
Український журнал “ЧОЛОВІЧЕ ЗДОРОВ'Я, ГЕНДЕРНА ТА ПСИХОСОМАТИЧНА МЕДИЦИНА” №1(03) 2016 1

№1 (06) 2018

«The Kiss» (1907 – 1908), Gustav Klimt





УКРАЇНСЬКИЙ  ЖУРНАЛ

“ЧОЛОВІЧЕ ЗДОРОВ’Я, ГЕНДЕРНА
ТА ПСИХОСОМАТИЧНА МЕДИЦИНА”
УКРАИНСКИЙ ЖУРНАЛ

“МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ, ГЕНДЕРНАЯ И ПСИХОСОМАТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА”

“MEN’S HEALTH, GENDER AND PSYCHOSOMATIC MEDICINE” UKRAINIAN JOURNAL

№ 1 (06) 2018

Видання зареєстровано Державною 
реєстраційною службою України 29.08.2014 р. 
Св-во про реєстрацію: серія КВ № 20924-10724ПР

Включено до переліку наукових фахових видань України, 
Додаток  7 до наказу Міністерства освіти і науки України 
28.12.2017 № 1714.

Вид видання: журнал
Статус видання: вітчизняне
Мови видання: українська, росiйська, англiйська
(змiшаними мовами)
Вид видання за цiльовим призначенням: медичне, 
науково-практичне

Спiвзасновники та видавці:

Харківська медична академія післядипломної освіти (ХМАПО);
Всеукраїнська громадська організація «Українське 
міждисциплінарне Товариство Чоловічого Здоров’я та Гендеру»; 
Всеукраїнська громадська організація «Національна ліга 
психотерапії, психосоматики та медичної психології України» 
Обсяг, перiодичнiсть: до 20 ум. друк. арк., 2 рази на piк
Тираж: 1000 прим.

ISSN 24138843

 

Рекомендовано до друку вченою радою ХМАПО (протокол засідання № 11 від 23.02.2018 р.)
Підписано до друку  23.02.2018 р.

Передрукування дозволяється лише за згодою редакції. 
Відповідальність за добір і викладення фактів несуть автори. 
Редакція не завжди поділяє позицію авторів публікацій.
За зміст та достовірність реклами несе відповідальність рекламодавець.

Адреса редакції: бул. Дружби народів, 3-А, Київ, 01033, Україна;
тел.: +380 (44) 493-46-11;  сайт: www.ujmh.org; e-mail: zasseda@gmail.com

Зверстано і надруковано в ТОВ “Видавництво “Юстон”
01034, м. Київ, вул. О. Гончара, 36-а т: (044) 360-22-66, www.yuston.com.ua
Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, 
виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції серія дк № 497 від 09.09.2015 р.
Папір крейдований, друк офсетний, формат 64х80 1/16, 8,6 ум.друк.арк.

© УкраЇнський журнал “Чоловiче здоров’я, гендерна та психосоматична медицина”, 2018
© Оформлення та дизайн ТОВ “Видавництво “Юстон”, 2018



Головний редактор: Михайлов Борис Володимирович д.мед.н., проф., 
Заслужений діяч науки і техніки України (ХМАПО)
Заступник головного редактора: Засєда Юрій Ігорович  д.мед.н.
Відповідальний секретар: Савченко Вікторія Станіславівна  к.біол.н.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:
Болотна Л.А.  д.мед.н., проф. (ХМАПО)
Бондаренко В.О.  д.мед.н.
Борис О. М.,   д.мед.н., проф. 
Воронков Л.Г.  д.мед.н.
Дарій В.І.  д.мед.н., проф.
Зозуля І.С.  д.мед.н., проф.
Котенко О.Г.  д.мед.н.
Коваленко В.М.  д.мед.н., проф.
Кришталь Є.В.  д.мед.н., проф. (ХМАПО)
Лінський І.В.  д.мед.н., проф.
Лучицький Е.В.  д.мед.н., проф.
Лісовий В.М.  д.мед.н., проф. 
Маркова М.В.  д.мед.н., проф. (ХМАПО)
Марута Н.О.  д.мед.н., проф.
Мішиєв В.Д.  д.мед.н., проф.

Міщенко Т.С.  д.мед.н., проф.
Напрєєнко О.К.  д.мед.н., проф.
Нікольський І.С.  д.мед.н., проф.
Підкоритов В.С.  д.мед.н., проф.
Ревенок О.А.  д.мед.н., проф.
Стаховський Е.О.  д.мед.н., проф.
Сосін І.К.  д.мед.н., проф.
Табачников С.І.  д.мед.н., проф.
Федоренко О.Є.  д.мед.н.
Хвисюк О.М.  д.мед.н., проф. (ХМАПО)
Чабан О.С.  д.мед.н., проф.
Шевченко Н.Ф.  д.психол.н., проф.
Igor Racu, PhD, University Professor (Moldova) 
Dabkowski M., MD, PhD (Poland)
Semihodskiy A., PhD (UK)

Голова редакційної ради: Чугунов Вадим Віталійович д.мед.н., проф.
РЕДАКЦІЙНА РАДА:

Аймедов К.В.  д.мед.н., проф. (Україна)
Білобривко Р.І.  д.мед.н., проф. (Україна)
Більченко О.В.  д.мед.н., проф. (Україна) 
Бітенський В.С.  д.мед.н., проф.,
чл.-корр. НАМН України (Україна)
Волошин П.В.  д.мед.н., проф. (Україна)
Кожина Г.М.  д.мед.н., проф. (Україна)
Курило В.О.  д.мед.н., доц. (Україна)
Марченко В.Г.  д.мед.н., проф. (Україна)
Москаленко В.Ф.  д.мед.н.,
проф. акад. НАМН України, (Україна)
Поліщук М.Є.  д.мед.н.,
проф. чл.-кор. НАМН України (Україна) 
Пшук Н.Г.  д.мед.н., проф. (Україна) 

Самохвалов В.П.  д.мед.н., проф. (Чехія)
Скрипніков А.Н.  д.мед.н., проф. (Україна) 
Тронько Н.Д.  д.мед.н., проф., акад. НАМН 
України, чл.-кор. НАН України (Україна)
Федак Б.С.  д.мед.н., доц.  (Україна)
Федотов В.П.  д.мед.н., проф. (Україна)
Фещенко Ю.І.  д.мед.н., проф.,
акад. НАМН України (Україна)
Хвисюк М.І.  д.мед.н., проф. (Україна)
Шестопалова Л.Ф.  д.психол.н, проф. (Україна)
M. Bullinger PhD, Prof. (Germany)
G.J. Moller  MD, Prof. (Germany)
N. Sartorius  MD, Prof. (Switrerland)
D. Wasserman  MD, Prof. (Netherland)

Рецензенти за спеціальностями:
Сексологія: Кришталь Є.В., Маркова М.В., Чугунов В.В.
Психіатрія: Марута Н.О., Мішиєв В.Д., Михайлов Б.В., Підкоритов В.С., Ревенок О.А., Чугунов В.В.
Психотерапія: Михайлов Б.В., Чабан О.С., Чугунов В.В.
Загальна і медична психологія: Кришталь Є.В., Маркова М.В., Михайлов Б.В., Шевченко Н.Ф.
Наркологія: Лінський І.В., Сосін І.К., Табачников С.І. 
Ендокринологія: Бондаренко В.А., Лучицький Е.В. 
Кардіологія: Воронков Л.Г., Коваленко В.Н.
Урологія та андрологія: Лісовий В.Н., Лучицький Е.В., Стаховський Е.О.
Дерматовенерологія: Болотна Л.А., Федоренко О.Є., Федотов В.П.
Неврологія: Дарій В.І., Зозуля І.С., Міщенко Т.С.

Технічне забезпечення: Дерменжи Н.В. Комп’ютерна верстка та дизайн: Коваленко І.В.

Сергей
Прямоугольник



3

ЗМІСТ ЖУРНАЛУ

Yu. I. Zasieda, R. I. Solomianyi, F. B. Shykhaliiev

THE EXPERIENCE OF COMBINED APPLICATION OF PLATELET-RICH PLASMA THERAPY 
AND SHOCK-WAVE THERAPY IN TREATMENT OF ERECTILE DYSFUNCTION 
OF VASCULAR ORIGIN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Б.В. Михайлов, Ашина Н.А., Седельникова Е.И.

КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА, ПРИНЦИПЫ ТЕРАПИИ СОМАТОФОРМНЫХ РАССТРОЙСТВ  . . . . . . . 12

Н.О. Перцева, Л.О. Хрустальова

КЛІНІЧНО ЗНАЧИМІ ЗМІНИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ 
ПІСЛЯ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦІЇ МІОКАРДУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Каафарані Аббас Махмуд

НЕВРОТИЧНІ РОЗЛАДИ У ДІТЕЙ, ЯК НАСЛІДОК ПСИХОТРАВМУЮЧИХ ПОДІЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Ю. И. Заседа

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА НИФУРАТЕЛЬ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ
 ХРОНИЧЕСКОГО СПЕЦИФИЧЕСКОГО БАКТЕРИАЛЬНОГО ФИБРОЗНО-КАЛЬКУЛЕЗНОГО 
ПРОСТАТИТА, АССОЦИИРОВАННОГО С ТРИХОМОНИАЗОМ И КАНДИДОЗОМ  . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Б. В. Михайлов

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ 
І ПСИХОТЕРАПІЇ В ПЕРІОД РЕФОРМУВАННЯ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Ю. И. Заседа

ПРИМЕНЕНИЕ СУППОЗИТОРИЕВ ПРОКСЕЛАН
В ЛЕЧЕНИИ СИМПТОМОВ НИЖНИХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ, АССОЦИИРОВАННЫХ 
С ХРОНИЧЕСКИМ ПРОСТАТИТОМ И ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИЕЙ 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Р.І. Безрук

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНА КОРЕКЦІЯ СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ХВОРИХ 
ОНКОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

В. І. Хоменко

РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСПЛАНТАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ В ЄВРОПІ 
ТА СХІДНОМУ СЕРЕДЗЕМНОМОР’Ї/АФРИЦІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ПОКАЗНИКІВ 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Вязьмітінова С. О.

РОЗЛАДИ АДАПТАЦІЇ У УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ 
ТА ПРИНЦИПИ ЇХ ПСИХОКОРЕКЦІЇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68



4 Український журнал “ЧОЛОВІЧЕ ЗДОРОВ'Я, ГЕНДЕРНА ТА ПСИХОСОМАТИЧНА МЕДИЦИНА” №1(06) 2018

ЗМІСТ ЖУРНАЛУ

Я.С. Жівілова

СИСТЕМА ПСИХОСОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ  НА ОРГАНІЧНІ 
УРАЖЕННЯ ГОЛОВНОГО МОЗОКУ В УМОВАХ ЛІКАРНІ З СУВОРИМ НАГЛЯДОМ  . . . . . . . . . . . . . . . 74

Михайлов Б.В., Кудинова Е.И.

СОМАТОФОРМНЫЕ РАССТРОЙСТВА  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Ю. И. Заседа

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКСТРАКТА SERENOA REPENS В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 
ЭКСКРЕТОРНО-ТОКСИЧЕСКОГО БЕСПЛОДИЯ, АССОЦИИРОВАННОГО 
С ХРОНИЧЕСКИМ ПРОСТАТИТОМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Тези науково-практичної конференції з міжнародною участю 

«Війна в Україні: патоморфоз психічних та поведінкових розладів» 

(ХХІ Платоновські читання). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96



СТАТТІ 5

СТАТТІ

© Zasieda Yu. I. , Solomianyi R. I., Shykhaliiev F. B., 2018

616-08::[615.382+615.844] :616.69-008.14

Yu. I. Zasieda, R. I. Solomianyi, F. B. Shykhaliiev

THE EXPERIENCE OF COMBINED APPLICATION OF 
PLATELETRICH PLASMA THERAPY AND SHOCKWAVE 
THERAPY IN TREATMENT OF ERECTILE DYSFUNCTION OF 
VASCULAR ORIGIN
Men’s Health Clinic, Kiev, Ukraine

Annotation In order to compare the clinical eff ect of platelet rich plasma-therapy and local neg-
ative pressure-therapy on the background of pharmacotherapy with Icariin and com-
bined platelet rich plasma-therapy in combination with shock-wave therapy and 
vacuum device therapy on the background of pharmacotherapy with Icariin in the 
treatment of erectile dysfunction of arterial and arterial-venous origin, 50 patients of 
the Men’s Health Clinic (Kiev) were examined with using clinical, laboratory and sono-
graphic methods. Based on the results of the study, the high eff ectiveness of platelet 
rich plasma-therapy, shock-wave therapy and vacuum device -therapy and  Icariin 
combinations use in the arterial and arterial-venous erectile dysfunction therapy in 
comparison with platelet rich plasma-therapy and vacuum device therapy and Icari-
in. According to our data intracavernosus activation of plate-cells was conducted by 
shock-wave method in a fi rst time ever. 

Key words: urology, andrology, sexology, erectile dysfunction, platelet rich plasma, shock-wave 
therapy, Icariin.

Relevance. The recent medical discourse 
analysis indicates a tendency to the shift from the 
development of universal pharmacological (phar-
macotherapeutic) agents, to improvement of the 
biological treatment tools eff ectiveness [6, 7]. 
This phenomenon can be considered in diff erent 
perspectives, in particular: as the development 
of a previously inaccessible area of   knowledge, 
reopened due to progress in sphere of medical 
research methodology; as an awareness of the sig-
nifi cant limitations in the individual eff ectiveness 
and safety of structural-unitary pharmacological 
agents, when they are included in the metabolism 
of a particular patient; or as a way to avoid the po-
litical conjuncture in search of available treatments.

This tendency is especially evident in the 
andro-urological clinic, where, for more than a 
quarter of a century, the opposition of biological 
therapy to the conservative standard of pharma-
cotherapy erectile dysfunction of vascular origin 
(EDVO) has been sharply debated [1-5].

Since the last decades of 20th century, phos-
phodiesterase fi fth type inhibitors (PDE-5), as an 
erectogenic agent, have become the most pre-
scribed group of drugs with EDVO. In spite of the 
unambiguous symptomatic orientation of the ac-
tion mechanism of PDE-5 not only doesn’t demon-
strate absolute eff ectiveness, but also, due to the 
marketing image of the “universal remedy”, reduce 
patient’s interest in pathogenetic and etiotropic 
therapy. This leads to the acute demand to consid-
er new, primarily bio- and physiotherapeutic op-
tions for the treatment of EDVO [2, 4-6].

In the fi rst two decades of the twenty-fi rst 
century, cellular and modern physiotherapeutic 
technologies should be distinguished, by not only 
its fundamental progress and evolution, but also 
by overcoming the mistrust of clinicians and en-
tering in to clinical practice as routine therapeutic 
procedures. With regard to the problem of EDVO, 
the proven pathogenetic eff ect has been shown 
by methods of vector (gene) therapy, stem cells 
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and local platelet-rich plasma therapy (PRP-thera-
py), modern physiotherapeutic techniques such as 
low-intensity pulsed ultrasound and low-intensity 
extracorporeal shock-wave therapy (LESWT) [1, 
4-6].

The analysis of the Ukrainian androurologi-
cal clinic on the background of law and economic 
conjuncture – economic and technological (ac-
cording to vector therapy demands) and legal and 
ethical (according to embryonic stem cell therapy 
demands), shows the priority of PRP-therapy and 
modern physiotherapeutic techniques[2].

At present, there are original clinical studies 
dedicated to EDVO treatment with PRP-therapy, 
which results are about to confi rm the pathoge-
netic eff ect as an intensifi cation of blood circu-
lation in vessels of cavernous bodies by double 
mechanism: stimulation of neovascularization 
processes (morphological eff ect) and correction 
of endothelial dysfunction (functional eff ect), as a 
results of platelet growth factors biological activi-
ty. In fact, signal-based native biomarkers, stimu-
lating the restructuring of the tissues of the penis, 
are meant. This mechanism can be considered as a 
basic one in the combination of PRP-therapy and 
LESWT, which mechanism is based on the mecha-
no-biological eff ects on local tissues [6].

Interdisciplinary researches dedicated to 
the study of the mechanisms and clinical eff ects 
of LESWT on hemodynamics in atherosclerotic 
vessels indicates an increase of  the vascular endo-
thelial growth factor (VEGF) and its Flt-1 receptors 
expression, that leads to neovascularization and 
an increase in the effi  ciency of local hemodynam-
ics [6-8].

Other mechanisms underlie in the eff ect of 
PRP-therapy, where the main point is the repair of 
the vascular wall endothelial membrane, by stim-
ulation of the endothelial progenitor cells induced 
by platelet growth factors, as well as the synergis-
tic optimization of the endothelial and neuronal 
NO synthases production and the improvement 
of the vascular walls smooth muscle cell functions. 
In addition to the direct eff ect of proliferation, the 
phenomenon of recruiting and homing of mesen-
chymal stem cells is present providing the multi-
modality of neoangiogenesis [1, 7, 12].

The methodology of PRP-therapy indicates 
the release of growth factors from platelets, which 
is realized due to its biochemical activation by 
thrombin and calcium chloride, as well as recently 
described techniques – activation by ultrasound 

or shock-wave impact [9-11]. An important aspect 
of the combined use of PRP-therapy and LESWT is 
the phenomenon of local platelets activation in-
side the cavernous bodies of penis. It is greatly in-
creases the local concentration of growth factors. 
Another promising addition to a set of therapeutic 
procedures may be the local negative pressure 
therapy (LNP-therapy), which, besides the direct 
eff ect, contributes the delay in the leak of PRP 
from the primal site, minimizing the non-target 
eff ects of PRP-therapy.

Among the pharmacotherapeutic agents 
that promising to be complement to mentioned 
above mechanisms, we should highlight Ikariin 
(ICA), the fl avonoid of Epimedium brevicornum 
Maxim, with a spectrum of eff ects: biological ac-
tivity similar to PDE-5, stimulation of production of 
nitric oxide (NO), affi  nity to androgen receptors, as 
well as antioxidant activity. All that makes ICA the 
perspective addition to the PRP-therapy, LESWT 
and LNP-therapy of EDVO, especially taking into 
account the patients preferences for natural origin 
substances [8].

Nevertheless, the relative novelty of the 
PRP-therapy in EDVO treatment, accompanied 
by lack of patients demands (primarily due to ef-
fective marketing of pharmacotherapy), requires 
a search for ways to improve the eff ectiveness of 
PRP-therapy. A promising area is the analysis of 
the eff ectiveness of the combined usage of PRP, 
LESWT and LNP in a single therapeutic model for 
EDVO treatment [2, 6].

The aim of the study was to compare the 
clinical eff ect of combination of PRP-therapy and 
LNP-therapy and combination of PRP-therapy, 
LESWT and LNP-therapy, both on the background 
of pharmacotherapy with ICA in treatment of ED 
of arterial and arterial-venous origin.

Design. The study was conducted in a pro-
spective design in parallel groups, as part of an 
open clinical study.

The study was conducted in 3 stages:
1) preliminary: development of research 

methodology, examination of patients to deter-
mine their compliance with the criteria for partic-
ipation in the study, structuring the contingent, 
the formation of study groups;

2) therapeutic: treatment according to the 
proposed therapeutic models in parallel groups;

3) follow-up: monitoring and comparing the 
clinical eff ect of the proposed therapeutic models 
in parallel groups in 3 time-points.
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Materials. The contingent of the study 
comprised 50 patients with EDVO (arterial and 
combined forms). Homogenization of the study 
population was carried out according to the age 
criterion (from 40 to 65 years), the duration of the 
ED (from 6 months to 5 years), ethnicity (Cauca-
soid race), and sexual preferences (heterosexual).

The following exclusion criteria were used:
 – Isolated-neurogenic ED (priority of etiologi-

cal therapy before the methods studied);
 – Isolated-psychogenic ED (false positive and 

false-negative results);
 – Signifi cant pathology of the prostate gland, 

infl ammatory diseases exacerbations (priori-
ty of etiological therapy before the methods 
studied);

 – Signifi cant disorders in the sex-hormones 
metabolism, that can aff ect the erectile func-
tion (priority of etiological therapy before 
the methods studied);

 – Pathology of sexual preferences with a sig-
nifi cant change in the stereotype of sexual 
intercourse (the impossibility of a correct in-
terpretation of the clinical eff ect).

 – Pronounced somatic pathology requiring 
priority treatment or induction of remission: 
cardiovascular pathology that disrupts func-
tioning, oncological pathology, systemic 
connective tissue diseases, acute infectious 
diseases.
In the population of the study, comorbid pa-

thology was presented, later it has been symmetri-
cally distributed among the study groups (Table 1).

Table 1
Comorbid pathology in the study population

Nosology N %
Hypertensive disease I-II stages 32 64%
Ischemic heart disease I stages 26 52%
Abdominal obesity I-II stages 24 48%
Diabetes mellitus type II (in the phase of compensation) 18 36%
Metabolic Syndrome 26 48%

The division of population into groups had 
been done by the symmetry of the patients’ age 
and the duration of ED manifestations with the 
informed consent to participate in a particular 
study group. The following research groups were 
formed: 

 – the main group (MG): 25 patients undergoing 
a course of therapy with concurrent use of 
a combination of PRP-therapy, LESWT and 
LNP-therapy and pharmacotherapy with ICA;

 – control group (CG):  25 patients undergoing 
the course of therapy by the concurrent use 
of a combination of PRP-therapy and LNP-
therapy and ICA;

Methods:

1) clinical examination and observation + 
clinical questionnaire “International Index of Erec-
tile Function (IIEF), in order to establish the extent 
of erectile dysfunction;

2) a standard set of laboratory and instru-
mental studies – to exclude counter indications for 
treatment. Also, all patients passed expanded im-
munogram, the study of IgG, IgM and PCR in saliva 
and blood to HCV 1,2; HCV 6, HCV 7, Varicella zos-
ter, EBV, CMV, followed by consultation of a clinical 

immunologist and infectious disease specialist (to 
exclude causes of pathological immune status to 
avoid biological therapy eff ect distortion). Prior to 
the main treatment, antiviral, immunomodulating 
and hepatotropic drugs has been prescribed.

3) sonographic:
 – trans-rectal sonographic examination 

of the prostate to determine the pres-
ence of pathology;

 – pharmacodopplerography of penis 
with video-erotic stimulation (phar-
macological stimulation – a standard 
dose of sildenafi l 1 hour before the be-
ginning of session, conducted on the 
background of video-erotic stimulation 
of erection) in order to establish the ac-
tual violations of erectile hemodynam-
ics and further monitoring of clinical 
eff ects of treatment.

 – ultrasound scanning of cavernous bod-
ies: to control the injections of PRP (im-
aging echographic phenomena occur-
ring after injection of PRP and its time 
recording) in setting the procedure of 
PRP-therapy (for indicating a delay in 
PRP leak from cavernous tissue).
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Results. According to the research tasks, the 
following therapeutic models were used in paral-
lel groups:

 – MG (25 patients): parallel application of com-
bination PRP-therapy (1 complex of injec-
tions per week for 6 weeks), LESWT (2 times 
a week 3000 strikes in 7 standard areas of the 
penis, frequency 10 Hz, total power up to 1 
mJ/mm2) for 6 weeks (each fi rst weekly pro-
cedure was carried out in combination with 
PRP and LNP procedures (for intracavernous 
platelet activation), the second procedure 
without PRP), ICA pharmacotherapy, orally, 
50 mg/day in 1 reception (evening), during 
all course of therapy + 6 weeks (total 12 
weeks).

 – CG (25 patients): PRP-therapy (1 complex of 
injections per week for 6 and weeks) com-
bined with LNP and ICA pharmacotherapy, 
orally, 50 mg / day in one session (evening), 
during all course of therapy + 6 weeks (total 
12 weeks).

Within the framework of the development of 
the research methodology, a standardized tech-
nique for obtaining PRP was chosen. It consist of 
taking 72 ml of blood from the patient’s ulnar vein 
(followed by placement in 9-ml vacuum tubes 
with 3,8% sodium citrate solution), centrifuging at 

500g for 5 min, subsequent collection of plasma 
and repeated centrifugation at 1538g for 3 min, re-
lease of the lower plasma layer in a volume of 1 ml, 
activation of platelet growth factors with 0,1 ml of 
10% calcium chloride solution [4]. 

The treatment procedure using PRP consists 
of a complex of injections performed using a sy-
ringe (1,0 ml capacity) along the lateral surface 
of the penis: proximally, distally 1,0 ml per each 
locus; further 1,0 ml approaching albuginea (mul-
tifocal); further on 0,5 ml of PRP in both ischia-cav-
ernous muscles; and 1,0 ml per each peduncle of 
the penis.

In the MG, after this (in a period of 5-10 min-
utes, that corresponds to ultrasonographic data of 
PRP presence in cavernous tissue), LESWT and LNP 
procedures are performed to reach the condition 
of intracavernous platelet activation.

Eff ectiveness control and comparison was 
performed using dopplerography of the penis, con-
trol by: peak systolic velocity (PSV), end-diastolic 
velocity (EDV) and the clinical questionnaire of IIEF 
in three time-points: 6th week of treatment (the 
end of PRP-therapy course), 12th week (the end of 
ICA course) and 24th week. The results of the fol-
low-up phase of the study are presented in Table. 2.

Table 2
Results of the follow-up phase of the study

Criterion
(mean values)

therapy
start

6th week
(end of PRP-

therapy course)

 12th week
(end of ICA 

course)
24th week

MG CG MG CG MG CG MG CG
pahrmacodopplerography

PSV in rest 
(cm/s)

8,1
±0,13

7,9
±0,14

8,1
±0,12

8,0
±0.15

8,9
±0,18

8,5
±0,22

9,7
±0,2

9,0
±0,29

PSV in stimulation (cm/s) 23,6
±0,12

23,4
±0,14

24,1
±0,17

24,1
±0,19

25,7
±0,15

24,2
±0,17

 32,6
±0,17

 30,7
±0,15

 EDV in stimulated 
condition (cm/s)

5,5
±0,18

5,4
±0,22

5,1
±0,19

5,0
±0,21

4,9
±0,23

4,9
±0,18

 3,9
±0,2

 4,3
±0,17

IIEF-5

 Erectile function 17,2
±0,15

17,4
±0,17

18,1
±0,28

17,6
±0,17

19,2
±0,19

18,8
±0,15

22,8
±0,19

 20,7
±0,24

 Sexual intercourse 
satisfaction 

7,1
±0,16

7,0
±0,2

7,6
±0,24

7,4
±0,18

 9,4
±0,19

 8,8
±0,18

 10,9
±0,22

 9,8
±0,26

Orgasmic function 4,4
±0,14

4,5
±0,18

5,2
±0,26

4,7
±0,22

 6,9
±0,17

 6,2
±0,22

 7,8
±0,19

 7,0
±0,21

Libido 6,4
±0,18

6,3
±0,22

6,9
±0,23

6,3
±0,32

 8,6
±0,28

 7,1
±0,22

 8,8
±0,19

 7,9
±0,24

General satisfaction level 4,1
±0,28

4,2
±0,24

 5,2
±0,21

 4,5
±0,23

 6,0
±0,18

 5,1
±0,16

 6,4
±0,26

 5,4
±0,3

*Th e gray color indicates cases with no signifi cant diff erence
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Based on the results of the pharmacodop-
plerographic study, signifi cant diff erences in the 
parameters of erectile hemodynamics were re-
vealed at diff erent stages of the study. Thus, by 
the 12th week, the mean PSV index in the state of 
stimulation in MG signifi cantly exceeded the same 
indicator in CG – 25,7 ± 0,15 cm/s and 24,2 ± 0,17 
cm/s, respectively. A similar trend persisted in the 
24th week: the value of PSV in stimulation in MG 
(32,6 ± 0,17 cm/s) is signifi cantly greater than in 
CG (30,7 ± 0,15 cm/s).

The presence of an earlier eff ect on the PSV 
in stimulation indicates the therapeutic effi  cacy 
of PRP+LESWT+LNP+ICA model according to the 
functional condition of cavernous tissues upon ac-
tivation of erectile hemodynamics, demonstrating 
a greater activation of PRP in MG that is confi rmed 
by a lesser eff ect in CG.

Signifi cant diff erences in the PSV in stimu-
lation among the groups of study are observed 
only by the 24th week: at this time-point the mean 
group value among CG patients was 4,3 ± 0,17 
cm/s, while for MG it was 3,9 ± 0,2 cm/s.

Basing on the results of the IIEF evaluation, 
significant differences in the rates of erectile 
dysfunction were revealed at different time-
points. Thus, by the 24th week, the mean group 
value of erectile function in MG significantly ex-
ceeded the same indicator in CG – 22,8 ± 0,19 
and 20,7 ± 0,24, respectively. In addition, signif-
icant differences in sexual intercourse satisfac-
tion in groups of study were found in different 
time-points: by the 12th week, MG patients had 
demonstrated greater sexual intercourse sat-
isfaction than patients of CG, 9,4 ± 0,19 versus 
8,8 ± 0,18, respectively; by the 24th week the 
average value for this domain for MG was 10,9 ± 
0,22, versus 9,8 ± 0,26 for CG.

Signifi cant diff erences between the groups 
were also detected by the index of the orgasmic 
function: by the 12th week MG had their orgasmic 
function index higher than CG patients – 6,9 ± 0,17 
and 6,2 ± 0,22, respectively. A similar tendency 
persisted by the 24th week in MG (7.8 ± 0.19) and 
CG (7.0 ± 0.21).

By the libido parameter, signifi cant diff er-
ences in comparison groups were found only in 
the last two time-points: by the 12th week, MG 
patients have shown a signifi cantly higher level of 
sexual desire compared to CG – 8,6 ± 0,28 versus 
7,1 ± 0,22 points, respectively; by the 24th week 
the mean value for this domain for MG was 8,8 ± 
0,19 points, versus 7.9 ± 0.24 points in CG.

Reliable diff erence between the comparison 
groups for the indicator of general satisfaction 
were detected already at the early post-therapeu-
tic stage and persisted for the whole period of fol-
low-up observation. By the 6th week MG and CG 
patients showed values of general satisfaction at 
the levels of 5,2 ± 0,21 and 4,5 ± 0,23, respectively, 
by the 12th week – 6,0 ± 0,18 and 5,1 ± 0,16; by the 
24th week – 6,2 ± 0,26 and 5,4 ± 0,3.

It was revealed that the improvement in he-
modynamic parameters in MG occurred at earlier 
stages and was followed by more pronounced 
clinical eff ect. It was also found that the severity of 
clinical markers of erectile dysfunction correlates 
with the degree of compensation of cavernous 
hemodynamics.

Among the additional eff ects of therapy, it 
noteworthy that 16 MG patients and 14 CG pa-
tients after the course of treatment completely 
abandoned pharmacological support, with argu-
mentation of erectile function restoration. 3 more 
MG patients left from the group of PDE-5non-re-
sponders.

Basing on the research materials, an appli-
cation for the grant of a patent for invention No. 
a2018 04939 dated 05/05/2018 “A method of 
treatment of erectile dysfunction of vascular ori-
gins”, has been registered.

Conclusions.

1. By the results of the study, the effi  cacy of 
PRP-therapy of arterial and combined forms 
EDVO in combination with LESWT, LNP-ther-
apy and ICA was higher in comparison to 
a similar therapeutic model, but with no 
LESWT component. This effi  cacy impact 
appears to be associated with intracavern-
ous activation of PRP (and a corresponding 
increase of growth factors levels), what re-
quires further confi rmation in more detailed 
clinical studies.

2. It was revealed that improvement of hemo-
dynamic parameters in MG occurred at ear-
lier stages and was followed by more pro-
nounced clinical eff ect. It was also found that 
the severity of the clinical markers of erectile 
dysfunction correlates with the degree of 
cavernous hemodynamics compensation 
that indicates the compliance of the clinical 
eff ect with the functional condition of cav-
ernous hemodynamics. The structure of the 
diff erences in the therapeutic models clinical 
eff ects indicates the presence of a signifi cant 
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delayed eff ect of PRP+LESWT combination 
on the functional condition of the cavernous 
tissues when the erectile hemodynamics is 
activated.

3. It was found that the greatest differences 
between the compared therapeutic mod-
els are observed at late post-therapeutic 
stages (by the 12th-24th week of the fol-
low-up period).

4. Instrumental (ultrasonographic) markers 
of the injected PRP presence in cavern-
ous bodies have been established. Time of 
echo-phenomena that indicates the pres-
ence of injected PRP is from 5 to 10 (with 
LNP-stimulation) minutes.

5. For the first time, according to our data, 
PRP activation for the release of plate-
let growth factors was performed by the 
LESWT method.

АННОТАЦИЯ

ОПЫТ КОМБИНИРОВАННОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
АУТОПЛАЗМЫ ОБОГАЩЕННОЙ 

ТРОМБОЦИТАРНЫМИ ФАКТОРАМИ 
РОСТА И УДАРНО-ВОЛНОВОЙ ТЕРАПИИ В 
ЛЕЧЕНИИ ЭРЕКТИЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ 

СОСУДИСТОГО ГЕНЕЗА

Ю.И. Заседа, Р.И. Соломенный, Шихалиев Фарид 
Боюкага оглы

Клиника “Мужское здоровье”, г. Киев, Украина

С целью сравнения клинического эффекта тера-
пии аутоплазмы обогащенной тромбоцитарными 
факторами роста и терапии локальным отрица-
тельным давлением на фоне фармакотерапии ика-
риином и комбинированной терапии аутоплазмой 
обогащенной тромбоцитарными факторами роста 
в сочетании с низкоэнергетической ударно-волновой 
терапией  и  терапии  локальным отрицательным 
давлением на фоне фармакотерапии икариином в 
лечении эректильной дисфункции артериального и 
артериально-венозного генеза, при помощи клиниче-
ского, лабораторного и сонографического методов 
исследования было обследовано 50 больных клиники 
«Мужское здоровье» (г.  Киев). По результатам иссле-
дования была подтверждена более высокая эффек-
тивность применения комбинаций аутоплазмы обо-
гащенной тромбоцитарными факторами роста, 
низкоэнергетической ударно-волновой терапии и 

локальным отрицательным давлением в схеме те-
рапии эректильной дисфункции артериального и 
артериально-венозного генеза по сравнению с тера-
пией аутоплазмой обогащенной тромбоцитарными 
факторами роста. Впервые, по нашим данным, про-
ведена интракавернозная активация тромбоцитов 
методом низкоэнергетической ударно-волновой те-
рапии.
Ключевые слова: урология, андрология, сексология, 
эректильная дисфункция, аутоплазма обогащенная 
тромбоцитарными факторами роста, низкоэнерге-
тическая ударно-волновая терапия, икариин. 

АНОТАЦІЯ

ДОСВІД КОМБІНОВАНОГО ЗАСТОСУВАННЯ 
АУТОПЛАЗМИ ЗБАГАЧЕНОЇ 

ТРОМБОЦИТАРНИМИ ФАКТОРАМИ
 РОСТУ І УДАРНО-ХВИЛЬОВОЇ ТЕРАПІЇ 

В ЛІКУВАННІ  ЕРЕКТИЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ 
СУДИННОГО ГЕНЕЗУ

Ю.І. Засєда, Р.І. Солом’яний, Шихалієв Фарід 
Боюкага огли

Клініка “Мужское здоровье”, м. Київ, Україна

З метою порівняння клінічного ефекту аутоплазми 
збагаченої тромбоцитарними факторами росту і 
терапії локальним негативним тиском на тлі фар-
макотерапії Ікаріїном і комбінованої терапії аутоп-
лазмою збагаченої тромбоцитарними факторами 
росту в поєднанні з низькоенергетичною ударно-хви-
льовою терапією і терапією локальним негативним 
тиском на тлі фармакотерапії Ікаріїном в лікуванні 
еректильної дисфункції артеріального і артеріаль-
но-венозного генезу, за допомогою клінічного, лабо-
раторного та сонографічного методів дослідження 
було обстежено 50 хворих клініки «Мужское Здоровье» 
(м. Київ). За результатами дослідження було підтвер-
джено більшу ефективність застосування комбінацій 
аутоплазми збагаченої тромбоцитарними факто-
рами росту з низькоенергетичною ударно-хвильовою 
терапією і локальним негативним тиском та ікарії-
ном у схемі терапії еректильнї дисфункції артеріаль-
ного і артеріально-венозного генезу в порівнянні зі 
схемою терапії аутоплазмою збагаченою тромбоци-
тарними факторами росту, локальним негативним 
тиском та Ікаріїном. Вперше, за нашими даними, про-
ведена інтракавернозна активація тромбоцитів ме-
тодом низькоенергетичної ударно-хвильової терапії.
Ключові слова: урологія, андрологія, сексологія, ерек-
тильна дисфункція, низькоенергетична ударно-хви-
льова терапія, аутоплазма збагаченої тромбоци-
тарними факторами росту, Ікаріїн.
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Резюме.  Проведен анализ наиболее важных механизмов психосоматических взаимоотношений. 
Показана необходимость тщательной рубрификации соматоформных расстройств. 
Определены варианты их клинической манифестации, принципы диагностики и по-
строение патогенетической терапии. Освещены вопросы этапной организации пси-
хотерапевтического процесса в современных условиях.

Ключевые слова: соматоформные расстройства, психотерапия.

 Со второй половины XX века в обществе 
наблюдается значительный рост психосомати-
ческих расстройств. При этом опережающими 
темпами возрастают показатели заболевае-
мости и распространенности соматических 
заболеваний, в происхождении которых зна-
чительную этиопатогенетическую роль играют 
психосоматический либо психогенный меха-
низмы [1, 2, 3, 5, 10, 11]. 

В то же время анализ изменений структу-
ры заболеваемости расстройствами психики и 
поведения показывают, что практически 100% 
прироста обусловлены непсихотическими, так 
называемыми пограничными расстройствами 
[9, 10, 11, 15]. Наряду с этим наблюдается куда 
более значительный рост по всем основным 
классам соматических заболеваний (гиперто-
ническая болезнь, ишемическая болезнь серд-
ца, цереброваскулярные заболевания, язвен-
ная болезнь желудка и двенадцатиперстной 
кишки), в генезе которых значительную роль 
играют психосоматические механизмы. В свою 
очередь, «внутренний» анализ клинической 
структуры распространенных соматических 
заболеваний показывает, что такой значитель-
ный рост показателей в значительной мере 
обусловлен, с одной стороны, недиагностиро-
ванными соматизированными депрессиями, а 
с другой – соматоформными расстройствами 
(СФР), состояниями, которые в отечественной 
медицинской практике традиционно диагно-
стируются как вегетососудистая дистония или 
нейроциркуляторная дистония. Сложившаяся 
ситуация требует решения с позиций адекват-

ной диагностики, соответствующих терапевти-
ческих подходов и организационных форм для 
их реализации [9, 15, 16].

Несмотря на то, что существуют много-
численные теории, пытающиеся объяснить 
этиологию и патогенез психосоматических 
заболеваний, ни одна из них не смогла дать 
исчерпывающего объяснения психосоматиче-
ских расстройств. Поэтому в последнее время 
стали говорить об их мультифакторном генезе, 
где каждая из предложенных теорий объясняет 
одно из звеньев патогенеза.

Происхождение соматоформных рас-
стройств должно рассматриваться в русле об-
щей психосоматической медицины. Основное 
этиологическое значение имеют 3 группы фак-
торов.

Наследственно-конституциональные фак-
торы, среди которых необходимо выделить 
конституционально-типологические особенно-
сти ЦНС и личностно-акцентуационные особен-
ности.

Психоэмоциональные, или психогенные 
факторы – острые или хронические факторы 
внешнего воздействия, опосредованные через 
психическую сферу, имеющие как когнитивную, 
так и эмоциональную значимость, и в силу это-
го играющие роль психогении.

Органические факторы – различного рода 
преморбидная органическая (травматическая, 
инфекционная, токсическая, гипоксическая и др.) 
скомпрометированность интегративных цере-
бральных систем надсегментарного уровня, пре-
жде всего лимбико-ретикулярного комплекса.
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Теоретические исследования механизмов 
формирования психогенных расстройств тра-
диционно проводились в рамках двух прин-
ципиально различных парадигм, основные 
положения которых были сформулированы 
еще в период античной медицины. Согласно 
первой из них – «психоцентрической» – при-
чинно-следственные соотношения направлены 
от «психической» составляющей заболевания к 
«соматической». Соответственно постулируется 
первичность психических процессов при фор-
мировании соматических расстройств. Проти-
воположные соотношения – причинно-след-
ственная направленность от «соматической» 
составляющей заболевания к «психической» 
– характерны для второй – «соматоцентриче-
ской» парадигмы, при этом приоритетная роль 
при формировании психосоматических рас-
стройств отводится соматическим процессам. 

Психоцентрические концепции разраба-
тывались как представителями психосомати-
ческого, так и кортико-висцерального направ-
ления. 

Согласно концепции стресса Г. Селье, в ус-
ловиях неразрешимости задачи, предъявляе-
мой внешней средой, чрезмерно интенсивная и 
длительная стресс-реакция организма из звена 
адаптации превращается в звено повреждения. 
Воздействие стресса интерпретируется в каче-
стве причины как возникновения, так и про-
грессирования соматического заболевания. 
В качестве основных психофизиологических 
механизмов рассматриваются эмоциональное 
возбуждение либо торможение, приводящие 
соответственно к активации ЦНС и симпатиче-
ской нервной системы, либо к блокированию 
вазомоторных процессов [20].

Различные психодинамические теории 
постулируют возможность возникновения со-
матического заболевания в результате пато-
логического смещения и последующей транс-
формации психической энергии в «энергию 
иннервации», приводящую к функциональным, 
а затем и к органическим нарушениям деятель-
ности внутренних органов. 

Теория S. Freud’а предусматривала воз-
можность формирования «невроза органа» за 
счет смещения энергии вытесненных в бессоз-
нательное конфликтов в сферу функциональ-
но-анатомических образований («конверсия 
на орган») [5]. Достаточно близкой является 
концепция символического языка органов А. 
Адлера, базирующаяся на допущении, что со-

ответствующие системы органов могут специ-
фически отражать психические процессы [5]. 
F. Alexander в своей концепции специфичности 
отказывается от символической интерпрета-
ции органической висцеральной патологии. 
Развитие вегетативного невроза расценивается 
как следствие «бессознательных конфликтов», 
возникших из-за невротического развития ре-
бенка; при этом эмоциональное напряжение, 
не получая разрядки вовне, приводит к перси-
стирующим изменениям вегетативной нервной 
системы, формированию необратимых органи-
ческих изменений органов [18]. 

