходження поживних речовин (наприклад, увагу матері, «усипляння» потреб, 

зменшення відчуття незадоволення), це ще і ті концепції, які ми переймаємо в процесі 

виховання: «ти повинен добре їсти, щоб стати великим і сильним», «нехай краще лопне 

поганий живіт, ніж пропаде хороша їжа» (ощадливість). Вони відображають наше 

ставлення до їжі і наше харчову поведінку. Принцип «людина є те, що він їсть» наділяє 

процес прийняття їжі особливим значенням. Спілкування, увагу, захищеність і надійність 

дістаються за принципом «шлях до серця чоловіка лежить через шлунок».В рамках 

п'ятиступінчастою позитивної психотерапії за допомогою позитивного підходу і 

змістовного аналізу (усвідомлення харчових концепцій) закладаються основи повного 

сенсу терапії. Ожиріння розуміється як позитивне ставлення до Я, як актуалізація 

відчуттів, перш за все смаку, естетики страв, як щедрість і широта натури щодо 

харчування, як прихильність усталеним традиціям в харчуванні («хорошої людини 

повинно бути багато») . 

 

2. Нервова анорексія. 

картина особистості 

Терміном «анорексія» визначається виникає в пубертатному періоді (майже виключно 

у дівчаток) хворобливий стан, пов'язане з бажанням схуднути, стати витонченої і 

залишатиметься такою. 

Дослідження картини особистості при анорексії наведені в багатьох роботах. 

При хронічному перебігу є локальний страх, який можна назвати фобічним, перед 

нормальною їжею, збільшенням маси тіла і досягненням середніх показників, необхідних 

для збереження здоров'я. Первинних соматичних або гормональних порушень зазвичай не 

виявляється. В основі цього порушення лежить підлітковий конфлікт розвитку без 

усвідомлення останнього і без реалістичної установки по відношенню до власного 

соматичного стану. 

За особистісній структурі і внутрішньому дозріванню жінки з анорексією виявляються 

не готовими до своєї зрілості. Більше, ніж інші дівчата, вони переживають фізичне 

дозрівання, перш за все менструації і зростання молочних залоз, як свою підготовку до 

виконання жіночої ролі, яку нині вважає чужою і надмірної для себе. Нерідко це 

призводить до амбівалентності щодо свого статевого дозрівання у жінок (рідше у 

чоловіків), що виявляється в характерному для пубертатного періоду прагненні вести 

аскетичний спосіб життя, причому молоді люди внутрішньо і зовні дистанціюються від 

статевих ролей і від ендогенно виникаючих потреб і інтенсивно шукають інші заняття . 

Особистісна схильність маніфестує при анорексії особливої диференційованою в 

інтелектуальній сфері та ранимою-вемоціональной. Цікаві також простежуються в 

анамнезі сенситивность і недостатня контактність, хоча дівчинки нічим не привертають до 

себе уваги. Мовою теорії неврозів, у хворих анорек-сией жінок частіше спостерігаються 

риси шизоидной особистості. У багатьох випадках ще до початку хвороби виявляються 

аутистические установки і соціальна ізоляція. У процесі розвитку хвороби переважають 

все важче сприймаються, подібні до маренням шизоїдні аутистические ознаки. 

Хворі часто є єдиними доньками, мають братів і повідомляють про почуття 

неповноцінності щодо їх. Часто вони справляють враження зовні соціально 

компенсованих, сумлінних і відданих аж до повної подчиняемости. При цьому вони, як 

правило, володіють високим інтелектом і є блискучими учнями. Їх інтереси духовні, 

ідеали аскетичні, працездатність і активність в діяльності високі. 



Провокує ситуацією для порушеного харчової поведінки нерідко є перший еротичний 

досвід, який хворі не можуть переробити і переживають як загрозливого; повідомляється 

також про сильному суперництві з сибсами і страхах розставання, які можуть 

активуватися внаслідок смерті бабусь / дідусів, розлучень або догляду сибсов з 

батьківського гнізда. 

Психодинамический процес істотно визначається амбівалентним конфліктом 

близькості / дистанції з матір'ю, до чиєї близькості вони прагнуть, одночасно побоюючись 

її. З одного боку, пацієнти направляють проти себе самознищується агресію, якої вони 

карають себе за імпульси розлучитися з матір'ю, що сприймаються як «зрада».З іншого 

боку, відмова від їжі є спробою досягнення любовної турботи або, якщо це не вдається, 

засобом щонайменше розлютити інших членів сім'ї, в т. Ч. Матір, і за допомогою харчової 

поведінки встановити над ними контроль. І насправді, у багатьох сім'ях подібних хворих 

харчову поведінку пацієнтів є всепоглинаючою темою, що викликає переважно негативні 

реакції. У лікуванні хворі намагаються перенести на клінічний персонал цю схему 

відносин. 

Схожа двозначність виступає, коли у відмові від їжі бачать оральний протест. Він 

спрямований в першу чергу на в дійсності віддалену, але в той же час не надає дитині 

свободу мати. Відповідно амбівалентна і мета протесту: з одного боку, він служить тому, 

щоб спонукати до любовної турботи, з іншого - їжа відкидається на підставі прагнення до 

автаркії. Саме послідовно проводиться прагнення до автаркії призводить, як це не 

парадоксально, до самознищення. 

При нервової анорексії оральна агресивність не тільки пригнічується. Мова йде 

скоріше про заперечення всіх оральних потреб, і Я намагається утвердитися і підняти 

свою цінність шляхом відкидання всіх оральних спонукань. 

При нервової анорексії вистава «я повинна схуднути» стає невід'ємним компонентом 

особистості. Ця особливість виявляється, однак, лише при симптомах, викликаних 

психотическими процесами. При важких формах нервової анорексії Я не бореться з 

гнітючими його уявленнями. Це пояснює відсутність свідомості хвороби і відхилення 

будь-якої допомоги. 

Можна говорити про моносімптоматіческом психозі, який обмежується тотально 

домінуючим уявленням про те, що власне тіло повинно бути знищено шляхом відкидання 

всіх оральних устремлінь. Нервову анорексію називають хронічною формою самогубства. 

Психодинамически відмова від їжі можна розуміти також як захист від усього 

інстинктивно-тілесного, при цьому манифестная захист зрушена на оральний рівень. 

Нав'язливе схуднення часто інтерпретується як втеча від жіночності, і в дійсності відмова 

від їжі сприймається як тілесний успіх, коли він виявляється перешкодою розвитку 

жіночих форм. Відмова від їжі служить також захистом від страхів вагітності, що 

виражається в тому, що багато пацієнток обґрунтовують своє харчова поведінка тим, що 

«ні в якому разі не хочуть мати товстий живіт» . 

Нервова анорексія є, однак, не тільки боротьбою проти дозрівання жіночої 

сексуальності. Це також спроба захисту від дорослішання в цілому на основі почуття 

безсилля перед обличчям наростаючих очікувань світу дорослих. 

На додаток до індивідуальної психодинамике велике значення для діагностики і терапії 

має поле відносин в сім'ях хворих. Сімейні стосунки часто визначаються атмосферою 

перфекціонізму, марнославства і орієнтування на соціальний успіх. Для них характерний 

сімейний ідеал самопожертви з відповідним змаганням членів сім'ї. 

Процес взаємодії різко визначається контролюючими, гармонують і гиперопікою 

імпульсами. Емоційні конфлікти заперечуються, адекватні способи вирішення конфліктів 

не виробляються. Атмосфера в родині є внаслідок цього постійно напруженою, однак 

зовні демонструється закрита картина згоди і гармонії. 

Для сімей з хворими на анорексію описані такі поведінкові характеристики, як 

в'язкість, надмірна турботливість, уникнення конфліктів, ригідність і залученість дітей в 



батьківські конфлікти. Симптоматика анорексії розуміється як боротьба за владу дочок з 

їх батьками в рамках надмірно пов'язаних відносин, причому власне тіло представляє для 

хворої останню сферу, в якій вона може відмежуватися від вимог батьків і утримати 

скільки-то автономії. У такій сім'ї кожен прагне нав'язати іншому власне визначення 

відносин, інший же в свою чергу відкидає нав'язується себе ставлення. Ніхто в родині не 

готовий відкрито перейняти керівництво і приймати рішення від власного імені. Відкриті 

союзи між двома членами сім'ї немислимі. Перекривають покоління коаліції 

заперечуються на вербальному рівні, навіть якщо їх можна встановити на невербальному. 

За фасадом подружнього згоди і гармонії знаходиться глибоке взаємне розчарування, яке, 

однак, ніколи не зізнається відкрито. 

В цілому в сім'ях помітно часто домінує жіночий авторитет, будь це мати або бабуся. 

Батьки знаходяться здебільшого поза емоційного поля, так як приховано або явно 

придушуються матерями. Це знижує їх цінність, яка сприймається сім'єю, на що вони 

реагують подальшим відходом, що дає матерям простір для подальшого розгортання їх 

домінуючих позицій. 

Жінки з істеричними і депресивними рисами особистості мають відносно кращий 

прогноз, ніж хворі з вираження шизоїдної структурою особистості. Готовність в процесі 

лікування до встановлення психотерапевтичних відносин і здатність аналізувати минулі та 

можливі майбутні конфлікти відносяться до сприятливих прогностичним критеріями. 

Пацієнтки зазвичай вживають енергійних спроби привернути до себе увагу лікаря і 

персоналу своєї дитячої беспомощностьюівтожевремя витонченістю і розсудливістю. Але 

всі спроби домогтися дійсного впливу на них, впровадитися в їх особистість, встановити 

спільність спочатку ними відкидаються. Вони розглядають лікування, особливо 

стаціонарне, яке розкриває їх хитрощі в зв'язку з харчовим ритуалом, як щось абсолютно 

непотрібне, оскільки не вважають себе хворими. Якщо надходження в стаціонар 

неминуче, вони прагнуть самі визначати хід лікування, домагаються певних привілеїв, 

перш за все намагаються віддалити момент штучного годування за допомогою 

шлункового зонду. 