Исследования, проведенные в русле про-
тивоположной – соматоцентрической пара-
дигмы, – направлены, в основном, на изучение 
довольно ограниченного круга психических 
расстройств (симптоматические психозы). Так, 
в рамках концепции «экзогенного типа психи-
ческих реакций» в качестве психофизиологиче-
ского механизма возникновения расстройств 
рассматривалось воздействие на мозг сома-
тической вредности, ведущее к манифестации 
определенного строго ограниченного набора 
психопатологических синдромов [9, 17, 19].  

Однако, несмотря на многочисленность 
теорий, пытающихся объяснить этиологию и 
патогенез психосоматических заболеваний, ни 
одна из них не смогла дать исчерпывающего 
объяснения психосоматических расстройств. 
Поэтому в последнее время стали говорить 
об их мультифакторном генезе, где каждая из 
предложенных теорий объясняет одно из зве-
ньев патогенеза [2, 3, 6, 11, 16, 17].

Тесное переплетение и взаимовлияние 
психических и соматических расстройств по-
зволило нам выделить в пределах патологии 
этого круга пять типов состояний, отражающих 
различную структуру психосоматических соот-
ношений:

Соматизированные психические реакции 
– соматоформные расстройства, формирующи-
еся вследствие эмоционально-психосоматиче-
ской патологии в рамках образований невроти-
ческого либо личностно-конституционального 
регистров (невротические расстройства, не-
вропатии и личностные развития).

Психогенно-личностные реакции (нозо-
гении), возникающие в связи с соматическим 
заболеванием (последнее выступает в каче-
стве психотравмирующего события, как фактор 
субъективно непроизвольный, независимый от 
воли, существенно влияющий на качество жиз-
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ни больного) – вторичные невротические рас-
стройства острого и затяжного типов.

Органные или системные соматические 
поражения психосоматического характера, 
возникающие в ответ на констелляцию соци-
ально-психогенных, личностно- и биоконститу-
циональных факторов (в виде «ответа» органа 
или системы-мишени – locus minoris resistentia).

Реакции экзогенного типа (соматогении), 
развивающиеся вследствие нейротоксическо-
го эффекта соматического заболевания, в виде 
неврозоподобной или психотической органи-
ческой симптоматики.

Соматопсихическая коморбидность – от-
носительно независимое параллельное тече-
ние соматического заболевания и патологии 
психической сферы.

Данные о распространенности патологии 
психосоматического круга (с учетом представ-
ленной типологии) свидетельствуют о преобла-
дании соматоформных расстройств (1-я группа). 
Частота описываемых состояний среди населе-
ния колеблется, по оценкам различных авторов, 
от 15% до 40% [1,2,5,6,17,19]. Вследствие этого 
назрела необходимость интегрированного рас-
смотрения расстройств данного типа. 

Разного рода псевдосоматические рас-
стройства, в которых выражаются те или иные 
психические расстройства, с давних пор опи-
сывались в рамках астенических, истерических, 
ипохондрических и некоторых других проявле-
ний. В то же время, в последнее время в струк-
туре невротических расстройств стремительно 
увеличивается удельный вес соматовегетатив-
ных и неврологических компонентов, соответ-
ственно уменьшается чисто психическая сим-
птоматика.

В современных представлениях рубрика 
соматоформных расстройств включает в себя 
три базисных компонента: истерические рас-
стройства, органные неврозы, вегетососуди-
стую и нейроциркуляторную дистонию.

Несмотря на давно принятый в общеми-
ровой практике модус рассматривать эти со-
стояния в русле психогенно-конституциональ-
ных расстройств, которые диагностируются и 
курируются психиатрами и психотерапевтами, 
в медицинской практике продолжается – и от-
стаивается – параллельное их курирование не-
врологами и кардиологами. Так, используются 
термины и классификации для НЦД, предло-
женные Г.Ф. Лангом, H.H. Савицким, В.И. Макол-
киным [7,8,12,13].

Для обозначения дисрегуляторных рас-
стройств сердечно-сосудистой системы, Г.Ф. 
Лангом был впервые предложен термин «ней-
роциркуляторная дистония», который пред-
ставлял НЦД как синдром, создающий опас-
ность для развития гипертонической болезни. 
В качестве самостоятельного заболевания НЦД 
впервые представил П.Н. Савицкий, который 
выделил три ее варианта: кардиальный, гипо-
тонический и гипертонический. Наиболее де-
тализированной является классификация, раз-
работанная Г.М. Покалевым и В.Д. Трошиным, в 
которой не только обозначены различные типы 
НЦД с учетом ее происхождения, но и выделе-
ны клинические варианты их течения, ослож-
нения и фазы заболевания. Многие исследова-
тели до настоящего времени считают наиболее 
приемлемым следующее определение НЦД: 
«Нейроциркуляторная дистония – самостоя-
тельное, полиэтиологическое заболевание, яв-
ляющееся частным проявлением вегетативной 
дистонии, при котором имеются дисрегулятор-
ные изменения преимущественно в сердеч-
но-сосудистой системе, возникающие вслед-
ствие первичных или вторичных отклонений в 
надсегментарных и сегментарных центрах веге-
тативной нервной системы».

Параллельно существуют воззрения А.М. 
Вейна и соавт., которые считают, что НЦД не 
может быть самостоятельным заболеванием, а 
является лишь «осколком» ВСД.

В последние годы А.М. Вейн признал пра-
вомерность и необходимость замены термина 
«вегетативные кризы» на «панические атаки» 
[4].

В настоящее время среди терапевтов и 
невропатологов продолжается тенденция к 
шифрованию вегетососудистой и нейроцирку-
ляторной дистонии по МКБ-10 в классе VI - бо-
лезни нервной системы как G.90.8 и G.90.9 со-
ответственно.

Согласно МКБ-10, к соматоформным рас-
стройствам отнесены следующие диагностиче-
ские рубрики [14].

F45.0 Соматизированное расстройство

Основным диагностическим признаком 
является наличие множественных, повтор-
но возника ющих и часто видоизменяющихся 
соматических симптомов, которые обычно 
имеют место на протяжении не менее 2-х лет. 
Симптомы могут относиться к любой системе 
или органу.
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Клинически значимые признаки.
Течение расстройства хроническое, часто 

сопровождается нарушением социального, 
межперсонального и семейного поведения. 

Диагностические критерии: 
а) наличие в течение не менее 2 лет мно-

жественных и вариабельных соматических сим-
птомов, которым не было найдено адекватного 
соматиче ского объяснения;

б) постоянное неверие различным вра-
чам, которые пытались разубедить пациента в 
существовании органической причины их сим-
птомов и отказ следовать их советам;

в) нарушения социального и семейного 
функционирования могут быть отнесены за 
счет симптоматики и обусловленного ею пове-
дения.

F45.1  Недифференцированное сомато-

формное расстройство

Эта категория должна использоваться 
в случаях, когда соматические жалобы мно-
жественны, вариабельны и длительны, но в 
то же время полная и ти пичная клиническая 
картина соматизированного расстройства не 
обнаружи вается, а длительность заболевания 
менее 2-х лет.

Может отсутствовать напористый и дра-
матический характер предъ явления жалоб, 
последние могут быть сравнительно мало-
численны или может полностью отсутство-
вать нарушение социального и семейного 
функциониро вания. 

F45.2 Ипохондрическое расстройство

Основной признак заключается в посто-
янной озабоченности возможностью заболева-
ния одним или более тяжелым и прогрессиру-
ющим соматическим расстройством. Больные 
постоянно предъявляют соматические жалобы 
или проявляют озабоченность своим соматиче-
ским состоянием. Нормальные или обыкновен-
ные ощущения и явления часто интерпретиру-
ются больным как анормальные и неприятные, 
причем внимание обычно фокусируется на 
одном или двух органах или системах организ-
ма. Больной может назвать предпо лагаемое со-
матическое заболевание или дефект тела, сам 
характер предполагаемого заболевания может 
меняться. Нередко больной предполагает, что 
помимо основного заболевания существует и 
дополнительное. Симптоматика и нарушение 
продуктивности обычно имеют хронический 

и волноообразный характер. Многие больные, 
особенно с легкими формами этого расстрой-
ства, продол жают наблюдаться в рамках пер-
вичной медицинской помощи или непсихи-
атрических медицинских служб. 

Диагностические указания:
Для достоверного диагноза необходимо 

сочетание обоих критериев:
а) наличие постоянных идей о существо-

вании одного или более тяжелых соматических 
заболеваний, обуславливающих имеющийся 
симптом или сим птомы, или фиксация на пред-
полагаемом уродстве, причем указанная идея 
сохраняется, несмотря на то, что не обнаруже-
но адекватное соматическое объяснение соот-
ветствующим жалобам;

б) постоянное неверие различным док-
торам, пытающимся убедить пациента в отсут-
ствии соматической болезни, обуславливаю-
щей их симптомы.

F45.3 Соматоформная вегетативная 

дисфункция

Жалобы предъявляются больным таким 
образом, будто они обусловлены соматической 
патологией различной системно-органной при-
надлежности: сердечно-сосудистой, желудоч-
но-кишечной, дыхательной и пр.

Первый тип симптомов, на котором во 
многом осно вывается диагностика, характери-
зуется жалобами, отражающими объективные 
признаки вегетативного возбуждения, такие 
как: сердцебиение, потение, по краснение и 
тремор. Второй тип характеризуется более иди-
осинкратическими, субъективными и неспеци-
фическими симптомами, такими как: ощущения 
ми молетных болей, жжения, тяжести, напря-
жения, ощущения раздувания или растяжения. 
Эти жалобы относятся больным к определен-
ному органу или системе (к которым может от-
носиться и вегетативная симптоматика). Харак-
терная клиническая картина складывается из 
отчетливого вовлечения веге тативной нервной 
системы, дополнительных неспецифических 
субъективных жалоб и постоянных ссылок 
больного на определенный орган или систему 
в качестве причины своего расстройства.

У многих больных с этим расстройством 
имеются указания на наличие психологиче-
ского стресса или затруднения и проблемы, 
которые представляются связанными с рас-
стройством. Тем не менее, у значительной ча-
сти больных, отвечающих критериям данного 
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расстройства, отягощающие психологические 
факторы не выявляются.

В некоторых случаях могут также присут-
ствовать незначительные нарушения физиоло-
гических функций, такие как икота, метеоризм 
и одышка, но сами по себе они не нарушают ос-
новного физиологического функционирования 
соответствующего органа или системы.

Диагностические указания:
Для достоверного диагноза требуются все 

следующие признаки:
а) симптомы вегетативного возбуждения, 

такие как сердцебиение, потение. тремор, по-
краснение, которые имеют хронический харак-
тер и причиняют беспокойство;

б) дополнительные субъективные симпто-
мы, относящиеся к определенному органу или 
системе;

в) озабоченность и огорчения по пово-
ду возможного серьезного (но часто неопре-
деленного) заболевания этого органа или 
системы, причем повтор ные объяснения и 
разуверения на этот счет врачей остаются бес-
плодными;

г) отсутствуют данные о существенном 
структурном или функциональном нарушении 
данного органа или системы.

F45.30 Соматоформная вегетативная 

дисфункция сердца и сердечно-сосуди-

стой системы

Включаются:
 невроз сердца;
 синдром Да Коста;
 нейроциркуляторная астения.

F45.31 Соматоформная вегетативная 

дисфункция верхнего отдела 

желудочно-кишечного тракта

Включаются:
 невроз желудка;
 психогенная аэрофагия;
 икота; 
 диспепсия; 
 пилороспазм.

F45.32 Соматоформная вегетативная 

дисфункция нижнего отдела 

желудочно-кишечного тракта

Включаются:
 психогенный метеоризм; 
 синдром раздраженного кишечника;
 синдром газовой диареи.

F45.33 Соматоформная вегетативная 

дисфункция дыхательной системы

Включаются: — психогенные формы 
кашля и одышки.

F45.34 Соматоформная вегетативная 

дисфункция мочеполовой системы

Включаются:
 психогенное повышение частоты мо-

чеиспускания;
 психогенная дизурия.

F45.38 Соматоформная вегетативная 

дисфункция других органов или систем

F45.4 Хроническое соматоформное бо-

левое расстройство

Ведущей жалобой является постоянная, 
тяжелая и психически угнетающая боль, кото-
рая полностью не может быть объяснена фи-
зиологическим про цессом или соматическим 
расстройством и которая появляется в сочета-
нии с эмоциональным конфликтом или психо-
социальными проблемами, которые могут быть 
расценены в качестве главной причины. Сюда 
не включается боль предположительно психо-
генного происхождения, которая возникает в 
течение депрессивного расстройства или ши-
зофрении. Боли, возникающие по известным 
или подразумеваемым психофизиологиче ским 
механизмам, такие как боль мышечного напря-
жения или мигрень, но у которых предполага-
ется психогенное происхождение, кодируются 
по шифру F54 (психологические или поведен-
ческие факторы, связанные с расстройст вами 
или заболеваниями, классифицируемыми в 
других разделах), плюс — дополнительным 
кодом из других рубрик МКБ-10 (например, ми-
грень F43.-).

F45.8 Другие соматоформные рас-

стройства

При этих расстройствах жалобы больных 
не опосредуются вегетативной нервной систе-
мой и ограничиваются отдельными системами 
либо частями тела. Сюда следует относить лю-
бые другие расстройства ощущений, возника-
ющие вне связи с органическими расстрой-
ствами, которые тесно связаны по времени со 
стрессорными событиями и проблемами.

Включаются следующие типы расстройств:
а) «истерический ком» (ощущение комка в 

горле, вызывающее дисфагию);
а также другие формы дисфагии;
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б) психогенная кривошея и другие рас-
стройства, сопровождающиеся спазмоидными 
движениями (но исключая синдром Туретта);

в) психогенный зуд (но исключая специ-
фические кожныерасстройства, такие как ало-
пецию, дерматиты, экзему или утрикарию пси-
хогенного генеза (F54));

г) психогенную дисменорею (но за исключе-
нием диспареунии (F52.6) и фр и гидности (F52.0);

д) скрежетание зубами.

F45.9 Соматоформное расстройство, 

неуточненное

Включается:
 неуточненное психофизиологическое;
 психосоматическое расстройство.

Выраженный клинический патоморфоз 
соматоформных расстройств, значительное 
расширение их классификационной рубрика-
ции и увеличение удельного веса соматической 
патологии, протекающей с пограничными пси-
хическими расстройствами, требует пересмо-
тра и уточнения критериев дифференциальной 
диагностики и создает предпосылки для разра-
ботки новых диагностических и терапевтиче-
ских подходов, опирающихся как на внедрение 
новых инструментальных исследований, так и 
на тщательное изучение психопатологической 
симптоматики.

Особого внимания требует проведение 
дифференциальной диагностики с соматиче-
скими заболеваниями, тревожно-депрессивны-
ми и ипохондрическими расстройствами.

Терапия соматоформных расстройств 
включает в себя широкий круг лечебных меро-
приятий, требующих участия специалистов по 
принципу междисциплинарной бригады – пси-
хиатров, психотерапевтов, психологов.

Необходимо учитывать негативно-оппо-
зиционное отношение больных к попыткам 
обсуждения возможности психологической об-
условленности симптомов, даже при наличии 
отчетливых депрессивных или тревожных про-
явлений. Вследствие этого базисным направ-
лением в лечении больных соматоформными 
расстройствами в настоящее время является 
психотерапия. 

На начальном этапе применяется рацио-
нальная психотерапия, направленная на разъ-
яснение механизмов развития аффективных, 
когнитивных и соматовегетативных механиз-
мов клинической картины СФР и выработку 

развития совместно с больным тактики прео-
доления психотравмирующей ситуации. 

При переходе к основному терапевти-
ческому этапу с больными отрабатываются 
приемы, направленные на коррекцию патоло-
гических ощущений в психосенсорной сфере. 
Для это го проводится концентрация внимания 
на спокойных, желательно статичных, эмоцио-
нально позитивных представлениях (любимый 
пейзаж и т. д.). При недостаточной способно-
сти больного к образному мышлению следует 
предложить мысленно с закрытыми глазами 
выписывать белой краской на белом фоне ка-
кую-нибудь фигуру. Такого рода занятия, буду-
чи эмоционально нейтральными, в то же время 
способствуют восстановлению нормального 
психосенсорного функционирования.

Наибольший эффект для собственно кор-
рекции психосенсорных расстройств даёт гип-
носуггестивная терапия. 

В дальнейшем, на супортивном этапе, про-
водится обучение пациентов навыков аутоген-
ной тренировки (AT). Наиболее эффективной 
мы считаем модификацию AT в виде психорегу-
лирующей тренировки (ПТ). 

Фармакотерапия больных с соматоформ-
ными расстройствами направлена на основные 
группы симптомов-мишеней: аффективные и 
соматовегетативные. Это обуславливает выбор 
препаратов соответствующих фармакологиче-
ских групп. 

Антидепрессанты. Препаратами первого 
выбора являются антидепрессанты селектив-
ного действия, а именно ингибиторы обратного 
захвата серотонина (СИОЗС): Сертралин (Золо-
фт), Пароксетин (Паксил), Флюоксетин (Прозак), 
Циталопрам (Ципрамил), S-Циталопрам (Ци-
пралекс). Недостатком препаратов этой груп-
пы является отсутствие анксиолитического 
компонента действия и, в силу этого, недоста-
точная эффективность в отношении большин-
ства сочетанных тревожно-депрессивных рас-
стройств.

Более обоснованным может быть приме-
нение антидепрессантов двойного действия 
– ингибиторов обратного захвата серотонина 
и норадреналина (ИОЗСиН): Венлафаксин, Мил-
нацепран (Иксел), Тразодон (Триттико).

Значительный положительный эффект, 
особенно при наличии инсомний в структуре 
соматоформных расстройств, показал антиде-
прессант новой группы мелатонинергического 
ряда – Мелитор.
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При тревожных компонентах рекомен-
дуется применение бензодиазепиновых 
транквилизаторов: диазепам (седуксен, сиба-
зон), феназепам, оксазепам (тазепам), мезепам 
(рудотель).

При тревожно-фобических расстройствах 
хороший эффект оказывает небензодиазепино-
вый анксиолитик – Афобазол. Дозировка 5-10 
мг 3 раза в день на протяжении 20 дней.

При ипохондрическом синдроме эффект 
лечения транквилизаторами часто оказывает-
ся недостаточным. Необходимо их сочетанное 
применение с корректорами поведения (сона-
пакс или меллерил).

На основном терапевтическом этапе для 
коррекции эмоциональных нарушений трево-

жного, тревожно-депрессивного, тревожно-фо-
бического спектра применяется когнитив-
но-бихевиоральная терапия (КБТ).

Своевременное выявление и адекватная 
диагностика соматоформных расстройств име-
ет решающее значение для успешной терапии 
благоприятного прогноза заболевания.

Системно организованная терапия, по-
строенная по этапному принципу, включаю-
щая комплекс психотерапевтических и психо-
фармакологических воздействий, позволяет 
достичь максимальной редукции симптомати-
ки, восстановления уровня социального функ-
ционирования и повысить качество жизни 
больных.
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РЕЗЮМЕ 

КЛІНІКА, ДІАГНОСТИКА, ПРИНЦИПИ ТЕРАПІЇ 
СОМАТОФОРМНИХ РОЗЛАДІВ

Михайлов Б.В.1, Ашина Н.А.2, Седельнікова О.І.2

1Харківська медична академія післядипломної освіти, 
кафедра психотерапії

2КУ «Дніпропетровська міська поліклініка №1» ДОР

Проведений аналіз найбільш важливих механізмів 
психосоматичних взаємин. Показана необхідність 
ретельної рубрифікації соматоформних розладів. Ви-
значені варіанти їх клінічної маніфестації, принципи 
діагностики та побудови патогенетичної терапії. 
Висвітлені питання етапної організації психотера-
певтичного процесу в сучасних умовах.
Ключові слова: соматоформні розлади, психоте-
рапія.
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CLINICALLY SIGNIFICANT CHANGES IN THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH ISCHEMIC 
HEART DISEASE AFTER MYOCARDIAL REVASCULARIZATION
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Робота є фрагментом НДР «Оцінка якості життя хворих на ішемічну хворобу серця (ІХС) під 
впливом різних методів лікування», №держреєстрації 0111U001372.

Резюме Мета роботи – оцінка клінічно значимих змін якості життя (ЯЖ) хворих на ішемічну 
хворобу серця (ІХС) після реваскуляризації міокарду порівняно з медикаментозною те-
рапією.
Матеріали і методи дослідження. У дослідження було включено 215 хворих на ішемічну 
хворобу серця, яким проводилася оцінка якості життя за Сіетлським опитувальником 
(SAQ). Пацієнтів було розподіллено на три групи: хворі, яким проводилося аортокоронар-
не шунтування (АКШ); хворі, яким проводилося стентування коронарних артерій (СКА) 
та група медикаментозної терапії.
Результати. Оцінка результатів обстеження за шкалами Сіетлського опитувальника 
з використанням критеріїв клінічно значимої різниці показала, що хворі групи СКА мали 
клінічно значиме поліпшення в межах кожного домену SAQ: через 3 місяці після лікування 
за всіма шкалами у 60,0 % обстежених, через рік – у 80,0 %. Через 1 рік частка хворих з клі-
нічно значущими поліпшеннями за всіма шкалами  SAQ склала у групі СКА 81,9 %, у групі 
АКШ 32,9 % (р<0,001). 
Висновки. Клінічно значуще покращення ЯЖ виступає вагомим аргументом на користь 
виконання стентування коронарних артерій (пріоритетна стратегія лікування) або 
АКШ у пацієнтів, хворих на ІХС. 

Ключові слова: 

Останніми роками у якості стратегії бо-
ротьби с серцево-судинними захворюваннями 
та їх несприятливими наслідками, все більшо-
го розповсюдження набувають інтервенційні 
методи лікування. Хірургічні методи реваску-
ляризації міокарду – стентування коронарних 
артерій (СКА) та аортокоронарне шунтування 
(АКШ) – займають одне з провідних місць у лі-
куванні ішемічної хвороби серця (ІХС) в Україні 
[2, 5]. 

Щодо переваг консервативного або опе-
ративного лікування ІХС, до теперішнього часу 

немає одностайної думки фахівців з цього при-
воду. Тоді як більшість дослідників сходяться 
на думці щодо переважаючої ефективності ін-
тервенційних методів лікування [9, 10, 12, 15], 
останнє широкомасштабне Британське подвій-
не сліпе рандомізоване контрольоване дослі-
дження черезшкірного коронарного втручання 
при стабільній стенокардії (ORBITA, 2018) пока-
зало, що ефективність інвазивних процедур, 
оцінена за допомогою контролю групи плаце-
бо, суттєво не відрізняється від консервативно-
го лікування [14].
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Незважаючи на численні випробування, 
немає доказів того, що стратегія черезшкірного 
коронарного втручання покращує серцево-су-
динні наслідки у пацієнтів з стабільною ІХС по-
рівняно з оптимальною медикаментозною те-
рапією [13].  

Щоб мати повну картину ризиків та пере-
ваг альтернативних стратегій реваскуляризації 
міокарда порівняно з традиційним медика-
ментозним лікуванням, важливо оцінювати ре-
зультати з точки зору безпосередньо пацієнта, 
включаючи симптоми захворювання, функціо-
нальний статус та якість життя (ЯЖ) хворих [15]. 
Лікарі повинні мати об’єктивні дані про вплив 
обраної стратегії лікування на ЯЖ хворих, вклю-
чаючи частоту і тяжкість стенокардії, фізичну 
активність, соціальне функціонування, життєз-
датність та емоційне благополуччя [10].

Загальновизнаним, перевіреним і надій-
ним методом оцінки різних аспектів якості 
життя хворих на ІХС є Сіетлський опитуваль-
ник – Seattle Angina Questionnaire (SAQ), який за 
допомогою 19 запитань вимірює якість життя, 
пов’язану зі здоров’ям за 5-ма шкалами: шкала 
обмеження фізичних навантажень або шкала 
обмеження фізичної активності (шкала ФА) – 
Physical limitation (PL);  шкала стабільності напа-
дів стенокардії (шкала СС) – Angina stability (AS); 
шкала частоти (тяжкості) нападів стенокардії 
(шкала ТС) – Angina frequency (AF); шкала за-
доволеності лікуванням або оцінки лікування 
(шкала ОЛ) – Treatment satisfaction (TS); шкала 
ставлення (відношення) до хвороби (шкала СХ) 
– Disease perception (DP). Оцінки варіюються 
від 0 до 100  % для кожного аспекту ЯЖ, більш 
високі показники означають поліпшення стану 
здоров’я і меншу кількість симптомів [8]. 

Важливий аспект в оцінці якості життя 
хворих на ІХС за Сіетлським опитувальником 
полягає у визначенні клінічно значущих змін 
за шкалами вимірювання, оскільки визнаним є 
підхід, що статистично значимий результат слід 
інтерпретувати як клінічно значимий тільки у 
випадку, якщо він потенційно може змінити клі-
нічну практику [4]. Клінічно важливі відмінності 
в стані здоров’я пацієнтів з серцевими захворю-
ваннями зазвичай визначаються експертним 
шляхом з залученням у робочу групу фахівців з 
великим досвідом роботи з відповідним інстру-
ментом оцінки [7]. У дослідженні Weintraub W.S. 
та співав. (2008), яке проводилося у  Сполучених 
Штатах Америки та Канаді з 1999 по 2004 рік та 
включало скринінг 35 539 пацієнтів, відповідно 

до критеріїв, розроблених Wyrwich K.W. та спі-
вав. (2004) [7], було визначено клінічно значимі 
зміни за шкалами SAQ [9]. Такий підхід оцінки 
клінічно значимих змін ЯЖ за опитувальником  
SAQ успішно використовувався у дослідженнях 
Cohen D.J. та співав. (2011) [16], Li-Xia Yang та спі-
вав. (2014) [11].

У роботах українських дослідників аспекти 
клінічно значимих змін якості життя не висвіт-
лювалися, використовувалася переважно оцін-
ка середнього рівня ЯЖ за шкалами Сіетлського 
опитувальника [1, 2, 3, 6].

Враховуючи це, назріла необхідність про-
ведення в нашій країні аналізу результатів різ-
них підходів до лікування хворих на ІХС, які б 
включали оцінку клінічно значимих змін за шка-
лами SAQ, що і обумовило актуальність прове-
деного дослідження.

Мета роботи – оцінка клінічно значимих 
змін якості життя хворих на ішемічну хворобу 
серця після реваскуляризації міокарду порів-
няно з медикаментозною терапією.

Матеріали і методи дослідження. У до-
слідження було включено 215 хворих на ішеміч-
ну хворобу серця, що знаходилися на лікуванні 
у відділеннях кардіології, інтервенційної карді-
ології та кардіохірургії КЗ «Дніпропетровський 
обласний клінічний центр кардіології і кардіохі-
рургії ДОР» у період 2010 - 2016 рр.

Пацієнтів, що дали інформовану згоду на 
участь у дослідженні, в залежності від обраної 
стратегії лікування, було розподіллено на три 
групи: група 1 (n=61) – хворі на ІХС, яким прово-
дилося аортокоронарне шунтування (28,37  %); 
група 2 (n=85) – хворі на ІХС, яким проводилося 
стентування коронарних артерій (39,54  %); та 
група 3 (n=69) – хворі на ІХС, яким проводилася 
медикаментозна терапія (МТ) (32,09  %). Паці-
єнти групи консервативної терапії отримували 
медикаментозне лікування відповідно до стан-
дартів надання медичної допомоги в Україні.

Оцінка якості життя проводилася за Сі-
етлським опитувальником (SAQ) з використан-
ням лінгвістичних і культурно підтверджених 
перекладів рідною мовою (http://cvoutcomes.
org/licenses). Опитування за SAQ проводилося 
тричі: під час вибору відповідного методу ліку-
вання, через три місяці і через рік після опера-
тивного втручання або призначення консерва-
тивного лікування.

За рекомендацією Weintraub W.S. та співав. 
(2008), клінічно значимою різницею за шкалою 
обмеження фізичної активності (PL) вважали  
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різницю у 8 балів або більше; за шкалою ста-
більності нападів стенокардії (AS) – 25 балів та 
більше; за шкалою частоти (тяжкості) нападів 
стенокардії (AF) – 20 балів та більше; за шкалою 
задоволеності лікуванням (TS) – 12 балів та біль-
ше; за шкалою ставлення до хвороби (шкалою 
якості життя) – 16 балів та більше [9].

Аналіз результатів дослідження прово-
дився з використанням програмного про-
дукту STATISTICA 6.1 (StatSoftInc., серійний № 
AGAR909E415822FA).

Проводилася перевірка нормальності роз-
поділу кількісних ознак за критерієм Шапіро-Уіл-
ка, перевірка рівності дисперсій за допомогою 
критерію Фішера (F). Враховуючи асиметричний 
розподіл більшості кількісних ознак, для їх опису 
використовувалися: медіана (Me) та інтерквар-
тильний розмах (25 %; 75 %). Для оцінки зміни се-
редніх показників у динаміці відносно початко-
вого рівня розраховувалася різниця медіанних 
значень з 95% довірчим інтервалом (ДІ).

На додаток до аналізу середніх оцінок SAQ 
як безперервних змінних, результати за реко-
мендацією Abdallah M.S. та співав. [15] розгля-
дали за шкалою частоти нападів стенокардії 
відповідно до градації: добова стенокардія (по-
казник SAQ-AF<40  %); щотижнева стенокардія 
(оцінка SAQ-AF 40-60 %); щомісячна стенокардія 
(оцінка SAQ-AF 70-90 %) та пацієнти без стено-
кардії (SAQ-AF=100 %). 

Оцінка значущості відмінностей показ-
ників проводилася за допомогою критерію 
Манна-Уїтні (U) для непов’язаних вибірок та 
критерію Вілкоксона (W) для пов’язаних вибі-
рок. Оцінка вірогідності різниці відносних по-
казників проводилася за критерієм Хі-квадрат 
(χ2) Пірсона, в тому числі з поправкою Йейтса 
на безперервність для малих частот, значення 
показника, близьких до 0 або 100.

Критичне значення рівня статистичної 
значимості (p) для всіх видів аналізу приймало-
ся <5 % (р<0,05). 

Результати та їх обговорення. У обстеже-
них хворих на ішемічну хворобу серця у корот-
костроковому періоді після лікування (через 3 
місяці) спостерігаються більш високі, відносно 
початкового рівня, показники майже за всіма 
доменами ЯЖ у всіх досліджених групах (табл. 1). 
Виключення складають хворі після АКШ, у яких 
зменшився середній бал (медіанне значення) 
на -2,3  (95  % ДІ -2,3 – -2,3)  % за шкалою оцінки 
лікування та пацієнти, що отримували медика-
ментозну терапію, у яких спостерігається змен-

шення результатів за шкалою обмеження фізич-
ної активності на -3,4 (95 % ДІ -3,4 –  -2,2) % без 
статистично значущих розбіжностей порівняно 
з початковим рівнем у обох випадках (р>0,05). 
Найбільше зростання через 3 місяці виявлено у 
групах СКА та медикаментозної терапії за шка-
лою стабільності нападів стенокардії – зростання 
медіанного значення показника на 32,9 (95 % ДІ 
25,0 – 39,5) % та 32,1 (95 % ДІ 25,0 – 32,1) % відпо-
відно (р<0,001 в обох випадках).

Найгірші показники за шкалою ставлення 
до хвороби (шкалою якості життя) отримані для 
групи медикаментозної терапії 8,3  (8,3; 8,3) % і 
протягом як короткотривалого, так і довготри-
валого періоду, ситуація не змінилася, оцінка за 
шкалою  СХ залишилася на початковому рівні. 
Також несприятливо виглядає динаміка оцінок 
у даній групі за шкалами ФА та ТС.

У групі медикаментозного лікування за 
провідною шкалою ЯЖ – частотою нападів сте-
нокардії, відзначається зменшення оцінок від-
носно початкового рівня –  показник змінився 
на -0,1 (95 % ДІ -0,1 – 3,1) % без статистично зна-
чущих розбіжностей (р>0,05). За шкалою обме-
ження фізичної активності – на -4,5 (95 % ДІ -4,5 
– -2,2) % (р<0,001). Треба зазначити, що за доме-
нами стабільності нападів стенокардії та оцінки 
лікування у групі медикаментозної терапії від-
значається поліпшення ЯЖ – спостерігається 
підвищення показників на 10,0 (95  %  ДІ 10,0 – 
11,8) % та 11,8 (11,8 – 11,8) % відповідно (р<0,001 
для обох шкал).

Як і в короткостроковому періоді, так і в 
довгостроковому, найбільшими темпами відбу-
вається зростання ЯЖ хворих за шкалою стабіль-
ності нападів стенокардії – на 35,0 (35,0 – 35,0) % 
у групі АКШ та на 50,0 (48,7 – 52,1) % у групі стен-
тування коронарних артерій (р<0,001 для обох 
шкал).

У підсумку, через рік від початку спосте-
реження, за трьома з п’яти базових шкал (час-
тоти стенокардії, фізичного обмеження та від-
ношення до хвороби) спостерігається суттєве 
поліпшення у хворих з інтервенційними підхо-
дами до лікування (р<0,001), і в підсумку рівень 
показників за цими доменами перевищує 50 % 
значення, тоді як у групі медикаментозної тера-
пії показники погіршуються або залишаються 
незмінними відносно базового рівня і склада-
ють у підсумку менше половинного значення з 
максимально можливого. Щодо частоти нападів 
стенокардії найкращі показники через рік спо-
стерігаються у групі СКА – 78,4 (68,6; 80,0) %.
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Таблиця 1
Середні показники якості життя хворих на ІХС за шкалами опитувальника SAQ у динаміці після 

призначення лікування (медіанні значення у %)

Показники, %
Me (25 %;75 %)

Група 1
АКШ (n=61)

Група 2
СКА (n=85)

Група 3
МТ (n=69)

Шкала обмеження фізичної активності (шкала ФА)
Перше обстеження 44,0 (43,3; 44,0) 28,1 (22,2; 29,8)*** 36,2 (24,4; 36,2)***
Друге  обстеження 53,3 (48,3; 53,3) 45 (37,8; 45)*** 32,8 (26,7; 32,8)***
Третє  обстеження 65,8 (62,2; 65,8) 55,8 (48,9; 57,8)*** 31,7 (22,2; 31,7)***
Зміни через 3 міс. Ме 
(95 % ДІ) 9,3 (9,3 –  9,3)# 16,4 (13,3 –  17,0)# -3,4 (-3,4 –  -2,2)
Зміни через рік
Ме (95 % ДІ) 21,8 (21,8 – 21,8)# 27,7 (26,0 – 28,9)# -4,5 (-4,5 – -2,2)#

Шкала стабільності нападів стенокардії (шкала СС)
Перше обстеження 40,0 (40,0; 43,8) 25,0 (25,0; 31,6)*** 26,8 (25,0; 26,8)***
Друге  обстеження 60,0 (56,3; 60,0) 64,5 (50,0; 75,0) 58,9 (50,0; 58,9)*
Третє  обстеження 75,0 (75,0; 87,5) 80,3 (75,0; 80,3)*** 36,8 (36,8; 50,0)***
Зміни через 3 міс.
Ме (95 % ДІ) 16,3 (16,3 – 20,0)# 32,9 (25,0 – 39,5)# 32,1 (25,0 – 32,1)#
Зміни через рік
Ме (95 % ДІ) 35,0 (35,0 – 35,0)# 50,0 (48,7 – 52,1)# 10,0 (10,0 – 11,8)#

Шкала  частоти нападів стенокардії (шкала ТС)
Перше обстеження 56,0 (32,5; 56,0) 32,6 (20,0; 40,0)*** 16,9 (16,9; 20,0)***
Друге  обстеження 64,0 (47,5; 64,0) 60,0 (43,4; 61,1)** 24,1 (20,0; 24,1)***
Третє  обстеження 62,0 (62,0; 82,5) 78,4 (68,6; 80,0)*** 16,7 (16,7; 40,0)***
Зміни через 3 міс.
Ме (95 % ДІ) 8,0 (8,0 – 8,0)# 27,4 (21,1 – 28,4)# 7,3 (3,1 – 7,3)#
Зміни через рік
Ме (95 % ДІ) 26,5 (6,0 – 26,5)# 45,8 (40,0 – 47,4)# -0,1 (-0,1 – 3,1)

Шкала  оцінки лікування (шкала ОЛ)
Перше обстеження 69,8 (57,2; 69,8) 47,5 (42,5; 51,8)** 39,8 (39,8; 42,5)***
Друге  обстеження 67,5 (61,3; 67,5) 73,1 (57,5; 73,1) 51,6 (51,6; 55)***
Третє  обстеження 79,0 (79,0; 88,8) 81,0 (76,2; 88,8)*** 47,2 (47,2; 56,9)***
Зміни через 3 міс.
Ме (95 % ДІ) -2,3 (-2,3 – -2,3) 21,3 (20,0 – 25,6)# 11,8 (11,8 – 11,8)#
Зміни через рік
Ме (95 % ДІ) 19,0 (9,3 – 19,0)# 33,5 (29,1 – 36,9)# 7,4 (7,4 – 11,0)#

Шкала  ставлення до хвороби (шкала СХ)
Перше обстеження 51,7 (37,5; 51,7) 41,7 (25; 41,7) 8,3 (8,3; 8,3)***
Друге  обстеження 53,3 (53,3; 54,2) 67,5 (53,3; 75)** 8,3 (8,3; 8,3)***
Третє  обстеження 63,3 (63,3; 83,3) 78,1 (75; 91,7)* 8,3 (8,3; 8,3)***
Зміни через 3 міс.
Ме (95 % ДІ) 2,5 (1,7 – 2,5)# 25,9 (25,0 – 25,9)# 0 (0 – 0)
Зміни через рік
Ме (95 % ДІ) 25,8 (11,7 – 25,8)# 36,9 (36,4 – 44,7)# 0 (0 – 0)

Примітки. Розбіжності порівняно з 1-ю групою за критерієм Манна-Уїтні: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001; 
розбіжності у динаміці відносно початкового рівня за критерієм Вілкоксона: # – р≤0,001
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При аналізі частоти нападів стенокардії (за 
шкалою SAQ-AF) як категоріальної змінної (рис. 
1), на початку спостереження у 2-й та 3-й групах 
спостерігаються переважно щодобові напади 
стенокардії (71,8  % та 82,6  % відповідно), тоді 
як у першій групі АКШ більшість представлена 
хворими з щотижневими нападами (63,9  %), 

р<0,001. Отже, потенційним фактором впливу 
на кращі результати щодо якості життя у ко-
роткотривалому періоді у хворих на ІХС, яким 
проводили аортокоронарне стентування, може 
бути менш важка симптоматика у цих пацієнтів 
на початку лікування.

Рис. 1. Розподіл пацієнтів обстежених груп за оцінкою частоти нападів стенокардії 
(за шкалою частоти стенокардії SAQ-AF) у динаміці (у %)

Примітки. Категорії були визначені як без стенокардії (показник SAQ-AF 100), щомісячна стенокардія (оцінка 
SAQ-AF 70-90), щотижнева стенокардія (показник SAQ-AF 40-60) та добова стенокардія (показник 
SAQ-AF <40). Розбіжності між групами за критерієм χ2 Пірсона 

Через 3 місяці після лікування, групи з ре-
васкуляризацією міокарду майже не відрізня-
ються одна від одної – переважаючу частку в 
обох складають хворі з щотижневими нападами 
стенокардії (93,4  % та 80,0  % відповідно), тоді 
як у пацієнтів з групи медикаментозного ліку-
вання переважають щодобові напади – 81,2  % 
(р<0,001). Проте в цій групі та групі СКА по од-
ному опитаному вказують на відсутність напа-
дів стенокардії (100 % за шкалою AF).

У віддаленому періоді після лікування за 
структурою оцінки частоти нападів стенокардії 
за шкалою AF пацієнти різних груп обстеження 
суттєво різняться (р<0,001). Найсприятливіша 
ситуація у групі СКА – 8,2 % вказали на відсут-
ність стенокардії, а 60,0  % обстежених відзна-
чили щомісячні напади стенокардії, тоді як у 
групі АКШ – більшість (63,9  %) вказує на що-
тижневі напади. У такої ж кількості хворих вони 

відзначалися і на початковому етапі лікування, 
але про поліпшення ситуації у 1-й групі можна 
стверджувати через те, що при призначенні лі-
кування третина пацієнтів цієї групи вказувала 
на щодобову стенокардію (32,8 %), тоді як через 
рік після лікування третина (32,9 %) вказала на 
щомісячні напади (р<0,001). У 3-й групі дослі-
дження змін за частотою нападів стенокардії у 
динаміці практично не відбулося (р>0,05).

Але ситуація у групі медикаментозного 
лікування виглядає більш сприятливою при 
оцінці клінічно значущих змін за шкалами Сі-
етлського опитувальника. Частка хворих з клі-
нічно значимою різницею за шкалою частоти 
нападів стенокардії (AF) у 20 балів та більше 
через рік після призначення лікування у хворих 
з базовою медикаментозною терапією склада-
ла 24,6  % та суттєво не відрізнялася від групи 
пацієнтів після АКШ – 37,7  % (р>0,05). Така ж 
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залежність відзначалася і в короткостроковому 
періоді за цією шкалою, і в довгострокових ре-
зультатах за шкалою задоволеності лікуванням 
(TS), клінічно значущу різницю за якою визнача-
ли у 12 балів та більше. 

За шкалами обмеження фізичної активнос-
ті (PL) з клінічно значимою  різницею у 8 балів та 
більше і стабільності нападів стенокардії (AS) з 
клінічно значимою різницею у 25 балів та біль-
ше найкращі результати через рік спостеріга-
ються у групі аортокоронарного шунтування, у 
якій майже у всіх обстежених (98,4 % за обома 
шкалами) визначаються покращення порівня-
но з початковим рівнем. Такі результати суттєво 
перевершують відповідні показники у 3-й групі 
(р<0,001) та не відрізняються від результатів 2-ї 
групи (р>0,05).

За шкалою ставлення до хвороби (шкалою 
якості життя), за якою клінічно значимою вва-
жалася різниця у 16 балів та більше, найбільша 
частка хворих з поліпшенням спостерігалася у 
групі СКА (89,4 %), що суттєво відрізняє її від ін-
ших груп (р<0,001).