Так само, як і встановити взаємовідносини з хворим, важко знайти спільну мову з його 

батьками, яким складно погодитися з визнанням їх сина або дочки хворими. Для лікаря і 

медичних сестер виникає небезпека стати «козлами відпущення» для членів сім'ї пацієнта. 

Коли в сімей-но-терапевтичної бесіді беруть участь кілька терапевтів, це збільшує шанси 

поділу відповідальності в очах окремих членів сім'ї; стає легше зрозуміти, чому кожен на 

підставі свого досвіду і умов розвитку стає таким, яким він є. 

психотерапія 

Для лікування анорексії різними авторами пропонувалося безліч терапевтичних 

заходів. Вже це, а також і часті протиріччя між окремими рекомендаціями дозволяють 

переконатися в невпевненості в успіху і в нестачі специфічних методів. Зазвичай 

рекомендується лікування в спеціальних центрах з добре взаємодіє персоналом і 

комбінацією різних терапевтичних заходів. 

Найбільш виражений ефект дає сімейна терапія. Обгрунтована оцінка сімейної терапії 

дана в роботі. 

Фахівці з поведінкової терапії перейшли від опе-рантного обумовлення до 

інтегрованого впливу. Метод включає на першому етапі застосування поведінкової і 

навчальної техніки, а на другому - лікування, спрямоване на психосоціальні проблеми. 

Перший контакт ускладнює холодна, пасивна і часто недовірлива позиція хворих. Уже 

Фрейд вважав неприпустимим амбулаторне лікування, т. К. «Ці близькі до смерті хворі 

мають здатність так опановувати аналітиком, що йому стає неможливим подолати фазу 

опору».Терапія проходить важко, в т. Ч. Через відсутність свідомості хвороби у пацієнтів. 

Відбувається «обмін ударами» з лікарем, який пацієнт легко може виграти досягненням 

мінімальної ваги. У стаціонарі слід звертати більше уваги і зусиль не на самого хворого, а 

на труднощі в його відносинах з іншими хворими, персоналом та іншими лікарями. Ці 



труднощі посилюються з часом, а саме в міру того, як все більше виступає протиборство 

протилежних імпульсів справляє враження примхливості і шкідливості. 

На початку лікування за концепцією поведінкової терапії перебуває фаза 

компенсаторного харчування. Якщо не вдається змінити харчову поведінку подальшим 

використанням поведінкових методів, слід використовувати харчування зондом за 

життєвими показаннями. Терапія заснована на принципі оперантного кондиціонування 

харчової поведінки. Хворі ізолюються, ситуація харчування збагачується присутністю 

терапевта. У той час як на початку лікування хворий нагороджується за кожну збільшення 

ваги, на наступній стадії винагороду дається за утримання рекомендованого ваги. 

Поряд з поведінковими концепціями застосовуються тілесно-орієнтовані методи 

лікування, які дозволяють провести корекцію викривлених уявлень про зовнішність, 

оптимальному вазі, режим харчування і фізичної активності. 

Успішно використовуються також методи гештальт-терапії, транзактного аналізу, арт-

терапії, психодрами, танцювальної терапії. 

 

3. Булімія. 

картина особистості 

Булімія (бичачий голод) позначається як нав'язлива їжа / блювання або їжа / дефекація. 

Як і нервова анорексія, булімія проявляється переважно у жінок. Провідна 

симптоматика захворювання полягає в: 

• частому появі окреслених у часі приступів переїдання;  

• активному контролі ваги шляхом частих рвот або використання проносних.  

Хворі булімією зовні благополучні: у них ідеальна фігура, вони успішні і активні. 

Чудовий фасад приховує, однак, украй низьку самооцінку. Вони постійно запитують себе, 

що від них чекають оточуючі, чи правильно вони поводяться. Вони прагнуть до більшого 

успіху і часто плутають любов, якої вони домагаються, з визнанням . 

Структура особистості пацієнток з булімією так само неоднозначна, як і при анорексії. 

В цілому булімію можна пояснити соціальними протиріччями, в яких виростають сучасні 

західні жінки. Досліджуючи історичні умови появи булімії, Habermas характеризує її як 

«етнічне розлад» і в діфференцірованном дослідженні простежує корені цього 

захворювання. Він описує типовий і нормативний конфлікт середнього і пізнього 

підліткового віку, який має спільні риси у всіх жінок з булімією. Це, по-перше, відхід з 

батьківської сім'ї і завдання розвитку своєї самостійності; по-друге, проблема розвитку в 

зв'язку з неприйняттям свого сексуально дозрілого тіла і конфло кт в св язи із сексуальною 

ідентифікацією. 

По першому враженню хворі часто представляються сильними, незалежними, 

цілеспрямованими, честолюбними і витриманими. Це, однак, значно відрізняється від їх 

самооцінки, зазначеної почуттям внутрішньої порожнечі, безглуздості і песимістично 

депресивного фону як слідства шаблонів мислення і поведінки, що ведуть до тями 

безпорадності, сорому, провини і неефективності. Сприйняття себе і «Я-ідеал» різко 

розходяться, хворі вкладають це розщеплення в зовнішньо хорошу і погано приховану 

картину. 

Часто вони походять із сімей, в яких комунікація імпульсивна і є значний потенціал 

насильства. Структура відносин в сім'ях відзначена високою конфліктністю і 

імпульсивністю, слабкими зв'язками між собою, високим рівнем життєвого стресу і 

малоуспішним проблемно-вирішальним поведінкою при високому рівні очікувань 

соціального успіху. 

У цій ситуації хворі рано приймають відповідальні завдання і батьківські функції. 

Власні побоювання не впоратися і опинитися у владі сваволі і ненадійності батьків 

контролюються і компенсуються турботливим поведінкою; слабкі і залежні аспекти 

власної особистості стримуються і, врешті-решт, відреагує в нападах переїдання і 

позбавлення від їжі. 



Емоційна нестабільність, імпульсивність зі страхом втрати контролю, низька 

фрустрационная толерантність і високий потенціал внутрішньої потреби в зловживанні 

визначають психодинамику порушення. Хворий часто не вдається диференційовано 

сприйняти свій внутрішній стан і усвідомити його, що призводить до дифузного почуттю 

внутрішньої загрози, повністю опановує хворим. 

Оскільки формулювання конфлікту неможливо, відбувається його зрушення в оральну 

сферу. Харчування змінює своє значення. Голод спотворено інтерпретується як загроза в 

результаті втрати контролю, контроль над тілесними функціями надмірно узагальнено 

прирівнюється до здатності впоратися з проблемами. Сам по собі напад переїдання має 

функцію зниження напруги, інтеграції, тішить самозадоволення, яке, однак, діє 

короткочасно. Це сприймається хворим як втрата контролю, що піддає радикальному 

сумніву її автономію і здатність впоратися з життям. Блювота викликається, щоб 

підтримувати сталість ваги тіла, що для хворої є мірою і індикатором того, що 

самоконтроль і самовизначення знову повернуті. Почуття сорому і провини в зв'язку з цим 

часто є причиною соціального та емоційного регресу, а також розщеплення на зовні 

подається благополучну і приховану погану самооцінку. Розбіжність між сприйняттям і 

подачею себе може викликати почуття внутрішньої порожнечі і напруги, яке активується 

в навантажувальних пускових ситуаціях і знову запускає реле хвороби. 

Булімікі зазвичай: 

• перфекціоністи (прагнуть все робити на «відмінно») ;  

• схильні до зневіри, депресії, нав'язливих думок або дій;  

• імпульсивні, хаотичні, готові ризикувати;  

• мають низьку і нестійку самооцінку;  

• не задоволені власним тілом;  

• ставлять собі нереалістичні цілі;  

• впадають у відчай, коли не вдається цих цілей досягти;  

• будують особисті відносини також по «булімічному» схемою: палке захоплення - 

різкий розрив;  

• мають неприємні дитячі спогади, пов'язані з прийомом їжі (їжа як покарання, 

насильницьке годування, скандали і т. П.).  

психотерапія 

Як і при психосоматичних захворюваннях взагалі, для вибору адекватного лікування в 

кожному окремому випадку були-ми Академії слід брати до уваги особливості хворого - 

вік, мотивацію, хронізації, здатність до адекватної самооцінки, фізичний і психічний стан, 

тяжкість розладу особистості, зловживання алкоголем, небезпека суїцидів і т.д. 

Представники різних шкіл повідомляють про ефективність практично будь-якого 

лікування - від класичного психоаналізу до сімейної терапії, від поведінкової терапії до 

індійської медитації, від феміністичних груп до стаціонарної або пролонгованої 

амбулаторної терапії. 

Порівняльні дані про показання і прогнозах при різних методах лікування можна 

представити таким чином. 

Амбулаторне лікування, при якому пацієнт залишається в своїх звичайних умовах, 

адекватно для більшості хворих жінок і часто буває достатнім. Стаціонарне лікування для 

страждаючих булімією показано тільки в тих випадках, коли в картині хвороби на перший 

план виступають виражені аномальні риси особистості, суїцидальні тенденції, 

зловживання алкоголем і т. П. 

При харчовому поводженні, що заподіює шкоду організму, не можна ігнорувати 

симптоми і обмежуватися розкриттям неусвідомлених таяться в ранньому дитинстві 

пошкоджень. Як і при інших порушеннях харчування і формах наркоманії, протипоказана 

непряма розкриває психотерапія. Методом вибору є сістемоцентрірованние конфронті-

рующие і структуровані втручання і активне ведення лікування, спрямоване на подолання 

симптомів, перш за все в обмежених у часі формах. Успіх лікування стабілізується 



наступними захищають, які супроводжують і при необхідності .. розкривають формами 

лікування. 

Контрольовані методи когнітивно-поведінкового лікування з подальшим 

катамнестичних дослідження дали позитивні результати, що не були досягнуті при 

застосуванні інших методів. 

При будь-яких формах психотерапії повинні бути включені наступні етапи. 

1. В одній або декількох діагностичних бесідах з пацієнткою з'ясовуються її нинішнє 

харчову поведінку і загальна життєва ситуація, здебільшого хаотичний і приховуване від 

інших і від самої себе харчову поведінку у всіх його деталях - число прийомів їжі, її 

кількість, приготування до їжі, ситуації, в яких виникало така поведінка, і перш за все що 

передує цьому настрій, а потім емоційний фон в нинішній життєвої ситуації з її 

труднощами і конфліктами і зовнішніми і внутрішніми обставинами.  

2. Пацієнтці пропонується новий режим прийому їжі у формі письмової програми з 

чіткою регуляцією частоти і часу прийому, кількості та виду їжі. Для цього в зошиті, яку 

пацієнтка веде щодня, відзначаються всі деталі харчування.  

3. На спеціально виділеній сторінці зошита описуються найважливіші події дня, 

настрій і перш за все ситуації, в яких виникають рецидиви булімії, з їх залежністю і 

зв'язком з емоційним станом.  

4. Розвиток загальної життєвої і конфліктної ситуації, а також симптоматика рецидивів 

булімії обговорюються один раз в тиждень в індивідуальній півгодинної бесіди з 

психотерапевтом (жінкою або чоловіком). План харчування і життя на наступний тиждень 

складається з урахуванням фізіологічної потреби. Пацієнтка зважується в присутності 

свого психотерапевта, який, таким чином, «документує» відповідальність за її масу тіла і 

стан здоров'я.  

5. Далі приєднуються групові бесіди з пацієнтками з булімією.  

Цей етап лікування триває більше 10 тижнів; бесіди проводять після обіду або ввечері в 

поліклініці індивідуально або в групах або комбінуючи ці методики. Тактика лікування 

така, що після 10-тижневої інтенсивної програми необхідно проводити індивідуальні 

бесіди з пацієнтками спочатку з малими, а потім зі все більшими інтервалами часу (через 

кілька тижнів, потім - місяців), але завжди в твердо встановлені терміни. Для пацієнток ту 

обставину, що хтось цікавиться ними постійно і розділить з ними відповідальність, якщо 

вони повідомлять про подальші рецидиви, служить великою підтримкою. Як показують 

численні спостереження, булімічному напади можуть виникати і при наступних кризових 

ситуаціях. 

Сімейна терапія, як і при нервової анорексії, дає позитивні результати. 

Терапія випробуванням. Булімік поміщають в умови спокуси або шоку: відправляють 

в ресторан або магазин, битком набитий ласощами, змушують приміряти купальники в 

бутиках і активно робити все те, що зазвичай викликає у нього напади обжерливості, але 

не піддаватися спокусі. Якщо пацієнт витерпить перший час, то знайде сили протистояти 

бажанням. 

Психотерапія міжособистісних відносин лікує причини булімії, що лежать в 

міжлюдських зв'язках. Терапевт досліджує, як саморуйнівну харчові звички допомагають 

пацієнтці справлятися зі стресом. Якщо обжерливість настає, коли людина повинна була 

відчувати гнів, значить, він «заїдає» свої почуття замість того, щоб висловити їх 

(відкритий прояв гніву здається небезпечним або неможливим). Блювота може 

замінювати «випуск назовні» почуттів, пригнічених глибоко всередині. 

Успішно використовуються також методи гештальт-терапії, транзактного аналізу, арт-

терапії, психодрами, тілесно-орієнтованої терапії, танцювальної терапії. 

Позитивна психотерапія при порушеннях апетиту 

Нервова анорексія і булімія - здатність обходитися малими засобами, здатність 

розділити тяготи світового голоду. 



Актуальний конфлікт. При психогенного голодуванні мова йде в меншій мірі про 

захворювання окремої людини, скоріше - про захворювання всієї родини, де голодуючий 

стає носієм симптому. Своєю хворобою він висловлює то, від чого страждає вся родина, 

однак цього ніхто не може висловити або наважується тільки думати про це. З цієї точки 

зору хворий є найсильнішим в колі своєї родини, тому що він наважується, ставлячи під 

загрозу своє життя, виявити сімейні проблеми і соціальну несправедливість. Якими 

силами мають саме ці слабкі і безпорадні зовні люди, виявляється в тій послідовності, з 

якою вони відмовляються від прийому їжі і висловлюють протест, а також в їх 

честолюбстві, їх активності і залізному самоконтролі. Останній, звичайно, часто 

призводить до протилежних дій: щоб не довелося виправдовуватися перед собою через 

свого вовчого апетиту (чемність / щирість), вони часто поглинають гори їжі, щоб потім 

забрати з себе. 

Базовий конфлікт. Сім'ї голодуючих зазвичай ставляться до сімей з міцним 

фінансовим становищем. Характерно, що в цих сім'ях або у одного з батьків дуже високо 

цінуються акуратність, охайність, ввічливість, досягнення і щодо релігії - слухняність. 

Установка по відношенню до тіла, чуттєвості і сексуальності, як правило, одностороння, в 

напрямку «натхненності», «дематеріалізації».У зв'язку з цим говорять про «аскетичних 

сім'ях».Не існує радості від чуттєвих, «інстинктивних» принад життя і ніжності. Любов 

служить лише досягненню і благополуччя, один для одного немає часу, контакти з 

зовнішнім світом відсутні. Тут домінують концепції типу: «справі час - потісі годину», 

«якщо ти щось вмієш, тоді ти щось уявляєш собою», «все, що на столі, слід з'їсти» і «що 

скажуть люди» (чемність). 

Актуальні і базові концепції. Коли виросли в такій сім'ї діти, знаходячи самостійність, 

залишають свій будинок, то неминуче потрапляють в конфлікт між тим, чого вони 

навчилися будинку, і своїми власними бажаннями і установками. Шлях в соматику 

означає для них не «втеча», а швидше за драматичну акцію, видиме для всіх повстання 

проти конвенцій і конформізму демонстрацією автономності. Так, симптоми іноді можуть 

відображати сімейні конфлікти (відчуття несправедливості: «чому саме я?»), Авдру-тьох 

добре адаптованих до ситуації сім'ях вони можуть бути зрозумілі як реакція на соціальну 

несправедливість (наприклад, голод в світі). Фізична очевидність змушує родину 

реагувати на це в позитивному сенсі: поставити проблеми, переглянути концепції. Таким 

чином, позитивна психотерапія бачить в психогенного голодуванні не так болюче 

відсутність апетиту або стратегію уникнення їжі, скільки здатність за допомогою 

голодування звернути увагу на щось в собі або навколо себе. 

Які страждають на анорексію, з одного боку, своїм прикладом показують, якими 

малими засобами можна обійтися (аскетизм і самотність). З іншого боку, вони мають 

альтруїстичної здатністю готувати для інших і розділяти з іншими світової голод. 

 Актуальна здатність: «справедливість». 

Визначення і розвиток: справедливість - це здатність врівноважувати всі інтереси 

щодо себе самого та інших. Несправедливим сприймається при цьому таке звернення, яке 

диктується особистими уподобаннями і відкидання чи частковими орієнтаціями замість 

детальних роздумів. Громадський аспект цієї актуальної здібності - соціальна 

справедливість. 

Кожна людина має почуття справедливості. Спосіб поводження близьких з дитиною, 

наскільки вони справедливі до нього, його братам і сестрам і один до одного, відбивається 

в індивідуальному відношенні до справедливості. 

Як про це запитують. Хто з вас більше цінує справедливість, в яких ситуаціях і по 

відношенню до кого? Чи вважаєте ви свого партнера справедливим (по відношенню до 

дітей, братів і сестер, іншим людям, вам особисто)? Як ви реагуєте, якщо до вас 

ставляться несправедливо (на роботі, в сім'ї)? Є або чи були у вас проблеми на грунті 

несправедливості (вам кого-то воліли)? Хто з ваших батьків більше звертав вашу увагу 

або увагу ваших братів і сестер на справедливість? 



Синоніми та розлади: співрозмірний, заслужений, об'єктивний, неупереджений, 

неприйнятний, необґрунтований, в порівнянні з .., відчувати себе обійденою, ущемленим 

у своїх інтересах, впевненість у власній справедливості. 

Надчутливість, суперництво, боротьба за владу, відчуття слабкості, несправедливість / 

відплата, помста, індивідуальна і колективна агресія, депресія, пенсійні неврози. 

Особливості поведінки: справедливість без любові бачить тільки досягнення і 

порівняння; любов без справедливості втрачає контроль над дійсністю. Навчися 

об'єднувати справедливість і любов. Звертатися одночасно до двом означає звертатися до 

одного несправедливо. 

П'ятиступінчастий процес позитивної психотерапії при нервової анорексії і булімії 

Ступінь 1: спостереження / дистанціювання. 

Які передували симптоми і скарги? Де і як хворий лікувався до теперішнього часу? Які 

роз'яснення давалися йому відносно хвороби? - Позитивна інтерпретація, перша поява 

симптомів, фактори, що сприяли початку захворювання, транскультурні аспекти, 

прислів'я. 

Ступінь 2: інвентаризація 
Події життя, актуальний конфлікт: які події відбулися з пацієнтом в останні 5-10 років? 

Як вони були перероблені? Хворий повинен назвати мінімум 10 подій. 

Чотири форми переробки конфліктів: який вплив справили ці події на загальне 

благополуччя, професію, партнерські відносини, сім'ю та інші міжособистісні відносини і 

перспективи на майбутнє? Які форми переробки конфліктів кращі? 

Мікротравми : які актуальні здібності надають мікротравмірующее дію? Вони 

відтворюють зміст і умови індивідуальних, сімейних і соціальних конфліктів (внутрішній 

конфлікт). 

Моделі для наслідування («подорож в минуле» - базовий конфлікт): як було прийнято 

рішення реагувати на конфлікти і події саме таким способом? Які концепції і симптоми 

практикувалися в родині з покоління в покоління (становлення концепцій, первісна сім'я, 

життєва філософія)? 

Ступінь 3: ситуативне підбадьорення. 

Яке позитивний вплив чинять події і життєві концепції на пацієнтку і її сім'ю? 

Позитивні (малоконфліктний) сфери пацієнта і його сім'ї доводяться до свідомості і 

послідовно заохочуються. Медикаментозне лікування? Фізикальне обстеження? Дієта? 

Релаксаційні методи? 