Загалом у групі стентування коронарних 
артерій спостерігаються через рік найкращі по-
казники за часткою хворих з клінічно значущими 
збільшеннями за більшістю шкал SAQ. Загалом 
частка хворих з клінічно значущим поліпшенням 
за всіма шкалами складає у групі СКА 81,9 %, тоді 
як у групі АКШ 32,9 % (р<0,001) та відсутня у групі 
медикаментозного лікування через перманент-
но низькі показники за шкалою СХ.

Відсутність поліпшення ситуації ні в ко-
роткотривалому, ні в довготривалому періодах, 
відносно ставлення до хвороби хворих з меди-
каментозною терапією вказує на необхідність 
впровадження лікувальних заходів щодо її усу-
нення – проведення корекції щодо психо-емо-
ційного стану таких хворих та підвищення рівня 
їх комплаєнтності до лікування.

Висновки 

За оцінкою якості життя хворих на ІХС за 
Сіетлським опитувальником SAQ, отримані ре-
зультати свідчать на користь реваскуляризації 
порівняно з медикаментозною терапією. Через 
1 рік лікування за шкалою ставлення до хворо-
би (шкалою якості життя) у групах АКШ та СКА 
відзначаються статистично суттєві (р<0,001) 

позитивні зміни порівняно з початковим рів-
нем, через рік на 25,8 (95 % ДІ 11,7 – 25,8) % та 
36,9 (95 % ДІ 36,4 – 44,7) % за медіанним значен-
ням відповідно. 

Реваскуляризація міокарда у групі СКА по-
рівняно із пацієнтами, яким виконували АКШ, 
приводить до позитивної динаміки симптомів 
ІХС у вигляді наявності частки хворих без сте-
нокардії (8,2 % мали 100 % за шкалою ТС / AF) 
та більшості (60,0  %) з щомісячними нападами 
стенокардії, тоді як у групі АКШ така ж кількість 
обстежених (63,9  %) має щотижневі напади 
(р<0,001).

Доцільною є оцінка результатів обстежен-
ня за шкалами Сіетлського опитувальника з 
використанням критеріїв клінічно значимої різ-
ниці: за шкалою ФА / PL у 8 балів та більше; за 
шкалою СС / AS у 25 балів та більше; за шкалою 
ТС / AF у 20 балів та більше; за шкалою ОЛ / TS 
у 12 балів та більше; за шкалою СХ  /  DP у 16 
балів та більше. Вона показує, що група меди-
каментозного лікування має клінічно значиме 
поліпшення показників для чверті пацієнтів за 
шкалами стабільності та частоти нападів стено-
кардії, оцінки лікування, однак суттєво поступа-
ється за цими показниками групі СКА.

У групі стентування коронарних артерій 
частка пацієнтів, які мали клінічно значне поліп-
шення в межах кожного домену, через 3 місяці 
після лікування перевищувала 60,0 %, через рік 
– 80,0  %, а загалом у довгостроковому періоді 
частка хворих з клінічно значущими поліпшен-
нями за всіма шкалами  SAQ склала у групі СКА 
81,9 %, тоді як у групі АКШ 32,9 % (р<0,001). 

Отже, через рік після отриманого лікуван-
ня, меншу кількість симптомів і поліпшення ста-
ну здоров’я, якості життя відзначають пацієнти 
з реваскуляризацією міокарду, більшою мірою 
після СКА порівняно з АКШ. Клінічно значуще 
покращення ЯЖ виступає вагомим аргументом 
на користь виконання стентування коронарних 
артерій або АКШ у пацієнтів, хворих на ІХС. Тоді 
як група медикаментозного лікування потребує 
пильної уваги щодо свого ставлення до хворо-
би, і вимагає проведення додаткових заходів 
для поліпшення якості життя, пов’язаної зі здо-
ров’ям.
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РЕЗЮМЕ

КЛИНИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ 

ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА ПОСЛЕ 
РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ МИОКАРДА

Н.О. Перцева, Л.О. Хрусталева

Государственное учреждение «Днепропетровская 
медицинская академия МЗ Украины», г.. Днепр

Цель работы - оценка клинически значимых изме-
нений качества жизни (КЖ) больных ишемической 
болезнью сердца (ИБС) после реваскуляризации ми-
окарда по сравнению с медикаментозной терапией.

Материалы и методы исследования. В исследова-
ние было включено 215 больных ишемической болез-
нью сердца, у которых проводилась оценка качества 
жизни по Сиэтлскому опроснику (SAQ). Пациентов 

разделили на три группы: больные, которым про-
водилось аортокоронарное шунтирование (АКШ); 
больные, которым проводилось стентирование ко-
ронарных артерий (СКА) и группа медикаментозной 
терапии.

Результаты. Оценка результатов обследования по 
шкалам Сиэтлского опросника с использованием 
критериев клинически значимой разницы показала, 
что больные группы СКА имели клинически значимое 
улучшение в пределах каждого домена SAQ: через 3 
месяца после лечения по всем шкалам у 60,0% обсле-
дованных, через год - в 80,0 %. Через 1 год доля боль-
ных с клинически значимыми улучшениями по всем 
шкалам SAQ составила в группе СКА 81,9 %, в группе 
АКШ 32,9 % (р<0,001).

Выводы. Клинически значимое улучшение КЖ вы-
ступает весомым аргументом в пользу выполнения 
стентирования коронарных артерий (приоритет-
ная стратегия лечения) или АКШ у пациентов с ИБС.
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SUMMARY

CLINICALLY SIGNIFICANT CHANGES IN THE 
QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH ISCHEMIC 

HEART DISEASE AFTER MYOCARDIAL 
REVASCULARIZATION

N.O. Pertseva, L.O. Khrustaleva
State institution “Dnipropetrovsk Medical Academy of the 

Ministry of Health of Ukraine”, the city of Dnipro

The goal of the study was to evaluate clinically signifi cant 
changes in the quality of life (QOL) in patients with coro-
nary heart disease (CHD) after myocardial revasculariza-
tion compared with drug therapy.
Materials and methods of research. The study included 
215 patients with coronary heart disease who underwent 
a quality of life assessment according to the Seattle ques-
tionnaire (SAQ). Patients were divided into three groups: 
patients undergoing aortocoronary bypass surgery (CABG); 
patients who underwent stenting of the coronary arteries 
(SCA) and a group of drug therapy.

Results. Evaluation of the results of the survey on the scales 
of the Seattle questionnaire using the criteria of clinically 
signifi cant diff erence showed that the patients of the SCA 
group had clinically signifi cant improvement within each 
SAQ domain: in 3 months after treatment on all scales in 
60.0% of the examined, in a year - in 80, 0%. After 1 year, the 
proportion of patients with clinically signifi cant improve-
ments in all SAQ scales was 81.9% in the SCA group, 32.9% 
in the CABG (p<0.001).
Conclusions. Clinically signifi cant improvement of QOL is 
a weighty argument in favor of coronary artery stenting (a 
priority treatment strategy) or CABG in patients with isch-
emic heart disease.
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НЕВРОТИЧНІ РОЗЛАДИ У ДІТЕЙ, ЯК НАСЛІДОК 
ПСИХОТРАВМУЮЧИХ ПОДІЙ
Харківська медична академія післядипломної освіти
Проректор з науково-педагогічної та міжнародної роботи

Kaafarani Abbas Mahmyd

NEUROTIC DISORDERS IN CHILDREN, AS A CONSEQUENCE OF PSYCHO-TRAUMATIC EVENTS

Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education
Vice-rector for scientifi c-pedagogical and international work

Резюме. Проведений аналіз проблеми наслідків психотравматичних подій у дітей, специфіки 
формування невротичних розладів і порушень психічної сфери. Визначені фактори фор-
мування неврозу і посттравматичних розладів у дітей, що найчастіше зустрічається 
після тяжких психологічних травм.

Ключові слова: невротичні розлади у дітей, посттравматичний розлад, невроз, порушення 
поведінки.

Показник захворюваності загальними і 
системними неврозами серед дитячого та під-
літкового контингенту складає від 139,3 до 400 
на 100 тисяч дітей, що, очевидно, пов›язано з 
нестабільністю політичних і економічних чин-
ників, зокрема військових дій на території Укра-
їни.

Серед досліджуваних різних психологіч-
них чинників, що сприяють виникненню не-
врозів, обґрунтованою і актуальною видається 
оцінка ролі психотравмуючих подій.

Сформований в результаті криз останньо-
го десятиліття (військові дії, соціально-еконо-
мічні потрясіння) важкий політичний, соціаль-
но-економічний і морально-психологічний стан 
справляє негативний вплив на психологічний 
стан населення.

Діти, як сама беззахисна частина насе-
лення, виявилися в найважчому становищі, і 
завданням держави є захист фізичного і психо-
логічного здоров›я підростаючого покоління. 
Відомо, що психотравми і стреси можуть викли-
кати затримку в психічному розвитку дітей, а в 
деяких випадках чинять несприятливу дію на 
фізіологічну діяльність, що в подальшому може 
призвести до розвитку хронічних захворювань.

Дуже важливо, щоб первинна психологіч-

на допомога в тій чи іншій обраній фахівцем 
оптимальній формі була надана відразу після 
травми, з тим, щоб посилити у потерпілого сту-
пінь усвідомлення події. 

Іншими словами, психотерапевтичне втру-
чання спрямоване на усвідомлення того, що 
сталося і дозволяє «перемістити» страхи з ниж-
ніх відділів мозку безпосередньо в саму кору 
головного мозку, що робить їх (страхи) більш 
гнучкими для подальшої психокорекції.

Пограничні нервово-психічні розлади, в 
тому числі і непсихотичні психогенні, серед ді-
тей і підлітків мають тенденцію до повсюдного 
зростання і поширення [1], незважаючи на ве-
лику кількість різних теоретичних концепцій і 
практичних методів в їх вивченні і корекції.

Аналіз результатів досліджень, проведе-
них в даному напрямку, показав, що основною 
причиною того, що обважнює невротичні роз-
лади, є їх патоморфоз у зв›язку зі зміною спек-
тру психотравмуючих чинників [2].

Особливу увагу звертає на себе формуван-
ня неврозу у дітей внаслідок психотравмуючих 
подій. Невроз – це функціональний розлад ви-
щої нервової діяльності, обумовлений впливом 
психотравмуючого фактору, що протікає з емо-



СТАТТІ 29

ційними і соматовегетативними порушеннями. 
Це стан протиріччя між особистістю і значими-
ми для неї сторонами дійсності. Для неврозу 
характерно [3-5]:

1. Наявність психогенного етіологічного 
фактору.

2. Різноманітність і динамічність клініки.
3. Оборотність симптоматики.
4. Відсутність патологоанатомічного (мор-

фологічного, органічного) субстрату.
Основним етіологічним фактором є гостра 

або хронічна психічна травма, однак мають зна-
чення і сприятливі фактори:

1. Пренатальні чинники
2. Інтранатальні чинники
3. Конституційно-генетичні чинники
4. Психосоматичні фактори
Розглядаючи психотравмуючий вплив, не-

обхідно враховувати силу і тривалість впливу. 
Видимих пошкоджень при неврозах у дітей не 
буває, проте порушуються і неналежним чином 
функціонують вищі нервові процеси. Це нега-
тивно впливає на розвиток дитини та її фізіоло-
гічне здоров›я [6].

Особливо активно нервова діяльність 
починає розвиватися приблизно з трирічного 
віку. Тому і помітити характерні для невротич-
них розладів риси виходить приблизно в цей 
же час. Найчастіше мова йде про емоційні і по-
ведінкові прояви.

Серед численних причин, що викликають 
невротичні реакції у дітей, можна виділити 3 
групи [7] :

До біологічних факторів належать: стреси і 
психологічні травми матері при вагітності; пато-
логії внутрішньоутробного розвитку та пологів, 
зокрема, гіпоксія і родові травми; ускладнення 
після перенесених інфекційних захворювань; 
вроджені особливості нервової системи дити-
ни, її підвищена реактивність; надмірні фізичні 
і емоційні навантаження.

Психологічні причини: ситуації, коли дити-
на сильно і / або раптово злякалася; обставини, 
до яких дитина насилу пристосовується, довго 
нервується і переживає; невдалі спроби батьків 
скорегувати природний темперамент дитини 
– «приборкати» холерика невиправдано жор-
сткими обмеженнями або «прискорити» флег-
матика постійним смиканням.

Група соціальних факторів: неприйняття 
батьками, особливо матір›ю, факту народження 
або статі дитини, який не відповідає бажано-
му; різкі або значні зміни в звичному способі 

життя – переїзд, початок відвідування дитсад-
ка або школи, перехід в інший клас; конфлікти 
в родині, з учителями й однолітками; зміни в 
сім›ї – народження молодших дітей, розлучен-
ня, повторний шлюб одного або обох батьків з 
появою вітчима або мачухи, зведених братів і 
сестер; емоційна холодність батьків, відсутність 
душевної близькості з дитиною; помилкові мо-
делі сімейного виховання – гіперопіка, автори-
тарний або, навпаки, стиль потурання; складні 
життєві обставини – алкоголізм, асоціальна по-
ведінка батьків.

У деяких випадках, особливо якщо дитина 
(це відноситься також і до дорослих) безпосе-
редньо брала участь в трагічних подіях, у по-
терпілого нерідко розвивається психологічний 
розлад, так званий посттравматичний стрес. 
При цьому його переслідують нав’язливі і часто 
повторювані страшні картини трагедії, що ста-
лася, позбутися від яких він не в змозі; постійно 
мучать нічні кошмари, почуття неспокою і три-
вожн ості. Все це, разом узяте, призводить до 
збоїв в звичному функціонуванні організму, па-
ралізує життя і руйнує особистість дитини [8-9].

Посттравматичний стрес може супрово-
джуватися депресією, соматичними скаргами, 
фобіями, розладом поведінки (агресивністю), 
проблемами харчування і сну. При цьому діти 
бояться залишатися одні і вимагають постійної 
присутності дорослого. Вони уникають відвіду-
вання місць, пов›язаних з трагедією і будь-який 
легкий натяк на травму викликає у них бурх-
ливо виражений негативізм або інші симптоми 
(наприклад, скарги на болі в животі і т.п.).

Наслідки психологічних травм проявля-
ються також і в ігровій діяльності дитини, яка в 
цьому випадку характеризується регресивни-
ми і стереотипними елементами з сюжетом, що 
нав›язливо повторюється, так чи інакше пов’я-
заних з трагедією. При цьому у дитини різко 
звужується коло інтересів, з’являються відчуже-
ність і прагнення до самотності [9] .

Регресивна тенденція часто відбивається 
і на розвитку дитини, знижується успішність у 
школі, з›являються проблеми уваги, надмірна 
розкутість, стан паніки, зайві настороженість і 
напруженість.

Ґрунтуючись на результатах досліджень, 
відомо, що у дітей дитячого та дошкільного віку 
можуть проявлятися три традиційні кластери 
симптомів ПТСР: повторні переживання, уник-
нення, бездушність і підвищена збудливість [9]. 
Маленькі діти можуть повторно переживати 
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травму в своїх іграх, які включають жорстокість, 
одноманітність і тривожність, коли аспекти 
травми відтворюються знову і знову. Діти мо-
жуть розмовляти на теми травми, що не завж-
ди супроводжується дискомфортом, а також 
страждати від тривожних нічних кошмарів, ча-
сто без усвідомлення змісту. Подібно старшим 
дітям і підліткам, у маленьких дітей можуть про-
являтися інтенсивні емоційні або фізіологічні 
реакції, якщо внутрішні або зовнішні стимули 
нагадують про травму. Діти рідше відчувають 
напади повернення події (флешбек) або діссо-
ціатівні епізоди.

У маленьких дітей, які перенесли травмую-
чу подію, підвищена збудливість може проявля-
тися тривожним сном, дратівливістю, приступа-
ми гніву, занепокоєнням, постійною готовністю 
до небезпеки, надмірною реакцією на подраз-
ники, труднощами концентрації уваги і знижен-
ням активності [10].

У дітей іноді виявляється легке або оче-
видне уникнення розмов, людей, місць, пред-
метів або ситуацій, які нагадують їм про травму. 
Нечутливість може проявлятися відсторонені-
стю від сім›ї і друзів або обмеженістю в іграх, 
або іншої діяльності.

Вже згадана в даний час нова редакція 
DSM-5 включає перегляд діагностичних крите-
ріїв у дітей. Пріоритетом є відображення в умо-
вах впливу фаз розвитку дитини на прояви ПТСР. 
У дітей шкільного віку та підлітків Scheeringa et 
al. [7] пропонують включити в визначення трав-
ми важкі захворювання або смерть одного з 
батьків або переміщення в інтернат. Оскільки 
діти можуть піддаватися постійному впливу 
травмуючої події, в таких випадках неможливо 
визначити час початку симптомів ПТСР.

Характерні симптоми ПТСР відповідно до 
DSM-IV:

1. Постійне відчуття повторного пережи-
вання травмуючої події.

2. Наполегливі і повторювані неприємні 
спогади про травмуючу подію:  в тому числі, 
уявлення, думки і відчуття; в іграх у дітей мо-
жуть обіграватися різні аспекти травми.

3. Тривалі дискомфортні сновидіння про 
подію: діти можуть бачити лякаючі сновидіння 
з неясним змістом.

4. Дії / відчуття, немов подія повторюється: 
відчуття повернення події, ілюзії, галюцинації і 
діссоціатівні епізоди повторюваної події, у дітей 
може відбуватися повторення події.

5. Внутрішні та зовнішні стимули, що нага-
дують про подію, призводять до: інтенсивного 
психологічного дискомфорту, фізіологічної ре-
акції.

6. Постійне уникнення стимулів, пов’яза-
них з травмою, байдужість і бездушність, що 
виражається трьома, або більше, ознаками з на-
ступних: уникнення думок, почуттів або розмов 
про травмуючу подію, уникнення діяльності, 
місць або людей, що нагадують про травму, не-
здатність згадати важливий аспект травмуючої 
події, значно знижений інтерес до участі в різній 
діяльності, уникнення інших людей, обмежений 
спектр афективних проявів або нездатність до 
нормальних почуттів, відчуття приреченості і 
безперспективності майбутнього.

7. Постійні симптоми підвищеної збудли-
вості повинні проявлятися, як мінімум, двома 
з наступних ознак: труднощі з засинанням або 
підтриманням сну, гнів або дратівливість, труд-
нощі концентрації, надмірна настороженість,  
надмірне реагування на стимули.

Перенесена травмуюча подія може мати 
різноманітні негативні наслідки у дітей. Тому 
не є незвичайним той факт, що ПТСР можуть су-
проводжувати інші психічні розлади. Згідно [8], 
рівень супутніх опозиційних протестних розла-
дів (ОПР) і розлад з дефіцитом уваги та гіперак-
тивністю зростає при наявності діагнозу ПТСР.

Депресія і тривога також можуть виникати 
внаслідок перенесеної в дитинстві травмуючої 
події і супроводжуватися ПТСР [10]. Розлади, ви-
кликані зловживанням психоактивних речовин, 
значно корелюють з травмами в дитячому віці, а 
також супутнім ПТСР. Khoury et al. (2010) обгово-
рювали взаємозв’язок між ПТСР і порушеннями, 
пов’язаними зі зловживанням психоактивних 
речовин у дорослих, які пережили травмуючі 
події в дитинстві. Так, наявність симптомів ПТСР 
в дитячому віці з більшою ймовірністю призво-
дило до розвитку розладів, викликаних зловжи-
ванням психоактивних речовин, в дорослому 
віці, в порівнянні з перенесеними травмуючими 
подіями в дитинстві без симптомів ПТСР.

Діагностична оцінка впливу травми на ді-
тей представляє ряд труднощів, оскільки у ді-
тей, особливо маленьких, вербальні здібності 
обмежені, їм важко описати свої симптоми [11]. 
Батьки схильні недооцінювати симптоми у своєї 
дитини, їм нелегко дати точну і чітку інформа-
цію про його поведінку. Діти в умовах будин-
ків-інтернатів з великою кількістю вихователів 
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можуть становити окрему групу ризику насиль-
ства над дітьми, занедбаності та інших форм 
травматизації, їх анамнестичні відомості іноді 
складно підтвердити. У клінічній практиці дуже 
важливо мати відповідні інструменти і / або на-
вички, щоб своєчасно і ефективно виявляти ді-
тей, які зазнали травм.

Існуючі методи різні, в одних джерелом 
інформації є повідомлення дитини або батьків, 
інші виконуються професіоналами. Ці методики 
вважаються корисними інструментами і широ-
ко використовуються в умовах служб охорони 
психічного здоров›я та надання первинної до-
помоги. При застосуванні більшості таких мето-
дик необхідні досвід і навички роботи з дітьми, 
які пережили травму. Scheeringa et al. [7] дослі-
джена та доведена ефективність КПТ-Т в ліку-
ванні дуже маленьких дітей (вік від 3 до 6 років), 
які пережили травмуючу подію. 

Таким чином, для лікування невротич-
них розладів у дітей і підлітків найчастіше за-
стосовується когнітивно-поведінкова терапія, 
зосереджена на травмі (КПТ-Т). Її ефективність 
підтримується великою базою даних [10]. Вико-
ристання КПТ-Т розроблено для використання 
у дітей, які пережили психотравматичні події 
та є стандартизованим, але в той же час гнуч-
ким методом лікування дітей. Вона включає 
інтервенції, в основі яких лежать когнітивно-по-
ведінкові, сімейні та гуманістичні принципи. 
Ефективність КПТ-Т підтримується даними до-
сліджень, проведених серед дітей шкільного та 
підліткового віку [12-13].

Діти, одного разу переживши травму, по-
требують спеціальної допомоги, що включає 
як медикаментозне лікування, так і різні види 
психотерапії (в залежності від віку та індивіду-
альних особливостей пацієнта).
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ния невротических расстройств и нарушений психи-
ческой сферы. Определены факторы формирования 
невроза и посттравматических расстройств у де-
тей, которые чаще всего встречаются после тяже-
лых психологических травм.
Ключевые слова: невротические расстройства у 
детей, посттравматическое расстройство, невроз, 
нарушения поведения.

SUMMARY

NEUROTIC DISORDERS IN CHILDREN, 
AS A CONSEQUENCE OF PSYCHO-TRAUMATIC 

EVENTS

Kaafarani Abbas Mahmyd
Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education

Vice-rector for scientifi c-pedagogical 
and international work

The analysis of the problem of the consequences of psy-
chotraumatic events in children, the specifi cs of the for-
mation of neurotic disorders and disorders of the psychic 
sphere is carried out. The factors determining the forma-
tion of neurosis and post-traumatic disorders in children, 
which are most often found after severe psychological 
trauma, are determined.
Key words: neurotic disorders in children, posttraumatic 
disorder, neurosis, behavioral disorders.

Стаття надійшла до редакції 18.01.2018

У разі виникнення питань до автора статті, звертайтесь до редакції журналу ceomenshealth@gmail.com



СТАТТІ 33

© Заседа Ю. И., 2018 

УДК 615.038:616.65-002-022

Ю. И. Заседа

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА НИФУРАТЕЛЬ 
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО 
СПЕЦИФИЧЕСКОГО БАКТЕРИАЛЬНОГО ФИБРОЗНО
КАЛЬКУЛЕЗНОГО ПРОСТАТИТА, АССОЦИИРОВАННОГО С 
ТРИХОМОНИАЗОМ И КАНДИДОЗОМ
Клиника «Мужское Здоровье» г. Киев, Украина

Yu. I. Zaseda

EXPERIENCE OF NIFURATEL USAGE IN COMPLEX TREATMENT OF CHRONIC SPECIFIC BACTERIAL 
FIBROUSE AND CALCULOUS PROSTATITIS ASSOCIATED WITH TRICHOMONIASIS AND 
CANDIDOSIS

Men’s Health Clinic, Kiev, Ukraine

Резюме Цель исследования – анализ эффективности препарата «Макмирор» (действующее ве-
щество нифуратель) в лечении хронического специфического бактериального фиброз-
но-калькулёзного простатита, ассоциированного с трихомониазом и кандидозом.
Материалы и методы. Исследование проведено на контингенте 50 пациентов ТОВ «Кли-
ника «Мужское Здоровье», страдающих хроническим специфическим бактериальным 
простатитом (микст-инфекция: трихомонадно-бактериально-кандидозные ассоциа-
ты различной структуры). В качестве методов исследования, помимо стандартного 
комплекса, были выбраны: IN POUCH TV-тест; метод ПЦР; сонографическое исследование 
предстательной железы и спермограмма.
Результаты исследования. Пациенты, составившие контингент исследования, прошли 
терапию хронического специфического бактериального фиброзно-калькулезного про-
статита (N41.1) в течении 14 суток, по следующей терапевтической модели: перораль-
ное назначение нифурателя в составе препарата «Макмирор» в общей дозировке 1200 
мг в сутки (6 таблеток по 200 мг), разделенной на 3 приема и физиотерапия.
Выводы. Установлена общая (в отношении различных типов и комбинаций инфекцион-
ных агентов) эффективность терапевтической модели на уровне от 71% до 100%. Ле-
чение имело абсолютную (клиническую и лабораторную) эффективность в отношении 
изолированной Candida spp.; абсолютную клиническую эффективность и 71-85% лабо-
раторную эффективность в отношении изолированной Trichomonas vaginalis; 92% кли-
ническую и 76-84% лабораторную эффективность  в отношении сочетания указанных 
инфекционных агентов; 92% клиническую и 80% лабораторную эффективность  в отно-
шении сочетания указанных инфекционных агентов и неспецифической бактериальной 
флоры, в качестве этиологических факторов хронического специфического бактериаль-
ного фиброзно-калькулёзного простатита.

Ключевые слова: урология, предстательная железа, простатит, спермограмма.

Актуальность. Патология предстательной 
железы является междисциплинарной пробле-
мой, равнозначной как в андро-урологический 
клинике, так и в контексте репродуктологии и 
сексологии. Эпидемиологические исследова-

ния последних десятилетий указывают на тен-
денцию к повышению распространенности 
воспалительных заболеваний предстательной 
железы и, в частности, таковых, вызванных 
специфической микробной флорой [1, 2, 6-9]. 



34 Український журнал “ЧОЛОВІЧЕ ЗДОРОВ'Я, ГЕНДЕРНА ТА ПСИХОСОМАТИЧНА МЕДИЦИНА” №1(06) 2018

Среди причин высокой и повышающейся 
распространенности специфических бактери-
альных простатитов выступает ряд факторов, в 
частности:

 – практика избыточного назначения анти-
биотиков широкого спектра действия и 
комбинированных антибактериальных 
препаратов, без определения чувстви-
тельности возбудителя (что приводит 
к селекции специфической микробной 
флоры, а также протозойных и грибко-
вых инфекционных агентов, не восприим-
чивых к большинству рутинно назначае-
мых антибиотиков);

 – повышение доступности и эффективности 
диагностических процедур в андро-уро-
логии (что приводит к обнаружению хро-
нических специфических бактериальных 
простатитов, протекающих ларвированно, 
без выраженных соматических проявле-
ний);

 – становление репродуктологии в Украине 
(что приводит к косвенному выявлению 
хронических специфических бактериаль-
ных простатитов как скрытой причины 
снижения качества эякулята, в ходе репро-
дуктологического обследования пар).

В силу указанных факторов, в настоящее 
время следует говорить о значительной рас-
пространенности хронических специфических 
фиброзно-калькулезных (в силу наличия вклю-
чений апатитов и гидроксиапатитов, нарушаю-
щих гомогенную структуру ткани предстатель-
ной железы, создающих таким образом условия 
для существования микропленок бактериаль-
ных ассоциатов),  бактериальных простатитов, 
ассоциированных с трихомониазом и уроге-
нитальным кандидозом, а также, что более ти-
пично –  вариантами микст-инфекций с домини-
рованием данных инфекционных агентов и их 
комбинации [1-4].

В настоящее время наиболее перспек-
тивным является использование монотерапии 
препаратами антисептического ряда, облада-
ющими комбинированной активностью в отно-
шении протозойной и грибковой микрофлоры 
[3,5-8]. 

В связи с этим, требуется объективная 
оценка эффективности различных антисепти-
ческих препаратов с заявленным комбиниро-
ванным эффектом в отношении указанных воз-
будителей. 

Цель исследования – анализ эффектив-
ности препарата Макмирор (действующее 
вещество нифуратель) в лечении хроническо-
го специфического бактериального фиброз-
но-калькулезного простатита, ассоциирован-
ного с трихомониазом и кандидозом.

Материалы и методы исследования. 
Исследование проведено на контингенте 50 
пациентов ТОВ «Клиника «Мужское Здоровье», 
страдающих хроническим специфическим бак-
териальным простатитом (микст-инфекция: 
трихомонадно-бактериально-кандидозные ас-
социаты различной структуры).

При формировании контингента исследо-
вания был использован комплекс критериев 
включения и исключения.

Критерии включения: 
 – наличие диагноза в рамках рубрик МКБ-

10: N41.1;
 – наличие верифицированного инфекцион-

ного агента Trichomonas vaginalis, Candida 
spp., либо микст-инфекции представлен-
ной их комбинацией в сочетании с услов-
но-патогенной микробной флорой.

 – отсутствие противопоказаний к проведе-
нию антимикробной терапии, а также со-
стояний индивидуальной непереносимос-
ти компонентов препарата «Макмирор».
Критерии исключения:

 – наличие острых состояний, либо осложне-
ний основного заболевания, требующих 
хирургического лечения;

 – прием антибактериальных препаратов, 
либо иных лекарственных средств, фор-
мирующих возможность влияния на эф-
фективность исследуемой терапевтиче-
ской модели;

 – наличие системных соматических заболе-
ваний, ассоциированных с непредсказу-
емым прогнозом от терапии заболевания 
предстательной железы.
Исследование проведено в проспектив-

ном дизайне в 3 этапа:
1) претерапевтический (включал специ-

ализированный комплекс обследований, на-
правленный на гомогенизацию контингента 
исследования по критерию идентичности пато-
логических состояний и соответствия критери-
ям участия в исследовании);

2) терапевтический (включал активную 
фазу лечения с использованием исследуемой 
терапевтической модели, а также мониторинг 
побочных эффектов и осложнений лечения);
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3) катамнестический (включал оценку ре-
зультатов терапевтического этапа исследова-
ния (сразу после окончания лечения и через 
3 месяца, после окончания лечения), а также 
мониторинг отсроченных побочных эффектов 
и осложнений).

Результаты исследования. Претерапев-
тический этап реализован с использованием 
комплексного обследования контингента:

 – сонографическое исследование предста-
тельной железы (ТРУЗИ с фибросканиро-
ванием простаты): с целью оценки степе-
ни и характера поражения, исключения 
объем ных образований);

 – селективный посев эякулята (тест IN POUCH 
TV для выявления Trichomonas vaginalis 
производство Biomed Diagnostics, inc.);

 – бактериальный посев эякулята на услов-
но-патогенную микрофлору и Candida spp., 
с определением антибиотикочувствитель-
ности, 

 – ПЦР диагностика основных возбудителей 
венерологических заболеваний.
По результатам претерапевтического эта-

па у всех пациентов, составивших контингент 
исследования, было подтверждено наличие 
искомого патологического состояния. Распре-
деление патологической микробной флоры 
имело следующий характер:

 – Trichomonas vaginalis: 7 пациентов;
 – Candida spp.: 5 пациентов;
 – микст-инфекция (Trichomonas vaginalis+

Candida spp.): 13 пациентов;
 – микст-инфекция (Trichomonas vaginalis+-

Candida spp.+ неспецифическая бакте-
риальная флора): 25 пациентов;

Согласно цели исследования (оценка эф-
фективности препарата в отношении грибко-
вых, протозойных и микст-инфекций в условиях 
ограниченного диагностического инструмента-
рия), подразделение пациентов на подгруппы 
по критерию этиологического фактора не про-
водилось.

Пациенты, составившие контингент иссле-
дования, прошли терапию хронического спец-
ифического бактериального фиброзно-кальку-
лёзного простатита (N41.1) в течении 14 суток, 
по следующей терапевтической модели:

1. Пероральное назначение нифурателя 
в составе препарата «Макмирор» в общей до-
зировке 1200 мг в сутки (6 таблеток по 200 мг), 
разделенной на 3 приема (утренний, дневной и 
вечерний прием – по 2 таблетки) в течении 14 
суток лечения.

2. Уретрально-ректальный биэлектро-
фонофорез препарата “Калькулиз” (Трилон Б, 
лимонно-кислый калий в буферном раство-
ре), препарата Ферменкол и официнального 
раствора орнидазола с использованием физи-
отерапевтического прибора “Андророг” про-
изводства компании “Аппамед”, ежедневно на 
протяжении 14 суток лечения. 

По данным катамнестического этапа ис-
следования были установлены показатели эф-
фективности терапевтической модели в двух 
периодах:

1) инициальный период (ИП) – на 1-е сутки 
после окончания лечения;

2) отсроченный период (ОП)– через 3 ме-
сяца после окончания лечения.

Результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1
Данные катамнестического этапа исследования 

(показатели эффективности терапевтической модели в двух периодах)

Тип инфекционного агента N

Полное клиническое 
выздоровление

Лабораторное 
выздоровление

ИП ОП ИП ОП

Trichomonas vaginalis 7 7 (100%) 6 (85,7%) 7(100%) 5 (71,4%)

Candida spp. 5 5 (100%) 5 (100%) 5 (100%) 5 (100%)

Trichomonas vaginalis+ Candida spp. 13 12 (92,3%) 11 (84,6%) 12 (92,3%) 10 (76,9%)

Trichomonas vaginalis+Candida spp.+ 
неспецифическая бактериальная 
флора 25 23 (92,0%) 20 (80,0%) 21 (84,0%) 20 (80,0%)
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Помимо прямого антибактериального эф-
фекта, в рамках терапевтической модели также 
удалось достичь снижения представленности 
фиброзно-калькулёзных образований в ткани 
предстательной железы, что подтверждается 
данными повторной сонографии. Данный эф-
фект следует отнести на счет физиотерапевтиче-
ского компонента лечения, целевым эффектом 
которого являлось создание условий для досту-
па антибактериального препарата к инфекцион-
ному агенту в ткани предстательной железы.

Таким образом, эффективность исследу-
емой терапевтической модели можно рассма-
тривать на уровне:

 – от 71% до 100% в лечении хронического 
специфического бактериального фиброз-
но-калькулёзного простатита, вызванного 
изолированной Trichomonas vaginalis, с 
учетом также отсутствия рецидивов забо-
левания через 3 месяца;

 – 100% (абсолютную) при изолированной 
Candida spp. в качестве инфекционно-
го агента хронического специфического 
бактериального фиброзно-калькулёзного 
простатита;

 –  от 76% до 92% при сочетании Trichomonas 
vaginalis и Candida spp. в качестве инфек-
ционного агента хронического специфи-
ческого бактериального фиброзно-каль-
кулёзного простатита;

 – от 80% до 92% при микст-инфекции с 
участием Trichomonas vaginalis, Candida spp. 
и неспецифической микробной флоры.

Учитывая отсутствие данных относительно 
характера микробного взаимодействия в струк-

туре микст-инфекций при патологии предста-
тельной железы, вопрос о более высокой эффек-
тивности терапевтической модели в отношении 
микст-инфекционного поражения с участием 
неспецифической микробной флоры, чем при 
простом сочетании Trichomonas vaginalis и Candi-
da spp., требует дальнейшего изучения.

Выводы.

В проведенном исследовании рассмотре-
на эффективность терапевтической модели 
(пероральный прием препарата «Макмирор» 
и физиотерапии в периоде 14 суток) лечения 
хронического специфического бактериаль-
ного фиброзно-калькулёзного простатита, 
ассоциированного с трихомониазом и моче-
половым кандидозом. Установлена общая (в 
отношении различных типов и комбинаций 
инфекционных агентов) эффективность те-
рапевтической модели на уровне от 71% до 
100%. Лечение имело абсолютную (клиниче-
скую и лабораторную) эффективность в отно-
шении изолированной Candida spp.; абсолют-
ную клиническую эффективность и 71-85% 
лабораторную эффективность в отношении 
изолированной Trichomonas vaginalis; 92% кли-
ническую и 76-84% лабораторную эффектив-
ность в отношении сочетания указанных ин-
фекционных агентов; 92% клиническую и 80% 
лабораторную эффективность в отношении 
сочетания указанных инфекционных агентов и 
неспецифической бактериальной флоры, в ка-
честве этиологических факторов хроническо-
го специфического бактериального фиброз-
но-калькулёзного простатита. 
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РЕЗЮМЕ

ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ 
НІФУРАТЕЛЬ У КОМПЛЕКСНОМУ 

ЛІКУВАННІ ХРОНІЧНОГО СПЕЦИФІЧНОГО 
БАКТЕРІАЛЬНОГО ФІБРОЗНО-

КАЛЬКУЛЬОЗНОГО ПРОСТАТИТУ, 
АСОЦІЙОВАНОГО З ТРИХОМОНІАЗОМ 

ТА КАНДИДОЗОМ

Ю. І. Засєда
Клініка «Мужское Здоровье» м. Київ, Україна

Мета дослідження – аналіз ефективності препа-
рату «Макмірор» (діюча речовина ніфуратель) в лі-
куванні хронічного специфічного бактеріального фі-
брозно-калькульозного простатиту, асоційованого з 
трихомоніазом і кандидозом.
Матеріали та методи. Дослідження проведено на 
контингенті 50 пацієнтів ТОВ «Клініка «Мужское Здо-
ровье», які страждають на хронічний специфічний 
бактеріальний простатит (мікст-інфекція: три-
хомонадно-бактеріально-кандидозні асоціати різ-
ної структури). В якості методів дослідження, крім 
стандартного комплексу, були обрані: IN POUCH TV-
тест; метод ПЛР; сонографічне дослідження передмі-
хурової залози і спермограма.
Результати дослідження. Пацієнти, які становлять 
контингент дослідження, пройшли терапію хроніч-
ного специфічного бактеріального фіброзно-каль-
кульозного простатиту (N41.1) протягом 14 діб, за 
такою терапевтичною моделлю: пероральне при-
значення ніфурателя в складі препарату «Макмірор» 
в загальному дозуванні 1200 мг на добу (6 таблеток по 
200 мг), розділене на 3 прийоми, і фізіотерапія.
Висновки. Встановлено загальну (по відношенню до 
різних типів і комбінацій інфекційних агентів) ефек-
тивність терапевтичної моделі на рівні від 71% до 
100%. Лікування мало абсолютну (клінічну і лабора-
торну) ефективність щодо ізольованої Candida spp.; 
абсолютну клінічну ефективність і 71-85% лабора-
торну ефективність щодо ізольованої Trichomonas 
vaginalis; 92% клінічну і 76-84% лабораторну ефектив-
ність щодо поєднання зазначених інфекційних аген-
тів; 92% клінічну і 80% лабораторну ефективність 
щодо поєднання зазначених інфекційних агентів і 
неспецифічної бактеріальної флори, як етіологічних 
чинників хронічного специфічного бактеріального фі-
брозно-калькульозного простатиту.
Ключові слова: урологія, передміхурова залоза, про-
статит, спермограма.

SUMMARY

EXPERIENCE OF NIFURATEL USAGE IN 
COMPLEX TREATMENT OF CHRONIC 
SPECIFIC BACTERIAL FIBROUSE AND 

CALCULOUS PROSTATITIS ASSOCIATED WITH 
TRICHOMONIASIS AND CANDIDOSIS

Yu. I. Zaseda
Men’s Health Clinic, Kiev, Ukraine

The aim of the study was to analyze the effi  cacy of the 
drug “Macmiror” (active substance – nifuratel) in the treat-
ment of chronic specifi c bacterial fi brous and calculous 
prostatitis associated with trichomoniasis and candidiasis.
Materials and methods. The study was conducted on 50 
patients of the Men’s Health Clinic, suff ering from chronic 
specifi c bacterial fi brous and calculous prostatitis (mixed 
infection: trichomonadial-bacterial-candidiasis associates 
of various structure). As methods of research, in addition 
to the standard complex, the following were chosen: IN 
POUCH TV-test; PCR method; sonographic examination of 
the prostate and spermogram.
Results of the study. Patients who completed the study 
were treated with chronic specifi c bacterial fi brous and cal-
culous prostatitis (N41.1) for 14 days, according to the fol-
lowing therapeutic model: oral administration of nifuratel 
as part of the “Macmiror” preparation at a total dosage of 
1200 mg per day (6 tablets of 200 mg) divided into 3 doses 
and physiotherapy.
Conclusions. A general (in relation to diff erent types and 
combinations of infectious agents) of the therapeutic mod-
el has been established at a level of 71% to 100%. Treatment 
had absolute (clinical and laboratory) effi  cacy against iso-
lated Candida spp.; absolute clinical effi  cacy and 71-85% 
laboratory effi  cacy against isolated Trichomonas vaginalis; 
92% clinical and 76-84% laboratory effi  cacy against the 
combination of these infectious agents; 92% clinical and 
80% laboratory effi  cacy against the combination of these 
infectious agents and non-specifi c bacterial fl ora, as the 
etiological factors of chronic specifi c bacterial prostatitis.
Key words: urology, prostate gland, prostatitis, spermo-
gram.
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ 
І ПСИХОТЕРАПІЇ В ПЕРІОД РЕФОРМУВАННЯ ГАЛУЗІ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
Харківська медична академія післядипломної освіти, кафедра психотерапії

Mykhaylov B.V.

PROBLEMATIC ISSUES OF MEDICAL PSYCHOLOGY AND PSYCHOTHERAPY DURING THE REFORM 
OF THE HEALTHCARE SECTOR

Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Department of Psychotherapy

Резюме Стаття присвячена проблемним питанням медичної психології і психотерапії в період 
реформування галузі охорони здоров’я, а саме організаційним засадам функціонування 
психотерапевтичної і медико-психологічної мережі, принципам побудови психотера-
певтичної і медико-психологічної допомоги, особливостям психотерапевтичної і ме-
дико-психологічної допомоги учасникам бойових дій і постраждалого населення, про-
блемним питанням в сфері психотерапії і медичної психології та планам заходів для 
підвищення якості медико-психологічної реабілітації учасників АТО, членам їх сімей та 
тимчасово переміщеним особам.

Ключові слова: реформування галузі охорони здоров’я, психотерапія, медична психологія, учас-
ники АТО, тимчасово переміщені особи.

Вступ.

Психічне здоров’я є однією із складових 
соціального благополуччя людини, рівня її пра-
цездатності і фізичного комфорту. Проте, незва-
жаючи на зусилля із розвитку і вдосконалення 
системи охорони здоров’я, у всьому світі за 
останні століття поширеність психічних розла-
дів істотно зросло в 3-7 разів, а захворюваність 
розладами непсихотичного рівня – більш ніж в 
40 разів, приводячи в 35-45 % випадків до ча-
сткової або повної втрати працездатності [1-5].