Наша здатність ідентифікуватися з іншими і відчувати, як вони, складається в 

результаті сприйняття нашого органічної єдності з суспільством. Безумовно, один з 

аспектів хвороби - прагнення пацієнток до цього почуття спільності, проте вони не 

можуть досягти його зовсім або в бажаної формі. У зв'язку з цим не можна залишити без 

уваги, що розлучення батьків, розлучення або розлука з партнером і сенсибілізація до 

питань справедливість / несправедливість в рамках сім'ї та в світі грають особливу роль, 

про що йде мова і в процесі терапії. 

Ступінь 4: вербалізація 

Які ще проблеми слід вирішити? Які три проблеми пацієнт хотів би торкнутися в 

найближчі 3-5 тижнів? Проблеми і нерозвинені сфери конкретизуються і вербалізуются; 

обговорюється комунікація з партнером за встановленими правилами (сімейна група, 

партнерська група, професійна група). 

Ступінь 5: розширення системи цілей. 
Які цілі є у пацієнта і його сім'ї на найближчі 3-5 років (місяців, тижнів, днів)? Що б він 

став робити у випадку охорони здоров'я, професії, сім'ї та суспільства, якщо б у нього не 

стало більше проблем? 

  



Тема 5. Шлунково-кишкові захворювання.  

1. Виразка шлунка і дванадцятипалої кишки. 

2. Запори. 

3. Емоційна діарея. 

4.  «Синдром подразненого кишківника» . 

5. Виразковий коліт і хвороба Крона. 

6. Порушення ковтання.  

 

Поглинання і виділення - основні функції шлунково-кишкового тракту. Але вони в 

своїх проявах знаходяться в певних відносинах з оточуючим людини світом, пов'язані з 

його емоційним станом, з відносинами з іншими людьми і з зовнішнім життєвим 

простором. Моторні, вегетативні, гуморальні і центральні процеси в цій соматичної сфері 

не можна ізолювати від душевного стану людини. Тому не дивно, що такі дії людини, як 

процес прийняття їжі, жування, ковтання, переварювання і виділення залишків міцно 

входять в більш тонкі рівні взаємодії людини - з оточуючими його іншими людьми. Це 

знаходить своє відображення в повсякденній мові - «тобі це не по зубах», «його важко 

розкусити», «ти навряд чи це переварити», «аж слинка потекла», і т. Д., Не кажучи вже 

про настільки багатому відображенні в мови процесу виділення - «з г .. змішати», «ти в 

повному лайні» і т. д. 

Новонароджена дитина в функціонально-психологічному відношенні являє собою 

суцільний рот. Це найголовніший інструмент взаємодії новонародженого з навколишнім. 

Так чи інакше, але годування і почуття ситості надалі, з розвитком дитини і становленням 

вже зрілої особистості, служать не тільки для досягнення насичення, але й 

опосередковують собою турботу, почуття безпеки, переживання того, що тебе люблять. 

Прийом їжі і процес насичення залишаються на все життя замісної можливістю 

задоволення, до якої можна завжди вдатися при будь-якому розчарування. 

Ця внутрішня зв'язок між психічним станом людини і процесом поглинання-виділення 

призводить до того, що емоційний стан людини при прийнятті їжі впливає на подальший 

процес її перетравлення. Такі переживання, як агресія, побоювання, страх, депресія, 

гальмують функції шлунка і кишечника, порушують моторику і як наслідок призводять 

спочатку до функціональних, а при прогресуванні процесу - до органічних змін структури 

шлунково-кишкового тракту. Агресія, побоювання, страх - біологічно ці переживання 

пов'язані з функцією скорочення м'язових клітин. При небезпеки чи агресії виникає 

рефлекторний спазм, напруга. Жодна жива істота, крім людини, не братиме їжу, 

перебуваючи в цих станах, тому що для цього потрібно спочатку розслабитися - 

висунутися зі свого панцира (натурального або м'язового). Сучасний ж людина 

переносить закони хижого світу в світ соціальних відносин. У порівнянні з тваринним 

світом він більш безпечний, але в ньому «небезпека» - це не стільки небезпека бути 

вбитим чи з'їденим, скільки небезпека бути звільненим. Людина не тільки здатний є в 

стані пригніченості, агресії або страху, а й вдається до поглинання великої кількості їжі як 

до засобу «заспокоїти нерви».В результаті їжа потрапляє в спазмованих, затиснутий від 

стресу стравохід, шлунок, кишечник. Наслідком цього є найширший спектр шлунково-

кишкових розладів, починаючи від гастриту і закінчуючи проривної виразки. 

Спорожнення кишечника в повсякденному житті пов'язується з агресивними 

почуттями, спрямованим проти особистості («про .. Чи з ніг до голови») . Анальна зона 

взагалі зв'язується з пригніченою боротьбою проти авторитету («ср .. я на них хотів») . У 

багатьох оборотах мови виявляється також безпосередній зв'язок понять калу і майна, 

особливо грошей (асенізатор - «золотар», «прибери своє лайно») . 

У багатьох тварин дефекація пов'язана з ситуацією спокою і безпеки. Ворожість не 

дозволяє їм виділити кал. Людина також прагне приурочити дефекацію до спокійного 

періоду дня, коли його не обтяжують важкі проблеми і турботи. У тварин виділення калу, 



як і сечі, використовується як мітка запахом і для відмежування своєї території. Кал тут 

має відношення до власності, до довірчої сфері, володіти. 

У ранніх психоаналітичних постулатах кінцева частина кишечника і анальна область 

вважалися ерогенною зоною. Маленькій дитині, поки він не переступить бар'єр відрази, 

гра з калом приносить задоволення; в окремих випадках зберігається фіксація на цих 

ранніх дитячих переживаннях. Пізніше затримка виділення калу також може переживати з 

приємним відчуттям, а відмова від володіння внаслідок вимушеної втрати калу зв'язується 

з втратою і переживаннями страху. Компоненти затримування, збереження калу, страх 

втратити щось матеріальне, позбутися його виражені вже у дітей. Виділення калу має 

характер подарунка в ставленні до коханої людини (батько, мати, нянька і т д.), Який, в 

свою чергу, привчає дитину регулювати свої виділення і приурочувати їх до бажаного 

моменту. 

Разом з тим нездатність щось утримати, перебільшена безкорислива віддача аж до 

переживання повної втрати пов'язані з легким, навіть занадто швидким і частим 

виділенням калу. Почуття пригніченості, безпорадності, безсилля пов'язано не тільки зі 

страхом, але і з посиленням діяльності кишечника (це добре знають солдати перед лицем 

ворога, артисти перед виступом і студенти перед іспитом). При емоційної діареї (частих 

проносах, не обумовлених патологічними процесами в товстому кишечнику) провідною 

причиною є більш-менш усвідомлено пережиті ситуації страху і ставляться підвищені 

вимоги з боку оточуючих. 

Поряд з харчовою поведінкою система травлення особливо придатна для соматичного 

посередництва в вираженні проблематики впевненості і захищеності, бо їжа являє собою 

саму початкову форму власності, яка гарантує існування, а травлення - саму початкову 

форму управління і користування цією власністю. 

Ці основні тенденції в міру розвитку людської особистості, її душевного і фізичного 

дозрівання і формування совісті набувають складне вираз: почуття провини і покаяння 

можуть виражатися у відмові від їжі або завзятій блювоті. Вовчий голод стає симптомом 

регресивного прагнення до захищеності перед обличчям перевищує можливості людини 

завдання. 

До прагнення до захищеності і власності можуть приєднуватися жадібність і прагнення 

до влади, в поводженні з вмістом кишечника може розігруватися проблематика віддання і 

утримання, а також прагнення до успіху і нав'язливе послух або, навпаки, впертість і 

відкинувся. 

Хвороби шлунково-кишкового тракту за своїми регресивним ознаками схожі з 

отримують в останні роки все більшого поширення депресивними і наркологічні 

захворюваннями. На відміну від них, хвороби шлунково-кишкового тракту більш 

маскують, ніж виявляють душевні переживання. Страх, внутрішня потреба і 

невпевненість часто витісняються шлунково-кишковими захворюваннями. Видимим в 

таких випадках залишається лише тілесний синдром. Якщо, нарешті, зачеплений орган 

або симптом вимикається медикаментозним або хірургічним шляхом (виразка шлунка, 

виразковий коліт), часто з'являються психічні симптоми - страх, депресія, наркотичні 

тенденції. 

Психосоматична медицина намагається розуміти мову органів як вираз емоційних 

феноменів і відмежовувати від факторів конституції і схильності. Тілесні феномени, 

пов'язані з харчової поведінки і травленню, співвідносяться з певними емоційними 

процесами: 

• труднощі оволодіння (стоматит, симптоми слизової рота);  

• нездатність щось проковтнути (порушення харчування, ковтання);  

• бути відкидаємо, зневажуваним (втрата апетиту, печія, блювання, схуднення);  

• безуспішні хронічні зусилля що-небудь переварити, засвоїти (болі в шлунку, надмірна 

перистальтика, пілороспазм, виразка);  



• хронічна неможливість що-небудь переробити (болі, ентероколіт, подразливість 

товстого кишечника);  

• неможливість віддати що-небудь (хронічні запори);  

• бажання викинути що-небудь (хронічний пронос).  

 

1. Виразка шлунка і дванадцятипалої кишки. 

картина особистості 

У типології виразкових хворих, які не орієнтованої виключно на модель психології 

неврозів, пропонується наступне поділ: 

1. Психічно «здоровий» виразковий хворий. Особистості з хорошою функцією Я і 

стабільними об'єктними відносинами, які при масивної неспецифічної або специфічної 

(що йде зі сфери оральних переживань) навантаженні при сильній регресії Я, 

ресоматизації і певної схильності шлунка хворіють на виразку в якості єдиної 

психосоматичної реакції.  

2. Виразковий хворий з неврозом характеру, формуванням псевдонезавісімих реакцій 

або обсесивно-депресивними рисами з оральними конфліктами, помітними оточуючим 

(наприклад, керівний працівник, що поширює навколо себе агресивне напруга). Конфлікт 

декомпенсі-ється при хронічному перебігу внаслідок особливих переживань образи, 

невдачі, любовної втрати після двофазного витіснення.  

3. соціопатіческіх виразковий хворий. Пасивно-залежні хворі зі слабким Я, надмірною 

залежністю від об'єктів, схильні до прориву інстинктів або параноидно-кве-рулятівним 

типам поведінки, зовні проявляють свої оральні конфлікти як «асоціальні хворі» 

(наприклад, хворі на виразку алкоголіки, рентні невротики), хворіють вже при дрібних 

зовнішніх відмовах в любові й жорстоке поводження до себе. Їх розлад шлунково-

кишкового тракту стає зрозумілим як відповідні їх психічним потребам органний модус 

або фізіологічні кореляти.  

4. «психосоматичний» виразковий хворий. Невиразні особистості з бідної фантазією, що 

представляються своєрідно ригідними і механічними в способі життя і об'єктних 

відносинах, що виробляють при дослідженні почуття повної порожнечі відносин. Вони в 

змозі бачити в оточуючих лише самих себе і при специфічних навантаженнях і кризах 

(часто - в зв'язку з втратою об'єкта) звично психосоматично реагують. Часто поряд з 

виразковою хворобою спостерігаються і інші психосоматичні порушення, такі як 

лихоманка, серцеві симптоми, ревматизм і т. Д. Крім того, у таких пацієнтів констатують 

почастішання нещасних випадків і оперативних втручань.  

5. «Нормопатіческій» виразковий хворий, надмірно орієнтований на нормальність 

поведінки, надмірно адаптивний, з виразними обмеженнями Я на основі вираженої 

тенденції заперечення (наприклад, реальності власного стану виснаження і фізичного 

самопочуття). Як робочі або дрібні службовці, часто працюють додатково за 

сумісництвом, вони знаходяться в стані хронічної саморуйнівній стресовій 

перевантаження, на тлі якої часто блискавично з'являється виразкова симптоматика.  

Відносно манифестного поведінки в літературі розрізняють пасивний і гіперактивний 

тип виразкового хворого. 

Пасивний виразковий тип схильний до субдепрессівного фону настрою і прямо 

висловлює свої потреби в залежності. Він вважається маніфестной-залежним. Виразковий 

напад настає, «коли несвідомі або свідомі бажання залежності зустрічають відмову» 

(Freyberger, 1972). При пасивному типі несвідомий страх бути покинутим стоїть на 

першому плані і веде до постійного напруження. Ці індивідууми шукають обставини і 

людей, які їх «не можуть покинути».Це люди, які «не можуть повірити», що дружина їх 

більше не любить. В результаті кожне сумнів, відсутність люблячого погляду може 

викликати панічну реакцію. До таких напруженням може вести і страх перед 

авторитарною батьківською фігурою. Кроки до самостійності і незалежності не робляться. 



Хворий насолоджується перевагами залежності і відмови від будь-якого ризику. Життєва 

стратегія полягає в тому, щоб бути захищеним. 

Цей маніфестной-залежний, пасивний виразковий тип часто походить із родини, в якій 

він був розбещений дуже турботливою матір'ю. Хворому не вдається досягти переривання 

«психологічної пуповини», стати незалежним від матері. Він залишається з бажанням 

захисту і допомоги, сильно прив'язаним до материнської фігурі, в той час як батько може 

зайняти лише другорядне становище, коли його «визнають».Loch описує нездатність 

деяких хворих вчитися «вистояти в конкуренції з батьком», знайти «визнання і 

підтвердження себе як чоловіки».Хворі і при виборі партнера керуються своєю потребою 

в захищає турботі. Чоловіки цього типу часто вибирають в дружини тип своїх матерів. 

При гиперактивном виразковому типі бажання залежності дуже сильні, проте 

відкидаються хворими. Вони відмовляються від своїх бажань, що походять з оральної 

сфери переживань, і тим самим фрустріруют самі себе. Гіперактивний тип позбавлений 

спокою. Він агресивно переслідує свою мету, компенсаторно прагне до незалежності і 

постійно прагне довести свою силу. Пацієнт має потребу в такому підтвердженні, 

оскільки не в змозі забезпечити собі почуття захищеності іншим способом, окрім 

досягнення успіху. Цей тип шукає успіху, але в цілому неуспешен, оскільки предметом 

його прагнень є визнання себе і престиж. Це - дон Жуани досягнень і успіху, вони 

одночасно активні і невпевнені в собі. 

Наочне уявлення про конфлікти у хворих із захворюваннями шлунка дано 

Александером: інфантильні бажання залежності мають тут специфічний зміст - отримати 

шляхом пасивного харчування любов і увагу - спонукання, які вступають в конфлікт зі 

зрослим Я. орально-рецептивні бажання, які на міжособистісному рівні означають 

безпеку, близькість, любов, турботу, а на рівні їжі - бути нагодованою, можуть не 

реалізуватися через дві причини. Вони будуть відхилятися через внутрішню 

амбівалентності за допомогою активності, детолюбія, наполегливій самостійності і 

самоствердження, агресії проти захищають їх і втілюють материнство осіб шляхом 

перегравання, отвергания, зневаги, сверхкомпенсации і / або будуть фрустрировать 

внаслідок зовнішнього відмови, може бути, внаслідок втрати тих чи інших осіб, довірчого 

оточення або внаслідок перевантаження себе роботою, самостійністю або 

відповідальністю. 

Пасивно-оральні бажання у чоловіків часто набувають відтінку ніжної прихильності, 

залучення до себе уваги більш сильних особистостей і не допускають едипового 

суперництва з усіма наслідками, що випливають з цього фрустрационную наслідками. 

Як бажане пасивно-оральное поведінку, так і агресивна орально-залежна готовність 

шлунка ведуть до установки в плані «насичення» або «перетравлення», відбувається 

хронічне підвищення функцій органу з гіперсекрецією. 

Простежуючи ранні дитячі модальності відносин з псіхоетіологіческіх позицій, можна 

бачити, що вони ведуть до фіксації на оральному лібідоносної рівні. Досвід показує, що як 

відмова, так і заохочення можуть мати місце при фіксації на оральної стадії лібідо. При 

цьому слід враховувати, що кожне заохочення містить в собі елемент відмови, оскільки 

воно шкодить підготовці дитини до наступним неминучим вимогам життя, формування 

власної активності і самостійності. Воно затримує тренування дитини, в якої він потребує, 

щоб в подальшому, керуючись власними мотивами і масштабом діяльності, мати 

можливість розвиватися самостійно. 

Картина особистості виразкових хворих вивчалася в численних роботах (Levenstein et al 

., 1992; Jain et al ., 1995; Jess, 1994; Levenstein, 1999; Lydiard et al ., 1994; Mcintosh et al ., 

1983; Piper, Tennant, 1993 ; Raiha et al ., 1998). 

психотерапія 

Специфіка психотерапії пацієнтів з травними розладами полягає у впливі на нервово-

психічні складові етіопатогенезу захворювання, а також у виявленні та корекції системи 

чинників «агресії» і «захисту», що діють на психологічному рівні. При цьому розлад 



системи травлення розглядається як інтегральна характеристика порушень в системі 

властивостей особистості, нейроендокринної регуляції і виконавчої вісцеральної системи 

органів травлення, що має онтогенетическую природу (Симаненко і ін., 1994). Основними 

завданнями психотерапевтичного впливу є корекція і попередження психологічних 

порушень, психологічна адаптація до умов зовнішнього середовища, навчання здоровому 

способу життя і навичкам подолання стресу. 

Велике значення має як небажання психосоматичного пацієнта визнавати проблеми в 

психічній сфері, так і страх перед психотерапевтом. Подолання опору виявлення 

психотравмуючих подій - серйозне завдання, яке включає в себе кілька етапів: 

встановлення раппорта з пацієнтом, визначення його основних труднощів, подолання цих 

труднощів з метою ослаблення накопичених негативних емоцій і відновлення позитивної 

перспективи. 

Одним із завдань терапії психосоматичного хворого є звільнення його від жорстких 

когнітивних установок, що зв'язують заборон, породжених особливостями соціально-

психологічних стресорів, форм психологічного захисту і компенсації, полегшення виходу 

емоцій через альтернативні канали, які не призводять до напруги самого пацієнта і 

прийнятні для суспільства. 

Мішенями психотерапевтичної роботи можуть також бути: 

• високий рівень тривожності як показник неуспішності переробки психологічного 

конфлікту;  

• інтегрований комплекс відносин до хвороби, що свідчить про відносність соціально-

психологічної адаптації хворих;  

• дисгармонійно організовані зв'язку психологічних характеристик особистості, що 

полегшують і потенціюють зрив адаптаційно-компенсаторного психосоматичного 

процесу;  

• вузькість «спектра» використовуваних захисних механізмів і неадекватні поведінкові 

стратегії.  

В даному випадку психотерапія спрямована перш за все на усвідомлення неможливості 

одночасно реалізувати протилежні бажання, а значить, це робота з вибором і 

пристосуванням, ресурсами, сімейною історією і багатьма іншими складовими людського 

життя. Робота психотерапевта орієнтована на особистісний ріст, дорослішання пацієнта. 

У гострій фазі з хворим не слід вести бесіди, спрямовані на розкриття конфліктів, але 

треба використовувати всі можливості для обговорення необхідних змін в поведінці і 

побуті. Лише з часом в ході психотерапії можна намагатися впливати на соматичні 

функції, які беруть участь в патогенезі виразки. Для відносин з хворим корисно, якщо 

лікуючий лікар спочатку визначить, до якого типу належить даний пацієнт. Пасивний тип 

язвенника шукає захисту в спілкуванні з лікарем, в той час як з гіперактивним типом 

показана інша тактика: слід мати на увазі роздвоєність хворого між його прагненням до 

незалежності і одночасної потребою в пасивної залежності. 

У виразкових хворих добре зарекомендував себе аутотренінг. Як і при багатьох інших 

психосоматичних станах, груповий тренінг дає більше переваг в порівнянні з 

індивідуальним.Особливо гіперактивним типом важливо дізнатися, що можна бути 

активним і в розслабленому стані. Позитивний перенос на терапевта також дає переваги 

при цій формі терапії. 