В європейській і світовій практиці про-
відним методом для лікування психічних і пси-
хосоматичних розладів є психотерапія. Крім 
того, психотерапія та психологічна корекція не 
потребують витрат на апаратне і медикамен-
тозне забезпечення. В умовах реформування 
галузі охорони здоров’я доцільним є макси-
мальне розширення застосування психотера-
певтичного і медико-психологічного супроводу 
хворих на всіх рівнях медичної допомоги, як в 
загальній системі надання медичної допомоги 

населенню, так і у її спеціалізованій ланці – со-
ціально-орієнтованій психіатричній допомозі. В 
структурі загальносоматичної мережі психоко-
рекція та психотерапія повинні застосовуватися 
як основний метод у лікуванні таких розповсю-
джених патологічних станів, як психосоматичні 
захворювання, невротичні і депресивні розла-
ди, які перебігають під «маскою» соматичних 
захворювань [3, 6, 7, 8, 13, 14, 15]. 

В спеціалізованій психіатричній мережі 
психокорекція і психотерапія є єдиними засо-
бами психосоціальної реабілітації хворих на 
психічні розлади для відновлення рівня їх со-
ціального функціонування і підвищення якості 
життя.

Останнім часом в Україні зростає кількість 
осіб, які потребують екстреної медико-психо-
логічної допомоги. Це пов’язано з наявністю 
значних контингентів безпосередніх учасників 
воєнних дій в зоні АТО, свідків цих подій і по-
страждалих серед мирного населення, тимча-
сово переміщених осіб [16, 17].
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У зв’язку з цим в Україні відбудовується 
стала система медико-психологічної реабіліта-
ції учасників АТО.

Психологічна реабілітація учасників АТО 
в Україні здійснюється Державною службою 
України у справах ветеранів війни та учасни-
ків антитерористичної операції за Бюджетною 
програмою за КПКВК 2505150 «Заходи з психо-
логічної реабілітації, соціальної та професійної 
адаптації учасників антитерористичної операції 
та забезпечення постраждалих учасників анти-
терористичної операції санаторно-курортним 
лікуванням». 

Протягом 2015-2017рр. нами були направ-
лені чисельні обґрунтування необхідності за-
лучення до процесу психологічної реабілітації 
учасників АТО лікарів-психологів, лікарів-пси-
хотерапевтів, лікарів-психіатрів. 

Відповіді, отримані нами, зокрема, мі-
стили: «... Міністерство соціальної політики 
вважає за доцільне сприяти запровадженню 
в Україні провідного досвіду надання психоло-
гічної допомоги, зокрема сприяти залученню 
фахівців-психотерапевтів належної кваліфіка-
ції в процесі надання психологічної допомоги 
учасникам АТО, а також сприяти роботі муль-
тидисциплінарних бригад в реабілітаційному 
процесі. Однак такий процес передбачає на-
дання психотерапевтичної допомоги фахівця-
ми, які мають терапевтичну спеціалізацію в га-
лузі психології…» (Лист Міністерства соціальної 
політики від 27.12.2016р.); «…З урахуванням 
зазначеного вище Мінсоцполітики не вважає 
доцільним вносити запропоновані зміни до 
тендерної  документації…» (Лист Міністерства 
соціальної політики від 27.02.2017р.).

Остаточне рішення за тендерною про-
цедурою надання психологічної реабілітації 
постраждалим учасникам антитерористичної 
операції передбачає: «…в штаті реабілітаційної 
установи повинно бути не менше ніж одна поса-
да практичного психолога (посада не повинна 
бути вакантною), спеціаліст, який займає штат-
ну посаду практичного психолога реабілітацій-
ної установи, повинен мати диплом про повну 
вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
не нижче спеціаліста або магістра за фахом 
(спеціальністю) психологія, практична психо-
логія або медична психологія та досвід роботи 
цього спеціаліста за фахом (спеціальністю) пси-
хологія, практична психологія або медична пси-
хологія повинен складати не менше ніж 5 років 
(сумарно)…».

Таким чином, абсолютно необхідними є 
принципові зміни порядку проведення психо-
логічної реабілітації учасників АТО.

Організаційні засади функціонування 

психотерапевтичної і медико-психологіч-

ної мережі. 

В теперішній час в Україні психотерапія і ме-
дична психологія відносяться до медичних спе-
ціальностей. Як відповідні медичні спеціальності 
«психотерапія» і «медична психологія» містяться 
у «номенклатурі лікарських спеціальностей», за-
твердженої наказом МОЗ України від 19.12.1997 
року №359. Підготовка психотерапевтів здійс-
нюється шляхом вторинної спеціалізації лікарів 
у відповідних закладах (факультетах) післяди-
пломної медичної освіти у порядку, передбаче-
ному наказом МОЗ від 25.12.1992 року №195 [10]. 

Наказами МОЗ України від 19.12.97 №359 
«Про подальше вдосконалення атестації ліка-
рів» та №360 «Про внесення доповнень до Пе-
реліку лікарських посад у закладах охорони 
здоров’я» були введені спеціальність «медична 
психологія» та лікарська посада «лікар-пси-
холог», яка в подальшому була передбачена 
Наказом МОЗ України від 28.10.02 № 385 «Про 
затвердження переліків закладів охорони здо-
ров’я, лікарських, провізорських посад та посад 
молодших спеціалістів з фармацевтичною осві-
тою в закладах охорони здоров’я».

Інтернатура за фахом «медична психо-
логія» введена Наказом МОЗ від 21.11.2005р. 
№621, підготовка лікарів за спеціальністю 
7.110110 «Медична психологія» здійснюється 
на відповідних факультетах у Національному 
медичному університеті ім. О.О. Богомольця, 
Вінницькому національному медичному уні-
верситеті ім. М.І. Пирогова та Буковинському 
державному медичному університеті МОЗ Укра-
їни; післядипломна підготовка – у Харківській 
медичній академії післядипломної освіти МОЗ 
України (кафедра сексології та медичної психо-
логії), Вінницькому національному медичному 
університеті ім. М.І. Пирогова МОЗ України (ка-
федра медичної психології та психіатрії з кур-
сом післядипломної освіти). У класифікації про-
фесій ДК 003:2005 міститься професійна назва 
«лікар-психолог» 2221.2.

Підготовка психотерапевтів здійснюється 
шляхом вторинної спеціалізації лікарів у відпо-
відних закладах (факультетах) післядипломної 
медичної освіти.

Навчальні плани і програми циклів спеці-
алізації за спеціальностями «медична психоло-
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гія» та «психотерапія» (для осіб з повною вищою 
медичною освітою) затверджуються МОЗ Укра-
їни. Після закінчення курсів спеціалізації про-
водиться атестація з присвоєнням кваліфікації 
«лікар-спеціаліст» за означеною спеціальністю 
(наказ МОЗ від 19.12.1997 року №359).

Підготовка фахівців за спеціальностями 
«практичний психолог» та «психолог» здійсню-
ється у закладах освіти МОН України.

З 1993 р. за розпорядженням МОЗ в Украї-
ні скасована спеціалізація з медичної психології 
осіб з базовою психологічною освітою у закла-
дах та факультетах післядипломної освіти МОЗ, 
які обіймали посади психологів у закладах охо-
рони здоров’я України. До теперішнього часу 
така підготовка не проводиться, незважаючи на 
багаточисельні звернення щодо необхідності її 
відновлення.

Як виняток, МОЗ України затверджено 
типові навчальні плани та програми циклів 
тематичного удосконалення «Психосоціальна 
реабілітація осіб, які стали інвалідами під час 
проходження військової служби, та інших осіб, 
які постраждали під час виконання обов’язків 
військової служби (службових обов’язків) в 
Україні», які були розроблені Харківською ме-
дичною академією післядипломної освіти МОЗ 
України. На базі цього навчального закладу 
профільну підготовку за вищезазначеними про-
грамами проходять поряд з лікарями практичні 
психологи лікувально-профілактичних закладів 
України.

Відповідно, Харківською медичною акаде-
мією післядипломної освіти МОЗ України про-
водяться цикли тематичного удосконалення 
для практичних психологів і психологів «Пси-
хосоціальна реабілітація осіб, які стали інвалі-
дами під час проходження військової служби, 
та інших осіб, які постраждали під час виконан-
ня обов’язків військової служби (службових 
обов’язків) в Україні», навчальний план і про-
грама яких була розроблена Харківською ме-
дичною академією післядипломної освіти МОЗ 
України на виконання пункту 6 Указу Президен-
та України від 30.01.2015 № 40 «Про додаткові 
заходи щодо забезпечення проведення частко-
вої мобілізації у 2015 році».

Наказом МОЗ України від 12.03.2008 року 
№122 «Про внесення змін до наказу МОЗ Укра-
їни від 23.02.2000 року №33» передбачено у 
всіх додатках Наказу назву посади «психолог» 
замінити на назву «лікар-психолог» або «прак-
тичний психолог» в залежності від профілю 

закладу та його функцій [11]. Таким чином, ді-
ючими нормативно-правовими актами були 
передбачені посади як лікарів-психологів, так 
і практичних психологів, психологів у лікуваль-
но-профілактичних закладах загальносоматич-
ної і психоневрологічної мережі.

Діяльність психотерапевтів, лікарів-психо-
логів, практичних психологів регламентується 
Наказом МОЗ України  «Про затвердження По-
рядку застосування методів психологічного і 
психотерапевтичного впливу» від 15.04.2008р. 
№199, зареєстрований Міністерством юстиції 
за №577/15268 від 03.07.2008, який визначає 
сферу їх компетенції [12].

Кваліфікаційні характеристики ліка-
ря-психотерапевта, лікаря-психолога визначе-
ні у Довіднику кваліфікаційних характеристик 
професій працівників (випуск 78 Охорона здо-
ров’я), затвердженому наказом МОЗ України від 
29.03.2002 р. № 117.

Кваліфікаційні характеристики практич-
ного психолога (які деталізують діяльність 
психолога «у процесі виховання та навчання в 
закладах освіти») та психолога (які визначають 
порядок роботи психологів у виробництві) за-
тверджені відповідно наказом МОН України від 
01.06.2013р. № 655  «Про затвердження кваліфі-
каційних характеристик професій (посад) педа-
гогічних та науково-педагогічних працівників 
навчальних закладів» (додаток 5) та наказом 
Міністерства праці та соціальної політики Укра-
їни від 29.12.2004р. № 336 «Про затвердження 
Випуску 1 «Професії працівників, що є загальни-
ми для всіх видів економічної діяльності» Довід-
ника кваліфікаційних характеристик професій 
працівників».

На теперішній час визначення кваліфіка-
ційних характеристик психолога/практичного 
психолога в медичній галузі відсутнє. Проект 
змін до «Довідника кваліфікаційних характе-
ристик професій працівників випуск 78 Охо-
рона здоров’я» щодо внесення розділу «Про-
фесіонали в галузі психології» знаходиться на 
розгляді у МОЗ України.

Крім того, професійна діяльність чисель-
них верств психологів відносно осіб, які не ма-
ють окреслених ознак хворобливих станів, поза 
межами закладів охорони здоров’я, не може 
бути впорядкована МОЗ, тому що практична ро-
бота психологів не є ліцензованим видом діяль-
ності згідно з діючим чинним законодавством.

Станом на 01.12.2017р., у закладах охоро-
ни здоров’я системи МОЗ України працюють 
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206 лікарів-психологів, 942 практичних пси-
холога і психолога, 171 лікар-психотерапевт, 
укомплектованість цими кадрами складає 73%, 
90% і 63% відповідно.

Принципи побудови психотерапевтич-

ної і медико-психологічної допомоги.

В умовах реформування галузі охоро-
ни здоров’я має бути передбачений рівневий 
принцип організації психотерапевтичної і ме-
дико-психологічної допомоги.

В загальносоматичній мережі. 
На первинному рівні: має бути проведена 

підготовка лікарів загальної практики – сімей-
ної медицини навичкам скрінінгового вияв-
лення хворих на невротичні і соматоформні 
розлади, і психосоматичні розлади з психое-
моційними порушеннями для направлення в 
лікувально-профілактичні заклади вторинного 
рівня.

На вторинному рівні: 
 – лікарня інтенсивного лікування – має бути 

створений кабінет лікаря – психолога/
практичного психолога; контингент – хворі 
на гострі соматичні стани, у яких сформува-
лися вторинні психічні розлади – гострі ре-
акції на стрес, депресивні, невротичні стани 
тощо.

 – лікарня планового лікування – має бути 
створено психосоматичне відділення, пси-
хотерапевтичне відділення, кабінет лікаря 
психотерапевта, лікаря-психолога/прак-
тичного психолога; контингент – хворі на 
соматичні захворювання, у яких сформу-
валися коморбідні стани у вигляді невро-
тичних, пов’язаних зі стресом і соматофор-
мних розладів, вегето-судинної дистонії, 
психосоматичні захворювання тощо.

 – лікарня відновного лікування – мають 
бути створені психотерапевтичні відді-
лення, кабінети лікаря-психотерапевта, 
лікаря-психолога/практичного психолога; 
контингент – хворі на соматичні захворю-
вання, у яких сформувалися коморбідні 
стани у вигляді невротичних, пов’язаних 
зі стресом і соматоформних розладів, ве-
гето-судинної дистонії, психосоматичні за-
хворювання тощо; 

 – багатопрофільна дитяча лікарня інтенсив-
ного лікування –  має бути створений ка-
бінет лікаря-психолога/практичного пси-
холога; контингент – невротичні розлади 
дитячого віку.

Методи, які вживають лікарі психотерапе-
вти і лікарі-психологи на вторинному рівні:
1. раціональна психотерапія;

2.  сімейна психотерапія;

3.  суґестивна (ауто- та гетеро-) психотерапія;

4.  тренінги психосоціальної реабілітації (тре-
нінг позитивного самосприйняття та впев-
неної поведінки, комунікативний тренінг, 
рішення проблем міжособистісної взаємо-
дії, когнітивних функцій та інші);

5.  арт-терапія;

6.  когнітивно-біхевіоральна психотерапія.

Лікарі психотерапевти і лікарі-психологи 
також використовують сполучену фармакоте-
рапію – атипові нейролептики, антидепресанти, 
транквілізатори.

До реалізації методів, перелічених в п.п. 1, 
2, 4, 5, 6 можуть залучатися практичні психологи.

На третинному рівні: 

 – обласна лікарня (обласна дитяча лікарня) 
– мають бути створені психосоматичне 
відділення, психотерапевтичне відділен-
ня; контингент – хворі на соматичні захво-
рювання, у яких сформувалися коморбідні 
стани у вигляді невротичних, пов’язаних зі 
стресом і соматоформних розладів, веге-
то-судинної дистонії, психосоматичні за-
хворювання;

 – медико-психологічний центр – мають 
бути створені психотерапевтичні відді-
лення, кабінети лікаря психотерапевта, 
лікаря-психолога/практичного психолога. 
Контингент – хворі на розлади психіки і 
поведінки за виключенням гострих пси-
хотичних станів, хворі на вегето-судинну 
дистонію, психосоматичні захворювання.

 – клініки науково-дослідних інститутів – ма-
ють бути створені психотерапевтичне від-
ділення,  кабінет лікаря психотерапевта, 
лікаря-психолога/практичного психолога; 
контингент – хворі на соматичні захворю-
вання, у яких сформувалися коморбідні 
стани у вигляді невротичних, пов’язаних 
зі стресом і соматоформних розладів, ве-
гето-судинної дистонії, психосоматичні 
захворювання.

Мають бути створені кабінети лікаря-пси-
холога, практичного психолога, кабінет лікаря 
психотерапевта.



42 Український журнал “ЧОЛОВІЧЕ ЗДОРОВ'Я, ГЕНДЕРНА ТА ПСИХОСОМАТИЧНА МЕДИЦИНА” №1(06) 2018

Методи, які вживають лікарі психотерапе-
вти і лікарі-психологи на третинному рівні:

1. раціональна психотерапія;
2. сімейна психотерапія;
3. суґестивна (ауто- та гетеро-) психотерапія;
4. тренінги психосоціальної реабілітації (тре-

нінг позитивного самосприйняття та впев-
неної поведінки, комунікативний тренінг, 
рішення проблем міжособистісної взаємо-
дії, когнітивних функцій та інші);

5.  арт-терапія;
6. когнітивно-біхевіоральна психотерапія;
7. психотерапія психодинамічного напряму;
8. групова психотерапія, як засіб комплек-

сного особистісно-орієнтованого впливу.

До реалізації методів, перелічених в п.п. 1, 
2, 4, 5, 6, 8 можуть залучатися практичні психо-
логи. Лікарі також використовують сполучену 
фармакотерапію – атипові нейролептики, анти-
депресанти, транквілізатори.

В спеціалізованій психіатричній мережі. 
Обласна психіатрична (психоневрологіч-

на) лікарня. Контингент – хворі на гострі роз-
лади психіки і поведінки. Мають бути створені 
кабінети лікаря-психолога, практичного психо-
лога, кабінет лікаря психотерапевта.

Обласний психіатричний (психоневроло-
гічний) диспансер. Контингент – хворі на непси-
хотичні розлади психіки і поведінки, хворі на 
психотичні розлади в стадії ремісії. Мають бути 
створені кабінети лікаря-психолога, практично-
го психолога, кабінет лікаря психотерапевта.

Ці заклади відносяться до третинного рівня. 
Методи, які вживають лікарі психотера-

певти і лікарі-психологи на третинному рівні 
в структурі спеціалізованої психіатричної ме-
режі:
1. раціональна психотерапія;

2.  сімейна психотерапія;

3.  суґестивна (ауто- та гетеро-) психотерапія;

4. тренінги психосоціальної реабілітації (тре-
нінг позитивного самосприйняття та впев-
неної поведінки, комунікативний тренінг, 
рішення проблем міжособистісної взаємо-
дії, когнітивних функцій та інші);

5.  арт-терапія;

6. когнітивно-біхевіоральна психотерапія;

7. психотерапія психодинамічного напряму;

8. групова психотерапія, як засіб комплек-
сного особистісно-орієнтованого впливу.

До реалізації методів, перелічених в п.п. 1, 
2, 4, 5, 6, 8 можуть залучатися практичні психо-
логи. Лікарі також використовують сполучену 
фармакотерапію за показаннями – конвенці-
онні та атипові нейролептики, антипсихотики, 
антидепресанти, транквілізатори.

Особливості психотерапевтичної і ме-

дико-психологічної допомоги учасникам 

бойових дій і постраждалого населення.

Принципом формування медико-психо-
логічної і соціально-психологічної реабілітації 
демобілізованих осіб, що брали участь у про-
веденні АТО, членів їх сімей, та родин загиблих 
військовослужбовців є чітке розмежування 
контингентів, від чого залежить вибір моделі.

Перша група – особи, у яких бойовий стрес 
не призвів до розладів психіки і поведінки, які 
досягають хворобливого рівня.

Друга група – особи, у яких бойовий стрес 
призвів до розладів психіки і поведінки, які до-
сягають хворобливого рівня.

Третя група – особи, які продовжують 
службу в Збройних Силах України, Нацгвардії 
України та інших військових формуваннях.

Психологічну реабілітацію особам з пер-
шої групи здійснюють підрозділи соцзахисту 
обласних, міських, районних  держадміні-
страцій. 

Особам другої групи відновлювальне ліку-
вання і медико-психологічна реабілітація про-
водиться в медичних (лікувальних) закладах за 
показаннями в санаторно-курортних закладах.

Психологічну і медико-психологічну реабі-
літацію особам третьої групи здійснюють відпо-
відні відомчі медичні і психологічні служби.

Реабілітація в медичних (лікувальних) за-
кладах здійснюється за комплексною мульти-
дисциплінарною системою із застосуванням 
психологічних, психотерапевтичних, медика-
ментозних методів та методів фізичної реабі-
літації, до яких в санаторно-курортній мережі 
додається дія природних і преформованих фак-
торів. 

Регіональними центрами медико-психоло-
гічної реабілітації визначені госпіталі ветеранів 
війни і учасників АТО. 

Відбір контингентів до медико-психоло-
гічної реабілітації здійснюється при медичних 
оглядах відповідно до Розпорядження Кабінету 
Міністрів від 31 березня 2015р. № 359-р «Про 
затвердження плану заходів щодо медичної, 
психологічної, професійної реабілітації та соці-
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альної адаптації учасників антитерористичної 
операції» і Наказу МОЗ України від 19.06.2015 р. 
№351 «Про затвердження Плану заходів щодо 
медичної, психологічної, професійної реабілі-
тації та соціальної адаптації учасників антитеро-
ристичної операції».

Медико-психологічна допомога надається: 
безпосередньо в загальносоматичних і спеціа-
лізованих закладах охорони здоров’я; в складі 
комплексних медико-психологічних і психіатрич-
них бригад, створених у всіх областях України. 

Робота здійснюється на засадах мульти-
дисциплінарних бригад у складі психотерапе-
втів, психіатрів, лікарів-психологів, практичних 
психологів.

Медико-психологічна реабілітаційна допо-
мога організована за ступеневим принципом: 

1. Перша ступінь – заклади первинної лан-
ки охорони здоров’я (лікарі загальної практики 
– сімейної медицини)

2. Друга ступінь (за потребою) – амбула-
торна допомога у територіальних закладах охо-
рони здоров’я (кабінети психотерапії).

3. Третя ступінь (за потребою) – реабілі-
таційні відділення госпіталів ветеранів війни і 
учасників бойових дій.

4. Четверта ступінь (за потребою) – відді-
лення (центри) медико-психологічної реабіліта-
ції санаторно-курортної мережі «Укрпрофоздо-
ровниці».

Програма медико-психологічної реабілітації 
розроблена на кафедрі психотерапії ХМАПО за 
участю фахівців МОЗ. Для уніфікованої реалізації 
цієї програми залучені фахівці (лікарі лікуваль-
ного профілю, лікарі психотерапевти, лікарі-пси-
хологи, практичні психологи, лікарі курортологи, 
спеціалісти з ЛФК, соціальні працівники). 

Згідно дорученню МОЗ України від 
06.02.2015р. №08.01-51/1/5-3554 кафедрою 
психотерапії Харківської медичної академії піс-
лядипломної освіти були розроблені та затвер-
джені МОЗ України типові навчальні плани та 
програми циклів тематичного удосконалення 
«Психосоціальна реабілітація осіб, які стали ін-
валідами під час проходження військової служ-
би, та інших осіб, які постраждали під час вико-
нання обов’язків військової служби (службових 
обов’язків) в Україні» (78 навчальних годин), для 
різних контингентів слухачів (лікарі лікувально-
го профілю, лікарі психотерапевти, психіатри, 
наркологи, лікарі-психологи, практичні психо-
логи та соціальні працівники).

Для уніфікації психотерапевтичного і 
медико-психологічного супроводу цих чи-
сельних контингентів має застосовуватися 
Уніфікований клінічний протокол первинної, 
вторинної (спеціалізованої) та третинної (ви-
сокоспеціалізованої) медичної допомоги «Ре-
акція на важкий стрес та розлади адаптації. 
Посттравматичний стресовий розлад», який 
затверджено Наказом МОЗ від 23.02.2016 р. № 
121 «Про затвердження та впровадження ме-
дико-технологічних документів зі стандартиза-
ції медичної допомоги при посттравматично-
му стресовому розладі». 

Проблемні питання в сфері психотера-

пії і медичної психології. Закордонний досвід 
в цій сфері передбачає сполучення і медичної,  
і психологічної моделі психотерапії. В теперіш-
ній час система надання медико-психологіч-
ної і психотерапевтичної допомоги потребує 
суттєвої реорганізації. Це відзеркалено в п. 21 
«Плану заходів щодо медичної, психологічної, 
професійної реабілітації та соціальної адаптації 
учасників антитерористичної операції», затвер-
дженому розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 31.03.2015р. № 359-р.

В американській моделі психології оче-
видний пріоритет використання визначення 
«клінічна» для досить широкого кола видів те-
оретичної і практичної діяльності фахівців [6, 7, 
13, 15, 18, 19]. 

У німецькомовних країнах (Німеччині, 
Австрії, Швейцарії) для навчання психотера-
певтичним інтервенціям базова підготовка 
фахівців з психології і медицини фактично є 
еквівалентою. У Швейцарії для психологів-пси-
хотерапевтів повна освіта включає навчання в 
університеті за фахом «психологія» або «меди-
цина» і обов’язкову чотирирічну спеціалізацію в 
психотерапії [6, 19]. В ФРН існують спеціальності 
«психіатр-психотерапевт» і «клінічний психо-
лог» [19, 20]. Основні відмінності в «медичній» і 
«психологічній» моделях психотерапії проявля-
ються тим, що психологами-психотерапевтами 
використовуються методи поведінкової і клі-
єнтцентрованої психотерапії, а лікарями-психо-
терапевтами використовуються методи психо-
динамічної психотерапії [6]. 

У США спектр послуг у сфері охорони пси-
хічного здоров’я представлений тетрадою «клі-
нічна психологія», «психіатрія», «психіатрична 
соціальна робота» і «сестринська справа в пси-
хіатрії» [13, 14, 19]. 
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Згідно з офіційними статистичними дани-
ми [2] в Україні число штатних посад психологів 
в охороні здоров’я складає всього 0,07 на 100 
тис. населення.

Виходячи з цього, у роботі психотерапе-
втичної і медико-психологічної служби України 
склалися проблеми, які потребують негайного 
вирішення.

План заходів.

1. Для підвищення якості медико-психоло-
гічної реабілітації учасників АТО, членів їх 
сімей та тимчасово переміщених осіб не-
обхідне термінове зміцнення психотера-
певтичної і медико-психологічної мережі 
на ІІ-ІІІ рівнях, як пріоритетний напрям.

2. В межах медичної моделі: 
2.1. Ввести у вищих медичних закладах 

освіти інтернатуру за спеціальністю 
«психотерапія».

2.1. Скасувати можливість спеціалізації з 
психотерапії лікарів-терапевтів, ввес-
ти обов’язкову попередню спеціалі-
зацію з психіатрії. Для цього внести 
зміни у наказ МОЗ від 07.12.1998р. 
№346 «Про затвердження Переліку 
назв циклів спеціалізації та вдоско-
налення лікарів і провізорів у вищих 
медичних (фармацевтичному) закла-

дах (факультетах) післядипломної 
освіти», а саме: у Переліку назв ци-
клів спеціалізації та вдосконалення 
лікарів (провізорів) у п.88 Психотера-
пія контингент курсантів замінити на 
«лікарі-психіатри».

2.3. У подальшому ввести 4-річну рези-
дентуру з психотерапії за зразком мо-
делі підготовки у ФРН.

3. В межах психологічної моделі:
3.1. Висунути клопотання до Міністерства 

освіти і науки України щодо введення 
спеціальності «клінічна психологія».

3.2. Забезпечити підготовку фахівців із 
спеціальності «клінічна психологія» 
до рівня бакалавра у закладах вищої 
освіти МОН України.

3.3. Забезпечити післядипломну підготов-
ку фахівців в галузі психології за спе-
ціальністю «клінічна психологія» до 
рівня магістра в медичних закладах 
післядипломної освіти МОЗ України 
за освітньою програмою за зразком 
німецькомовних країн ЄС.

4. Ввести ліцензування діяльності з пси-
хології, визначивши як ліцензійний орган МОН 
України.
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РЕЗЮМЕ. 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПСИХОЛОГИИ И ПСИХОТЕРАПИИ В 

ПЕРИОД РЕФОРМИРОВАНИЯ ОТРАСЛИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Михайлов Б.В.
Харьковская медицинская академия последипломного 

образования, кафедра психотерапии

Статья посвящена проблемным вопросам меди-
цинской психологии и психотерапии в период ре-
формирования отрасли здравоохранения, а именно 
организационным основам функционирования пси-
хотерапевтической и медико-психологической сети, 
принципам построения психотерапевтической и ме-
дико-психологической помощи, особенностям психо-
терапевтической и медико-психологической помощи 
участникам боевых действий и пострадавшего насе-
ления, проблемным вопросам в области психотера-
пии и медицинской психологии и планам мероприятий 
для повышения качества медико-психологической 
реабилитации участников АТО, членам их семей и вре-
менно перемещенным лицам.
Ключевые слова: реформирование здравоохране-
ния, психотерапия, медицинская психология, участ-
ники АТО, временно перемещенные лица.
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THE REFORM OF THE HEALTHCARE SECTOR
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The article is devoted to the problematic issues of medical 
psychology and psychotherapy during the period of the 
reform of the health care industry. Namely, the organiza-
tional foundations of the functioning of the psychothera-
peutic and medical psychological network, the principles of 
constructing psychotherapeutic and medical and psycho-
logical assistance, the features of psychotherapeutic and 
medical and psychological assistance to the participants 
of the fi ghting and the aff ected population, problematic 
a question in the fi eld of psychotherapy and medical psy-
chology and plans for measures to improve the quality of 
medical and psychological rehabilitation of participants in 
the antiterrorist operation, members of their families and 
temporary displaced persons.
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ПРИМЕНЕНИЕ СУППОЗИТОРИЕВ ПРОКСЕЛАН
В ЛЕЧЕНИИ СИМПТОМОВ НИЖНИХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ, 
АССОЦИИРОВАННЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ПРОСТАТИТОМ 
И ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИЕЙ 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Клиника «Мужское Здоровье» г. Киев, Украина

Yu. I. Zaseda
APPLICATION OF “PROXELAN” SUPPOSITORY IN TREATMENT OF SYMPTOMS OF LOWER URINARY 
WAYS ASSOCIATED WITH CHRONIC PROSTATITE AND BENIGN HYPERPLASIA OF THE PROSTATE 
GLAND
Men’s Health Clinic, Kiev, Ukraine

Резюме Актуальность.  Симптомы нижних мочевых путей занимают центральную роль в 
амбулаторной урологии, прежде всего за счет высокой распространенности в общей 
популяции. 
Цель исследования: анализ эффективности суппозиториев «Прокселан» в лечении сим-
птомов нижних мочевых путей, ассоциированных с хроническим простатитом и добро-
качественной гиперплазией предстательной железы легкой степени.
Дизайн. Исследование проведено в проспективном дизайне на контингенте 100 пациен-
тов-мужчин, проходивших амбулаторное лечение в ТОВ «Клиника «Мужское Здоровье». 
Пациенты были разделены на 2 группы в зависимости от наличия в схеме лечения рек-
тальных суппозиториев «Прокселан»
Результаты исследования. Полученные данные относительно различий в интенсивно-
сти проявлений симптомов в структуре симптомов нижних мочевых путей, по данным 
шкалы I-PSS, свидетельствуют о наличии значительного клинического эффекта в отно-
шении симптомов в целом для обеих групп терапии. Различия между эффектом в группах 
исследования варьируют от умеренных до незначительных.
Выводы. Установлено, что включение в схему лечения ректальных суппозиториев «Прок-
селан» позволяет повысить клинический эффект в отношении некоторых показателей, 
а именно: учащенного мочеиспускания и ослабление струи мочи, а также в значительной 
мере повысить качество жизни пациентов с симптомами нижних мочевых путей.

Актуальность.  Симптомы нижних мо-
чевых путей занимают центральную роль в 
амбулаторной урологии, прежде всего за счет 
высокой распространенности в общей популя-
ции. Несмотря на кажущуюся благоприятность 
прогноза и отсутствие прямых угроз для здоро-
вья пациента, симптомы нижних мочевых путей 
оказывают интенсивное негативное влияние на 
качество жизни [1-4].

Имея в своем генезе целый комплекс фи-
зиологических и патологических состояний, 
терапия данного расстройства представляет 
собой скорее процесс поиска и коррекции 
его предикторов, чем прямое устранение при-

чины, часто являющейся неустранимой по 
своей сути. Такое положение вещей приводит 
к клинической ситуации, когда купирование 
симптомов на время поиска путей коррекции 
расстройства выступает скорее паритетной со-
ставляющей основной терапии, чем паллиатив-
ной мерой [1, 4, 6].

В данном контексте, в терапии симптомов 
нижних мочевых путей, первоочередную роль 
играют вспомогательные средства, способные 
обеспечить снижение уровня дистресса и тем 
самым создать условия для адаптации паци-
ента к собственному заболеванию, обеспечив 
приемлемый уровень качества жизни на пе-
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риод коррекции первичного патологического 
состояния [1, 3-6].

Цель исследования: анализ эффектив-
ности суппозиториев «Прокселан» в лечении 
симптомов нижних мочевых путей, ассоцииро-
ванных с хроническим простатитом и добро-
качественной гиперплазией предстательной 
железы легкой степени.

Дизайн. Исследование проведено в про-
спективном дизайне на контингенте 100 па-
циентов-мужчин, проходивших амбулаторное 
лечение в ТОВ «Клиника «Мужское Здоровье». 
Контингент сформирован методом сплошной 
выборки, на основании единства патологии 
(хронический простатит и доброкачественная 
гиперплазия предстательной железы легкой 
степени при наличии симптомов нижних мо-
чевых путей). Средний возраст составил 41±2,3 
года. 

Контингент разделен поровну на 2 груп-
пы, согласно используемым терапевтическим 
моделям:

 – Основная группа (50 пациентов): комбини-
рованное использование локальной тера-
пии – ректальные суппозитории «Проксе-
лан», селективной антибиотикотерапии 
(левофлоксацин, либо доксициклин) и фи-
зиотерапевтических процедур (аппарат-
ный пневмовибромассаж предстательной 
железы, трансректальная ультразвуковая 
терапия предстательной железы).

 – Контрольная группа (50 пациентов): иден-
тичная терапевтическая модель, но без 
локальной терапии с использованием 
ректальных суппозиториев «Прокселан».

Исследование проведено в 3 этапа:
1) претерапевтический: оценка уровня на-

личествующих симптомов в контингенте иссле-
дования;

2) терапевтический: проведение лечения 
по предлагаемой терапевтической модели с 
проспективной регистрацией клинического 
эффекта и оценкой реакций пациентов, допол-
нительных и побочных эффектов лечения;

3) катамнестический: сравнительный ана-
лиз состояния пациентов до и после проведен-
ного лечения, оценка степени эффекта исполь-
зованной терапевтической модели.

Методы исследования. В исследовании 
использованы следующие методы:

 – клинический: стандартный комплекс кли-
нических обследований, клиническая 
шкала I-PSS (International Prostate Symptom 
Score) для оценки выраженности симпто-
мов нарушения мочеиспускания, визуаль-
ная аналоговая шкала боли, для оценки 
выраженности болевого синдрома. 

 – сонографический: ультразвуковое иссле-
дование предстательной железы (ТРУЗИ 
с измерением объёма остаточной мочи) с 
целью оценки степени и характера пора-
жения, исключения объемных образова-
ний);

 – микробиологический: бактериальный по-
сев эякулята с определением антибиоти-
кочувствительности;

 – метод урофлоуметрии (для оценки харак-
тера и степени выраженности нарушений 
и симптомов нижних мочевых путей).

 – спермограмма (с целью контроля выра-
женности воспаления).

Результаты исследования. На первом 
этапе все пациенты, составившие контингент 
исследования, прошли обследование по вы-
бранным методикам. На основании получен-
ных данных проведен анализ характера и сте-
пени выраженности у них симптомов нижних 
мочевых путей (табл. 1).

Таблица 1
Комплексная оценка выраженности симптомов в структуре симптомов 

нижних мочевых путей в контингенте исследования на претерапевтическом этапе 

Критерий M±m
Данные шкалы I-PSS (0-5 ед.)

чувство неполного опорожнения мочевого пузыря 4,0±0,7 ед.
учащенное мочеиспускание 3,1±1,2 ед.
прерывистое мочеиспускание 2,4±0,5 ед.
ургентность мочеиспускания 2,6±0,5 ед.
ослабление струи мочи 4,1±0,8 ед.
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Продолжение таблицы 1

Критерий M±m
затруднение мочеиспускания 2,7±0,6 ед.
субъективное снижение качества жизни 4,0±0,7 ед.
общий показатель I-PSS 24±1,2 ед.

Визуальная аналоговая шкала боли (1-10 ед.)
боль в районе малого таза 3,5±1,1 ед.

Данные урофлоуметрии
максимальная скорость мочеиспускания 6,7±1,5 мл/сек
средняя скорость мочеиспускания 5,1±0,6 мл/сек
время достижения максимальной скорости мочеиспускания 12,6±1,9 сек
общее время мочеиспускания 23,0±4,4 сек

Данные, полученные с использованием 
шкалы I-PSS, свидетельствуют о значительной 
интенсивности следующих симптомов в общем 
контингенте исследования: чувства неполного 
опорожнения мочевого пузыря, учащенного 
мочеиспускания, ослабления струи мочи. За-
метно меньше выражены симптомы: преры-
вистое мочеиспускание, ургентное мочеис-
пускание (наличие императивных позывов) и 
затруднение мочеиспускания. Влияние симпто-
мов на качество жизни соответствует показате-
лю «высокое». 

Данные визуальной аналоговой шкалы 
боли указывают на наличие болевых ощуще-
ний в районе малого таза от слабых до уме-
ренных.

Данные урофлоуметрии демонстрируют 
значительное снижение максимальной и сред-
ней скорости мочеиспускания, значительное 
повышение времени достижения максималь-
ной скорости мочеиспускания и заметное по-
вышение общего времени мочеиспускания. 

На терапевтическом этапе исследования 
основная группа пациентов (ОГ) получала ле-
чение по следующей терапевтической модели:

а) ректальные суппозитории «Проксе-
лан» (масляный экстракт семян тыквы 120 мг, 
масляный экстракт центеллы азиатской 40 мг, 
масляный экстракт босвелии 40 мг, масляный 
экстракт бессмертника 40 мг, эфирное масло 
чайного дерева 2 мг, Витамин Е 4 мг, натриевая 
соль гиалуроновой кислоты 2 мг, полусинте-
тические глицериды 1,752г.) – ежедневно по 1 
суппозиторию в сутки per rectum на протяже-
нии 30 суток.

В контексте исследования проверяется 
безопасность и синергия клинического эффек-

та ректальных суппозиториев «Прокселан» при 
их сочетанном использовании с физиотерапи-
ей и селективной антибиотикотерапией. К за-
явленным эффектам производитель препарата 
относит:

 – экстракт семян тыквы селективно подав-
ляет 5-альфа-редуктазу, блокируя конвер-
сию тестостерона в дигидротестостерон;

 – противоотечный эффект масляного 
экстракта центеллы азиатской;

 – локальный антибактериальный эффект 
эфирного масла чайного дерева;

 – локальный противовоспалительный 
(кортизоноподобный) эффект масляного 
экстракта бессмертника;

 – локальный миорелаксационный и проти-
вовоспалительный (аналогичный НПВС) 
эффекты масляного экстракта босвелии;

 – антиоксидантный эффект витамина Е;
 – увлажняющий и гистопротекторный эф-

фект гиалуроновой кислоты.

б) антибиотикотерапия (в случае обна-
ружения патогенной или условно-патогенной 
микрофлоры при микробиологическом ис-
следовании эякулята), в зависимости от анти-
биотикочувствительности обнаруженной бак-
териальной флоры, использовалась одна из 
следующих схем антибиотикотерапии:

 – левофлоксацин (левофлоксацина геми-
гидрат, таблетированная форма), 500 мг 
орально 1 раз в сутки на протяжении 14 
суток;

 – доксициклин (доксициклина моногидрат, 
таблетированная форма), в первый приём – 
200 мг, далее по 100 мг орально 2 раза в сут-
ки на протяжении 14 суток;
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В контингенте исследования 36 пациентов 
(36% контингента) получали антибиотикотер-
пию в соответствии с фактом выявления и чув-
ствительности патогенной или условно-пато-
генной микрофлоры при микробиологическом 
исследовании эякулята.

в) физиотерапевтические процедуры (со-
четанно):

 – аппаратный пневмовибромассаж предста-
тельной железы – ежедневно по 1 сессии 
15 суток (всего 15 процедур);

 – трансректальная ультразвуковая терапия 
предстательной железы ежедневно по 1 
сессии 15 суток (всего 15 процедур);

Контрольная группа (КГ) проходила лече-
ние по аналогичной модели, но без использо-
вания ректальных суппозиториев «Прокселан».

На протяжении терапевтического этапа 
исследования не было зарегистрировано слу-
чаев побочных и дополнительных эффектов 
терапии. Также не было зарегистрировано слу-
чаев выбывания пациентов из исследования. 

После использования указанной терапев-
тической модели было проведено повторное 
обследование контингента с последующим ана-
лизом клинического эффекта (табл. 2).

Полученные данные относительно разли-
чий в интенсивности проявлений симптомов в 
структуре симптомов нижних мочевых путей, 
по данным шкалы I-PSS, свидетельствуют о на-
личии значительного клинического эффекта в 

отношении симптомов: ощущения неполного 
опорожнения мочевого пузыря (p<0,01), уча-
щенного мочеиспускания (p<0,05), ослабления 
струи мочи (p<0,05). Уровень качества жизни 
пациентов в связи с симптомами нижних мо-

Таблица 2
Комплексная оценка выраженности симптомов в структуре симптомов нижних мочевых путей в 

контингенте исследования на посттерапевтическом этапе 

Критерий До проведения 
терапии (M±m)

После проведения 
терапии, основная 
группа ОГ (M±m)

После проведения 
терапии, контроль-

ная группа КГ 
(M±m)

Данные шкалы I-PSS (0-5 ед.)
чувство неполного опорожнения 
мочевого пузыря 4,0±0,7 ед. 2,1±0,3 ед. 2,5±0,3 ед.

учащенное мочеиспускание 3,1±1,2 ед. 2,16±0,4 ед. 2,6±0,4 ед.
прерывистое мочеиспускание 2,4±0,5 ед. 2,3±0,6 ед. 2,4±0,6 ед.
ургентность мочеиспускания 2,6±0,5 ед. 2,5±0,4 ед. 2,4±0,4 ед.
ослабление струи мочи 4,1±0,8 ед. 2,7±0,7 ед. 3,3±0,7 ед.
затруднение мочеиспускания 2,7±0,6 ед. 2,6±0,5 ед. 2,7±0,5 ед.
субъективное снижение качества 
жизни 4,0±0,7 ед. 2,6±0,7 ед. 3,3±0,7 ед.

общий показатель I-PSS 24±1,2 ед. 14±0,7 ед. 17±0,8 ед.
Визуальная аналоговая шкала боли (1-10 ед.)