Перш за все слід звернути увагу на те, щоб хворий отримував допомогу, в якій він 

несвідомо потребує. Це вимагає від лікаря розуміння сенсу симптому і правильного 

тлумачення часто пропонованих вимог подальших обстежень, медикаментів або операції 

(пасивна позиція) у зв'язку з життєвою історією і соціальною ситуацією хворого. Відносно 

цих бажань ні в якому разі не можна йти на поводу у хворого. 

Виразковий хворий нерідко може парадоксальним чином психічно стабілізуватися 

після хірургічної операції, в цьому сенсі можна говорити про «психосоматики з 

ножем».Після такої хірургічної легалізації хворобливого статусу оточення починає 



ставитися до пацієнта як до «справжньому хворому».Тепер він може вільно висловлювати 

свої бажання залежності без страху отримати клеймо невдахи, що випробовується 

деякими психосоматичними хворими. З іншого боку, при оперативному лікуванні, 

особливо на ранніх стадіях, існує специфічна небезпеку того, що психічна проблематика 

залишається відкритою, з можливістю зміни симптомів, в той час як несвідома динаміка 

конфлікту продовжує працювати далі. За Frey - berger, Leutner, після оперативного 

втручання на шлунку зміна компонентів нерідко відбувається у вигляді зловживання 

алкоголем, а також психоневротичних і / або психосоматичних симптомів. 

сімейна психотерапія 

Залучення сім'ї сприяє успішності терапії. Для цієї мети Любан-Плоцца запропонував 

для психосоматичних хворих сімейну конфронтацію. 

Сім'я утворює органічну єдність, причому хворий член стає носієм сімейних 

конфліктів. Пожвавлення емоційних сил при сімейної конфронтації може дати значну 

економію часу в лікуванні. Чим більше сім'я відчуває свою відповідальність за допомогу в 

лікуванні, чим більше хворий відчуває себе зрозумілим, тим більше шансів на одужання. 

Залучення сім'ї в терапевтичний процес цінно і тому, що хворі на виразку часто мають 

обтяжений в цьому відношенні анамнез. При цьому відносини в родині, з партнером або 

дітьми є джерелом множинних конфліктів. Сімейна конфронтація має також 

профілактичний ефект, оскільки певною мірою сприяє запобіганню психологічного 

наслідування готовності до виразки. Усунення труднощів взаєморозуміння і 

внутрішньосімейних конфліктних ситуацій може запобігти типові для виразкового 

хворого ранні порушення взаємодії у дітей наступних поколінь. 

Успішно використовуються також методи гештальт-терапії, транзактного аналізу, арт-

терапії, психодрами, тілесно-орієнтованої терапії, когнітивної психотерапії. 

 

2. Запори. 

картина особистості 

Пацієнти, які страждають запорами, часто виявляють так звану анальну тріаду Фрейда: 

упертість - любов до порядку - ощадливість. Ці ознаки і їх крайності - нетерпимість, 

педантизм і скупість - виявляються перш за все в рамках обсесивною структури 

особистості. Ймовірно, вихідна особистість і виховання любові до чистоти рано 

призводять до рігдному «над-Я», до интроекции (засвоєнню) батьківських масштабів як 

власного світу цінностей. 

Як причинний сімейна ситуація зазвичай описується дитинство з суворою матір'ю, яка 

дуже вимоглива до дітей щодо дарування і отримання подарунків. Все, що вони самі 

отримують в подарунок, вони повинні відповідно до вимог батьків тут же розділити з 

іншими. Ці діти і самі стають надмірно вимогливими щодо дарування і отримання 

подарунків. З поданням про самовіддачу зв'язуються фантазії про свої обов'язки, що 

призводить до стійких захисним формам поведінки, оскільки такі люди часто орально 

загальмовані, т. Е. Не можуть нічого собі дозволити, і для них страх втрати стає тим більш 

загрозливим. Матері часто не сприяють переживання повноти, достатку, тому оральні 

фрустрації і анальні страхи втрати об'єднуються і віддача може зв'язуватися з 

негативними емоціями. Поки не ясно, чи достатньо цих загальновизнаних зовнішніх умов 

для розвитку захворювання. 

Хронічні закрепи спостерігаються здебільшого у анксіозних і депресивних, зовні 

спокійних, але внутрішньо напружених, малообщітельних і невпевнених у собі пацієнтів. 

Александер наступним чином позначив їх установку: «Я нічого не можу очікувати від 

інших і тому можу їм нічого не давати, я повинен утримати те, що у мене є» . 

Іноді запор розвивається як компенсація надмірного насолоди витратами. Тут мова йде 

про добродушних людей, які схильні роздавати на всі боки. Це, може бути, пояснює 

більшу схильність до закрепів у жінок, ніж у чоловіків: в жіночій соціалізації готовність 



до жертв має, як і раніше, велике значення. Часто хворі надмірно стежать за діяльністю 

свого кишечника. 

Schwidder спостерігав такі зв'язку переживань при хронічних запорах: 

1. Тілесний радикал протестної реакції.  

2. Спроба утримати, щоб опанувати, вистояти.  

3. Відступ в страху.  

4. Страх і захист від занадто великої віддачі.  

5. Зв'язок дефекації з «брудними» спонуканнями, які сприймалися з почуттям провини 

або як небезпечні, і тому відкидає.  

Хронічний запор в дитинстві слід розуміти як проте-стную реакцію, в т. Ч. Як протест 

проти надмірно педантичного навчання охайності. 

психотерапія 
Основним елементом програми психотерапії є рішення задачі психосоціальної 

адаптації з обов'язковим залученням хворого в процес діагностики і лікування. Дієтичні, 

фізично активують і виховні заходи можуть надати несподівано хорошу дію. Аутотренінг 

також добре зарекомендував себе при лікуванні хворих з хронічними запорами. Якщо ці 

заходи виявляються безуспішними, показані і зазвичай бувають успішними 

симптоматично орієнтовані психотерапевтичні бесіди. 

Успішно використовуються також методи гештальт-терапії, транзактного аналізу, арт-

терапії, психодрами, тілесно-орієнтованої терапії, танцювальної терапії та сімейної 

психотерапії. 

 

3. Емоційна діарея. 

картина особистості 
Особистість характеризують страх перед авторитарними фігурами і почуття 

безпорадною залежності. Почуття безсилля, виснажений компенсуються надмірним 

бажанням визнання себе і соціального успіху. 

У сфері особистості домінує бажання визнання власної значущості і можливостей в 

поєднанні з латентним свідомістю надмірності вимог і своєї слабкості. Є безпорадна 

залежність від сильних об'єктів з рецептивних і оральними агресивними бажаннями. 

Александер (1951) писав про хронічній діареї: «Що Входить до симптому витіснений 

психологічний фактор - це сильна потреба дарувати і робити добро. Хворий може 

вступати у відносини залежності від інших, але при цьому він відчуває, що він повинен 

щось зробити, щоб компенсувати всі, що він отримав. Але замість реальної дії він 

заспокоює свою совість цієї інфантильною формою подарунка вмістом свого кишечника» 

. 

Несамостійна поведінку хворих з проносами, їх схильність все віддати є виразом 

страху, але це можна інтерпретувати також як підпорядкованість перед більш сильним, 

зазвичай перед авторитетом батька. Метою терапії є усвідомлення хворим свого 

конфлікту і його впливу на психосоматичні симптоми. Завдяки аналізу своєї життєвої 

ситуації пацієнти в стані подолати внутрішній конфлікт між величезними очікуваннями, 

надмірними запитами і перебільшеним страхом перед авторитетами. 

психотерапія 

Чисто медикаментозні засоби є терапевтично недостатніми. Що лежить в основі 

конфлікт може успішно опрацьовуватися в рамках індивідуальної та групової 

психотерапії, якщо хворий досить мотивований для такого лікування. 

Можуть використовуватися методи гештальт-терапії, тран-зактного аналізу, арт-терапії, 

психодрами, тілесно-орієнтованої терапії, танцювальної терапії та когнітивної 

психотерапії. 

4.  «Синдром подразненого кишківника» . 

картина особистості 



Картина особистості хворих не однакова, є вказівки на тенденцію до обсесивно-

невротичної переробки переживань при основний депресивної структурі і на високий 

рівень страху у цієї групи хворих. 

У ситуації, що викликає захворювання, івтемахконфлік-тов часто видно зв'язок зі 

страхами: перед іспитами, при непорозуміннях з учителями, керівниками або батьками. 

Характерно, що в більшості випадків переживання страху витісняється зі свідомості і 

проявляється ізольовано на рівні соматичної сфери. У картині особистості часто 

виявляються реактивні структури: хворі контролюють всі прояви почуттів, зовні 

виглядають бадьорими, підкреслено впорядкованими, вміло приховують свої страхи, 

причому нерідко за допомогою молодцювато і перебільшено чоловічий манери триматися. 

Всі їх поведінку визначає латентний страх втратити своє обличчя і випасти з ролі 

незалежно від того, чи виявляють вони агресивність або слабкість. Якщо ретроспективно 

простежити розвиток особистості, то можна виявити, що в своєму моторному і 

емоційному розвитку по відношенню до батьків і інших людей хворі залишалися 

залежними, не могли досягти самостійності. Внутрішньо вони залишаються 

орієнтованими на близькість, розуміння і гармонійні зв'язку з батьками та авторитетними 

особами. 

психотерапія 
В першу чергу показані дієтичні заходи; лікування є чітко більш успішним при 

комбінації з консультативно-підтримує психотерапевтичним втручанням. Показана 

розкриває терапія, яка виявляє в ряді бесід пригнічені фантазії і емоції і актуалізує їх у 

виставах і почуттях. При цьому відбуваються розкриття і переробка конфліктної ситуації.  

Успішно використовуються методи гештальт-терапії, тран-зактного аналізу, арт-

терапії, психодрами, психосинтеза і нейро-лінгвістичного програмування. 

 

5. Виразковий колит і хвороба Крона 

картина особистості 

Вже при першому описі Крон (Crohn, 1932) та інші лікарі виявили «психічні побічні 

явища» у хворих і поставили запитання, чи не призводить чи до захворювання або його 

ускладнень особлива особиста вразливість і наскільки наявні у хворих психічні зміни є 

вторинними, що виникають як наслідок важкого хронічного захворювання. 