боль в районе малого таза 3,5±1,1 ед. 1,64±0,8 ед. 1,9±0,8 ед.
Данные урофлоуметрии

максимальная скорость мо-
чеиспускания 6,7±1,5 мл/сек 17,2±2,9 мл/сек 16,9±2,9 мл/сек

средняя скорость мочеиспуска-
ния 5,1±0,6 мл/сек 11,6±2,2 мл/сек 11,2±2,2 мл/сек

время достижения максимальной 
скорости мочеиспускания 12,6±1,9 сек 12,3±2,2 сек 12,4±2,2 сек

общее время мочеиспускания 23,0±4,4 сек 13,1±1,8 сек 13,5±1,5 сек
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чевых путей достоверно повысился (p<0,01). 
В отношении сравнения эффективности тера-
певтических моделей, достоверные различия 
отмечаются в уровнях симптомов ощущения 
неполного опорожнения мочевого пузыря 
(p<0,05), учащенного мочеиспускания (p<0,05), 
ослабления струи мочи (p<0,05) в пользу те-
рапевтической модели с использованием рек-
тальных суппозиториев. 

Общий показатель I-PSS имеет достовер-
ный уровень различий для всех трёх измере-
ний (p<0,05).

По данным визуальной аналоговой шка-
лы боли отмечается достоверное снижение 
интенсивности болевых ощущений в районе 
малого таза от умеренных до отсутствующих, 
либо крайне слабых (p<0,01). В отношении 
различий эффективности снижения болевого 
синдрома в группах исследования установ-
лено незначительное преобладание эффекта 
в группе, где были использованы ректальные 
суппозитории.

По данным урофлоуметрии, клинический 
эффект лечения отмечается в отношении мак-
симальной и средней скорости мочеиспуска-
ния (p<0,01 в обоих случаях), а также в отноше-
нии общего времени мочеиспускания (p<0,01).

Различия в группах исследования по дан-
ным урофлоуметрии имеют незначительный 
характер с преобладанием эффекта в группе, 
где были использованы ректальные суппози-
тории.

По данным сонографического исследо-
вания выявлено, что объем остаточной мочи в 
контингенте не превышал 40 мл.

Выводы: в исследовании подтверждена 
безопасность и эффективность терапевтиче-
ской модели сочетания использования рек-
тальных суппозиториев «Прокселан», физио-
терапии и селективной антибиотикотерапии 
(левофлоксацин либо доксициклин) в лечении 
симптомов нижних мочевых путей у пациентов 
с хроническим простатитом и доброкачествен-
ной гиперплазией предстательной железы лег-
кой степени.

Достоверная эффективность обнаружена 
в отношении ощущения неполного опорожне-
ния мочевого пузыря (p<0,01), учащенного мо-
чеиспускания (p<0,05), ослабления струи мочи 
(p<0,05), интенсивности болевых ощущений 
при мочеиспускании, от умеренных до отсут-
ствующих, либо крайне слабых (p<0,01). По дан-
ным урофлоуметрии клинический эффект ле-
чения отмечается в отношении максимальной 
и средней скорости мочеиспускания (p<0,01) 
в обоих случаях, а также в отношении общего 
времени мочеиспускания (p<0,01).

Тем самым мы подтвердили эффектив-
ность классической схемы лечения симптомов 
нижних мочевых путей, ассоциированных с 
хроническим простатитом и доброкачествен-
ной гиперплазией предстательной железы 
легкой степени. Установлено, что включение 
в схему лечения ректальных суппозиториев 
«Прокселан» позволяет повысить клинический 
эффект в отношении некоторых показателей, 
а именно: учащенного мочеиспускания и осла-
бления струи мочи. Кроме того, в значительной 
мере позволяет повысить качество жизни па-
циентов с симптомами нижних мочевых путей.
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РЕЗЮМЕ

ЗАСТОСУВАННЯ СУПОЗИТОРІЇВ ПРОКСЕЛАН 
В ЛІКУВАННІ СИМПТОМІВ НИЖНІХ СЕЧОВИХ 

ШЛЯХІВ, АСОЦІЙОВАНИХ З ХРОНІЧНИМ 
ПРОСТАТИТОМ І ДОБРОЯКІСНОЮ 

ГІПЕРПЛАЗІЄЮ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ

Ю. І. Засєда

Клініка «Мужское Здоровье» м. Київ, Україна

Актуальність. Симптоми нижніх сечових шляхів за-
ймають центральну роль в амбулаторній урології, 
перш за все за рахунок високої поширеності в загаль-
ній популяції.

Мета дослідження: аналіз ефективності супозито-
ріїв «Прокселан» в лікуванні симптомів нижніх сечових 
шляхів, асоційованих з хронічним простатитом і до-
броякісну гіперплазію передміхурової залози легкого 
ступеня.

Дизайн. Дослідження проведено у проспективному 
дизайні на контингенті 100 пацієнтів-чоловіків, що 
проходили амбулаторне лікування в ТОВ «Клініка 
«Мужское здоровье». Пацієнтів було поділено на 2 гру-
пи в залежності від наявності в схемі лікування рек-
тальних супозиторіїв «Прокселан»

Результати дослідження. Отримані дані щодо від-
мінностей в інтенсивності проявів симптомів в 
структурі симптомів нижніх сечових шляхів, за да-
ними шкали I-PSS, свідчать про наявність значного 
клінічного ефекту щодо симптомів в цілому для обох 
груп терапії. Відмінності між ефектом в групах дослі-
дження варіюють від помірних до незначних.

Висновки. Встановлено, що включення в схему 
лікування ректальних супозиторіїв «Прокселан» 
дозволяє підвищити клінічний ефект щодо дея-
ких показників, а саме: прискорене сечовипускання 
і ослаблення струменя сечі. Крім того, в значній 
мірі дозволяє підвищити якість життя пацієнтів з 
симптомами нижніх сечових шляхів.

SUMMARY

APPLICATION OF “PROXELAN” SUPPOSITORY 
IN TREATMENT OF SYMPTOMS OF LOWER 

URINARY WAYS ASSOCIATED WITH CHRONIC 
PROSTATITE AND BENIGN HYPERPLASIA OF 

THE PROSTATE GLAND

Yu. I. Zaseda
Men’s Health Clinic, Kiev, Ukraine

Relevance. Symptoms of the lower urinary tract take a cen-
tral role in outpatient urology, primarily due to the high 
prevalence in the general population.
Objective: To analyze the eff ectiveness of suppositories 
“Proxelan” in the treatment of symptoms of the lower uri-
nary tract associated with chronic prostatitis and benign 
prostatic hyperplasia of the mild degree.
Design. The study was conducted in a prospective design 
on a contingent of 100 male patients who underwent out-
patient treatment at the Men’s Health Clinic LLC. Patients 
were divided into 2 groups, depending on the presence in 
the treatment regimen of rectal suppositories “Proxelan”.
Results of the study. The fi ndings on the diff erences in the in-
tensity of symptom manifestations in the structure of lower 
urinary tract symptoms, according to the I-PSS scale, indi-
cate that there is a signifi cant clinical eff ect on the symp-
toms in general for both treatment groups. Diff erences be-
tween the eff ect in the study groups range from moderate 
to minor.
Conclusions. It has been established that the inclusion in 
the treatment regimen of rectal suppositories “Proxelan” 
allows to increase the clinical eff ect with respect to some in-
dicators, namely: frequent urination and weakening of the 
urine stream. In addition, signifi cantly improve the quality 
of life of patients with symptoms of the lower urinary tract.
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Р.І. Безрук

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНА КОРЕКЦІЯ СУЇЦИДАЛЬНОЇ 
ПОВЕДІНКИ ХВОРИХ ОНКОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ
Харківська медична академія післядипломної освіти, кафедра психотерапії

Bezruk R. I.

PSYCHOTHERAPEUTIC CORRETION OF SUICIDAL BEHAVIOR PATIENTS WITH ONCOLOGIC PROFILE

Kharkov Medical Academy of Posgraduate Education, department of psychotherapy

Резюме.  Мета дослідження - на основі вивчення клініко-психопатологічних особливостей і роз-
ладів особистості хворих онкологічного профілю і патопсихологічних механізмів їх 
формування розробити принципи психотерапевтичної корекції суїцидальної поведінки 
і зниження суїцидального ризику.
Матеріали і методи. Нами було обстежено з 2013р. по 2018р. і проведено психотерапев-
тичне лікування 104 хворим з онкопатологією у віці 25-55 років (44 чоловікам і 58 жінкам), 
що проходили лікування в поліклінічному відділенні “Клінічного Онкологічного Диспансе-
ру” Дніпропетровської області. Експериментально-психологічне дослідження включало 
структуроване діагностичне інтерв’ю пацієнта і наступні шкали тривоги і тривож-
ності Ч.Д. Спілбергера - Ю.Л.Ханіна, шкала депресії Цунга, дослідження акцентуації особи-
стості за методикою Леонгарда - Шмішека, шкала оцінки якості життя ЯЖ- 100.
Результати. В результаті нашого дослідження, відповідно до виявлених особливостей 
анамнезу життя онкологічного хворого і його сім’ї, мірою вираженості соматогенних 
розладів організму, вираженістю психопатологічних порушень, наявністю невротичних 
розладів проведена психотерапія і психокорекція з урахуванням рівня зниження якості 
життя. Курс психотерапевтичної корекції був спрямований на зниження ризику форму-
вання суїциїдальної поведінки.
Висновки. Потрібна комплексна психотерапія депресивних і тривожних розладів у онко-
логічних хворих у зв’язку з високим суїцидальним ризиком, в психотерапевтичній тактиці 
необхідно враховувати динаміку розвитку і вираженість суїцидальних думок і тенденцій.

Ключові слова: психотерапія, суїциїдальна поведінка, чинники суїциїдального ризику, онкологіч-
ні хворі.

За останні 10 років в Україні росте кількість 
і поширеність несприятливих психогенних, со-
матогенних, соціально-економічних чинників у 
онкологічних хворих, особливо зростання он-
копатології відмічено за останні 3 роки, коли на 
сході України відбувалися бойові дії, обстріли і 
бомбардування населених пунктів, що викли-
кало великі міграції і вимушене переселення 
людей [5].

Несприятливі сполучені чинники призве-
ли до розвитку у пацієнтів онкологічного про-
філю значного числа депресивних і тривожних 
розладів, що розрізняються по мірі виражено-
сті і тяжкості, і як результат, виявлялося більше 

випадків суїцидальної поведінки у такого кон-
тингенту хворих [1, 2, 4]. Статистика завершених 
спроб суїциду, як в ранній, так і на пізніших ста-
діях онкологічних хвороб, до кінця не уточнена.

Згідно літературних даних, ризик суїциду 
серед хворих онкологічного профілю в 2-3 рази 
вище, ніж у здорових людей тієї ж статі і віку 
(Л.М. Юр’єва, 2006, О.С.Чабан, 2008, М.В.Марко-
ва 2007). Статистичні дані про фактичну частоту 
спроб суїциду і суїцидальної поведінки, наяв-
ність суїцидальних тенденцій у онкологічних 
хворих недостатньо вивчена, вона, можливо, 
значно вище, ніж цифри, наведені в медичній 
літературі [ 3, 5, 6].
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Згідно з літературними джерелами, на 
формування і прояви суїцидальної поведінки 
впливають різні біопсихосоціальні чинники 
(Э. Дюркгейм, Kotila L., Lonngvist J., Hawton K., 
К. Помро, Breuer H.-W.M. et al., Lester D., Ш. Бю-
лер, Л.М. Юр’єва, А. Г. Амбрумова, А. Е. Лічко, 
В. В. Нечипоренко, Roy A., И. Г. Зальцман, В. К. 
Шамрей, Семиглазов В. Ф., Іванов В. Г., Берш-
тейн JI.M) [4, 6].

У багатьох хворих на невиліковні онколо-
гічні захворювання, які знають про неминучість 
посилення страждань і летального кінця, з’яв-
ляється високий ризик суїцидальної поведінки. 
Переживання, пов’язані з діагностикою онкопа-
тології і лікуванням злоякісних новоутворень, 
можуть призводити до соціально-психологічної 
дезадаптації і, як наслідок, до зниження ефек-
тивності терапії та психотерапії. Проте психоло-
гічний стан і дезадаптація пацієнта впливає не 
лише на терапевтичний процес, але і на загаль-
ну якість життя онкохворого.

Недостатня кількість спеціальних праць в 
цій області призвела до того, що до теперішньо-
го часу залишаються недостатньо вивченими 
клінічні форми і структура суїциїдальної пове-
дінки пацієнтів онкологічних клінік, не до кінця 
досліджені психологічні, конституціонально-бі-
ологічні і соціальні чинники ризику суїциду у 
пацієнтів з онкологічними захворюваннями.

З поліпшенням результатів лікування он-
копатології, подовженням термінів життя таких 
хворих актуальною проблемою також стає про-
блема підвищення рівня якості життя пацієнтів 
з онкологічними захворюваннями.

За період з 2013р. по 2018р. нами було об-
стежено і проведено психотерапевтичну психо-
корекцію та лікування 104 онкологічним пацієн-
там у віці 25-55 років (44 чоловікам і 60 жінкам), 
які проходили лікування в поліклінічному від-
діленні “Клінічного Онкологічного Диспансеру” 
Дніпропетровської області та мали суіцидальні 
тендеції та поведінку. Контрольну групу склали 
50 пацієнтів з онкопатологією, у яких не було ви-
явлено суїцидальних думок, тенденцій, вчинків.

Метою нашого дослідження було: на осно-
ві вивчення психопатологічної феноменології 
суїцидальної поведінки хворих онкологічно-
го профілю і патопсихологічних механізмів їх 
формування розробити принципи психотера-
певтичної корекції невротичних розладів і суї-
циїдальної поведінки  та тенденцій. Також нами 
були вивчені преморбідні характеріологічні 

особливості онкологічних хворих, структура їх 
сім’ї і типи взаємовідносин у членів сім’ї.

Було проведено експериментально – пси-
хологічне дослідження, що включало структу-
роване діагностичне інтерв’ю пацієнта і наступ-
ні методики: шкали тривоги і тривожності Ч. Д. 
Спілбергера - Ю. Л. Ханіна, шкала депресії Цунга, 
дослідження акцентуації особистості за методи-
кою Леонгарда - Шмішека, шкала оцінки якості 
життя ЯЖ- 100 (що вивчає наступні параметри: 
фізичне здоров’я, психологічне здоров’я, соці-
альні стосунки і довкілля).

За нашими клінічними спостереженнями 
великий вплив на формування тривожних і де-
пресивних розладів і появі суїцидального ри-
зику впливала також вираженість соматичних 
проявів злоякісного зростання пухлини, серед 
яких велике значення мали хронічний біль, 
вираженість ракової інтоксикації, швидкість і 
поширеність проявів метастатичних процесів, 
суб’єктивно важка переносимість діагностич-
них процедур (КТ, МРТ, рентгенологічного до-
слідження з контрастом, діагностичної пункції). 
Серед патопсихологічних реакцій пацієнтів з 
онкологічною патологією слід особливо відмі-
тити своєрідний синдром “самоізоляції” на етапі 
після хіміотерапії і супортивної психотерапії.

Пацієнти часто переживали страх реци-
диву захворювання і метастазів, зростала пси-
хологічна, психосоціальна і мікросоціальна де-
задаптація в родині, викликана інвалідизацією 
і неможливістю виконання життєвих функцій 
повною мірою. У пацієнтів основної групи в по-
ведінці ми спостерігали байдуже відношення 
до своєї зовнішності, байдужість до дотримання 
правил особистої гігієни, переважними темами 
для розмов, перегляду передач і читання става-
ли теми прикладів суїциду, неминучості настан-
ня смерті і методів евтаназії.

Негативним маркером в поведінці хворих 
з високим суїцидальним ризиком також вияв-
лялося наполегливе прагнення їх завершити 
начаті справи, скласти заповіт, попрощатися 
з близькими. Також відмічалося у пацієнтів з 
суїциїдальними тенденціями і поведінкою спе-
цифічні порушення мислення і уваги, які прояв-
лялися в труднощах відволікання від негативної 
інформації, надцінних ідей пошуку нових ліків, 
панацеї від раку.

Оцінка стану реактивної тривоги і особи-
стісної тривожності проводилася за методикою 
Ч. Д. Спілбергера в модифікації Ю. Л. Ханіна. За 
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даними методики Ч. Д. Спілбергера - Ю. Л. Ха-
ніна, у більшості пацієнтів був виявлений висо-
кий рівень реактивної тривоги як у чоловіків 
(70,45±3,39), так і у жінок (62,24±2,17) основної 
групи, в порівнянні з контрольною групою он-

кохворих, у яких також зустрічався низький (24, 
01±1,15) рівень реактивної тривоги. Рівень осо-
бистісної тривожності був виявлений у чолові-
ків, в основному помірним (54,54±2,19), а жінок 
більш високим (67,23±1,37). (таблиця.1)

Таблиця 1
Розподіл рівнів реактивної тривоги і особистісної тривожності у онкохворих

Рівень тривожності
Основна група чолові-

ки (n=44)
Основна група жінки 

(n=60)
Контрольна група 

(n=50)

абс %±m абс %±m абс %±m
Реактивна тривога
Низький - - - - 12 24, 01±1,15
Помірний 13 29,44±1,17 20 34,75±1,85 17 34,04±2,11
Високий 32 70,45±3,39 40 62.24±2,17 21 41,85±1,25
Особистісна тривожність
Низький 6 13,63±0,13 3 5.17±1,19 9 18,02±3,51
Помірний 24 54,54±2,19 18 29, 58±2,18 24 48,16±2,22
Високий 14 31,81±3,91 39 67,23±1,39 34 68,82±1,37

 
За шкалою депресії Цунга, у 27 (26%) па-

цієнтів основної групи нами було виявлено 
депресивний розлад важкої форми, у 11 (10%) 
пацієнтів – легкий депресивний розлад, у 5 (5%) 
пацієнтів – депресивний розлад середньої важ-
кості, у 3 (3%) пацієнтів – депресивний розлад 
важкої форми. Пацієнти переживали переваж-
но негативні емоції: тугу, пригніченість, відчу-
вали почуття самотності, безперспективності 
терапії і психотерапії або подальшого життя, 
втрачали колишні життєві інтереси, прагнули 
до ізоляції, уникали спілкування з оточенням, 
втрачали фізичну і психічну активність.

Нами були виявлені такі невротичні розла-
ди у онкохворих основної групи: у 30% пацієн-
тів – неврастенічний синдром, у 26% пацієнтів 
спостерігалися розлади сну, в 25% – депресив-
ний синдром, 9% – змішаний тривожний і де-
пресивний розлад, у 7% – розлади  адаптації, у 
3% – гострі реакції на стрес.

Спостерігаючи динаміку вираженості 
вищезазначених симптомів в процесі проход-
ження хворими психотерапії, психокорекції і 
фармакотерапії в поліклінічному відділенні, і 
аналізуючи її з тимчасовим перебігом злоякіс-
ного захворювання, нами відзначався хвилепо-
дібний характер вираженості депресивних, три-
вожних розладів з двома основними підйомами 

в часі. На діагностичному і передопераційному 
етапах – в моменти найбільшої напруженості 
стресових психологічних внутрішньоособи-
стісних чинників і загострення міжособистіс-
них конфліктів із зростанням проявів тривож-
них і депресивних, компульсивних розладів, 
також частіше з’являлися суїцидальні думки і 
поведінка. Оцінюючи чинники суїцидального 
ризику і поведінки, нами були враховані такі 
чинники: наявність гострих і хронічних стресо-
вих розладів і напруги, вираженість больового 
синдрому, тривалість і тяжкість онкологічного 
захворювання, наявність поведінкових і лінгві-
стичних маркерів суїциду, наявність аутоагресії 
в анамнезі або суїцидальний анамнез рідних, 
виявлення таких особливостей особистості як 
низька самооцінка, відчуття провини, образи, 
імпульсивність, ворожість, відсутність пози-
тивних комунікативних навичок зі значимими 
для хворого родичами і оточуючими особами, 
колегами.

До найбільшої вірогідності розвитку суї-
цидальних тенденцій і поведінки були схильні 
хворі з поширеними формами злоякісних но-
воутворень, в лікуванні яких можливості проти-
пухлинної терапії практично були вичерпані, у 
хворих з вираженою больовою симптоматикою 
в термінальній стадії хвороби.
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Також нами вивчалася внутрішня картина 
хвороби онкологічних хворих. Були виявлені ти-
пові реагування онкологічних пацієнтів на свою 
хворобу, а саме такі типи внутрішньої картини 
хвороби як: анозогнозія і іпохондричний тип.

Часто зустрічалися у обстежених такі при-
клади думок і поглядів на свою хворобу: якщо 
їх життю і судилося обірватися, то такий сумний 
підсумок приписувався пацієнтами постійним 
перевантаженням, стресам, втомі або сприймав-
ся ними як наслідок “якоїсь несправедливості 
долі, навмисного втручання з боку інших осіб”.

Часто онкохворі з суїцидальними думка-
ми основної групи приходили до висновку, що 
не варто терпіти постійні інтенсивні болі, важ-
кі маніпуляції та операції, і потрібно перестати 
бути тягарем рідним, не можна вводити родичів 
в значні матеріальні трати по лікуванню. Разом 
з виявленням високої сензитивності до стресо-
генних чинників, у нашого контингенту хворих 
були знижені здібності контролю негативних 
емоцій і пов’язаних з ними поведінки, появи 
суїциїдальних висловлювань і планів. Серед 
психопатологічних особливостей онкохворих 
слід відмітити високу імпульсивність і низький 
рівень самостійної регуляції поведінки, що при-
зводили до зростання негативних переживань 
до критичного рівня, коли суїцид здавався паці-
єнтам виходом з обтяжливого психологічного і 
тілесного страждання.

Пацієнти основної групи з тимчасовою те-
чією онкопатології в плині діагностичного і те-
рапевтичного процесів поетапно проходили за 
допомогою захисних психологічних механізмів: 
фази заперечення і ізоляції; гніву; боротьби із 
захворюванням; депресії; прийняття. Ці захисні 
психологічні механізми діяли упродовж різних 
періодів часу, змінюючи один одного, а іноді і 
співіснуючи одночасно.

Одним з психологічних компонентів, що 
спостерігався часто на усіх цих етапах, – це 
була надія на дивовижне зцілення, при цьо-
му пацієнти, що навіть змирилися, допускали 
якусь вірогідність одужання від онкологічного 
захворювання, гіпотезу про відкриття нових лі-
ків. Схильність до переживання безнадійності 
подальшої терапії і подальшої безперспектив-
ності свого життя, апатія і недостатній розвиток 
здатності до вирішення проблем посилювали 
тривожно-депресивні розлади і викликали по-
яву суїцидальних думок.

Основними принципами психологічної 
корекції, психотерапії онкологічних хворих і 

психопрофілактики суїцидальної поведінки 
виступали етапність, послідовність, пролонго-
ваність, “м’яка” директивність психотерапевта, 
сфокусованість пацієнтів на реальних актуаль-
них завданнях повсякденного життя і складан-
ня плану і режиму дня онкохворого.

Важливими для формування позитивного 
комплаєнса “психотерапевт- пацієнт” і підви-
щення ефективності психотерапії залишалися 
особливі  стосунки підтримки між усіма учас-
никами терапевтичного і психотерапевтичного 
процесу колегами, групова динаміка була важ-
лива на усіх етапах перебудови стосунків паці-
єнта з близькими людьми, сім’єю і  оточуючими.

Комплекс психотерапії включав раціо-
нальну і когнітивну, спрямовану на оцінку стре-
суючої і психотравмуючої, ситуації і формуван-
ня нового відношення до хвороби і лікування 
та відпрацювання адекватних форм реагування 
і поведінки при появі суїцидальних тенденцій, 
гіпносугестивну психотерапію, яка дала можли-
вість полегшити досягнення адаптивних станів 
в обхід свідомих стереотипних способів реагу-
вання; особистісно-орієнтовану психотерапію; 
сімейну психотерапію; навчання методикам ау-
тогенного тренування, когнітивно-біхевіораль-
ну психотерапію (КБТ) [7,8].

Програма КБТ була спрямована на корек-
цію когнітивної, вольової і емоційної складових 
характеру хворого, що залежала від вираженої 
акцентуації характеру пацієнта, підвищення 
впевненості в собі і самооцінки.

Складність психопрофілактики форму-
вання суїцидальної поведінки у таких пацієнтів 
була обумовлена психологічним чинником по-
яви у них суб’єктивно пережитого приводу, пу-
скового механізму для здійснення суїциду: тако-
го як банальні життєві неприємності на роботі, 
в сім’ї або відсутності успіху в терапевтичному 
процесі, відсутність матеріальних ресурсів для 
лікування, а також трагічніших і психотравмую-
чих подій в житті онкологічних хворих.

Комплекс психотерапевтичної програми 
був спрямований на зниження  впливу чинни-
ків ризику формування суїцидальної поведінки.

На нашу думку, в терапевтичному проце-
сі потрібні комплексний аналіз вираженості і 
структури невротичних розладів, оцінка чинни-
ків суїцидального ризику, динаміки появи і ви-
раженості суїцидальних думок і поведінки, сво-
єчасна сполучена психотерапія депресивних і 
тривожних, компульсивних розладів у пацієнтів 
онкологічного профілю.
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РЕЗЮМЕ.

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ 
СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ 

ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Безрук Р. И.

Харьковская медицинская академия последипломного 
образования, кафедра психотерапии

Цель исследования - на основе изучения клинико-психо-
патологических особенностей и расстройств лично-
сти больных онкологического профиля и патопсихоло-
гических механизмов их формирования разработать 
принципы психотерапевтической коррекции суици-
дального поведения и снижения суицидального риска.
Материалы и методы. Нами было обследовано с 2013г. 
по 2018г. и проведено психотерапевтическое лечение 
104 больным с онкопатологией в возрасте 25-55 лет 
(44 мужчинам и 60 женщинам), проходивших лечение в 
поликлиническом отделении «Клинического Онкологи-
ческого Диспансера» Днепропетровской области. Экс-
периментально-психологическое исследование вклю-
чало структурированное диагностическое интервью 
пациента и следующие шкалы тревоги и тревожно-
сти Ч.Д. Спилбергера – Ю.Л. Ханина, шкала депрессии 
Цунга, исследование акцентуации личности по мето-
дике Леонгарда – Шмишека, шкала оценки качества 
жизни ЯЖ-100.
Результаты. В результате нашего исследования, 
в соответствии с особенностями анамнеза жизни 
онкологического больного и его семьи, степенью вы-
раженности соматогенных нарушений организма, 
выраженностью психопатологических расстройств, 
наличием невротических расстройств, проведена 
психотерапия и психокоррекция с учетом уровня сни-
жения качества жизни. Курс психотерапевтической 
коррекции направлялся на снижение риска формирова-
ния суицидального поведения.
Выводы. Необходима комплексная психотерапия де-
прессивных и тревожных расстройств у онкологиче-
ских больных в связи с высоким суицидальным риском, в 
психотерапевтической тактике необходимо учиты-
вать динамику развития и выраженность суицидаль-
ных мыслей и тенденций.
Ключевые слова: психотерапия, суицидальное пове-
дение, факторы суицидального риска, онкологические 
больные.

SUMMARY 

PSYCHOTHERAPEUTIC CORRETION OF 
SUICIDAL BEHAVIOR PATIENTS WITH 

ONCOLOGIC PROFILE
Bezruk R. I.

Kharkov Medical Academy of Posgraduate Education, 
department of psychotherapy

Aim of study - on the basis of study of abnormal clinic- psy-
chopathological features and disorders of personality of 
patients with oncologic profi le and pathopsychological 
mechanisms of their forming to work out principles of psy-
chotherapeutic correction of suicidal behaviour and decline 
of suicidal risk.
Materials and methods. We investigate from2013 on 2018 
104 oncologic patients in age 25-55 (44 men and 60 wom-
en), psychotherapeutic treatment was conducted, passing 
treatment in the policlinic of «Clinical Oncologic Dispansery» 
of the Dnepropetrovsk district. Experimental  psychological 
researches  had included the structured diagnostic interview 
of patients and next scales of alarm and anxiety of of  Ch. 
Spilberger – U. Hanin, scale of depression of Tsyng, research 
of acceptuation of personality on methodology of Leongard 
-Shmishek, scale of estimation of quality of life of  QL- 100.
Results. As a result  of our researches in accordance with the 
features of anamnesis of life of oncologic patient and his 
family psychotherapy and psychocorrection were conduct-
ed, by the degree of expressed of somatogenic violations of 
organism, expressed of abnormal psychology disorders, by 
the presence of neurotic disorders and taking into account 
the level of decline of quality of life. The course of psycho-
therapy correction was headed for the decline of risk of 
forming of suicidal behavior.
Conclusions. Complex psychotherapy of the depressed and 
anxious disorders is needed for oncologic patients, in con-
nection with a high suicidal risk, in psychotherapy tactics it 
is necessary to take into account the dynamics of develop-
ment and expressed of suicidal ideas and tendencies.
Keywords: psychotherapy, suicidal behaviour, suicidal risk 
factors, oncologic patients.
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РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСПЛАНТАЦІЙНОЇ 
АКТИВНОСТІ В ЄВРОПІ ТА СХІДНОМУ 
СЕРЕДЗЕМНОМОР’Ї/АФРИЦІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД 
ПОКАЗНИКІВ СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
Київський центр трансплантації кісткового мозку 

V. I. Khomenko 

REGIONAL FEATURES OF TRANSPLANT ACTIVITY IN EUROPE AND EASTERN MEDITERRANEAN/
AFRICA REGION DEPENDING ON INDICATORS OF SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT

 Kyiv Сity Bone Marrow Transplantation Center

Резюме  Мета. Проаналізувати стан трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин 
(ТГСК) та регіональні особливості трансплантаційної активності в регіонах Євро-
пи (Західна Європа (ЗЄ), Центральна і Східна Європа (ЦСЄ), Співдружність Незалежних 
Держав (СНД)) та Східному Середземномор’ї/Африці (СС/А) в залежності від показників 
соціально-економічного розвитку (індекс людського розвитку (ІЛР), індекс процвітання 
інституту Легатум (ІПІЛ)) та індексу сприйняття корупції (ІСК). 
Матеріали і методи. В дослідженні були використані опубліковані дані (The EBMT activity 
survey: 1990-2010, JR Passweg et al.) щодо числа трансплантаційних команд та кількості 
ТГСК, виконаних в 45 країнах Європи та СС/А в 2010 році. Дані щодо чисельності населення 
в цих країнах були отримані з офіційних сайтів Світового банку та ВООЗ. На основі цих 
даних нами були розраховані для всіх країн рівні трансплантаційної активності - РТА 
(кількість ТГСК на10 млн населення): загальні, для алогенних і аутологічних ТГСК. Також була 
розрахована щільність трансплантаційних команд - ЩТК (кількість трансплантаційних 
команд на 1 млн населення). Числові значення ІЛР, ІПІЛ та ІСК за 2010 рік отримані нами з 
офіційних сайтів Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй, Інституту Легатум 
та Трансперенсі Інтернешенел. Статистична обробка одержаних даних, кореляційний 
та порівняльний  аналіз виконані за допомогою програмного забезпечення Statistica 10.0 
(StatSoft Inc., США). 
Результати. Досліджувані показники коливались в широкому діапазоні: загальні РТА - від 
11,34 до 845,1; РТА для алогенних ТГСК - від 0 до 433,1; РТА для аутологічних ТГСК – від 10,68 
до 422,7; ЩТК - від 0,04 до 3,1; ІЛР - від 0,643 до 0,940; ІПІЛ - від 1 до 92; ІСК - від 2,1 до 9,3. 
Встановлено статистично значимі кореляції (р≤0,05) між РТА (загальним, для алогенних 
і аутологічних ТГСК) та показниками ЩТК (r = 0,76; 0,52 і 0,81), ІЛР (r = 0,84; 0,66 і 0,85), ІПІЛ (r 
= -0,81; -0,70 і -0,82) та ІСК (r = 0,74; 0,57 і 0,73). Порівняльний аналіз показав статистично 
значимі регіональні відмінності. Cередні значення (М±σ) загального РТА (478,18±183,98), 
РТА для  алогенних (183,21±108,83) і аутологічних ТГСК (294,16±96,11) країн ЗЄ достовір-
но перевищували відповідні показники інших регіонів: ЦСЄ (242,30±154,04; 77,73±64,79  і  
164,57±95,99 ); СНД (52,42±48,85; 13,17±12,32 і 39,24±37,08) та СС/А (81,46±40,06; 40,63±22,77 
і 40,83±24,60). Cередні значення (М±σ) ЩТК (1,24±0,58), ІЛР (0,88±0,04), ІПІЛ (18,84±18,21) та 
ІСК (7,26±1,76) країн ЗЄ також значно відрізнялись від аналогічних показників інших регіо-
нів: ЦСЄ (0,61±0,32; 0,80±0,05; 39,67±13,63 і 4,53±1,00); СНД (0,12±0,09; 0,77±0,03; 62,00±7,55 
і 2,33±0,21) і СС/А (0,16±0,14; 0,73±0,05; 70,29±16,92 і 3,69±1,11). Не встановлено статис-
тично значимих відмінностей між країнами СНД та СС/А по жодному з досліджуваних 
показників.
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Висновки. Розвиток ТГСК та інфраструктури, пов’язаної з ТГСК, в країнах Європи та СС/А 
носить диспропорційний характер, обумовлений суттєвими відмінностями в рівнях їх 
соціально-економічного розвитку. РТА (загальні, для алогенних і аутологічних ТГСК) асо-
ційовані з показниками ЩТК, ІЛР, ІПІЛ та ІСК. Трансплантаційна активність та інфра-
структура, пов’язана з ТГСК, сконцентрована в країнах ЗЄ, які обіймають вищі рейтин-
гові місця за рівнем соціально-економічного розвитку та мають значно нижчий  рівень 
корупції згідно з ІЛР, ІПІЛ та ІСК, у порівнянні з регіонами ЦСЄ, СНД та СС/А. Ці дані можуть 
бути корисні для планування та прогнозування розвитку ТГСК в Україні.

Ключові слова: трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин, рівні трансплантаційної 
активності, індекс людського розвитку, індекс процвітання інституту Лега-
тум, індекс сприйняття корупції.

Вступ. Сьогодні трансплантація гемопое-
тичних стовбурових клітин (ТГСК) стала пріори-
тетною терапевтичною стратегією в лікуванні 
багатьох гематологічних, онкологічних  та  не-
пухлинних захворювань.  Успіхи в терапії ви-
щенаведених захворювань, які було досягнуто 
завдяки застосуванню цього методу лікування, 
привели до швидкого зростання кількості ТГСК 
у світі. ТГСК являє собою комплекс надзвичайно 
ресурсномістких та високовартісних процедур, 
які потребують спеціальної інфраструктури та 
висококваліфікованої, досвідченої мультидис-
циплінарної команди фахівців. Вищенаведені 
властивості є причиною диспаритету, який іс-
нує в світі щодо доступності ТГСК для хворих. 
Особливо чітко це простежується в країнах 
з лімітованими ресурсами. Встановлено, що 
трансплантаційна активність в країнах світу 
асоційована з рядом макроекономічних індика-
торів: валовим національним доходом на душу 
населення (ВНД/дн), подушовими загальними 
і державними видатками охорони здоров’я. Ці 
фактори вважають ключовими причинами дис-
пропорційного розвитку ТГСК у країнах і регіо-
нах світу з високими, середніми або низькими 
доходами [1,2]. 

Але, характеристика країни або регіону 
лише з позицій  досягнення певного рівня еко-
номічного розвитку є односторонньою і недо-
статньою. Поза увагою залишаються важливі 
«не економічні» аспекти життя суспільства і 
суспільного добробуту (рівень розвитку люд-
ського потенціалу, освіти, управління, охорони 
здоров›я, стан навколишнього середовища, 
особисті свободи та інші), які впливають на 
рівень соціального і економічного розвитку 
країн.

Для комплексної оцінки соціально-еконо-
мічного розвитку країн, міжнародними орга-

нізаціями розроблені підходи, які дозволяють 
проводити інтегральну оцінку не тільки об›єму 
виробництва або подушових доходів та видат-
ків населення, але і інших, «не економічних» 
факторів.

Сьогодні ряд досліджень пов›язують стан 
трансплантаційної активності в країнах або ре-
гіонах світу з рівнями їх соціально-економічно-
го розвитку, використовуючи для цього індекс 
людського розвитку (ІЛР) / Human Development 
Index (HDI) [2,3]. 

ІЛР відображає досягнення країни з точ-
ки зору стану здоров’я, отриманої освіти і по-
душового доходу її громадян. Для обчислення 
ІЛР, крім ВНД/дн в доларах США за паритетом 
купівельної спроможності, використовуються 
додаткові критерії - середня очікувана трива-
лість життя при народженні, середнє очікуване 
число років навчання дітей шкільного віку, очі-
кувана тривалість навчання дорослого насе-
лення [4]. 

Відносно недавно впроваджено індекс 
процвітання інституту Легатум (ІПІЛ) / The 
Legatum Prosperity Index (LPI). ІПІЛ на відміну 
від ІЛР враховує 79 показників, об’єднаних в 
дев’ять категорій, які характеризують різно-
манітні аспекти життя суспільства і параметри 
суспільного добробуту: економіка, підприєм-
ництво, управління, освіта, охорона здоров’я, 
безпека, особисті свободи, соціальний капітал і 
природне середовище [5].

На соціально-економічний стан будь-
якої країни можуть негативно впливати про-
яви корупції. Індекс сприйняття корупції (ІСК) 
/ Corruption Perceptions Index (CPI) є зведеним 
індикатором, який розраховується за методи-
кою Transparency International на основі даних, 
отриманих з експертних джерел, наданих між-
народними організаціями. Всі джерела вимі-
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рюють загальний ступінь поширеності корупції 
(частотність і/або обсяг хабарів) в державному 
та економічному секторах і включають оцінку 
багатьох країн [6].

Країни Європи і cвіту відрізняються за рів-
нями економічного і соціального розвитку. В 
Україні не проводились дослідження щодо того, 
яким чином вищенаведені відмінності можуть 
бути асоційовані з трансплантаційною актив-
ністю в певній країні або регіоні. Адже Україна 
суттєво відстає від країн Європи як за загаль-
ним рівнем трансплантаційної активності (кіль-
кість ТГСК на 10 млн населення), так і в частині 
впровадження в клінічну практику окремих 
видів ТГСК. Сьогодні в Україні не створено умов 
для виконання алогенних ТГСК від гістоcуміс-
них неродинних донорів. Відставання загаль-
них рівнів трансплантаційної активності (РТА), 
а також РТА для алогенних і аутологічних ТГСК 
від провідних країн Європи може бути обумов-
лено комплексним впливом взаємопов’язаних 
факторів економічного і «не економічного» ха-
рактеру (інфраструктурних, кадрових та інших).

Мета дослідження. Проаналізувати стан 
ТГСК та регіональні особливості транспланта-
ційної активності в регіонах Європи (Західна 
Європа (ЗЄ), Центральна і Східна Європа (ЦСЄ), 
Співдружність Незалежних Держав (СНД))  та 
Східному Середземномор’ї/Африці (CC/A) в за-
лежності від показників соціально-економічно-
го розвитку (ІЛР, ІПІЛ) та ІСК.

Матеріали і методи. До основних завдань 
дослідження входило дати загальну характе-
ристику стану ТГСК та інфраструктури, пов’яза-
ної з трансплантацією, в країнах Європи та СС/А 
в комплексі з індексами соціально-економічно-
го розвитку (ІЛР, ІПІЛ) та ІСК. Визначити зв›язок 
РТА в вищенаведених країнах з щільністю тран-
сплантаційних команд (ЩТК) та інтегральними 
показниками соціально-економічного розвит-
ку (ІЛР, ІПІЛ), а також ІСК.  Дослідити регіональні 
особливості трансплантаційної активності, ста-
ну інфраструктури, пов’язаної з ТГСК,  регіонів 
Європи та СС/А в комплексі з ІЛР, ІПІЛ та ІСК їх 
країн.

В дослідженні використані опублікова-
ні дані за 2010 рік щодо кількості ТГСК та чис-
ла трансплантаційних команд, які входили до 
Європейської групи з трансплантації крові та 
кісткового мозку (European Group for Blood and 
Marrow Transplantation - ЕВМТ), з 45 країн [7]. До 
ЕВМТ входили трансплантаційні команди з двох 

континентальних регіонів Всесвітньої організа-
ції охорони здоров’я (ВООЗ): 38 країн Європи 
(ЗЄ: Австрія, Бельгія, Данія, Фінляндія, Франція, 
Німеччина, Ісландія, Ірландія, Італія, Ізраїль, Гре-
ція, Кіпр, Люксембугр, Нідерланди, Норвегія, 
Португалія, Туреччина, Велика Британія, Іспа-
нія, Швеція, Швейцарія; ЦСЄ: Боснія-Герцегови-
на, Болгарія, Хорватія, Чехія, Естонія, Угорщина, 
Латвія, Литва, Македонія, Польща, Румунія, Сер-
бія, Словаччина, Словенія; СНД: Україна, Росія, 
Білорусь)  та 7 країн СС/A (Алжир, Іран,  Йор-
данія, Ліван, Саудівська Аравія, Туніс, Південна 
Африка).

Дані щодо чисельності населення в ви-
щенаведених країнах, були отримані з офіцій-
них сайтів Світового банку та ВООЗ. Числові 
значення ІЛР за 2010 рік отримані нами з офі-
ційного сайту Програми розвитку Організації 
Об’єднаних Націй (United Nations Development 
Programme). Виділяють групи каїн з дуже ви-
соким (≥ 0,792), високим  (<0,792 - ≥ 0,696), се-
реднім (<0,696 -  ≤ 0,544) та низьким ІЛР (<0,544) 
[4].

Числові значення ІПІЛ для країн, які були 
включені в дослідження, отримані з офіційного 
сайту Інституту Легатум (The Legatum Institute) 
[5]. В 2010 році ІПІЛ був розрахований для 110 
країн світу. Значення цього індексу коливались 
від 1 (найвищий рейтинг) до 110 (найнижчий 
рейтинг) [5].

Числові значення ІСК були отримані з сай-
ту міжнародної неурядової організації Транспе-
ренсі Інтернешенел (Transparency International). 
ІСК оцінювався за шкалою від 0 (найвищий рі-
вень корупції) до 10 (найнижчий рівень коруп-
ції) [6].

На основі отриманих даних, нами були роз-
раховані для кожної з вищенаведених країн за-
гальні РТА (кількість ТГСК на10 млн населення), 
РТА для алогенних і аутологічних транспланта-
цій, а також показники ЩТК (кількість центрів/
відділень ТГСК на 1млн населення). Статистич-
ний аналіз отриманих даних, дослідження ко-
реляційних зв’язків між РТА, показниками ЩТК, 
індексами соціально-економічного розвитку 
та ІСК вищенаведених країн було проведено з 
використанням програми Statistica 10 (StatSoft 
Inc., США).

Результати та їх обговорення. В 2010 році 
до ЕВМТ входило 656 трансплантаційних ко-
манд з 38 країн Європи та 7 країн СС/А. Загальна 
кількість населення в них становила 1019 млн 
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осіб. Чисельність населення в окремих країнах 
коливалась від 0,32 млн в Ісландії до 142,8 млн 
в Росії (М±σ= 22,63±29,75). Кількість трансплан-
таційних команд в вищенаведених країнах ко-
ливалась від 1 в Ісландії, Кіпрі, Йорданії, Латвії, 
Люксембурзі, Македонії, Словенії, Тунісі  до 108 
в Німеччині (М±σ=14,58±25,82). ЩТК становила 
від 0,04 в Ірані і Україні до 3,1 в Ісландії (М±σ= 
0,80±0,62).

В 2010 році 30012 пацієнтів отримали пер-
шу ТГСК (повторні трансплантації в цьому до-
слідженні не враховувались). З них 12247 ТГСК 
були алогенними (40,9%), а 17738 – аутологіч-
ними (59,1%). Загальна кількість  ТГСК колива-
лась від 9 в Боснії-Герцеговині та Люксембурзі, 
до 5345 в Німеччині (М±σ = 666,93±1178,97). 
Кількість алогенних трансплантацій коливалась 
від 0 в Люксембурзі, Ісландії і Кіпрі до 2615 в Ні-
меччині (М±σ = 272,76±503,94), а аутологічних 
– від 7 в Боснії-Герцеговині до 2730 в Німеччині 
(М±σ = 394,18±686,07). Загальні РТА коливались 
від 11,34 в Україні до 845,10 в Ізраїлі (М±σ = 
314,70±224,70). РТА для алогенних ТГСК стано-
вили від 0 в Кіпрі, Ісландії, Люксембурзі до 433,1 
в Ізраїлі (М±σ = 116,88±104,63), а для аутологіч-
них – від 10,68 в Україні до 422,70 в Італії (М±σ = 
197,44±132,22).

Серед досліджуваних країн ІЛР коливався 
від 0,643 в Південній Африці до 0,940 в Норве-
гії (М±σ =0,83±0,07). Південна Африка – єдина з 
досліджуваних країн, яка належала до категорії 
країн з середнім ІЛР. Решта країн мали дуже ви-
сокий або високий ІЛР. В країнах Європи та СС/А 
з низьким ІЛР не виконано жодної  ТГСК.

В 2010 році ІПІЛ був розрахований для 41 
країни з тих, які увійшли в дослідження (крім 
Кіпру, Боснії-Герцеговини, Сербії  та Люксем-
бургу). Числові значення ІПІЛ коливалися від 1 
(найвищий рейтинг) в Норвегії, до 92 (найниж-
чий рейтинг) в Ірані (М±σ = 36,88±25,41).

ІСК за шкалою від 0 (найвищий рівень 
корупції) до 10 (найнижчий рівень корупції) 
коливався від  2,1 в Росії до 9,3 в Данії (М±σ = 
5,53±2,2).

З метою дослідження залежності тран-
сплантаційної активності від стану інфраструк-
тури, пов’язаної з ТГСК, та їх обох від рівнів 
соціально-економічного розвитку країн, був 
проведений кореляційний аналіз. Досліджені 
кореляційні зв’язки РТА з показниками ЩТК, 
ІЛР, ІПІЛ та ІСК досліджуваних країн. Вірогід-
ними вважали кореляції з імовірністю 95% 
(р ≤ 0,05).

Достовірні (р ≤ 0,05) прямі кореляційні 
зв’язки встановлено між ЩТК та загальним РТА 
(r = 0,76), а також РТА для алогенних (r = 0,52) і 
аутологічних ТГСК (r = 0,81).

Встановлено вірогідні (р ≤ 0,05) прямі ко-
реляційні зв’язки між значеннями ІЛР та показ-
никами ЩТК (r = 0,78), загальними РТА (r = 0,84), 
а також РТА для алогенних (r = 0,66) і аутологіч-
них ТГСК (r = 0,85).  

Достовірні (р ≤ 0,05) зворотні кореляцій-
ні зв’язки встановлено між значеннями ІПІЛ та 
показниками ЩТК (r = - 0,75), загальним РТА ( 
r= - 0,81), а також РТА для алогенних (r = - 0,70) і 
аутологічних ТГСК (r = - 0,82). Країни, які займа-
ли більш високе рейтингове місце згідно зі зна-
ченнями ІПІЛ, виконували більше ТГСК та мали, 
відповідно, вищі РТА (загальні та для алогенних 
і аутологічних ТГСК). 

Встановлено достовірні (р ≤ 0,05) прямі ко-
реляційні зв’язки між значеннями ІСК та показ-
никами ЩТК (r = 0,66), загальними РТА (r = 0,74), 
а також РТА для алогенних (r = 0,57) і аутологіч-
них ТГСК (r = 0,73).

Таким чином, РТА (загальні, для алоген-
них і аутологічних ТГСК) асоційовані з показ-
никами ЩТК, ІЛР, ІПІЛ та ІСК. Трансплантаційна 
активність та інфраструктура, пов’язана з ТГСК, 
сконцентрована в країнах, які посідають вищі 
рейтингові місця за інтегральними показника-
ми соціально-економічного розвитку (ІЛР, ІПІЛ) 
та мають нижчий рівень корупції (ІСК). Ці краї-
ни мають більше можливостей для розвитку 
інфраструктури, пов’язаної з ТГСК, кадрового 
потенціалу та відповідного ресурсного забезпе-
чення самих оперативних втручань.

Серед досліджуваних країн ТГСК прово-
дились в країнах з дуже високим і високим ІЛР.  
Виняток становить Південна Африка, яка мала 
середній ІЛР. В країнах Європи та СС/А з низь-
ким ІЛР не виконано жодної  ТГСК. 

Враховуючи вищенаведене, був проведе-
ний порівняльний аналіз РТА (загальних, для 
алогенних і аутологічних ТГСК), показників ЩТК, 
індексів соціально-економічного розвитку (ІЛР, 
ІПІЛ) та ІСК між країнами, розподіленими на дві 
групи: з дуже високим і високим ІЛР. До пер-
шої групи  належали 30 країн  (Австрія, Бельгія, 
Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, 
Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ісландія, 
Ірландія, Ізраїль, Італія, Латвія, Литва, Люксем-
бург, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, 
Словаччина, Словенія, Іспанія,  Швеція, Швей-
царія, Велика Британія, Саудівська Аравія), а 
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до другої – 14 (Білорусь, Боснія-Герцеговина, 
Болгарія, Алжир, Іран,  Йорданія, Ліван, Румунія, 
Росія, Сербія, Македонія, Туніс, Туреччина, Укра-
їна). Слід зазначити, що країни з дуже високим 
ІЛР згідно класифікації Світового банку [8] за 
величиною ВНД/дн належали до категорії країн 
з високими доходами (від 12276 доларів США і 
вище),  а решта – з середніми (від 1006 до 12275 

доларів США). Серед країн з середніми дохода-
ми, Україна за величиною ВНД/дн (2990 доларів 
США) згідно класифікації Світового банку нале-
жала до категорії країн з доходом «нижче серед-
нього», а решта - «вище середнього». В країнах 
Європи та СС/А з низькими доходами (від 1005 
доларів США і нижче) не було виконано жодної 
трансплантації.

Таблиця
Порівняльна таблиця ЩТК та РТА в країнах з дуже високим і високим ІЛР

Країни з дуже ви-
соким ІЛР (n=30)

Країни з високим 
ІЛР (n=14) t p

М ±σ М ±σ
ЩТК 1,08 0,58 0,26 0,19 5,109 <0,001
РТА (загальні) 430,93 183,19 85,77 47,92 6,900 <0,001
РТА для алогенних ТГСК 161,48 101,05 28,56 22,10 4,839 <0,001
РТА для аутологічних ТГСК 268,88 100,80 57,22 32,50 7,631 <0,001

При проведенні порівняльного аналізу 
(t-тест для незалежних перемінних) до уваги 
брали  показники, які відрізнялись один від од-
ного з імовірністю 95% (р ≤ 0,05).

Як видно з таблиці 1, в порівнюваних гру-
пах встановлено статистично значимі відмін-
ності, а саме: середні значення показників ЩТК 

та РТА (загальних, для аутологічних і алогенних 
ТГСК) були значно вищими в групі країн з дуже 
високим  ІЛР. Країни з дуже високим ІЛР, у по-
рівнянні  з країнами з високим ІЛР, мали також 
достовірно вищий рейтинг соціально-еконо-
мічного розвитку у відповідності зі значеннями 
ІПІЛ, а також менший рівень корупції (таб.2).  

Таблиця 2
Порівняльна таблиця середніх значень ІЛР, ІПІЛ та ІСК в країнах з дуже високим і високим ІЛР

Країни з дуже
високим ІЛР (n=30)

Країни з високим ІЛР 
(n=14) t p

М  ±σ М ±σ
ІЛР 0,87 0,04 0,75 0,03 10,830 <0,001
ІСК 6,60 1,84 3,29 0,89 6,374 <0,001
ІПІЛ 22,64 * 14,12 67,67** 15,20 -9,035 <0,001

*  – n=28; ** – n=12

Таким чином, трансплантаційна активність 
та інфраструктура, пов’язана з ТГСК, сконцен-
трована в групі країн з дуже високим ІЛР, які, у 
порівнянні з групою країн з високим ІЛР, обій-
мають також вищі рейтингові місця згідно з 
ІПІЛ та мають значно нижчий рівень корупції 
(ІСК). Перша група країн має більше можливо-
стей для розвитку інфраструктури, пов’язаної з 
ТГСК, підготовки кадрів та належного ресурсно-
го забезпечення самих оперативних втручань. 
Адже, згідно класифікації Світового банку, всі 

країни цієї групи належать до категорії країн з 
високими доходами. Як наслідок, вони викону-
ють значно більше ТГСК в цілому та алогенних і 
аутологічних зокрема.

Були досліджені регіональні особливос-
ті РТА, ЩТК, індексів соціально-економічного 
розвитку (ІЛР, ІПІЛ) та ІСК в країнах-членах ЕВМТ 
двох континентальних регіонів ВООЗ – Європи 
та СС/А. Враховуючи неоднорідність країн Єв-
ропи за рівнями соціально-економічного роз-
витку, були досліджені регіональні особливості 
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між країнами ЗЄ та пострадянськими країнами 
ЦСЕ, а також країнами СНД, які перебувають на 
різних етапах реформування системи охорони 
здоров›я Семашка.

При проведенні порівняльного аналізу 
між країнами Європи та СС/А, встановлено ряд 
статистично значимих відмінностей. ЩТК  в Єв-
ропі (М±σ = 0,92±0,60) була вірогідно вищою 
(t=3,278; p<0,003) ніж в СС/А (М±σ = 0,16±0,14).

Загальний РТА в Європі (М±σ 
=357,66±218,16) був достовірно вищим (t=3,309; 
p<0,002), ніж в СС/А (М±σ =81,46±40,06). РТА 
для алогенних (М±σ = 130,93±107,85) та ауто-
логічних ТГСК в Європі (М±σ = 226,29±123,28) 
достовірно перевищували (t=2,186; p<0,04 і 
t=3,930; p<0,001 відповідно) аналогічні показ-
ники в СС/А (М±σ =40,63±22,77 і  40,83±24,60 
відповідно).

Таблиця 3
Порівняльна таблиця середніх значень ІЛР, ІПІЛ та ІСК країн Європи та СC/A

Європа (n=38) CC/A (n=7)
t pМ  ±σ М ±σ

ІЛР 0,84 0,06 0,73 0,05 4,591 <0,001
ІСК 5,87 2,20 3,69 1,11 2,550 <0,02
ІПІЛ 30,00 *  21,10 70,29 16,92 -4,733 <0,001

* - n=34

Статистично значущі відмінності між се-
редніми значеннями ІЛР, ІПІЛ та ІСК, які наведені 
в таблиці 3, свідчать про те, що, посідаючи знач-
но вище рейтингове місце за рівнем соціаль-
но-економічного розвитку, Європа також має 
нижчий рівень корупції у порівнянні зі  СС/А.

Таким чином, трансплантаційна активність 
та інфраструктура, пов’язана з ТГСК, сконцен-
трована в країнах Європи, яка у порівнянні зі 
СС/А, має вищі рівні соціально-економічного 
розвитку та нижчий рівень корупції.

Порівняльний аналіз між країнами ЗЄ та 
пострадянськими країнами (ЦСЄ та СНД) ви-
явив ряд статистично значимих відмінностей. 
ЩТК  в ЗЄ (М±σ = 1,24±0,58) була вірогідно ви-
щою (t=4,467; p<0,001), ніж в групі пострадян-
ських країн (М±σ = 0,53±0,35). 

Загальний РТА в ЗЄ (М±σ =478,18±183,98) 
був достовірно вищим (t=4,769; p<0,001), ніж в 
пострадянських країнах (М±σ =208,79±158,57). 
РТА для  алогенних (М±σ = 183,21±108,83) та  
аутологічних ТГСК (М±σ = 294,16±96,11) в ЗЄ  
достовірно перевищували (t=3,911; p<0,001 
і t=4,743; p<0,001 відповідно) аналогічні по-
казники в групі пострадянських країн (М±σ = 
66,34±63,82 і  142,45±100,42 відповідно).  

Як видно з таблиці 4, середні значення ІЛР, 
ІПІЛ та ІСК країн ЗЄ достовірно відрізнялись від 
пострадянських країн. Наведені відмінності го-
ворять про те, що ЗЄ посідає значно вище рей-
тингове місце за рівнем соціально-економіч-
ного розвитку та має нижчий рівень корупції, 
ніж пострадянські країни.

Таблиця 4
Порівняльна таблиця значень ІЛР, ІПІЛ та ІСК в ЗЄ та пострадянських країнах

ЗЄ
(n=21)

Пострадянські країни 
(n=17) t p

М  ±σ М ±σ
ІЛР 0,88 0,04 0,80 0,05 5,784 <0,001
ІСК 7,26 1,76 4,14 1,25 6,155 <0,001
ІПІЛ 18,84* 18,21 44,13** 15,48 -4,290 <0,001

* - n=19;  ** - n=15 
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Таким чином, в Європейському конти-
нентальному регіоні ВООЗ трансплантаційна 
активність та інфраструктура, пов’язана з ТГСК, 
сконцентрована в країнах ЗЄ, яка у порівнянні 
з пострадянськими країнами ЦСЄ та СНД, має 
вищий рівень соціально-економічного розвит-
ку та менший рівень корупції. Як наслідок, ЗЄ 
значно випереджає пострадянські країни ЦСЄ 
та СНД за  РТА (загальним та для алогенних і ау-
тологічних ТГСК).

Пострадянські країни є неоднорідною гру-
пою. Країни ЦСЄ розпочали реформування ра-
ніше, ніж країни СНД. Порівняльний аналіз між 

країнами ЗЄ та країнами ЦСЄ виявив ряд статис-
тично значимих відмінностей. ЩТК  в ЗЄ (М±σ 
= 1,24±0,58) була вірогідно вищою (t=3,685; 
p<0,001), ніж в ЦСЄ (М±σ = 0,61±0,32). 

Загальний РТА в ЗЄ (М±σ= 478,18±183,98) 
був достовірно вищим (t=3,956; p<0,001), ніж 
в країнах ЦСЄ (М±σ =242,30±154,04). РТА для  
алогенних (М±σ = 183,21±108,83) та аутологіч-
них ТГСК в ЗЄ (М±σ = 294,16±96,11) достовір-
но перевищували (t=3,253; p<0,003 і t=3,910; 
p<0,001 відповідно) аналогічні показники в  
ЦСЄ (М±σ = 77,73±64,79  і  164,57±95,99  відпо-
відно).

Таблиця 5
Порівняльна таблиця середніх значень ІЛР, ІПІЛ та ІСК країн ЗЄ та ЦСЄ

ЗЄ (n=21) ЦСЄ (n=14)
t     pМ  ±σ М ±σ

ІЛР 0,88 0,04 0,80 0,05 5,015 <0,001
ІСК 7,26 1,76 4,53 1,00 5,257 <0,001
ІПІЛ 18,84 * 18,21 39,67** 13,63 -3,398 <0,002

* - n=19; ** - n=12

Як видно з таблиці 5, середні значення ІЛР, 
ІПІЛ та ІСК групи країн ЗЄ достовірно відрізнялись 
від ЦСЄ. Наведені статистично значимі відмінності 
говорять про те, що група країн ЗЄ за своїм рівнем 
соціально-економічного розвитку суттєво випе-
реджає ЦСЄ та має нижчий рівень корупції.

Таким чином, в Європейському конти-
нентальному регіоні ВООЗ трансплантаційна 
активність та інфраструктура, пов’язана з ТГСК, 
сконцентрована в ЗЄ, яка у порівнянні з країна-
ми ЦСЄ, має вищі рівні соціально-економічного 
розвитку та менший рівень корупції.

Порівняльний аналіз між країнами ЦСЄ та 
СНД показав, що ЩТК  в ЦСЄ (М±σ = 0,61±0,32) 

була вірогідно вищою (t=2,585; p<0,03), ніж в 
СНД(М±σ = 0,12±0,09).

Відмінності між середніми значення-
ми загальних РТА в групі країн ЦСЄ (М±σ = 
242,30±154,04) та СНД (М±σ= 52,42±48,85) 
були близькими до достовірних (t=2,065; 
p<0,06). Середні значення РТА для  алогенних 
ТГСК в ЦСЄ (М±σ = 77,73±64,79) хоча і були 
вищі, ніж в СНД (М±σ = 13,17±12,32), але до-
стовірно не відрізнялись (t=1,678; p=0,11) 
між собою. РТА для аутологічних ТГСК в ЦСЄ 
(М±σ = 164,57±95,99) були достовірно ви-
щими (t=2,180; p<0,05) ніж в СНД (М±σ = 
39,24±37,08).

Таблиця 6
Порівняльна таблиця середніх значень ІЛР, ІПІЛ та ІСК країн ЦСЄ та СНД

ЦСЄ (n=14) СНД (n=3)
t      pМ  ±σ М ±σ

ІЛР 0,80 0,05 0,77 0,03 1,303 0,21

ІСК 4,53 1,00 2,33 0,21 3,679 <0,003

ІПІЛ 39,67* 13,63 62,00 7,55 -2,685 <0,02

* - n=12



64 Український журнал “ЧОЛОВІЧЕ ЗДОРОВ'Я, ГЕНДЕРНА ТА ПСИХОСОМАТИЧНА МЕДИЦИНА” №1(06) 2018

Як видно з таблиці 6, середні значення ІЛР 
групи країн ЦСЄ не мали статистично значимих 
відмінностей у порівнянні з країнами СНД. Але 
за числовими значеннями ІПІЛ група країн ЦСЄ 
посідає достовірно вище  рейтингове місце за 
своїм соціально-економічним розвитком, ніж 
група країн СНД. Крім того, достовірні відмін-
ності між середніми значеннями ІСК порівнюва-
них груп свідчать про вірогідно нижчий  рівень 
корупції в ЦСЄ.

Таким чином, країни ЦСЄ, на відміну від 
країн СНД, мали більш розвинуту інфраструкту-
ру, пов’язану з ТГСК, та достовірно вищі РТА для 
аутологічних ТГСК. Не встановлено статистич-
но значимих відмінностей між загальними РТА 
та РТА для алогенних ТГСК. Не дивлячись на те, 
що не встановлено достовірних відмінностей 

між ІЛР порівнюваних груп, країни ЦСЄ випе-
реджали СНД за своїм соціально-економічним 
розвитком згідно зі значеннями ІПІЛ та мали 
нижчий рівень корупції.

Порівняльний аналіз між країнами ЦCЄ та 
СС/А показав, що ЩТК  в ЦСЄ (М±σ = 0,61±0,32) 
була вірогідно вищою (t=3,514; p<0,003), ніж в 
СС/А (М±σ = 0,16±0,14).

Загальний РТА в ЦСЄ (М±σ = 242,30±154,04) 
був достовірно вищим (t=2,685; p<0,02), ніж в 
СС/А (М±σ = 81,46±40,06). РТА для алогенних 
ТГСК в ЦСЄ (М±σ = 77,73±64,79) достовірно не 
відрізнялись (t=1,454; p=0,16) від країн СС/А 
(М±σ = 40,63±22,77). РТА для аутологічних ТГСК 
в ЦСЄ (М±σ = 164,57±95,99) були достовірно 
вищими (t=3,317; p<0,004), ніж в СС/А (М±σ = 
40,83±24,60).

Таблиця 7
Порівняльна таблиця значень ІЛР, ІПІЛ та ІСК країн ЦСЄ та СС/А

ЦСЄ (n=14) СС/А (n=7)

t
    pМ  ±σ М ±σ

ІЛР 0,80 0,05 0,73 0,05 3,251 <0,01
ІСК 4,53 1,00 3,69 1,11 1,756 0,10
ІПІЛ 39,67* 13,63 70,29 16,92 -4,328 <0,001

* - n=12

Як видно з таблиці 7, між середніми зна-
ченнями ІЛР та ІПІЛ порівнюваних груп вста-
новлено статистично значимі  відмінності, які 
свідчать про те, що група країн ЦСЄ за своїм со-
ціально-економічним розвитком випереджає 
країни СС/А. За числовими значеннями ІСК по-
рівнювані регіони не мали статистично значи-
мих відмінностей.

Таким чином, група країн ЦСЄ, на відміну 
від країн СС/А, мала більш розвинуту інфра-
структуру, пов’язану з ТГСК, і достовірно вищі 
РТА (загальні та для аутологічних ТГСК). В той же 
час, між порівнюваними групами не встановле-
но статистично значимих відмінностей за РТА 
для алогенних ТГСК. Група країн ЦСЄ випере-
джала СС/А за рівнем соціально-економічного 
розвитку згідно зі значеннями ІЛР та ІПІЛ. За ІСК 
порівнювані групи не мали статистично значи-
мих відмінностей.

Порівняльний аналіз між країнами ЗЄ та 
СС/А виявив ряд статистично значимих відмін-
ностей. ЩТК в ЗЄ (М±σ = 1,24±0,58) була вірогід-
но вищою (t=4,814; p<0,001), ніж в країнах СС/А 
(М±σ = 0,16±0,14). 

Загальний РТА в ЗЄ (М±σ =478,18±183,98) 
був достовірно вищим (t=5,594; p<0,001), ніж в 
СС/А (М±σ = 81,46±40,06). РТА для алогенних 
(М±σ = 183,21±108,83) та  аутологічних ТГСК в ЗЄ 
(М±σ = 294,16±22,77) достовірно перевищували 
(t=3,400; p<0,002 і t=6,819; p<0,001 відповідно) 
аналогічні показники в країнах СС/А (М±σ = 
40,63±22,77  і  40,83±24,60  відповідно).   

За середніми значеннями ІЛР, ІПІЛ та ІСК 
група країн ЗЄ посідала   достовірно вищі рей-
тингові місця за рівнем соціально-економічно-
го розвитку та мала нижчий рівень корупції, ніж 
група країн СС/А (таб.8). 
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Таблиця 8
Порівняльна таблиця значень ІЛР, ІПІЛ та ІСК країн ЦСЄ та СС/А

ЗЄ (n=21) СС/А (n=7)
t pМ  ±σ М ±σ

ІЛР 0,88 0,04 0,73 0,05 7,741 <0,001
ІСК 7,26 1,76 3,69 1,11 5,024 <0,001
ІПІЛ 18,84* 18,21 70,29 16,92 -6,502 <0,001

* - n=19

Таким чином, країни ЗЄ, у порівнянні зі 
СC/A, обіймають значно вищі рейтингові місця 
за рівнем соціально-економічного розвитку та 
мають нижчий рівень корупції. Це дає їм можли-
вість сформувати більш потужну інфраструкту-
ру, пов’язану з ТГСК, а також створити належне 
кадрове і ресурсне забезпечення для розвитку 
ТГСК. Як наслідок, ЗЄ за РТА (загальними, для 
алогенних і аутологічних ТГСК) значно випере-
джає СC/A.

При проведенні порівняльного аналізу, між 
країнами СНД та СC/A не встановлено статистич-
но значимих відмінностей по жодному з дослі-
джуваних показників: РТА (загальні, для алоген-
них і аутологічних ТГСК), ЩТК, ІЛР, ІПІЛ та ІСК.

Висновки. Розвиток ТГСК та інфраструк-
тури, пов’язаної з ТГСК, в країнах Європи і 
Східного Середземномор’я/Африки носить 

диспропорційний характер, обумовлений сут-
тєвими відмінностями в рівнях їх соціально-е-
кономічного розвитку. Рівні трансплантаційної 
активності (загальні, для алогенних і аутологіч-
них ТГСК) асоційовані з показниками щільності 
трансплантаційних команд, інтегральними по-
казниками соціально-економічного розвитку 
(ІЛР, ІПІЛ) та ІСК. Трансплантаційна активність та 
інфраструктура, пов’язана з ТГСК, сконцентро-
вана в країнах Західної Європи, які обіймають 
вищі рейтингові місця за рівнем соціально-еко-
номічного розвитку та мають значно нижчий рі-
вень корупції згідно з ІЛР, ІПІЛ та ІСК, у порівнян-
ні з групами країн Центральної і Східної Європи, 
Співдружності Незалежних Держав та Східного 
Середземномор’я/Африки. Ці дані можуть бути 
корисні для планування та прогнозування роз-
витку ТГСК в Україні.
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РЕЗЮМЕ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ТРАНСПЛАНТАЦИОННОЙ 

АКТИВНОСТИ В ЕВРОПЕ И ВОСТОЧНОМ 
СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ/АФРИКЕ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

В. И. Хоменко
Киевский центр трансплантации костного мозга

Цель. Проанализировать состояние трансплан-
тации гемопоэтических стволовых клеток (ТГСК) и 
региональные особенности трансплантационной 
активности в регионах Европы (Западная Европа (ЗЕ), 
Центральная и Восточная Европа (ЦВЕ), Содружество 
Независимых Государств (СНГ)) и Восточном Середи-
земноморье/Африке (ВС/А) в зависимости от показа-
телей социально-экономического развития (индекс 
человеческого развития (ИЧР), индекс процветания 
института Легатум (ИПИЛ)) и индекса восприятия 
коррупции (ІВК). 
Материалы и методы. В исследовании были исполь-
зованы опубликованные данные (The EBMT activity 
survey: 1990-2010, JR Passweg et al.) о числе трансплан-
тационных команд и количества ТГСК, выполненных 
в 45 странах Европы и ВС/А в 2010 году. Данные о чис-
ленности населения в этих странах были получены 
с официальных сайтов Всемирного банка и ВОЗ. На 
основе этих данных нами были рассчитаны для всех 
стран уровни трансплантационной активности 
- УТА (количество ТГСК на10 млн населения): общие, 
для аллогенных и аутологичних ТГСК. Также была рас-
считана плотность трансплантационных команд 
- ПТК (количество трансплантационных команд на 
1 млн населения). Числовые значения ИЧР, ИПИЛ и ИВК 
за 2010 год получены нами с официальных сайтов 
Программы развития Организации Объединенных 
Наций, Института Легатум и Трансперенси Інтер-
нешенел. Статистичнеская обработка полученных 
данных, корреляционный и сравнительный анализ 
выполнены с помощью программного обеспечения 
Statistica 10.0 (StatSoft Inc., США). 
Результаты. Исследуемые показатели колебались в 
широком диапазоне: общие  УТА - от 11,34 до 845,1; УТА 
для аллогенных ТГСК - от 0 до 433,1; УТА для аутоло-
гичных ТГСК – от 10,68 до 422,7; ПТК - от 0,04 до 3,1; ИЧР 
- от 0,643 до 0,940; ИПИЛ - от 1 до 92; ИВК - от 2,1 до 
9,3. Получены статистически значимые корреляции 
(р≤0,05) между УТА (общим, для аллогенных и аутоло-
гичных ТГСК) и показателями ПТК (r = 0,76; 0,52 и 0,81), 
ИЧР (r = 0,84; 0,66 и 0,85), ИПИЛ (r = -0,81; -0,70 и -0,82), ИВК 
(r = 0,74; 0,57 и 0,73). Сравнительный анализ показал 
статистически значимые региональные отличия. 
Cредние значения (М±σ) общего УТА (478,18±183,98), 
УТА для  аллогенных (183,21±108,83) и аутологичных 
ТГСК (294,16±96,11) стран ЗЕ достоверно превыша-
ли соответствующие показатели других регио-
нов: ЦВЕ (242,30±154,04; 77,73±64,79  и  164,57±95,99 
); СНГ (52,42±48,85; 13,17±12,32 и 39,24±37,08) и ВС/А 
(81,46±40,06; 40,63±22,77 и 40,83±24,60). Cредние зна-
чения (М±σ) ПТК (1,24±0,58), ИЧР (0,88±0,04), ИПИЛ 
(18,84±18,21) и ИВК (7,26±1,76) стран ЗЕ также значи-

тельно отличались от аналогичных показателей 
других регионов: ЦВЕ (0,61±0,32; 0,80±0,05; 39,67±13,63 
и 4,53±1,00); СНГ (0,12±0,09; 0,77±0,03; 62,00±7,55 и 
2,33±0,21) и ВС/А (0,16±0,14; 0,73±0,05; 70,29±16,92 и 
3,69±1,11). Не установлено статистически значимых 
отличий между странами СНГ и ВС/А ни по одному из 
исследуемых показателей.
Выводы. Развитие ТГСК и инфраструктуры, свя-
занной с ТГСК в странах Европы и ВС/А, носит дис-
пропорциональный характер, обусловленный 
существенными отличиями в уровнях их социаль-
но-экономического развития. УТА (общие, для алло-
генных и аутологичных ТГСК) ассоциированы с показа-
телями ПТК, ИЧР, ИПИЛ И ИВК. Трансплантационная 
активность и инфраструктура, связанная с ТГСК, 
сконцентрирована в странах ЗЕ, которые занима-
ют высшие рейтинговые места по уровню социаль-
но-экономического развития и имеют значительно 
меньший уровень коррупции в соответствии с ИЧР, 
ИПИЛ и ИВК, в сравнении с регионами ЦВЕ, СНГ и ВС/А. 
Эти данные могут быть  полезны для планирования и 
прогнозирования развития ТГСК в Украине.
Ключевые слова: трансплантация гемопоэтических 
стволовых клеток, уровни трансплантационной 
активности, индекс человеческого развития, индекс 
процветания института Легатум, индекс восприя-
тия коррупции.

SUMMARY

REGIONAL FEATURES OF TRANSPLANT 
ACTIVITY IN EUROPE AND EASTERN 
MEDITERRANEAN/AFRICA REGION 

DEPENDING ON INDICATORS OF 
SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT

V. I. Khomenko 
Kyiv Сity Bone Marrow Transplantation Center

Objective. Analyze the state of hematopoietic stem cells 
transplantations (HSCT) and regional features of trans-
plantat activity in the regions of Europe (Western Europe 
(WE), Central and Eastern Europe (CEE), Commonwealth of 
Independent States (CIS)), and the Eastern Mediterranean/
Africa (ЕМ/А), depending on the indicators of socio-eco-
nomic development (Human Development Index (HDI), 
Legatum Prosperity Index (LPI)) and Corruption Perceptions 
Index (CPI).
Маterials and methods. The study used published data 
(The EBMT activity survey: 1990-2010, JR Passweg et al.) 
on the number of transplant teams and the number of 
HSCT performed in 45 countries of  Europe and the EM/A 
in 2010. Data on the population in these countries were 
obtained from the offi  cial websites of the World Bank and 
WHO. Based on these data, we calculated the transplant 
rates - ТR (number of HSCT per 10 million inhabitants) for 
all countries: total,  for allogeneic and autologous HSCT.  
The transplant teams density - TTD (number of transplant 
teams per 1 million inhabitants) was also calculated. The 
numerical values of HDI, LPI  and CPI in 2010 we obtained 
from the offi  cial websites of the United Nations Develop-
ment Programme, the Legatum Institute  and Transparency 
International.
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Statistical processing of the obtained data, correlation and 
comparative analysis performed by the software Statistica 
10.0 (StatSoft Inc., USA).
Results. The investigated indicators fl uctuated in a wide 
range: total TR - from 11,34 to 845,1; TR for allogenic HSCT 
- from 0 to 433,1; TR for autologous HSCT - from 10,68 to 
422,7; TTD - from 0,04 to 3,1; HDI - from 0,643 to 0,940; LPI 
- from 1 to 92; CPI  - from 2,1 to 9,3. The statistically signif-
icant correlations (p≤0,05) were established between TR 
(total, for allogenic and autologous HSCT) and TTD (r = 
0,76; 0,52 and 0,81), HDI (r = 0,84; 0,66 and 0,85), LPI (r = 
-0,81; -0,70 and -0,82) and CPI (r = 0,74; 0,57 and  0,73). 
The comparative analysis showed statistically signifi cant 
regional diff erences. Mean values (M ± σ) of the total TR 
(478.18 ± 183.98), TR for allogenic (183.21 ± 108.83) and 
autologous HSCT (294.16 ± 96.11) of the WE countries sig-
nifi cantly exceeded the similar indices of others regions: 
CEE (242,30±154,04; 77,73±64,79  і  164,57±95,99 ); СIS 
(52,42±48,85; 13,17±12,32 and 39,24±37,08) and EM/А 
(81,46±40,06; 40,63±22,77 and 40,83±24,60). Мean val-
ues (M ± σ) of the TTD (1,24 ± 0,58), HDI (0,88 ± 0,04), LPI 
(18,84 ± 18,21) and CPI (7,26 ± 1,76) of the WE countries 

also diff ered signifi cantly from similar indicators of oth-
er regions: CEE (0,61±0,32; 0,80±0,05; 39,67±13,63 and 
4,53±1,00); СIS (0,12±0,09; 0,77±0,03; 62,00±7,55 and 
2,33±0,21) and ЕM/А (0,16±0,14; 0,73±0,05; 70,29±16,92 
and 3,69±1,11). No statistically signifi cant diff erences 
found between the CIS and  EM/A  countries in any of the 
studied indicators. 
Conclusion. The development of HSCT and its infrastruc-
ture in the countries of Europe and EM/A is disproportionate 
due to signifi cant diff erences in the levels of their socio-eco-
nomic development. TR (total, for allogenic and autologous 
HSCT) are associated with indicators of TTD, HDI, LPI and 
CPI.  The transplant activity and the infrastructure associat-
ed with HSCT are concentrated in the WE countries, which 
have a higher rating of socio-economic development and 
also have a signifi cantly lower level of corruption according 
to HDI, LPI and CPI, compared to the CEE regions, CIS and 
ЕМ/A. These data can be useful for planning and forecast-
ing the development of HSCT in Ukraine.
Keywords: hematopoietic stem cells transplantation, 
transplant rates, Human Development Index, Legatum 
Prosperity Index, Corruption Perceptions Index. 
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РОЗЛАДИ АДАПТАЦІЇ У УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ 
ТА ПРИНЦИПИ ЇХ ПСИХОКОРЕКЦІЇ 
Харківська медична академія післядипломної освіти (м. Харків)

S.A. Vyazmitinova

ADJUSTMENT DISORDERS IN PARTICIPANTS OF MILITARY ACTION AND PRINCIPLES OF THEIR 
PSYCHOCORRECTION

Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education

Резюме Мета дослідження. Вивчення 120 демобілізованих осіб, які брали участь в бойових діях 
АТО і формування у них розладів адаптації внаслідок перенесеного бойового стресу.
Матеріали та методи. На першому етапі клініко-психопатологічного дослідження нами 
були використані наступні шкали: шкала депресії А. Бека, шкала діагностики реактивної 
і особистісної тривоги Ч. Д. Спілбергера, адаптована Ю. Л. Ханіна, Місісіпська шкала ПТСР 
(військовий варіант).
Результати. Приділяється увага питанню впливу стресорів бойової обстановки на вій-
ськовослужбовців, виникненню у них різних розладів психіки та поведінки психогенного по-
ходження, зокрема розладів адаптації внаслідок бойової психічної травми. Розглядають-
ся питання визначення, етіології і патогенезу, первинної діагностики розладів адаптації 
у демобілізованих учасників АТО, що знаходяться на реабілітації в санаторно-курорт-
них умовах. Виділено основні психопатологічні прояви у хворих РА. Надані результати 
вивчення патогенних ситуаційних чинників і преморбідних особливостей особистості, 
що сприяють порушенням адаптації. Приділено увагу медико-психологічної реабілітації 
демобілізованих учасників АТО в санаторно-курортних умовах з використанням індиві-
дуальної (когнітивно-біхевіоральної), групової психотерапії, а також методу аутотре-
нінгу.
Висновки. В результаті проведення психокорекційних і психотерапевтичних заходів з ви-
користанням відповідних методів, у досліджуваних відзначалося зниження особистісної 
та реактивної тривоги, зростання рівня нервово-психічної стійкості, стабілізувався 
емоційний фон. Хворі навчилися вирішувати міжособистісні проблеми мирним шляхом.

Ключові слова. Розлади адаптації, демобілізовані учасники АТО, програма медико-психологічної 
реабілітації, санаторно-курортні умови.

Під час участі в антитерористичній опера-
ції (АТО) в Україні, значна кількість військовос-
лужбовців отримала бойові фізичні і психічні 
травми. Події, які відбуваються в зоні проведен-
ня АТО, характеризуються високою інтенсивніс-
тю, напруженістю, швидкоплинністю. У цих умо-
вах психіка військовослужбовців функціонує 
на межі допустимих навантажень. Виснаження 
призводять до зниження ефективності функці-
онування діяльності в екстремальних умовах 
збройного протистояння, психічних травм і 

психічних розладів короткочасного або довго-
тривалого характеру.

Реакція військовослужбовців на вплив 
стресорів бойової обстановки залежить як від 
їх значимості для конкретного учасника бойо-
вих дій, так і від особливостей їх копінг-пове-
дінки. Значимість впливу на психіку військо-
вослужбовців тих чи інших бойових стресорів 
і можливий розвиток наслідків переживання 
бойової психічної травми (БПТ) визначається 
їх індивідуальними психологічними особли-
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востями і особистісними якостями, рівнем 
психологічної та професійної підготовки до 
ведення бойових дій, характером і рівнем бо-
йової мотивації, особливостями сприйняття 
військовослужбовцями місця і ролі бойових дій 
в історії і перспективі їх системи життєдіяльнос-
ті. У свою чергу, ефективність копінг-поведінки 
військовослужбовця залежить від рівня його 
активності, спрямованої на протидію негатив-
ному впливу стрес-факторів бойової обстанов-
ки; характеру використовуваних ним способів 
подолання дестабілізуючого впливу бойових 
стресорів на психіку, поведінки і життєдіяль-
ності в цілому; наявності у військовослужбовця 
досвіду копінг-поведінки в бойовій обстановці 
і його змісту.

Прояви негативних психічних станів, бо-
йової психічної травми, в формі гострої реакції 
на стрес, посттравматичних стресових розла-
дів, розладів фізичного та психічного здоров›я, 
хронічних психопатологічних змін особистості, 
соціальної дезадаптації, асоціальної поведінки, 
в силу їх соціально-економічних наслідків для 
країни, вимагають невідкладного введення і 
активного використання ефективних профі-
лактичних, реабілітаційних та прогностичних 
заходів.

Постійна боротьба учасників бойових дій 
зі станом втоми з використанням різних спосо-
бів, в тому числі застосування психоактивних 
речовин, призводить до виснаження всіх функ-
ціональних і біохімічних ресурсів людини. Вто-
ма, тобто виснаження – це остання, третя фаза в 
механізмі розвитку стресу. Стрес, як відомо, має 
фазовий характер розвитку: 1 – тривога (фаза 
порушення рівноваги), 2 – резистентність (фаза 
адаптації, яка може тривати значно довше, але 
має тимчасовий характер), 3 – виснаження [1]. 
Фазність розвитку стресу можна спостерігати в 
реальному житті. В. А. Покровський [2] при роз-
гляді неспецифічних змін при хронічних діях 
малих доз токсичних речовин, виділив три пе-
ріоди. Перший – характеризується незначними 
і нестійкими функціональними змінами, другий 
є стадією послаблення і згасання симптомів ін-
токсикації, в третьому періоді явища інтоксика-
ції збільшуються і здоров›я постраждалої люди-
ни погіршується.

Разом з тим, Г. Сельє (1960) в своїх робо-
тах звертає увагу на те, що збільшення кілько-
сті кортикостероїдів при стресі навіть в разі 
інтенсивного розвитку реакції, не перевищує 
фізіологічних кордонів, підтвердженням чому 

служить той факт, що стрес ніколи не супрово-
джується явищами гіперкортицизму.

Основною реакцією військовослужбовця 
на бойові події є бойовий стрес, відмінною ри-
сою якого є наявність стрес-факторів бойової 
обстановки. Бойовий стрес розуміється як ба-
гаторівневий процес адаптаційної активності 
людського організму в умовах бойової обста-
новки, супроводжується напругою механізмів 
реактивної саморегуляції і закріпленням спе-
цифічних пристосувальних психофізіологічних 
змін.

Стан бойового стресу в умовах військових 
дій переживає кожен. З›являючись ще до пря-
мого контакту з реальною вітальною загрозою, 
бойовий стрес триває аж до виходу із зони кон-
флікту. Завдяки стресовому механізму закрі-
плюється пам›ятний слід нових емоційно-по-
ведінкових навичок і стереотипів, в першу 
чергу значущих для збереження життя [3; 4; 5; 
6]. Бойовий стрес, в той же час, є станом деста-
білізуючим, передпатологічним, який обмежує 
функціональний резерв організму, чим збіль-
шує ризик дезінтеграції психічної діяльності та 
стійких соматовегетативних дисфункцій.