Не можна знайти специфічну для всіх хворих структуру особистості і конфліктів, проте 

в цілому звертає на себе увагу той факт, що далеко не всі з цих хворих можуть домагатися 

визнання і розкриватися. Це відповідає ознакам депресивної структури особистості. 

Зв'язок з рідною домівкою, з матір'ю і батьком, вразливість внаслідок розриву з сім'єю - це 

основоположні риси людського розвитку, і вони знаходять відображення в ситуаціях 

захворювання і структурі особистості при багатьох невротичних і психосоматичних 

порушеннях, так само як і в рамках нормального розвитку. 

Дослідження Uexkull, Wirsching і Stierlin (1982) і Wirsching показали, що сім'ї хворих на 

виразковий коліт або хворобу Крона відрізняються особливою згуртованістю. Однак при 

цьому сім'я дуже сильно відмежовується від навколишнього світу. Хворі частіше походять 

із сімей з симбиотической структурою відносин, в яких мало говорять про почуття. 

Petzold, Reindel висувають гіпотезу про те, що пацієнти з хворобою Крона 

феноменологически відрізняються від хворих виразковим колітом. У той час як хворі з 

виразковим колітом пізно розлучаються з рідною домівкою і зберігають симбіотичний 

структуру відносин, відділення від батьківської хати у випадках хвороби Крона 

відбувається раніше і вираженість симбіотичних стосунків набагато менш сильна. Хворі 

виразковим колітом демонструють низьку тенденцію до індивідуалізації, а ознакою 

пацієнтів з хворобою Крона є їх виражена здатність до інтроспекції. Подібність між двома 

групами хворих описується щодо уникнення агресивних з'ясувань відносин і нездатності 

дозволити собі розчулитися. 



У хворих колітом часто вже на самому початку захворювання виявляються типові 

особливості особистості, які, мабуть, є грунтом для розвивається в подальшому 

захворювання, що показав Engel в своєму аналізі великого числа історій хвороби осіб 

різних національностей.У них низька самооцінка, вони надмірно чутливі до власних 

невдач і характеризуються сильним прагненням до залежності і опіки. Відповідно до 

цього вони вважають за краще міжособистісні відносини, які дають їм опору (ключові 

фігури). Втрата відносин з ключовою фігурою несвідомо переживається хворим як загроза 

власному існуванню. У соціальних стресових ситуаціях втрати відносин патогенними 

можуть виявитися зміна звичного оточення або зміни на роботі, після чого відбувається 

маніфестація виразкового коліту. Захворювання може, таким чином, розглядатися як 

еквівалент реакції печалі. Freybergeer вважає характерними для хворих на коліт 

інфантильність, готовність до депресивних реакцій, нарцисизм і блокований агресію. 

Хворим бракує свідомого переживання агресії і відповідної поведінки. Вони часто також 

прагнуть до успіху при знижених фізичних можливостях. Luban - Plozza, Meerloo 

говорили в зв'язку з цим про «кишковому самогубство» . 

Згідно з даними багатьох авторів, цим хворим властиві так звані анальні риси характеру 

типу точності, акуратності, пунктуальності, почуття обов'язку. Fain і Jores писали про 

емоційну бідності хворих на коліт: вони не здатні сприймати і вербалізувати емоції і 

конфлікти. Так як хворі відкидають свої емоційні переживання, вони нездатні до 

переробки втрат або розставань. Marty, De M ' Uzan і Junker описали зв'язок між 

схильністю до соматизації і «емоційної неписьменністю» або емоційної незрілістю. 

При великій кількості особистісних варіантів слід звертати увагу перш за все на типову 

для окремих хворих зв'язок підвищеної вразливості з ситуаційної обумовленістю хвороби. 

При хвороби Крона і виразковий коліт в окремих випадках можна спостерігати що 

позначається як «синдром зсуву» взаємозамінність між ендогенними психозами і цими 

кишковими захворюваннями. 

Виразковий коліт відноситься до захворювань, при яких вже на ранніх етапах 

виявляється ситуація, яка обумовлює їх з психосоматичних позицій. У 60% всіх нових 

хворих або повторних хворих колітом тілесним проявам передують депресивно забарвлені 

життєві ситуації з переживанням дійсної або уявної втрати об'єкта. За Weizsacker, 

маніфестація і загострення страждання корелюють з «катастрофами переживання».У 

більшості хворих безпосередньо перед початком захворювання виявляються важкі 

переживання в зв'язку з такими обставинами, як смерть близької людини, втрата 

сексуального партнера або розлука з близькими людьми, а також з такими ситуаціями, як 

зміна звичного житла, переїзд на інше місце проживання, хірургічні операції. 

Спостерігається зв'язок цих переживань з хворобливою реакцією у вигляді печалі, т. Е. 

Перш за все з недоліком виживання печалі, а також особливо сильну тенденцію до 

прихильності. В окремих випадках можна чітко простежити, як переживання розриву і 

втрати заперечуються через їх психічної значимості. До теперішнього изживанию печалі 

відносяться інтенсивна емоційна реакція і психічна переробка втрати, яка охоплює як 

минулі, так і поточні переживання. Примітно, що і нормальні реакції печалі беруть участь 

у формуванні психосоматичних порушень з шлунково-кишковими симптомами. 

Такі ж чинники зустрічаються при рецидивах. Так, Engel 24 з 30 випадків відзначав 

переживання розлуки при поновленні симптоматики хвороби в ситуаціях пригніченою 

агресії і гніву. Крім того, описані ситуації, пов'язані з підвищеними вимогами до пацієнта 

або з необхідністю самостійної діяльності. Ці ситуації також можна розглядати в плані 

втрати безпеки і як відхід від залежності, яка до цього гарантувала захищеність. Як і при 

інших психосоматичних захворюваннях, при виразковий коліт поряд з явно залежними 

хворими описуються активно сверхкомпенсірованний і псевдонезавісімие хворі. 

Приказки і народна мудрість: накласти в штани від страху; тремтіти від страху; 

дрейфити ; отримати прочухана; покінчити, розправитися з чим-небудь; відпустити на всі 



чотири сторони. Багатство або гроші і кал часто разом згадуються в розмовній мові:  

«золотар», «гроші не пахнуть» ; побачити уві сні лайно - до грошей. 

Розлади і фізіологія. Кишечник реагує на емоційний стан дуже чутливо. У стані 

психофізичного розслаблення кишка виглядає зазвичай блідою, при цьому вона слабо 

кров'ю, мало перістальті-рует, секреція травних ферментів знижена. При душевній напрузі 

кровопостачання різко зростає, то ж відбувається і з перистальтикою, і з секрецією. 

Активна перистальтика надає виганяє ефект і призводить в результаті до проносу.  

Пацієнт з хворобою Крона переробляє свої конфлікти переважно в сфері тіло / 

відчуття. Тим самим він намагається уникнути конфліктної для нього сфери контактів. 

Часто ми зустрічаємо нервового, нетерплячого, надчутливого і легко вразливого людини, 

чия здатність розслабитися і насолоджуватися блокована. У сфері розум / діяльність він 

схильний до поведінки з елементами нав'язливості і яскраво вираженим самоконтролем. 

Його професійні досягнення тісно пов'язані з його ставленням до сфери контактів. Він 

прагне до тісного спілкування з вузьким колом людей, бажаючи близькості, визнання і 

захищеності; з іншого боку, він хотів би залишитися незалежним, оскільки дуже тісна 

близькість здається йому загрожує. Сфера фантазії характеризується перш за все 

соціальними очікуваннями і страхами. Установки до процесу травлення і дефекації 

формуються вирішальним чином вже в ранньому дитинстві. Вихований в прагненні до 

охайності, дитина вчиться контролювати свої відправлення, т. Е. Стримуватися і 

спорожняти кишечник в один і той же час. 

При психотерапевтичної роботі з хворими на виразковий коліт відзначається зазвичай 

крайня вираженість вторинних актуальних здібностей при обмежених і недостатньо 

розвинених первинних здібностях. У сім'ях цих хворих особливо цінуються акуратність, 

охайність, пунктуальність, слухняність, працьовитість, діяльність, обов'язковість, 

справедливість, ввічливість. Постійно стикаєшся з концепціями типу «яке на дому, таке і 

самому», «точність - ввічливість королів», «без праці не витягнеш і рибки зі ставка» і ін. 

Зовнішні контакти, розширення горизонтів і поїздки зазвичай відкидаються під девізом 

«все миліше рідний хата».Внаслідок амбівалентного ставлення до батьків, перш за все до 

матері, яке полягає в конфліктності процесу прихильність / відділення, недостатньо 

розвинені первинні здібності довіру, віра, надія, контакти і сексуальність, однак, 

закладені в кожній людині, вони можуть бути перебудовані. 

Якщо з точки зору психології інтерпретувати пронос при хворобі Крона, то це означає, 

що у хворої людини часто бувають проблеми з розподілом часу. Часто зустрічаються 

люди, які так само, як і їхня травна система, приділяють недостатньо часу тому, щоб 

аналізувати, диференціювати і спокійно сприймати. Замість цього вони дуже поспішають 

зробити висновки: «час - гроші».Травлення означає також здатність виводити з організму 

непотрібні речовини. З цієї точки зору часті випорожнення і пронос при хворобі Крона 

можуть розглядатися як символічна спроба позбутися від чогось, що не має великої 

цінності для хворого, що несе небезпеку і тривогу (щось, що не можна «переварити») . 

психотерапія 
Поряд з медикаментозним лікуванням в гострій стадії необхідна також підтримує 

психотерапія, спрямована на полегшення важкого загального стану і ослаблення 

регресивною установки хворих. На початку довготривалої підтримуючої психотерапії 

ставиться завдання вибудовування стабільних об'єктних відносин. Ця підтримуюча, 

підбадьорлива форма психотерапевтичної бесіди шляхом терплячого вислуховування, 

активного консультування і цілеспрямованих вказівок до дій в питаннях подолання 

хвороби вимагає стабільних взаємин з хворим. Метою зміцнює «Я терапії» є 

стимулювання автономності та довіри до власної компетенції. Пацієнти з хворобою 

Крона, внаслідок своєї виражена потреба до автономії, мають тенденцію до більш 

раннього порівняно з хворими на виразковий коліт переривання терапії або взагалі 

відмови від неї. 