У комбатантів внаслідок реакції на бойо-
вий стрес, можуть виникати розлади психіки та 
поведінки психогенного походження [3]. Розла-
ди адаптації (РА) - (F 43.2) – це психічний розлад, 
який досить часто зустрічається серед учасни-
ків бойових дій.

Метою даного дослідження було вивчен-
ня 120 демобілізованих осіб, які брали участь 
в бойових діях АТО і формування у них розла-
дів адаптації внаслідок перенесеного бойового 
стресу. 

На першому етапі клініко-психопатоло-
гічного дослідження нами були використані 
наступні шкали: шкала депресії А. Бека, шкала 
діагностики реактивної і особистісної тривоги 
Ч. Д. Спілбергера, адаптована Ю. Л. Ханіним, Мі-
сісіпська шкала ПТСР (військовий варіант).

В ході дослідження основна група з 80 осіб 
була розподілена за допомогою Місісіпської 
шкали визначення РА на групу дослідження (ГД) 
1, до якої увійшли 63 хворих з РА (126,7 + 3,18), і 
групу дослідження (ГД) 2, в яку увійшли 17 хво-
рих, які не мали ознак РА, але мали скарги на 
психічне виснаження (74,5 + 2,36). Решта 40 осіб 
увійшли до групи контролю (ГК).

Основні психопатологічні прояви у хво-
рих РА спостерігалися у вигляді облігатних 
симптомів: депресивний настрій (97,32%); три-
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вога (89,6%); почуття нездатності вирішувати 
і планувати (75,9%); високий рівень агресії 
(83,2%); заклопотаність (74,3%); дратівливість 
(96,3%); гіпотимія (70,4%); низька працездат-
ність (66,7%). Також хворі РА мали проблеми у 
відносинах з рідними, близькими, друзями. У 
більшості облігатними були різні невротичні 
прояви, які зазвичай розвивалися на тлі від-
носно тривалого емоційного перенапружен-
ня, пов›язаного з індивідуально значимими 
психотравмуючими обставинами. Більшість 
обстежених нами хворих втратили інтерес до 
суспільного життя, знизилася їх активність при 
вирішенні життєвих проблем. Відзначалася 
соціальна відгородженість, відчуженість, емо-
ційна притупленість, відчуття ворожості навко-
лишнього світу, імпульсивність в поведінці та 
ін. Більшість обстежених перестали підтриму-
вати соціальні контакти.

Вивчення патогенних ситуаційних чинни-
ків і преморбідних особливостей особистості, 
які сприяють порушенню адаптації, показало, 
що безпосередніми причинами адаптивних 
розладів у військовослужбовців є, в основно-
му, не якісь надзвичайні дистресові обставини, 
а повсякденні труднощі звичайної військової 
служби. При цьому, за суб›єктивною оцінкою 
самих комбатантів, етіологія їх розладів пред-
ставляє собою певну ієрархію особистісно зна-
чущих переживань.

На 1-му місці за частотою (у 71 людини - 
88,75%) стоїть переживання розлуки з рідними і 
близькими, відрив від рідного дому в поєднанні 
з тугою, спогадами і образою на «долю». Ще у 9 
осіб (11,25%) туга за рідною домівкою спочатку 
була не настільки вираженою, але тривала (про-
тягом 2-3 місяців) відсутність відомостей з дому 
і відповідей на листи занурила і цих військовос-
лужбовців в депресію. Таким чином, у всіх 80 
осіб (100%) основної групи найсильнішим пато-
генним фактором було переживання розлуки з 
рідною домівкою.

На 2-му місці серед причинних факторів 
розладів адаптації у військовослужбовців, за їх 
власною оцінкою, були звичайні труднощі вій-
ськової служби. Хворі скаржилися на неможли-
вість відповідати напруженому повсякденному 
режиму - 44 людини (53,75%); на труднощі при-
стосування до часу прийому їжі, сну, підйому, 
відпочинку - 37 осіб (46,26%); на необхідність 
ламати свої звички, інтереси, смаки, заняття - 28 
осіб (35%); на «неадекватні» фізичні наванта-
ження - 18 осіб (22,5%); на високі (для цих осіб) 

навантаження по оволодінню спеціальними 
знаннями і навичками - 29 осіб (36,25%).

3-є місце в етіологічній структурі займали 
переживання з приводу зміни почуття власного 
статусу – всього у 53 хворих (66,25%). 27 хворих 
(33,75%) вважали, що командири спілкувалися 
з ними, нерідко принижуючи гідність підлеглих. 
14 осіб (17,5%) відчували приниження від самої 
необхідності підкорятися і виконувати накази. 
Ще 12 осіб (15%) важко переносили глузуван-
ня, піддражнювання і їдкі зауваження від своїх 
більш успішних товаришів по службі.

Що стосується четвертого фактору – так 
званих нестатутних відносин (з психологічним 
пригніченням, вимогами виконувати за когось 
якусь роботу і т.п.), – то дана причина, як одна 
з найбільш значущих, відзначалася тільки 15-ма 
хворими (18,75%). Разом з тим, цей патогенний 
фактор, поряд з іншими перерахованими вище, 
згадувався в анамнезі ще 29 осіб (36,25%). В ці-
лому, як видно, 44 хворих, тобто більше поло-
вини (55,0%), так чи інакше піддавалися неста-
тутним взаємовідносинам. При цьому, однак, 
не представляється можливим вважати даний 
фактор єдиною, основною і визначальною при-
чиною порушення адаптації у військовослуж-
бовців, оскільки, як видно з вищевикладеного, 
етіологічна структура ситуаційних патогенних 
обставин була досить складною і поліморф-
ною, а провідними в ній були психотравмуючі 
переживання розлуки з рідною домівкою і не-
переносимість звичайних труднощів військової 
служби.

Подальше дослідження даного питання 
показало, що обставини початкового періоду 
військової служби тісно переплітаються з фак-
торами передармійського життя і з особистіс-
ними особливостями хворих військовослуж-
бовців.

Більшість з них (59 осіб - 73,75%) були ви-
хідцями з малозабезпечених сімей, в яких сімей-
на ситуація обтяжувалася, в більшості випадків, 
конфліктними міжособистісними відносинами. 
Так, у 52 хворих (65%) в родині мали місце часті 
сварки між батьками протягом багатьох років. 
У 29 хворих комбатантів (36,25%) батьки розлу-
чилися і жили окремо. 11 осіб (13,75%) вказали 
на втрату одного з батьків з різних причин. 47 
пацієнтів (58,75%) росли в неповній сім’ї (часті-
ше без батька) – або через розлучення ще до 
народження майбутнього військовослужбовця, 
або внаслідок смерті одного з батьків (теж ча-
стіше батька).
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Незважаючи на всі ці фактори, що обтяжу-
ють життя, вивчені хворі, тим не менш, до служ-
би були в основному соціально адаптованими. 
Вони вчилися в школі і більшість з них (63,75%) 
здобули середню спеціальну освіту, а 22,5% - за-
гальну середню освіту. Тільки 11 (13,75%) осіб з 
основної групи мали неповну середню освіту. В 
умовах же відриву від домівки, передармійська 
сімейна ситуація в свідомості кожного хворого 
актуалізувалася і ставала, якщо не однією з при-
чин адаптивних розладів, то безумовно значу-
щим додатковим патогенним фактором.

У ряді випадків у обстежених діяльність 
мала метушливий і непродуктивний характер, 
що підтверджує наявність стану дезадаптації. 
Вираженими особливостями невротичних про-
явів був тимчасовий характер, нестабільність і 
фрагментарність окремих порушень, критичне 
ставлення до них, можливість швидкої і повної 
корекції під впливом ситуації, яка змінилася в 
сприятливу сторону.

Одним з найважливіших проявів РА є зни-
ження рівня соціальної адаптації.

В умовах війни стрес може бути настільки 
інтенсивним, що витрачання компенсаторних 
ресурсів організму іноді відбувається перш, ніж 
включаються регуляторні механізми, що забез-
печують тривалу адаптацію. В результаті цього 
може відбутися фіксація симптомів дистресу 
на ідіаторно-особистісному рівні, що призво-
дить до стійких змін психічних функцій, в тому 
числі, формування розладів адаптації у учас-
ників бойових дій. Залежно від фізіологічних, 
особистісних і соціокультуральних особливос-
тей індивідууму, ці порушення проявляються в 
різному ступені тяжкості і перебігу. Провідним 
чинником у виникненні психічних порушень є 
високий рівень тривоги (з переважанням асте-
нічних і фобічних компонентів).

Хворобливий стан хворих на РА також ха-
рактеризується низьким рівнем нервово-пси-
хічної стійкості, дратівливістю з ознаками мі-
кросоціальної залежності, дезадаптивними 
перебудовами в ціннісно-смисловій сфері, 
низькими адаптивними ресурсами особистості.

Учасники бойових дій зазнали труднощів в 
процесі адаптації до умов мирного життя внас-
лідок їх конфліктної поведінки в соціальному 
середовищі: спроби вирішувати суперечки 
мирного часу звичними силовими методами, 
небажання йти на компроміси. Багатьом де-
мобілізованим бійцям важко стримувати себе, 

проявляти гнучкість, вони хапаються за зброю 
в прямому чи переносному значенні.

Результати патопсихологічного досліджен-
ня показали, що у всіх досліджених був високий 
рівень реактивної тривоги (ГД 1 - 100,0% (46,8 ± 
1,04) і ГД 2 88,2% (45,7 ± 1,23)), як реакція на пе-
режитий стрес, при цьому рівень особистісної 
тривоги превалював серед тих, хто мав діагноз 
РА, як з об’єктивною (у 93,7% (20,6 ± 2,3)), так і 
суб›єктивною оцінкою (у 90,5% ( 44,5 ± 1,12)). В 
обох групах по суб›єктивній оцінці хворі одна-
ково відчували депресію (в ГД 1 - 85,7% (15,1 ± 
2,04) і в ГД 2 - 64,7% (17 ± 1,3)), але по об’єктив-
ними даними у 76,2% хворих РА рівень депресії 
був вище (17,7 ± 0,5).

З метою відновлення психічного стану 
учасників бойових дій, кафедрою психотера-
пії ХМАПО була розроблена програма меди-
ко-психологічної реабілітації в санаторно-ку-
рортних умовах.

Медико-психологічна реабілітація – комп-
лекс лікувально-профілактичних, реабілітаці-
йних та оздоровчих заходів, спрямованих на 
відновлення психофізіологічних функцій, опти-
мальної працездатності, соціальної активності 
осіб, які постраждали в результаті участі в АТО.

Психотерапія РА включала в себе індивіду-
альну психотерапію (4 сесії), лікування в групі 
(10-12 сесій). Спочатку більшого значення на-
давалося індивідуальній психотерапії, але РА в 
значній мірі зачіпає сферу міжособистісних від-
носин. Тому акцент ставився на міжперсональ-
них взаєминах. Метою групової терапії у учас-
ників військових конфліктів було подолання 
дезадаптивності і соціальної відгородженості 
демобілізованих. Групова психотерапія поляга-
ла в цілеспрямованому використанні групової 
динаміки, яка виникала між учасниками групи, 
включаючи і ведучого групи, в корекційних ці-
лях. Робота була спрямована на трансформацію 
життєвої стратегії поведінки за рахунок змін 
якості життя і адаптаційних механізмів (соціаль-
ної спрямованості).

Також хворі навчалися методу аутотре-
нінгу (АТ). Аутогенне тренування – це активний 
метод психотерапії, мета якого навчити людину 
свідомо корегувати деякі автоматичні процеси 
організму. Особливість АТ в порівнянні з інши-
ми методами психотерапії в тому, що людина 
сама активно включається в психотерапевтич-
ну роботу при повному збереженні ініціативи і 
самоконтролю.
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При оцінці результатів психокорекційної 
роботи з хворими на РА з використанням прин-
ципів програми медико-психологічної реабілі-
тації, необхідно відзначити позитивні зміни в 
настрої і активності випробовуваних.

Слід зазначити, що в результаті прове-
дення психокорекційних і психотерапевтичних 
заходів з використанням відповідних методів, 
у досліджуваних відзначалося зниження осо-
бистісної та реактивної тривоги, зростання 

рівня нервово-психічної стійкості, стабілізація 
емоційного фону. Хворі навчилися вирішувати 
міжособистісні проблеми мирним шляхом. Та-
кож вони навчилися самостійно контролювати 
свій психоемоційний стан і, при необхідності, 
вирівнювати його з використанням аутогенно-
го тренування, навичкам якого вони навчилися 
в процесі медико-психологічної реабілітації в 
санаторно-курортних умовах.
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РЕЗЮМЕ 

РАССТРОЙСТВА АДАПТАЦИИ У УЧАСТНИКОВ 
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ И ПРИНЦИПЫ ИХ 

ПСИХОКОРРЕКЦИИ

Вязьмитинова С. А.
Харьковская медицинская академия последипломного 

образования (г. Харьков)

Цель исследования. Изучение 120 демобилизован-
ных лиц, принимавших участие в боевых действиях 
АТО и формирование у них расстройства адаптации 
вследствие перенесенного боевого стресса.
Материалы и методы. На первом этапе клини-
ко-психопатологического исследования нами были 
использованы следующие шкалы: шкала депрессии А. 
Бека, шкала диагностики реактивной и личностной 
тревоги Ч. Д. Спилбергера, адаптированная Ю. Л. Ха-
ниным, Миссисипская шкала ПТСР (военный вариант).
Результаты. Уделяется внимание вопросу влияния 
стрессоров боевой обстановки на военнослужащих, 
возникновению у них различных расстройств психи-
ки и поведения психогенного происхождения, в част-
ности расстройств адаптации вследствие боевой 
психической травмы. Рассматриваются вопросы 
определения, этиологии и патогенеза, первичной ди-

агностики расстройств адаптации у демобилизован-
ных участников АТО, находящихся на реабилитации в 
санаторно-курортных условиях. Выделены основные 
психопатологические проявления у больных РА. Пред-
ставлены результаты изучения патогенных ситу-
ационных факторов и преморбидных особенностей 
личности, способствующих нарушению адаптации. 
Уделено внимание медико-психологической реаби-
литации демобилизованных участников АТО в сана-
торно-курортных условиях с использованием инди-
видуальной (когнитивно-бихевиоральной), групповой 
психотерапии, а также метода аутотренинга.
Выводы. В результате проведения психокоррек-
ционных и психотерапевтических мероприятий с 
использованием соответствующих методов, у ис-
следуемых отмечалось снижение личностной и ре-
активной тревоги, рост уровня нервно-психической 
устойчивости, стабилизировался эмоциональный 
фон. Больные научились решать межличностные 
проблемы мирным путем.
Ключевые слова. Расстройства адаптации, де-
мобилизованные участники АТО, программа меди-
ко-психологической реабилитации, санаторно-ку-
рортные условия.
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SUMMARY 

ADJUSTMENT DISORDERS IN PARTICIPANTS 
OF MILITARY ACTION AND PRINCIPLES OF 

THEIR PSYCHOCORRECTION

S.A. Vyazmitinova
Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education

The aim of the study. The study of 120 demobilized per-
sons who took part in combat operations of the ATU and 
the formation of their adaptation disorder due to the trans-
ferred combat stress.
Маterials and methods. At the fi rst stage of the clini-
cal-psychopathological study, we used the following scales: 
A. Beck’s depression scale, Ch.D. Spielberger’s reactive and 
personal anxiety diagnosis, adapted by Yu. L. Khanin, Mis-
sissippi PTSD scale (military version).
Results. Attention is paid to the issue of the infl uence of 
combat situation stressors on servicemen, the emergence 
of various psychiatric disorders and behavior of psychogen-
ic origin in them, in particular, adjustment disorders due 
to combat trauma. Questions of defi nition, etiology and 

pathogenesis, primary diagnostics of adjustment disorders 
in demobilized participants of ATO, being on rehabilitation 
in sanatorium and resort conditions are considered. The 
main psychopathological manifestations in adjustment 
disorders patients are identifi ed. The results of the study of 
pathogenic situational factors and premorbid features of 
the personality that contribute to the disturbance of adap-
tation are presented. Attention is paid to the medical and 
psychological rehabilitation of demobilized participants 
of ATO in sanatorium and resort conditions using individ-
ual (cognitive-behavioral), group psychotherapy, and the 
method of auto-training.
Conclusions. As a result of psycho-corrective and psycho-
therapeutic measures with the use of appropriate methods, 
the researchers noted a decrease in personal and reactive 
anxiety, an increase in the level of neuropsychological sta-
bility, and stabilization of the emotional background. Pa-
tients learned to solve interpersonal problems peacefully.
Key words. Adjustment disorders, demobilized members 
of the antiterrorist operation, the program of medico-psy-
chological rehabilitation, sanatorium resort conditions.
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Я.С. Жівілова

 СИСТЕМА ПСИХОСОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ 
НА ОРГАНІЧНІ УРАЖЕННЯ ГОЛОВНОГО МОЗОКУ 
В УМОВАХ ЛІКАРНІ З СУВОРИМ НАГЛЯДОМ
ДЗ «Українська психіатрична лікарня з суворим наглядом МОЗ України»

Y.S. Zhivilova

THE SYSTEM OF PSYCHOSOCIAL REHABILITATION OF PATIENTS WITH ORGANIC BRAIN LESIONS 
IN A HOSPITAL WITH STRICT SUPERVISION

State institution “Ukrainian psychiatric hospital with strict supervision of the Ministry of Health of Ukraine”

Резюме. Мета дослідження. Визначити особистісні особливості і стан емоційної сфери у хворих 
на органічні ураження головного мозку, і на підставі цього розробити таргетну систе-
му психо-соціальної реабілітації в госпітальних умовах.
Матеріали та методи. В процесі дослідження 90 хворих були застосовані: клініко-ана-
мнестичний метод, вивчення медичної документації для порівняння ефективності ді-
агностичних висновків, клініко-психопатологічний метод, психодіагностичний метод 
із застосуваням характерологічного опитувальника для виявлення особистісно-харак-
терологічних акцентуацій Леонгарда-Шмішека, діагностичного опитувальника агресив-
ності Баса-Даркі, методи математичної статистики.
Результати. У статті наводяться дані про стан емоційної сфери та особистісних осо-
бливостей хворих з органічними ураженнями головного мозку, що знаходяться на ліку-
ванні в лікарні з суворим наглядом. Ці дані мають істотне значення для прогнозу як пе-
ребігу захворювання, так і можливої надалі протиправної поведінки таких пацієнтів, що 
обумовлює прогноз їх суспільної небезпеки. Встановлено, що у цих хворих відзначаються 
високі показники особистісної тривожності і індексу ворожості. Відповідно до отрима-
них результатів побудована система медико-психологічного супроводу цих хворих в умо-
вах лікарні із суворим наглядом. Система психосоціальної реабілітації була побудована 
за етапним принципом: I – «Оцінка психоемоційного стану», II – «Формування компла-
енса», III – «Психотерапія та психокорекція», IV – «Супортивний психологічний супровід». 
Основним методом реалізації цієї системи був медико-психологічний супровід хворих із 
застосуванням  психотерапії. Зважаючи на значні порушення емоційної сфери, базовою 
була когнітивно-біхевіоральна психотерапія (КБТ). Вона поєднувалася з груповою психо-
терапією. Також застосовувалися елементи раціональної та сугестивної психотерапії. 
Висновки. Для проведення психосоціальної реабілітації на госпітальному етапі хворих на 
органічні ураження головного мозку, які вчинили СНД, необхідно визначити стан емоцій-
ної, мотиваційної, когнітивної сфер. Основним методом програми психосоціальної реа-
білітації цих хворих має бути психотерапія, побудована за інтегративним та етапним 
принципами.

Ключові слова: органічні ураження головного мозку, лікарня з суворим наглядом, емоційні пору-
шення, особистісні особливості, медико-психологічний супровід.
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Проблема зниження суспільної небезпеки 
хворих з органічними ураженнями головного 
мозку в умовах лікарні з суворим наглядом до 
теперішнього часу є далекою від вирішення. Це 
обумовлює необхідність розробки принципів 
побудови ступеневого процесу відновлюва-
ної терапії і медико-психологічної реабілітації 
з урахуванням психічного стану і особистісних 
характеристик, макро- і мікросоціального ото-
чення, і адаптаційно-компенсаторного потенці-
алу цих осіб.

За даними чисельних досліджень, в те-
перешній час проблема психосоціальної ре-
абілітації хворих з органічними ураженнями 
головного мозку, в тому числі тих, хто здійснює 
суспільно небезпечні дії, вимагає подальшого 
вирішення [1, 2, 3, 4]. Консенсусним, основним 
критерієм ефективності програм психосоціаль-
ної реабілітації вважається ступінь здатності 
пацієнтів самостійно виконувати навички побу-
тового забезпечення життєдіяльності, зберігати 
і підтримувати оптимальний рівень соціального 
функціонування (СФ) і якості життя (ЯЖ) [5, 6, 7]. 
Це повною мірою стосується і тих хворих, які 
схильні до вчинення суспільно небезпечних дій 
(СНД) [8]. Зараз є актуальним зниження суспіль-
ної небезпеки хворих з органічними ураження-
ми головного мозку. Для цього має бути ство-
рена система психосоціальної реабілітації цих 
хворих в умовах лікарні із суворим наглядом.

Частота, стійкість і вираженість психіч-
них порушень залежать від статі, віку, сома-
тичного стану хворих, тяжкості травми, недо-
статності лікування на попередніх етапах. Це 
обумовлює необхідність розробки принципів 
побудови послідовного алгоритму відновної 
терапії і медико-психологічної реабілітації з 
урахуванням психічного стану, особистісних 
характеристик, макро- і мікросоціального 
оточення і адаптаційно-компенсаторного по-
тенціалу цих хворих.

При цьому дуже важливою є об’єктивна 
оцінка стану як когнітивної, так і  емоційної сфе-
ри цих хворих, так як саме емоційні порушення 
слугують основним предиспозиційним факто-
ром для здійснення суспільно небезпечних дій. 
Не меншу роль в цьому відіграють і особистіс-
но-характерологічні порушення.

Метою нашого дослідження було визна-
чити особистісні особливості і стан емоційної 
сфери у хворих на органічні ураження головно-
го мозку, і на підставі цього розробити таргетну 

систему психо-соціальної реабілітації в госпі-
тальних умовах.

Відповідно до поставленої мети, було 
проведено дослідження 90 хворих з органіч-
ними ураженнями головного мозку. З них – 38 
хворих з діагнозом «розлад особистості орга-
нічної етіології» (F07.0) і 52 хворих з діагнозом 
«постконтузіонний синдром» (F07.2), чолові-
ки, середній вік 39,72 ± 0,50 року, які вчинили 
тяжкі та особливо тяжкі СНД (проти життя і 
здоров›я людини). Всі хворі були розподілені 
на 2 групи – основну (50 осіб), які отримували 
психокорекційні заходи і контрольну (40 осіб) 
із застосуванням психофармакологічних пре-
паратів.

Дослідження було проведено на базі ДУ 
«Українська психіатрична лікарня з суворим 
наглядом МОЗ України» (м. Дніпро). В процесі 
дослідження були застосовані: клініко-анам-
нестичних метод – для оцінки даних анамнезу 
життя, хвороби, особливостей розвитку, ви-
ховання, мікросоціального середовища, осві-
ти, трудової діяльності. Проводилося також 
вивчення медичної документації для порів-
няння ефективності діагностичних висновків. 
Клініко-психопатологічний метод заснований 
на проведенні стандартизованого діагностич-
ного інтерв›ю з застосуванням критеріїв МКХ-
10. Психодіагностичний метод із застосуваням 
характерологіного опитувальника для вияв-
лення особистісно-характерологічних акцен-
туацій Леонгарда-Шмішека, діагностичного 
опитувальника агресивності Баса-Даркі [9, 10]. 
Методи математичної статистики [11, 12].

Результати дослідження. 

Клініко-психопатологічне дослідження 
показало наступне. Для хворих з органічним 
розладом особистості (F 07.0) притаманним 
була значна зміна поведінкового стереотипу у 
соціально-дезадаптивних варіантах. Переважа-
ла значна емоційна лабільність, нездатність до 
цілеспрямованої діяльності. На цьому фоні спо-
стерігалась виражена розгальмованість потреб 
і потягів, зосередженість на біологічно детер-
мінованих мотиваціях. Це було сполучено з до-
сить вираженою когнітивною дефіцитарністю і 
нездатністю до вольового зусилля, і контролю 
за поведінкою. Такі особливості розладів психі-
ки фактично і обумовили скоєння СНД.

Була проаналізована динаміка клінічної 
картини по провідним симптомам (табл. 1).
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Таблиця 1 
Динаміка діагностування основних психопатологічних симптомів.

Психопатологічні
симптоми

Період обсте-
ження

Основна група Контрольна група

F 07.0 
(n=20)

F 07.2 
(n=30)

F 07.0 
(n=18)

F 07.2  
(n=22)

загальна слабкість
до лікування 82,1±7,2 61,1±11,8 81,1±7,0 60,1±11,5
після лікування 14,3±6,7* 5,6±5,6 79,2±6,5# 57,2±9,3#

втомлюваність
до лікування 71,4±8,7 50,0±12,1 72,2±8,4 49,5±11,0
після лікування 17,9±7,4* 5,6±5,6 68,4±6,4# 47,3±9,2#

подразливість
до лікування 60,7±9,4 66,7±9,1 58,8±9,2 66,1±8,1
після лікування 10,7±5,9* 11,1±7,6 52,1±8,4# 64,1±7,6#

головний біль
до лікування 50,0±9,6 55,6±12,0 48,8±9,7 54,6±11,0
після лікування 17,9±7,4* 11,1±7,6* 45,7±7,8# 50,1±7,6#

труднощі заси-
нання

до лікування 53,6±9,6 50,0±12,1 53,4±9,6 50,0±12,1
після лікування 7,4±5,0* 11,1±7,6* 49,3±5,0# 45,1±7,6#

тривожність
до лікування 42,9±9,5 38,9±11,8 42,7±9,3 38,7±7,2
після лікування 10,7±5,9* 5,6±5,6* 40,2±8,3# 34,6±9,2#

відсутність бадьо-
рості після сну

до лікування 39,3±9,4 50,0±12,1 38,1±9,2 48,1±11,0
після лікування 7,4±5,0* 5,6±5,6* 37,1±8,6# 45,2±11,2#

знижений настрій
до лікування 42,9±9,5 27,8±10,9 42,5±9,3 27,6±8,3
після лікування 7,4±5,0* 5,6±5,6** 38,4±8,7# 23,4±8,0#

невпевненість 
до лікування 16,6±9,0 61,1±11,8 17,6±7,3 59,2±7,2
після лікування 3,6±3,6# 16,6±9,0* 17,0±8,3# 55,4±7,0#

нав`язливі стани
до лікування 21,4±7,9 38,9±11,8 20,4±7,7 38,8±10,7
після лікування 3,6±3,6* 11,1±7,6* 16,3±5,4# 35,3±10,1#

Примітка. Достовірність відмінностей між показниками до і після лікування: * - р<0,05; відмінності на рівні 
статистичної тенденції: ** - 0,05 <р <0,1; відмінності недостовірні: # - p> 0,1.

Для хворих на посткомоційний синдром 
(F 07.2) характерними були прояви церебрасте-
нічного кола: нестриманість, афективність, яка 
легко провокується незначними подразника-
ми, тривожність. Спостерігалися також ознаки 
енцефалопатичного характеру: головний біль, 
гіперакузія, атаксія тощо. Для хворих цієї групи 
особливо була притаманна залежна поведінка. 
Характерним було значне зниження толерант-
ності до алкоголю. Такі особливості змін психіч-
ної сфери і були чинниками скоєння СНД.

Клініко-психопатологічний аналіз дав змо-
гу також ідентифікувати негативні особистісні 
реакції хворих на перебування в лікарні з су-
ворим наглядом. Реакція фрустації – негативне 
сприйняття зміни звичного навколишнього 

середовища на відділення. Реакція заперечен-
ня – опозиційна настанова на спротив вимогам 
виконання режиму у відділенні. Реакція агрессії 
– за двома різновидами: 1. Дифензивна – пасив-
на.  Проявляється лише при активному контакті 
оточуючих і персоналу з хворими. 2. Офензивна 
– активно-провокуюча. Хворий сам провокує 
виникнення конфліктних ситуацій з оточуючи-
ми та персоналом. 

Дані патопсихологічного дослідження по-
казали наступне.

Особистісні особливості пацієнтів у до-
сліджуваній групі визначалися за допомогою 
опитувальника Леонгарда-Шмішека. Типи ак-
центуацій, які були виявлені нами у обстежених 
хворих, представлені в табл. 2.
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Таблиця 2
Розподіл особистісних особливостей у досліджуваних хворих 

(за даними опитувальника Леонгарда-Шмішека)

Шкала Основна група Контрольна група
ПГ 1
F07.0

(n=20)

ПГ 2
F07.2

(n=30)

ПГ 1
F07.0

(n=18)

ПГ 2
F07.2

(n=22)
Демонстративність 13,07±2,14 14,18±1,94 14,06±1,89 15,56±1,34
Застрявання 15,56±2,53    14,56±1,12 15,78±1,16 14,61±1,84
Педантичність 12,22±1,11 11,35±3,16 15,46±1,13 14,86±1,84
Збудливість 18,55±1,85 19,95±2,35 17,69±1,85 16,18±1,44
Гіпертимність 8,00±1,50 15,18±1,56 16,40±6,40 14,63±1,45
Дистимність 15,88±1,01 9,58±1,12 11,20±1,60 11,59±1,88
Тривожність 19,81±1,72 10,55±1,80 12,60±3,66 12,21±1,85
Екзальтованість 9,00±1,60 10,16±1,86 10,46±1,78 11,85±1,23
Емотивність 8,59±1,84 9,66±2,54 9,40±3,70 8,08±3,15
Циклотимність 14,24±1,86 15,05±1,43 14,75±1,52 15,06±3,68

При аналізі показників особистісної ха-
рактеристики, зокрема акцентуацій характеру, 
були отримані достовірні відмінності в підгру-
пах дослідження хворих з органічними уражен-
нями головного мозку.

Для підгрупи 1 (F07.0) характерна тен-
денція за шкалами застрявання (15,56 ± 2,53), 
збудливості (18,55 ± 1,85), дистимності (15,88 
± 1,01). Акцентуйованість спостерігалася за 
шкалою тривожності (19,81 ± 1,72). Вираз-
ність тривожного типу в поєднанні зі шкалою 
характеризувало даних хворих як малоспіл-
куючихся, невпевнених у собі, схильних до 
конфліктів осіб. На тлі збудливості у хворих 
спостерігалося ослаблення контролю емо-
ційних проявів, з вираженою імпульсивністю 
в поведінці.

Для підгрупи 2 (F07.2) характерна тенденція 
за шкалами: гіпертимний (15,18 ± 1,56) і цикло-
тимний (15,05±1,43), з вираженою акцентуацією 
за шкалою збудливості (19,95±2,35). Виявлялася 
недостатня керованість, ослаблення емоцій-
но-вольового контролю, з проявом дратівливо-
сті, зниженням міжособистісної взаємодії на тлі 
високого рівня конфліктності. Поєднання зі шка-
лами гіпертимності та циклотимності, з одного 
боку формує тенденцію до взаємодії та соціаль-
ного контакту, а з іншого боку, зміна гіпертимних 
та дистимних станів є провокатором дестабіліза-
ції як емоційного стану, так і діяльного.

Рівні агресії і ворожості у пацієнтів з орга-
нічними ураженнями головного мозку визнача-
лися за допомогою методики Баса-Дарки. Отри-
мані результати  представлені в таблиці 3.

Таблиця 3.
Показники агресії і ворожості у обстежених хворих (за даними опитувальника Баса-Дарки)

Індекс
Основна група Контрольна група

ПГ 1
F 07.0 

(n = 20) 

ПГ 2
F07.2

 (n = 30)

ПГ 1
F 07.0 

(n = 18)

ПГ 2
F07.2 

(n = 22)
Індекс агресивності 22,4±0,72 18,9±0,84* 21,7±0,81 18,2±0,67
Індекс ворожості 8,06±0,53 11,7±0,92* 7,9±0,63 11,2±0,58
Примітка: Достовірність відмінностей між показниками до і після лікування: * - р ≤ 0,05
** р ≤ 0,01
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У всіх хворих було проведено аналіз по-
казників індексу агресивності; був виявле-
ний високий рівень, що досягає в середньому 
21,4±0,93 балу. При розподілі хворих на групи 
за нозологічною приналежністю, було вияв-
лено достовірне розходження в переважанні 
агресивних тенденцій. Так, в групі хворих на ор-
ганічний розлад особистості (F 07.0) показник 
індексу агресивності досягав 22,4±0,71 балів. 
В групі хворих на посткомоційний синдром (F 
07.2) – 18,9 ± 0,84 балів, за достовірністю відмін-
ностей р≤0,05.

Зворотні взаємини були отримані при ана-
лізі індексу ворожості, де середній бал склав 
10,1±0,96. З достовірною різницею у хворих на 
посткомаційний синдром (F 07.2) даний показ-
ник переважав в порівнянні з 8,06 ± 0,53 у хво-
рих на органічний розлад особистості (F 07.0) 
(11,7±0,92 балів, р≤ 0,05).

Таким чином, при загальному зіставленні 
показників індексів агресивності і ворожості, 
у осіб на органічне ураження головного мозку 
спостерігалася достовірна тенденція вираже-
ності агресивної форми поведінки з переважан-
ням підозрілості.

Отримані результати послужили під-
грунтям для розробки системи психосоціальної 
реабілітації на госпітальному етапі хворих на 
органічні ураження головного мозку, які скоїли 
СНД

Основним методом реалізації цієї системи 
був медико-психологічний супровід хворих із 
застосуванням  психотерапії. Зважаючи на знач-
ні порушення емоційної сфери, базовою була 
когнітивно-біхевіоральна психотерапія (КБТ). 
Вона поєднувалася з груповою психотерапією. 
Також застосовувалися елементи раціональної 
та сугестивної психотерапії. Ми використову-
вали когнітивно-біхевіоральну терапію за А. 
Беком.

Система психосоціальної реабілітації була 
побудована за етапним принципом. 

I етап «Оцінка психоемоційного стану» – 
починався з моменту надходження хворого в 
стаціонар і був направлений на визначення ста-
ну емоційної сфери і мішеней психокорекції.

II етап «Формування комплаєнсу» – містив 
в собі заходи щодо формування комплаєнсу, 
первинного встановлення психологічного кон-
такту і формування позитивної мотивації до лі-
кування.

III етап «Психотерапія та психокорекція» – 
включав індивідуальну і групову психотерапію, 
які були спрямовані на зміни активної життєвої 
стратегії, самосприйняття шляхом усвідомлен-
ня сенсу життя і його якості, наявності важливої 
стратегічної мети.

IV етап «Супортивний психологічний су-
провід» – включав сеанси підтримуючої  індиві-
дуальної психотерапії.

Оцінка ефективності проведеної системи 
показала наступне. У всіх хворих основної гру-
пи спостерігалася позитивна клінічна динаміка. 
Зменшилися емоційні прояви тривожно-депре-
сивного спектру. З’явилась упорядкованність 
поведінкових проявів, поліпшився самокон-
троль.

За даними патопсихологічного досліджен-
ня, виявлено зниження рівня індексу ворожості.

В цілому значне поліпшення було досягну-
то у 72% хворих з діагнозом «органічний розлад 
особистості» (F 07.0) і у 68% хворих з діагнозом 
«посткомоційний синдром» (F07.2).

Висновки.

1) Для проведення психосоціальної реабі-
літації на госпітальному стані хворих на органіч-
ні ураження головного мозку, які вчинили СНД, 
необхідно визначити стан емоційної, мотива-
ційної, когнітивної сфер.

2) Основним методом програми психосо-
ціальної реабілітації цих хворих має бути психо-
терапія, побудована за інтегративним та етап-
ним принципами.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Михайлов Б. В. Стан і перспективи розвитку психотерапії і медичної психології в умовах реформування медичної галузі Украї-

ни / Б. В. Михайлов // Український вісник психоневрології.-Т.25.-1(90).-2017.-С.25-28.

2. Войтенко Р.М. Актуальные проблемы медико-социальной экспертизы и реабилитации при психических болезнях // Р.М. Вой-

тенко // - СПб., - 2003. - 382с. 

3. Марута Н.А. Особенности диагностики и терапии тревожных расстройств невротического и органического генеза // Н.А.Марута, 

Т.В. Панько // Український вісник психоневрології. – 2013. - Т.21. вип. 1(74). - С.75 – 82.

4. Кабанов М. М. Реабилитация в контексте психиатрии / М. М. Кабанов // Медицинские исследования. – 2001. – Т. 1, вып. 1. – С. 

9– 10.



СТАТТІ 79

5. Карлинг П. Дж. Возвращение в сообщество. Построение систем поддержки для людей с психиатрической инвалидностью / П. 

Дж. Карлинг. – Киев : Сфера, 2001. – 418 с.

6. Психотерапия: [Учебник для врачей-интернов высших медицинских учебных заведений III–IV уровней аккредитации] / Б. В. 

Михайлов, С. И. Табачников, И. С. Витенко, В. В. Чугунов // – Харьков : Око, 2002. – 768 с.

7. Энтони В. Психиатрическая реабилитация / Энтони В., Коэн М., Фаркас М.. – Киев : Сфера, 2001. – 278 с.

8. Субаєва К. Р. Психопатологічні особливості афективних розладів у осуджених чоловіків молодого віку : автор. ... канд. мед. 

наук : 19.00.14 / К. Р. Субаєва – Х., 2014. – 20 с.

9. Психологические тесты для профессионалов/ авт. сост Н.Ф. Гребень. – Минск: Соврем. шк., 2007. – 496 с.

10. Практикум по психологии состояний: Учебное пособие / Под ред. проф. А. О. Прохорова. – СПб: Речь, 2004. – 480 с.

11. Гублер Е. В. Вычислительные методы анализа и распознавания патологических процессов / Е. В. Гублер – М., Медицина, 

1978. – 294 с.

12. Лапач С. Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с Использованием Еxcеl / С. Н. Лапач, А. В. Чубен-

ко, П. Н. Бабич. – Киев : Моріон, 2000. — 320 с.

РЕЗЮМЕ 

СИСТЕМА ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С 

ОРГАНИЧЕСКИМ ПОРАЖЕНИЕМ ГОЛОВНОГО 
МОЗГА В УСЛОВИЯХ БОЛЬНИЦЫ С СУРОВЫМ 

НАБЛЮДЕНИЕМ 

Я.С. Живилова 
ГУ «Украинская психиатрическая больница со 

строгим наблюдением МЗ Украины»

Цель исследования. Определить личностные осо-
бенности и состояние эмоциональной сферы у боль-
ных органическими поражениями головного мозга, и 
на основании этого разработать таргетную систе-
му психосоциальной реабилитации в госпитальных 
условиях.

Материалы и методы. В процессе исследования 90 
больных были применены: клинико-анамнестиче-
ский метод, изучение медицинской документации 
для сравнения эффективности диагностических 
выводов, клинико-психопатологический метод, 
психодиагностический метод с применением ха-
рактерологического опросника для выявления лич-
ностно-характерологических акцентуаций Ле-
онгарда-Шмишека, диагностического опросника 
агрессивности Басса-Дарки, методы математиче-
ской статистики.

Результаты. В статье приводятся данные о со-
стоянии эмоциональной сферы и личностных осо-
бенностей больных с органическими поражениями 
головного мозга, находящихся на лечении в больни-
це со строгим наблюдением. Эти данные имеют 
существенное значение для прогноза как течения 
заболевания, так и возможного в дальнейшем про-
тивоправного поведения таких пациентов, что 
обуславливает прогноз их общественной опасно-
сти. Установлено, что у этих больных отмечают-
ся высокие показатели личностной тревожности 
и индекса враждебности. В соответствии с полу-
ченными результатами построена система меди-
ко-психологического сопровождения этих больных в 
условиях больницы со строгим наблюдением. Систе-
ма психосоциальной реабилитации была построена 
по этапному принципу: І – «Оценка психоэмоциональ-
ного состояния», ІІ – «Формирование комплаенса», ІІІ 
– «Психотерапия и психокоррекция», ІV – «Суппортив-

ное психологическое сопровождение». Основным ме-
тодом реализации этой системы было медико-пси-
хологическое сопровождение больных с применением 
психотерапии. Несмотря на значительные наруше-
ния эмоциональной сферы, базовой была когнитив-
но-бихевиоральная психотерапия (КБТ). Она сочета-
лась с групповой психотерапией. Также применялись 
элементы рациональной и суггестивной психотера-
пии. 

Выводы. Для проведения психосоциальной реабили-
тации на госпитальном этапе больных с органиче-
скими поражениями головного мозга, совершивших 
ООД, необходимо определить состояние эмоцио-
нальной, мотивационной, когнитивной сфер. Основ-
ным методом программы психосоциальной реаби-
литации этих больных должна быть психотерапия, 
построенная по интегративному и этапному прин-
ципам.

Ключевые слова: органические поражения головного 
мозга, больница со строгим наблюдением, эмоцио-
нальные нарушения, личностные особенности, меди-
ко-психологическое сопровождение.

SUMMARY 

THE SYSTEM OF PSYCHOSOCIAL 
REHABILITATION OF PATIENTS WITH ORGANIC 

BRAIN LESIONS IN A HOSPITAL WITH STRICT 
SUPERVISION

Y.S. Zhivilova
State institution “Ukrainian psychiatric hospital with strict 

supervision of the Ministry of Health of Ukraine”

The aim of the study. Identify the personality charac-
teristics and the state of the emotional sphere in patients 
with organic lesions of the brain, and on the basis of this, 
develop a targeted system of psychosocial rehabilitation in 
hospital settings.
Маterials and methods. In the process of the study 90 
patients were used clinico-anamnestic method, study of 
medical documentation to compare the eff ectiveness of 
diagnostic fi ndings, clinical-psychopathological method, 
psychodiagnostic method with the use of a character ques-
tionnaire to identify personality-character accentuations 
of Leonhard-Shmishek, Buss - Durkee Hostility Inventory, 
methods mathematical statistics.
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Results. The article presents data on the state of the emo-
tional sphere and personal characteristics of patients with 
organic brain lesions, who are treated in a hospital with 
strict supervision. These data are essential for predicting 
both the course of the disease and the possible illegal be-
havior of such patients in the future, which predetermines 
the forecast of their public danger. It was found that these 
patients have high rates of personal anxiety and an index of 
hostility. In accordance with the results obtained, a system 
of medical and psychological support of these patients in 
a hospital with strict supervision was built. The system of 
psychosocial rehabilitation was built on a phase principle: 
І - “Assessment of the psychoemotional state”, ІІ - “Compli-
ance formation”, ІІІ - “Psychotherapy and psychocorrection”, 
IV - “Supportive psychological support”. The main method 
of implementing this system was medical and psychologi-

cal support of patients with the use of psychotherapy. De-
spite signifi cant disturbances in the emotional sphere of the 
baseline, there was cognitive-behavioral psychotherapy 
(CBT). It was combined with group psychotherapy. Also ele-
ments of rational and suggestive psychotherapy were used.