Психосоматичні взаємозв'язки вимагають не тільки індивідуального підходу до 

діагностики, але і диференційованих показань до проведення психотерапевтичних і соціо-

терапевтичних заходів. Вони включають сугестивні, гіпнотичні методики, гештальт-

терапевтичні техніки, зняття напруженості за допомогою аутогенного тренування, 

функціональну розрядку і концентровану терапію рухами аж до групової терапії (закриті 

групи, рідше повністю відкриті, які мають більш слабку внут-рігрупповую згуртованість) і 

індивідуальну аналітичну терапію . 

При виразковий коліт обговорюється питання про необхідність дуже раннього початку 

аналітичної (заснованої на емоційної залежності) терапії, т. Е. Таких варіантів 

психотерапії, які дають відчуття безпеки і захисту. Розкриває терапія при вираженій 

тяжкості клінічної картини часто має лише обмежені можливості. Власні мотивації 

хворого, його не завжди достатня розсудливість і хронізації зовнішньої і внутрішньої 

життєвих ситуацій зазвичай ускладнюють доступ до хворого. 

У групах апробовані невербальні і тілесно-орієнтовані методики. Аутогенне 

тренування, функціональне розслаблення все частіше заміняють перш загальноприйняте 

при виразковий коліт лікування гіпнозом. 

Успішно використовуються також методи транзактного аналізу, арт-терапії, креативної 

візуалізації, терапії, сфокусоване на вирішенні, психосинтеза. 

 

6. Порушення ковтання.  

Під узагальненим поняттям «порушення ковтання» описуються функціональні 

порушення актів прийому їжі і ковтання. Психосоматичне значення мають наступні 

синдроми: 

• заковтування повітря (аерофагія);  

• утруднення ковтання з почуттям тиску в горлі або без нього; • порушення ковтання з 

блювотою (так званий блювотний невроз);  

• «синдром грудки» - страх ковтання.  

Загальним для цих порушень є те, що акт ковтання, що протікає як рефлекторний 

процес з послідовним розслабленням і напругою м'язів, не може регулюватися, хоча для 

цього немає органічних причин. 

Процес ковтання природним чином приводиться в дію завдяки прийому їжі, але може 

виникати і внаслідок «порожніх ковтків», т. Е. При ковтанні повітря або слини. З цим 

пов'язана можливість психосоматичних порушень. Якщо почуття відрази до їжі або 

взагалі налаштованість на протест дуже сильні, то може виникнути навіть 

антиперистальтика з готовністю до блювоти і її появою. Блювота - це вроджена захисна 

функція у тварин і людини, яка усуває шкідливу речовину шляхом антиперистальтики. У 

людини це часто буває пов'язано з почуттям огиди. У процесі розвитку і виховання 

почуття відрази і відкидання зміщується з їжі і символічно перекладається на різні 

ситуації, особистості і внутрішні стану. Але і при цьому місце зовнішньої небезпеки і 

корисних шаблонних реакцій може займати своєрідна для людини внутрішня ситуація. 

 «Синдром грудки» проявляється відчуттям стороннього тіла в горлі, для якого немає 

органічної причини і яке ускладнює акт ковтання: «як ніби кому варто в горлі» або «як 

ніби хтось здавлює горло».Це відчуття існує незалежно від акту ковтання. Але щоб 

усунути його, потрібно ковтнути, завдяки чому виникає суб'єктивне утруднення ковтання, 

яке, однак, не можна розглядати як дисфагию, майже завжди обумовлену органічною 

причиною. 

Деякі хворі відчувають страх перед ковтанням з побоювання вдавитися і таким чином 

загинути від задухи, але не пред'являють скарг на відчуття клубка в горлі. Хворий жує 

дуже повільно і маленькими порціями, ретельно готуючись до акту ковтання, уникає 

інших людей, намагаючись їсти на самоті. При цих страхах на перший план виступає 

ситуація конфлікту і розриву відносин залежності від батьків або партнера, коли 



амбівалентність зв'язків концентрується на почутті залежності від батьків з 

високоамбівалентной установкою і з бажанням смерті і відповідним почуттям провини. 

При оцінці функціональних моторних порушень закономірно припущення, що в цій 

формі функціональних порушень виражається несвідома установка на ухилення від 

прийому їжі. Це захисне напруження зосереджується на верхньому відрізку стравоходу, 

саме там, де починається мимовільний акт ковтання. 

Зазвичай при цьому виявляються істеричні конфліктні ситуації або депресивні стани з 

іпохондричними рисами. Орально-агресивні імпульси, власна активність і протест 

придушуються. При депресіях в 10% випадків як її соматичний еквівалент виникає тиск в 

горлі з порушеннями ковтання. Відчуття грудки в горлі є класичним симптомом істерії. 

Саме у жінок ковтання часто пов'язано з сексуальними рецептивних фантазіями, які 

відкидаються. Ком в горлі, куля, який розростається, почуття, ніби хтось здавлює горло 

або в ньому залишаються шматочки їжі - все це характерні прояви депресивних або 

істеричних хворих. При істеричних розладах прийом їжі і ковтання, як уже сказано, 

пов'язані з сексуальними фантазіями. При цьому почуття страждання зазвичай 

малопомітно, а симптом підключається з метою отримання вигоди від хвороби. Страх 

перед ковтанням їжі і навіть власної слини у хворих з депресією і неврозом обумовлений 

амбівалентним конфліктом розлуки. 

психотерапія 

Суґестивні і тренують процедури корисні тільки при виражених істеричних станах 

(«істеричний кому») . Спроби медикаментозного лікування малоефективні. Розкриває 

психотерапія є методом вибору, перш за все для виявлення психічного обтяження і його 

переробки. Але страх перед ковтанням після його подолання може повертатися при кризах 

за механізмом «слабкої ланки» . 

Успішно використовуються методи транзактного аналізу, арт-терапії, креативної 

візуалізації, терапії, сфокусоване на вирішенні, психосинтеза. 

Позитивна психотерапія при шлунково-кишкових захворюваннях 

Виразка шлунка і дванадцятипалої кишки 

Виразка шлунка і дванадцятипалої кишки - здатність давати вихід напрузі і 

конфліктів. 

Розлади і фізіологія. Незадоволена або надмірно сильна потреба в прихильності і 

надійності, як і їжа, переробляється шлунком. Шлунок реагує так, ніби людина голодна. 

Психологічні причини відображені в наступних питаннях: чому людина шкодить собі, 

наприклад, надмірним споживанням кави, алкоголю і нікотину? Чому він не може 

вирішувати свої проблеми інакше, як доставляти своєму організму речовини, які 

приносять короткочасне полегшення, створюючи собі тим самим згодом нові фізичні, 

психічні та соціальні проблеми? 

У великого числа страждають захворюваннями шлунку прагнення до професійного 

успіху і грошей витісняють турботи про духовну їжу. 

Сфера контактів часто недостатньо розвинена. При розставання, втрати захищеності 

часто відбувається загострення хвороби. 

Прагнення до прихильності, завищені очікування і домагання грають в сфері фантазії 

виїдають роль. За допомогою уяви людина хотіла поринути в кращий світ. У 

батьківському домі пацієнтів з виразкою шлунка важливу роль грали перш за все 

досягнення і ощадливість. Почуття типу озлобленості і гніву не виражає відкрито, а як би 

«ковтати», «з'їдалися» (неправильно розуміється чемність). Іноді, однак, зустрічаються і 

такі батьки, які просто «перегодовували «своїх дітей їжею і увагою. З іншими людьми 

сім'я зазвичай мало спілкувалася («гості стоять часу і грошей»). Уява було зайняте 

переважно сферою діяльності. Релігійні питання вважалися другорядними. 

У своєму найпотаємніше хворі раніше тужать за тим, щоб, як дітей, їх годували, 

любили і оберігали. 



Глибинна психологія вказує на особливу роль шлунка і кишечника в розвитку людини. 

Для дитини годування і заколисування означають турботу і любов. Він дізнається також, 

що процес прийому їжі пов'язаний з тим, щоб щось брати і віддавати, має спільне з 

володінням, володінням, слухняністю, озлобленістю і відкиданням. Ці взаємозв'язки 

знаходять своє відображення і в крилатих виразах. Людина реагує, «показуючи зуби», «не 

може щось переварити», щось дратує його «до блювоти», хтось «постійно ятрить», від 

цього «робиться погано, нудить», проблема «їсть його поїдом», вираз обличчя стає, «як 

лимон проковтнув». 

Не може бути збігом, що від хворих з виразкою дванадцятипалої кишки ми часто чуємо 

вираження про прояв гніву, бажанні помсти і розплати. 

 Актуальна здатність: «слухняність». 

Визначення і розвиток: здатність виконувати прохання, розпорядження, накази 

авторитетної особи. Послух передбачає наявність перш за все таких актуальних 

здібностей, як акуратність, пунктуальність, працьовитість / діяльність. Послух 

розвивається за допомогою покарання або загрози покарання, а також заохочення і 

похвали за виконані розпорядження або ж на прикладі кого-небудь з близьких людей. 

Як про це запитують. Хто з вас більше цінує слухняність, дисципліну? Хто з вас 

більше схильний віддавати накази? Чи подобається вам, коли інші (партнер, колеги, 

начальник, батьки) говорять, що ви повинні робити? Чи є і чи були у вас проблеми з 

приводу послуху або неслухняності? Хто з ваших батьків більше цінував послух? Як 

реагували ваші батьки на непослух? 

Синоніми та розлади: слідувати певним радам, указам; самовіддану, піджати хвіст, що 

не пискнути; поступатися без опору; нарікати; бунтувати; чинити опір. 

Віра в авторитети, єдиноначальність; криза авторитарності; страх; агресія; опір; 

обгризання нігтів; енурез; невміння сконцентруватися. 

Особливості поведінки: крик і грубість ніколи не забезпечать послух і дружню 

обстановку. Девіз: спробуйте взяти ввічливістю. Коли людина знає, чому він повинен 

щось зробити, він зробить це швидше. Інший теж може бути прав. 