Conclusions. To conduct psychosocial rehabilitation at the 
hospital stage of patients with organic brain lesions who 
have committed particularly dangerous actions, it is nec-
essary to determine the state of emotional, motivational, 
cognitive spheres. The main method of psychosocial reha-
bilitation of these patients should be psychotherapy, built 
on the basis of integrative and step-by-step principles.

Keywords: organic brain lesions, hospital with strict super-
vision, emotional disorders, personality traits, medical and 
psychological support.
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СОМАТОФОРМНЫЕ РАССТРОЙСТВА
Харьковская медицинская академия последипломного образования

Mykhaylov B.V., Kudinova O.I.

SOMATOFORM DISORDERS

Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education

Резюме Со второй половины ХХ века и до настоящего времени в обществе наблюдается об-
щемировая тенденция к значительному росту психосоматических расстройств. При 
этом опережающими темпами возрастают показатели заболеваемости и распро-
страненности соматических заболеваний, в происхождении которых значительную 
этиопатогенетическую роль играют психосоматический, либо психогенный механиз-
мы. Анализ клинической структуры распространенных соматических заболеваний 
показывает, что такой значительный рост показателей в значительной мере обу-
словлен, с одной стороны, недиагностированными соматизированными депрессиями, 
а с другой – соматоформными расстройствами (СФР), состояниями, которые в оте-
чественной медицинской практике традиционно диагностируются как вегетососу-
дистая дистония или нейроциркуляторная дистония. Сложившаяся ситуация требу-
ет решения с позиций адекватной диагностики, соответствующих терапевтических 
подходов и организационных форм для их реализации.
Нами выделены ведущие патопсихологические механизмы соматоформных рас-
стройств. Это позволило выделить основные мишени терапевтического воздействия. 
Сформирована система психотерапевтической коррекции соматоформных рас-
стройств, построенная на этапном и мультимодальном принципах. 
Апробация системы показала ее высокую эффективность в 82% случаев.

Ключевые слова:  соматоформные расстройства, психотерапия, терапевтические мишени, 
мультимодальный принцип. 

Со второй половины ХХ века и до насто-
ящего времени в обществе наблюдается об-
щемировая тенденция к значительному росту 
психосоматических расстройств. При этом опе-
режающими темпами возрастают показатели 
заболеваемости и распространенности сома-
тических заболеваний, в происхождении кото-
рых значительную этиопатогенетическую роль 
играют психосоматический либо психогенный 
механизмы [1,2,3,5,10,11].

В то же время анализ изменений структу-
ры заболеваемости расстройствами психики и 
поведения показывают, что практически 100% 
прироста обусловлены непсихотическими, так 
называемыми пограничными расстройствами.
[9,10,11,15] Наряду с этим наблюдается куда 
более значительный рост по всем основным 

классам соматических заболеваний (гиперто-
ническая болезнь, ишемическая болезнь серд-
ца, цереброваскулярные заболевания, язвен-
ная болезнь желудка и двенадцатиперстной 
кишки), в генезе которых значительную роль 
играют психосоматические механизмы. В свою 
очередь, «внутренний» анализ клинической 
структуры распространенных соматических 
заболеваний показывает, что такой значитель-
ный рост показателей в значительной мере 
обусловлен, с одной стороны, недиагностиро-
ванными соматизированными депрессиями, а 
с другой – соматоформными расстройствами 
(СФР), состояниями, которые в отечественной 
медицинской практике традиционно диагно-
стируются как вегетососудистая дистония или 
нейроциркуляторная дистония. Сложившаяся 
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ситуация требует решения с позиций адекват-
ной диагностики, соответствующих терапевти-
ческих подходов и организационных форм для 
их реализации. [9,15,16,18]

Несмотря на то, что существуют много-
численные теории, пытающиеся объяснить 
этиологию и патогенез психосоматических 
заболеваний, ни одна из них не смогла дать 
исчерпывающего объяснения психосоматиче-
ских расстройств. Поэтому в последнее время 
стали говорить об их мультифакторном генезе, 
где каждая из предложенных теорий объясняет 
одно из звеньев патогенеза.

Происхождение соматоформных рас-
стройств должно рассматриваться в русле об-
щей психосоматической парадигме. Основное 
этиологическое значение имеют 3 группы фак-
торов.

Наследственно-конституциональные фак-
торы, среди которых необходимо выделить 
конституционально-типологические особенно-
сти ЦНС и личностно-акцентуационные особен-
ности.

Психоэмоциональные, или психогенные 
факторы – острые или хронические факторы 
внешнего воздействия, опосредованные через 
психическую сферу, имеющие как когнитивную, 
так и эмоциональную значимость, и в силу это-
го играющие роль психогении.

Органические факторы – различного рода 
преморбидная органическая (травматическая, 
инфекционная, токсическая, гипоксическая и 
др.) скомпроментированность интегративных 
церебральных систем надсегментарного уров-
ня, прежде всего лимбико-ретикулярного ком-
плекса.

В то же время теоретические исследова-
ния механизмов формирования психогенных 
расстройств традиционно проводились в рам-
ках двух принципиально различных парадигм, 
основные положения которых были сформу-
лированы еще в период античной медицины. 
Согласно первой из них – «психоцентриче-
ской» –  причинно-следственные соотношения 
направлены от «психической» составляющей 
заболевания к «соматической». Соответствен-
но постулируется первичность психических 
процессов при формировании соматических 
расстройств. Противоположные соотношения 
– причинно-следственная направленность от 
«соматической» составляющей заболевания к 
«психической» – характерны для второй – «со-
матоцентрической» парадигмы, при этом прио-

ритетная роль при формировании психосома-
тических расстройств отводится соматическим 
процессам. 

Психоцентрические концепции разраба-
тывались как представителями психосоматиче-
ского, так и кортико-висцерального направле-
ния. 

Согласно концепции стресса Г. Селье, в ус-
ловиях неразрешимости задачи, предъявляе-
мой внешней средой, чрезмерно интенсивная и 
длительная стресс-реакция организма из звена 
адаптации превращается в звено повреждения. 
Воздействие стресса интерпретируется в каче-
стве причины как возникновения, так и про-
грессирования соматического заболевания. 
В качестве основных психофизиологических 
механизмов рассматриваются эмоциональное 
возбуждение либо торможение, приводящие 
соответственно к активации ЦНС и симпатиче-
ской нервной системы, либо к блокированию 
вазомоторных процессов [20].

Различные психодинамические теории 
постулируют возможность возникновения со-
матического заболевания в результате пато-
логического смещения и последующей транс-
формации психической энергии в «энергию 
иннервации», приводящую к функциональным, 
а затем и к органическим нарушениям деятель-
ности внутренних органов. 

Теория S. Freud’а предусматривала воз-
можность формирования «невроза органа» за 
счет смещения энергии, вытесненных в бессоз-
нательное конфликтов, в сферу функциональ-
но-анатомических образований («конверсия 
на орган») [5]. Достаточно близкой является 
концепция символического языка органов А. 
Адлера, базирующаяся на допущении, что со-
ответствующие системы органов могут специ-
фически отражать психические процессы [5]. 
F. Alexander в своей концепции специфичности 
отказывается от символической интерпрета-
ции органической висцеральной патологии. 
Развитие вегетативного невроза расценивается 
как следствие «бессознательных конфликтов», 
возникших из-за невротического развития ре-
бенка; при этом эмоциональное напряжение, 
не получая разрядки вовне, приводит к перси-
стирующим изменениям вегетативной нервной 
системы, формированию необратимых органи-
ческих изменений органов [9,13]. 

Исследования, проведенные в русле про-
тивоположной - соматоцентрической пара-
дигмы, направлены, в основном, на изучение 
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довольно ограниченного круга психических 
расстройств (симптоматические психозы). Так, 
в рамках концепции «экзогенного типа психи-
ческих реакций» в качестве психофизиологиче-
ского механизма возникновения расстройств 
рассматривалось воздействие на мозг сома-
тической вредности, ведущее к манифестации 
определенного строго ограниченного набора 
психопатологических синдромов. [9,17,19]

Однако, несмотря на многочисленность 
теорий, пытающихся объяснить этиологию и 
патогенез психосоматических заболеваний, ни 
одна из них не смогла дать исчерпывающего 
объяснения психосоматических расстройств. 
Поэтому в последнее время стали говорить 
об их мультифакторном генезе, где каждая из 
предложенных теорий объясняет одно из зве-
ньев патогенеза [2,3,6,11,16,17].

Тесное переплетение и взаимовлияние 
психических и соматических расстройств по-
зволило нам выделить в пределах патологии 
этого круга пять типов состояний, отражающих 
различную структуру психосоматических соот-
ношений:
1. Соматизированные психические реакции 

- соматоформные расстройства, форми-
рующиеся вследствие эмоционально-пси-
хогенного фактора в рамках образований 
невротического либо личностно-консти-
туционального регистров (невротические 
расстройства, невропатии и личностные 
развития).

2. Психогенно-личностные реакции (нозо-
гении), возникающие в связи с соматиче-
ским заболеванием (последнее выступает 
в качестве психотравмирующего события, 
как фактор субъективно непроизволь-
ный, независимый от воли, существенно 
влияющий на качество жизни больного) 
– вторичные невротические расстройства 
острого и затяжного типов.

3. Органные или системные соматические 
поражения собственно психосоматичес-
кого характера, возникающие в ответ на 
констелляцию социально-психогенных, 
личностно- и биоконституциональных 
факторов (в виде «ответа» органа или 
системы-мишени - locus minoris resistentia).

4. Реакции экзогенного типа (соматогении), 
развивающиеся вследствие нейротокси-
ческого эффекта соматического заболева-
ния, в виде неврозоподобной или психо-
тической органической симптоматики.

5. Соматопсихическая коморбидность – от-
носительно независимое параллельное 
течение соматического заболевания и па-
тологии психической сферы.

Разного рода псевдосоматические рас-
стройства, с давних пор описывались в рамках 
астенических, истерических, ипохондрических 
и некоторых других проявлений. В то же вре-
мя, в последнее время в структуре невротиче-
ских расстройств стремительно увеличивается 
удельный вес соматовегетативных и невроло-
гических компонентов, соответственно умень-
шается чисто психическая симптоматика.

В современных представлениях рубрика 
соматоформных расстройств включает в себя 
три базисных компонента: истерические рас-
стройства, органные неврозы, вегетососуди-
стую и нейроциркуляторную дистонию.

Несмотря на давно принятый в общеми-
ровой практике модус рассматривать эти со-
стояния в русле психогенно-конституциональ-
ных расстройств, которые диагностируются и 
курируются психиатрами и психотерапевтами, 
в медицинской практике продолжается – и от-
стаивается – параллельное их курирование не-
врологами и кардиологами. Так, используются 
термины и классификации для НЦД, предло-
женные Г.Ф. Лангом, H.H. Савицким, В.И. Макол-
киным. [7,8,12,13].

Для обозначения дизрегуляторных рас-
стройств сердечно-сосудистой системы, Г.Ф. 
Лангом был впервые предложен термин «ней-
роциркуляторная дистония», который пред-
ставлял НЦД как синдром, создающий опас-
ность для развития гипертонической болезни. 
В качестве самостоятельного заболевания НЦД 
впервые представил П.Н. Савицкий, который 
выделил три ее варианта: кардиальный, гипо-
тонический и гипертонический. Наиболее де-
тализированной является классификация, раз-
работанная Г.М. Покалевым и В.Д. Трошиным, в 
которой не только обозначены различные типы 
НЦД с учетом ее происхождения, но и выделе-
ны клинические варианты их течения, ослож-
нения и фазы заболевания. Многие исследова-
тели до настоящего времени считают наиболее 
приемлемым следующее определение НЦД: 
«Нейроциркуляторная дистония – самостоя-
тельное, полиэтиологическое заболевание, яв-
ляющееся частным проявлением вегетативной 
дистонии, при котором имеются дизрегулятор-
ные изменения преимущественно в сердеч-
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но-сосудистой системе, возникающие вслед-
ствие первичных или вторичных отклонений в 
надсегментарных и сегментарных центрах веге-
тативной нервной системы».

Параллельно существуют воззрения А.М. 
Вейна и соавт., которые считают, что НЦД не 
может быть самостоятельным заболеванием, а 
является лишь «осколком» ВСД.

В последние годы А.М. Вейн признал пра-
вомерность и необходимость замены термина 
«вегетативные кризы» на «панические атаки».
[4].

В настоящее время среди терапевтов и 
невропатологов продолжается тенденция к 
шифрованию вегетососудистой и нейроцирку-
ляторной дистонии по МКБ-10 в классе VI - бо-
лезни нервной системы как G.90.8 и G.90.9 со-
ответственно.

Согласно МКБ-10, к соматоформным рас-
стройствам отнесены следующие диагностиче-
ские рубрики.[14]

F45.0 Соматизированное расстройство

Основным диагностическим признаком 
является наличие множественных, повторно 
возникающих и часто видоизменяющихся со-
матических симптомов, которые обычно имеют 
место на протяжении не менее 2-х лет. Симпто-
мы могут относиться к любой системе или ор-
гану.

Клинически значимые признаки.
Течение расстройства хроническое, часто 

сопровождается нарушением социального, 
межперсонального и семейного поведения. 

Диагностические критерии: 
а) наличие в течение не менее 2 лет мно-

жественных и вариабельных соматических сим-
птомов, которым не было найдено адекватного 
соматического объяснения;

б) постоянное неверие различным вра-
чам, которые пытались разубедить пациента в 
существовании органической причины их сим-
птомов и отказ следовать их советам;

в) нарушения социального и семейного 
функционирования могут быть отнесены за 
счет симптоматики и обусловленного ею пове-
дения.

F45.1 Недифференцированное сомато-

формное расстройство

Эта категория должна использоваться в 
случаях, когда соматические жалобы множе-
ственны, вариабельны и длительны, но в то же 
время полная и типичная клиническая картина 

соматизированного расстройства не обнару-
живается, а длительность заболевания менее 
2-х лет.

Может отсутствовать напористый и дра-
матический характер предъявления жалоб, 
последние могут быть сравнительно малочис-
ленны или может полностью отсутствовать на-
рушение социального и семейного функциони-
рования. 

F45.2 Ипохондрическое расстройство

Основной признак заключается в постоян-
ной озабоченности возможностью заболевания 
тяжелым и прогрессирующим соматическим 
расстройством. Больные постоянно предъяв-
ляют соматические жалобы или проявляют оза-
боченность своим соматическим состоянием. 
Нормальные или обыкновенные ощущения и 
явления часто интерпретируются больным как 
анормальные и неприятные, причем внимание 
обычно фокусируется на одном или двух орга-
нах или системах организма. Больной может 
назвать предполагаемое соматическое заболе-
вание или дефект тела, сам характер предпола-
гаемого заболевания может меняться. Нередко 
больной предполагает, что помимо основного 
заболевания существует и дополнительное. 
Симптоматика и нарушение продуктивности 
обычно имеют хронический и волноообразный 
характер. Многие больные, особенно с легкими 
формами этого расстройства, продолжают на-
блюдаться в рамках первичной медицинской 
помощи или непсихиатрических медицинских 
служб. 

Диагностические указания:
Для достоверного диагноза необходимо 

сочетание обоих критериев:
а) наличие постоянных идей о существо-

вании одного или более тяжелых соматических 
заболеваний, обуславливающих имеющийся 
симптом или симптомы, или фиксация на пред-
полагаемом уродстве, причем указанная идея 
сохраняется, несмотря на то, что не обнаруже-
но адекватное соматическое объяснение соот-
ветствующим жалобам;

б) постоянное неверие различным док-
торам, пытающимся убедить пациента в отсут-
ствии соматической болезни, обуславливаю-
щей их симптомы.

F45.3 Соматоформная вегетативная 

дисфункция

Жалобы предъявляются больным таким 
образом, будто они обусловлены соматической 
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патологией различной системно-органной при-
надлежности:

сердечно-сосудистой, желудочно-кишеч-
ной, дыхательной и пр.

Первый тип симптомов, на котором во 
многом основывается диагностика, характери-
зуется жалобами, отражающими объективные 
признаки вегетативного возбуждения, такие 
как сердцебиение, потение, покраснение и тре-
мор. Второй тип характеризуется более идио-
синкратическими, субъективными и неспеци-
фическими симптомами, такими как ощущения 
мимолетных болей, жжения, тяжести, напря-
жения, ощущения раздувания или растяжения. 
Эти жалобы относятся больным к определен-
ному органу или системе (к которым может от-
носиться и вегетативная симптоматика). Харак-
терная клиническая картина складывается из 
отчетливого вовлечения вегетативной нервной 
системы, дополнительных неспецифических 
субъективных жалоб и постоянных ссылок 
больного на определенный орган или систему 
в качестве причины своего расстройства.

У многих больных с этим расстройством 
имеются указания на наличие психологиче-
ского стресса или затруднения и проблемы, 
которые представляются связанными с рас-
стройством. Тем не менее, у значительной ча-
сти больных, отвечающих критериям данного 
расстройства, отягощающие психологические 
факторы не выявляются.

В некоторых случаях могут также присут-
ствовать незначительные нарушения физиоло-
гических функций, такие как икота, метеоризм 
и одышка, но сами по себе они не нарушают ос-
новного физиологического функционирования 
соответствующего органа или системы.

Диагностические указания:
Для достоверного диагноза требуются все 

следующие признаки:
а) симптомы вегетативного возбуждения, 

такие как сердцебиение, потение, тремор, по-
краснение, которые имеют хронический харак-
тер и причиняют беспокойство;

б) дополнительные субъективные симпто-
мы, относящиеся к определенному органу или 
системе;

в) озабоченность и огорчения по пово-
ду возможного серьезного (но часто неопре-
деленного) заболевания этого органа или 
системы, причем повторные объяснения и 
разуверения на этот счет врачей остаются бес-
плодными;

г) отсутствуют данные о существенном 
структурном или функциональном нарушении 
данного органа или системы.

F45.30 Соматоформная вегетативная 

дисфункция сердца и сердечно-сосудистой 

системы

Включаются:
— невроз сердца;  — синдром Да Коста;  — 

нейроциркуляторная астения.

F45.31 Соматоформная вегетативная 

дисфункция верхнего отдела желудочно-ки-

шечного тракта

Включаются:
— невроз желудка; — психогенная аэро-

фагия; — икота; — диспепсия; — пилороспазм.

F45.32 Соматоформная вегетативная 

дисфункция нижнего отдела желудочно-ки-

шечного тракта

Включаются:
— психогенный метеоризм; — синдром 

раздраженного кишечника; — синдром газо-
вой диареи.

F45.33 Соматоформная вегетативная 

дисфункция дыхательной системы

Включаются: — психогенные формы 
кашля и одышки.

F45.34 Соматоформная вегетативная дис-
функция мочеполовой системы

Включаются:
— психогенное повышение частоты моче-

испускания; — психогенная дизурия.

F45.38 Соматоформная вегетативная 

дисфункция других органов или систем

F45.4 Хроническое соматоформное бо-

левое расстройство

Ведущей жалобой является постоянная, 
тяжелая и психически угнетающая боль, кото-
рая полностью не может быть объяснена фи-
зиологическим процессом или соматическим 
расстройством и которая появляется в сочета-
нии с эмоциональным конфликтом или психо-
социальными проблемами, которые могут быть 
расценены в качестве главной причины. Сюда 
не включается боль предположительно психо-
генного происхождения, которая возникает в 
течение депрессивного расстройства или ши-
зофрении. Боли, возникающие по известным 
или подразумеваемым психофизиологическим 
механизмам, такие как боль мышечного напря-
жения или мигрень, но у которых предполага-
ется психогенное происхождение, кодируются 
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по шифру F54 (психологические или поведен-
ческие факторы, связанные с расстройствами 
или заболеваниями, классифицируемыми в 
других разделах), плюс — дополнительным 
кодом из других рубрик МКБ-10 (например, ми-
грень F43.-).

F45.8 Другие соматоформные рас-

стройства

При этих расстройствах жалобы больных 
не опосредуются вегетативной нервной систе-
мой и ограничиваются отдельными системами 
либо частями тела. Сюда следует относить лю-
бые другие расстройства ощущений, возника-
ющие вне связи с органическими расстрой-
ствами, которые тесно связаны по времени со 
стрессорными событиями и проблемами.

Включаются следующие типы расстройств:
а) «истерический ком» (ощущение комка в 

горле, вызывающее дисфагию);
а также другие формы дисфагии;
б) психогенная кривошея и другие рас-

стройства, сопровождающиеся спазмоидными 
движениями (исключая синдром Туретта);

в) психогенный зуд (исключая специфиче-
ские кожные расстройства, такие как алопецию, 
дерматиты, экзему или утрикарию психогенно-
го генеза (F54));

г) психогенную дисменорею (за исклю-
чением диспареунии (F52.6) и фригидности 
(F52.0);

д) скрежетание зубами.

F45.9 Соматоформное расстройство, 

неуточненное

Включается:
— неуточненное психофизиологическое;
— психосоматическое расстройство.

Выраженный клинический патоморфоз 
соматоформных расстройств, значительное 
расширение их классификационной рубрика-
ции и увеличение удельного веса соматической 
патологии, протекающей с пограничными пси-
хическими расстройствами, требует пересмо-
тра и уточнения критериев дифференциальной 
диагностики и создает предпосылки для разра-
ботки новых диагностических и терапевтиче-
ских подходов, опирающихся как на внедрение 
новых инструментальных исследований, так и 
на тщательное изучение психопатологической 
симптоматики.

Особого внимания требует проведение 
дифференциальной диагностики с соматиче-

скими заболеваниями, тревожно-депрессивны-
ми и ипохондрическими расстройствами.

Одной из наиболее распространённых 
форм вегетативной дисфункции в настоящее 
время является паническое расстройство (ПР), 
которое проявляется пароксизмальными на-
рушениями в виде панических атак (ПА) с веге-
тативными, эмоциональными и идеаторными 
составляющими [4].

Современная концепция панических рас-
стройств формировалась с середины прошлого 
столетия в двух направлениях: медицинском и 
психологическом. 

Впервые ПР были выделены в отдельную 
диагностическую категорию «Панических рас-
стройств» (ПР) в американской классификации 
DSM-III. Были выделены следующие диагно-
стические критерии: чёткая повторяемость 
приступов тревоги (паники); появление тре-
воги ожидания в «межприступном периоде» 
и частое развитие агорафобии; повышенный 
наследственно-генетический риск развития 
ПР; выраженная связь с депрессией и алкого-
лизмом; частое наличие пролапса митрального 
клапана; провокация приступов паники лак-
татом натрия и углекислым газом; высокая эф-
фективность антидепрессантов; недостаточная 
эффективность использования традиционных 
бензодиазепиновых транквилизаторов и пси-
хотерапии.

В рамках традиционного нозологическо-
го подхода ПР описывалось наиболее часто в 
структуре неврозов в виде «вегетативных кри-
зов» (чаще симпатикотонических, реже сме-
шанных или вагоинсулярных), в структуру ко-
торых включались состояния тревоги и страха. 
В дальнейшем, при прогредиентном развитии, 
возникают фобические расстройства в виде 
агорафобии, кардиофобии, инсультофобии. 

В то же время, в общих диагностических 
критериях ПР указано, что ПА развиваются вне 
какой-либо связи с текущими психологически-
ми факторами.

Формирование системы терапии боль-

ных соматоформными расстройствами. 

На основании полученных результатов, 
нами обоснована и разработана система пси-
хотерапии и психокоррекции больных сома-
тоформными расстройствами, построенная на 
принципах системности и многоступенчатости.

Базовым методом реализации меди-
ко-психологической реабилитации больных 
СФР была групповая психотерапия с элемента-
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ми рациональной, позитивной, суггестивной и 
семейной психотерапии. Относительно нару-
шений эмоциональной сферы в виде фобиче-
ски-депрессивных и тревожно-депрессивных 
расстройств, применялась когнитивно-бихеви-
оральная терапия (КБТ) по А.Беку.

Теоретической основой КБТ является 
представление о том, что аффективные и сома-
то-вегетативные изменения взаимосвязаны и 
требуют когнитивной коррекции. 

Основными целями терапии были: 1) иден-
тификация ложных представлений пациентов о 
своей болезни; 2) обучение альтернативным 
способам реагирования; 3) закрепление новых 
когнитивных представлений и новых поведен-
ческих реакций.

КБТ проводилась 2 – 4 раза в неделю, дли-
тельность курса от 4 до 6 недель. КБТ включала 
три основных компонента: дидактический, ког-
нитивный и поведенческий.

Дидактический компонент включал раци-
ональное объяснение больному ложных пред-
ставлений и ошибочной логики. Проводится 
разъяснение взаимосвязи мышления, аффек-
тов и поведения, и логическое обоснование 
терапевтического процесса. 

Когнитивный компонент включает четыре 
процесса: 1) формирование нового стереотипа 
мышления, 2) тестирование нового стереотипа, 
3) идентификация дезадаптивных положений, 
лежащих в основе патологической симптома-
тики, 4) изменение стереотипа дезадаптивных 
положений.

Поведенческий компонент использовался 
для изменения дезадаптивного или ошибоч-
ного стереотипа мышления и поведения. Ос-
новные методы: создание оптимальной схемы 
деятельности, ретенция новых стереотипов, 
обучение самоуважению, ролевые игры и мето-
ды отвлечения.

I этап «Оценка психоэмоционального 
состояния» - начинался с момента поступле-
ния больного в стационар и был направлен на 
определение состояния эмоциональной сферы 
и мишеней психокоррекции (1 сеанс).

II этап «Формирование комплаенса» - 
содержал в себе меры по формированию 
комплаенса, первичного установления пси-
хологического контакта и формирование поло-
жительной мотивации к лечению (2 сеанса).

III этап «Психотерапия и психокоррек-
ция» - включал индивидуальную и групповую 
психотерапию, которые были направлены на 
изменения активной жизненной стратегии, са-
мовосприятие путем осознания смысла жизни 
и его качества, наличия важной стратегической 
цели (10 сеансов).

IV этап «Психологическое сопровождение 
и анализ эффективности системы психотера-
пии» - включал 4 сеанса индивидуальной пси-
хотерапии с элементами семейной психокор-
рекции.

Апробация системы показала ее высокую 
эффективность в 82% случаев. 

Выводы.

Больные соматоформными расстройства-
ми представляют собой значительный, все уве-
личивающийся контингент.

Для восстановительной терапии и реаби-
литации больных с соматоформными расстрой-
ствами ведущим методом является псхотера-
пия. Психотерапия больных с СФР должна быть 
построена по принципам этапности и мульти-
модальности.
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ІІ этап Формирование комплаенса
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больных мотивации

к лечению

Выбор
последовательности

психотерапевтической
интервенции

ІІІ этап
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психоэмоционального

состояния больных

Изменениеу
больных

отношения к
болезни

Психокоррекция
качества жизни

больных

Психологическое сопровождениеи
анализ эффективности системы

психотерапии
І V этап

Поддержка
психоэмоционального

состояния больных

Сотрудничество с
родственниками

больных и их
участие в

повышении
качества жизни

Оценка эффективности системы: 
- уровень КЖ больных; 
- состояние

Рис.1. Алгоритм осуществления системы психотерапевтической коррекции больных СФР.
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РЕЗЮМЕ 

СОМАТОФОРМНІ РОЗЛАДИ

Михайлов Б.В., Кудінова О.І.
Харківська медична академія післядипломної освіти

З другої половини ХХ століття і до теперішнього 
часу в суспільстві спостерігається загальносвітова 
тенденція до значного зростання психосоматичних 
розладів. При цьому випереджаючими темпами зро-
стають показники захворюваності і поширеності 
соматичних захворювань, в походженні яких значну 
етіопатогенетичну роль відіграють психосоматич-
ний або психогенний механізми. 

Аналіз клінічної структури поширених соматичних 
захворювань демонструє, що таке значне зростання 
показників у значній мірі обумовлений, з одного боку, 
недіагностованими соматизованими депресіями, а з 
іншого - соматоформними розладами (СФР), стана-
ми, які у вітчизняній медичній практиці традиційно 
діагностуються як вегетосудинна дистонія або ней-
роциркуляторна дистонія. Ситуація, що склалася, 
вимагає рішення з позицій адекватної діагностики, 
відповідних терапевтичних підходів і організаційних 
форм для їх реалізації.

Нами виділені провідні патопсихологічні механізми 
соматоформних розладів. Це дозволило виділити 
основні мішені терапевтичного впливу. Сформована 
система психотерапевтичної корекції соматоформ-
них розладів побудована за етапним і мультимодаль-
ним принципами.

Апробація системи показала її високу ефективність у 
82% випадків.

Ключові слова: соматоформні розлади, психотера-
пія, терапевтичні мішені, мультимодальний принцип.

SUMMARY

SOMATOFORM DISORDERS

Mykhaylov B.V., Kudinova O.I.
Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education

Since the second half of the twentieth century and up to the 
present time in society there has been a worldwide trend 
towards a signifi cant increase in psychosomatic disorders. 
At the same time, the rates of morbidity and prevalence of 
somatic diseases, whose psychosomatic or psychogenic 
mechanisms play a signifi cant etiopathogenetic role, are 
increasing at a faster rate. Analysis of the clinical structure 
of common somatic diseases shows that such a signifi -
cant increase in indicators is largely due, on the one hand, 
to undiagnosed somatized depression and, on the other 
hand, to somatoform disorders (SFR), conditions that are 
traditionally diagnosed in the Russian medical practice as 
vegetovascular dystonia or neurocirculatory dystonia. The 
current situation requires a solution from the standpoint of 
adequate diagnosis, appropriate therapeutic approaches 
and organizational forms for their implementation.

We have identifi ed the leading pathopsychological mecha-
nisms of somatoform disorders. This allowed us to identify 
the main targets of therapeutic eff ects. The system of psy-
chotherapeutic correction of somatoform disorders, based 
on the step-by-step and multimodal principles, has been 
formed.

Approbation of the system showed its high effi  ciency in 
82% of cases.

Key words: somatoform disorders, psychotherapy, thera-
peutic targets, multimodal principle.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКСТРАКТА SERENOA REPENS 
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ЭКСКРЕТОРНО
ТОКСИЧЕСКОГО БЕСПЛОДИЯ,  АССОЦИИРОВАННОГО С 
ХРОНИЧЕСКИМ ПРОСТАТИТОМ 
Клиника «Мужское Здоровье» г. Киев, Украина

Актуальность. Репродуктивная медици-
на в последние десятилетия демонстрирует 
значительный прогресс. Развитие репродук-
тивных технологий и техник, установление 
биологических и иммунологических аспектов 
процесса репродукции и расширение сферы 
использования биохимических исследований 
в область рутинной практики привело к тому, 
что, в данном контексте, все большее внимание 
к себе привлекают андроурологические нару-
шения [1-4, 7].

Среди последних наиболее распростра-
ненным и перспективным в терапевтиче-
ском плане, выступают состояния экскретор-
но-токсического бесплодия, ассоциированного 
с хроническими формами простатита. С одной 
стороны, подобные состояния зачастую не обо-
значены симптоматикой клинического уров-
ня, протекая, в таких случаях, бессимптомно, с 
другой – привносят в репродуктивный процесс 
патологические факторы, часто выступающие 
критическими [2, 3, 6]. 

К таковым следует относить, прежде все-
го, бактериальные воздействия на спермато-
зоиды (конкуренция за питательный субстрат, 
повреждение факторами бактериальной агрес-
сии, нарушения pH семенной жидкости и пр.), 
а также воспалительные изменения семенной 
плазмы (иммунологическая дестабилизация, 
активация факторов воспаления и искажение 
цитокинового профиля спермы). Именно по-
следняя группа нарушения является наибо-
лее стойкой и мало подлежащей коррекции 
в традиционных моделях лечения, оставаясь 
причиной нарушений фертильности еще дли-
тельное время после эрадикации патогенной 
микрофлоры [5-7].

Такое положение вещей диктует необ-
ходимость поиска моделей лечения, дающих 

возможность одновременной терапии хрони-
ческого простатита, как причины экскретор-
но-токсического бесплодия, а также качествен-
ной коррекции воспалительных изменений 
семенной жидкости.

Цель исследования – сравнительный 
анализ эффективности терапевтической мо-
дели с использованием сочетания экстракта 
из плодов Serenoa repens (Простамол® Уно, 
Берлин-Хеми АГ), селективной антибиотикоте-
рапии и физиотерапии в лечении экскретор-
но-токсического бесплодия, ассоциированного 
с хроническим простатитом.

Дизайн. Исследование проведено в про-
спективном дизайне на параллельных груп-
пах. Контингент исследования составили 100 
пациентов ТОВ «Клиника «Мужское Здоровье», 
страдающих хроническим простатитом, прохо-
дящих амбулаторное лечение по поводу нару-
шений фертильности. Контингент сформиро-
ван методом сплошной выборки.

Критерии включения: 

 – наличие диагноза в рамках рубрик МКБ-
10: N41.1;

 – отсутствие противопоказаний к проведе-
нию антимикробной терапии, а также со-
стояний индивидуальной непереносимос-
ти компонентов препарата Простамол® 
Уно.

Критерии исключения:

 – установленные значимые нарушения фер-
тильности у партнера;

 – установленные значимые причины нару-
шений фертильности, не относящиеся к 
основной патологии;

 – наличие острых состояний, либо осложне-
ний основного заболевания, требующих 
хирургического лечения;
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 – прием антибактериальных препаратов 
либо иных лекарственных средств, фор-
мирующих возможность влияния на эф-
фективность исследуемой терапевтиче-
ской модели;

 – наличие системных соматических заболе-
ваний, ассоциированных с непредсказу-
емым прогнозом от терапии заболевания 
предстательной железы.

Исследование проведено в 3 этапа:
1) обсервационный (включал комплекс об-

следований, направленный на гомогенизацию 
контингента исследования по критерию иден-
тичности патологических состояний и соответ-
ствия критериям участия в исследовании);

2) терапевтический (включал активную 
фазу лечения с использованием исследуемой 
терапевтической модели, а также мониторинг 
побочных эффектов и осложнений);

3) аналитический (включал оценку резуль-
татов терапевтического этапа исследования, а 
также мониторинг отсроченных побочных эф-
фектов и осложнений).

Методы исследования.

 – клинический: стандартный комплекс кли-
нических обследований, клиническая 
шкала I-PSS (International Prostate Symptom 
Score), для оценки выраженности симпто-
мов основной патологии.

 – сонографическое исследование предста-
тельной железы (ТРУЗИ): с целью оценки 
степени и характера поражения, исключе-
ния объемных образований;

 – бактериальный посев эякулята на наличие 
патогенной микрофлоры, с определением 
антибиотикочувствительности;

 – расширенная спермограмма;
 – продукция интерлейкина-18 определя-

лась иммуноферментным методом на ми-
кропланшетном ридере Sunrise™ TECAN 
(Австрия).

Результаты исследования. После ини-
цального комплекса обследований контингент 
был разделен на 2 гомогенные аналогичные 
группы по принципу используемой терапевти-
ческой модели.

Основная группа (ОГ) составила 50 па-
циентов и проходила лечение по следующей 
терапевтической модели:

1) препарат Простамол® Уно, действующее 
вещество: спиртовой экстракт из плодов паль-

мы ползучей (Serenoa repens) по 1 капсуле (320 
мг действующего вещества) ежедневно на про-
тяжении 3-х месяцев.

К заявленным эффектам экстракта из пло-
дов пальмы ползучей (Serenoa repens) отно-
сятся: местный антипролиферативный эффект 
препарата (проявляется снижением активности 
факторов роста, прежде всего эпидермального 
и фибробластического, торможением связыва-
ния рецепторов пролактина с последующим на-
рушением процессов передачи сигнала в клет-
ки простаты и ускорением процессов апоптоза 
клеток простаты), местный антиандрогенный 
эффект (обусловлен ингибированием синтеза 
дигидротестостерона из тестостерона, за счет 
угнетения фермента 5-альфа-редуктазы I и II 
типов, и его фиксации к цитозольным рецепто-
рам клеток простаты, что препятствует проник-
новению гормона в ядро) и местный противо-
воспалительный эффект (обусловлен тем, что 
действующее вещество препарата ингибирует 
активность фосфолипазы А2, 5-липоксигеназы 
и высвобождение арахидоновой кислоты, тем 
самым уменьшает синтез простагландинов и 
лейкотриенов, которые являются медиаторами 
воспаления). 

2) физиотерапевтические процедуры (со-
четанно): аппаратный пневмовибромассаж 
предстательной железы – ежедневно и тран-
сректальная ультразвуковая терапия предста-
тельной железы ежедневно на протяжении 15 
суток (всего 15 сочетанных процедур);

3) антибиотикотерапия (в случае обна-
ружения патогенной или условно-патогенной 
микрофлоры при микробиологическом исс-
ледовании эякулята), в зависимости от анти-
биотикочувствительности обнаруженной ми-
крофлоры, использовалась одна из следующих 
схем антибиотикотерапии: левофлоксацин 
– 500 мг орально 1 раз в сутки на протяжении 
14-28 суток, либо доксициклин – первый приём 
200 мг, далее по 100 мг орально 2 раза в сутки 
на протяжении 14-28 суток. 

2. Группа контроля (ГК) в составе 50 па-
циентов получала идентичный комплекс про-
цедур и лекарственных препаратов, но без наз-
начения препарата Простамол® Уно.

Общая продолжительность терапевтиче-
ского этапа составила 3 месяца (92 суток), при 
этом не было отмечено значимых побочных и 
дополнительных эффектов, также не было за-
регистрировано случаев досрочного выхода 
пациентов из исследования. 
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После окончания терапевтического этапа 
исследования был проведен сравнительный 
анализ эффективности лечения по данным 
спермограммы, клинической шкалы I-PSS и 

уровня интерлейкина-18 в семенной жидкости 
методом иммуноферментного анализа. Полу-
ченные данные приведены в табл. 1 и 2.

Таблица 1
Сравнительная эффективность исследуемых терапевтических моделей, % 

 (по данным спермограммы)

Показатель
До терапии

N=100
ГК

N=50
ОГ

N=50
норм. аном. норм. аном. норм. аном.

Объем 30% 70% 48% 52% 72% 28%
Цвет 45% 55% 68% 32% 76% 24%
Кислотность 22% 78% 51% 49% 65% 35%
Время разжижения 45% 55% 62% 38% 84% 16%
Вязкость 44% 56% 66% 34% 82% 18%
Количество сперматозоидов в 1 ml 22% 78% 44% 56% 66% 34%
Агрегация сперматозоидов 32% 68% 46% 54% 62% 38%
Морфологические характеристики 23% 77% 36% 64% 48% 52%
Подвижность (группа А+B) 20% 80% 56% 44% 76% 24%
Наличие лейкоцитов в поле зрения 16% 84% 82% 18% 92% 8%
Слизь 38% 62% 76% 24% 84% 16%

Примечание: серым цветом заливки указаны показатели, не демонстрирующие достоверного уровня различий 
между группами на разных этапах исследования, при пороговом значении критерия p ≤ 0,05.

На основании данных спермограммы было 
установлено наличие клинических эффектов в 
обеих терапевтических моделях. Оценка эффек-
тивности проходила на основании качественно-
го перехода пациентов между «аномальными» и 
«нормальными» характеристиками по каждому 
показателю. Статистическая оценка различий 
проходила с использованием порогового зна-
чения p≤0,05 (χ2). Клинический эффект обеих 
моделей был отмечен в отношении:

 – объёма и вязкости семенной жидкости;
 – количества сперматозоидов в 1 мл семен-

ной жидкости;
 – агрегации сперматозоидов;

 – подвижности сперматозоидов (группа А+B);
 – количества лейкоцитов в поле зрения; 
 – количества слизи в семенной жидкости.

Сравнение эффективности используемых 
моделей лечения указывает на наличие разли-
чий в клиническом эффекте терапевтических 
моделей в отношении:

 – объема и времени разжижения семенной 
жидкости;

 – количества сперматозоидов в 1 мл семен-
ной жидкости;

 – подвижности сперматозоидов (группа А+B);
 – количества лейкоцитов в поле зрения; 
 – количества слизи в семенной жидкости.

Таблица 2
Сравнительная эффективность исследуемых терапевтических моделей 

по данным клинической шкалы I-PSS, баллы

Показатель
До терапии

N=100
ГК

N=50
ОГ

N=50
среднее значение (M+m) 

Чувство неполного опорожнение мочевого пузыря 3,9±0,5 ед. 2,5±0,4 ед. 2,1±0,6 ед.
Учащенное мочеиспускание 3,4±0,3 ед. 2,4 ±0,4 ед. 1,8±0,3 ед.
Прерывистое мочеиспускание 2,7±0,6 ед. 2,2±0,6 ед. 1,8±0,7 ед.
Ургентность мочеиспускания 2,1±0,4 ед. 2,0±0,6 ед. 2,1±0,6 ед.
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Продовження таблиці

Ослабление струи мочи 4,2±0,4 ед. 3,3±0,3 ед. 2,4±0,3 ед.
Затруднение мочеиспускания 2,3±0,7 ед. 2,1±0,7 ед. 1,7±0,5 ед.
Субъективное снижение качества жизни 3,8±0,5 ед. 2,5±0,3 ед. 1,9±0,2 ед.
Общий показатель I-PSS 22±1,3 ед. 16±0,9 ед. 13±0,7 ед.

Примечание: серым цветом заливки указаны показатели, не демонстрирующие достоверного уровня различий 
между группами на разных этапах исследования, при пороговом значении критерия p ≤ 0,05.

Данные шкалы I-PSS указывают на наличие 
различий в клиническом эффекте терапевтиче-
ских моделей с преимуществом в пользу моде-
ли использующей назначение экстракта из пло-
дов пальмы ползучей (Serenoa repens) в составе 
препарата Простамол® Уно, в отношении:

– учащенного мочеиспускания;
– ослабления струи мочи;
– снижения качества жизни;
– общего показателя по шкале.
Анализ уровня интерлейкина-18 в семен-

ной плазме показал среднегрупповые значе-
ния 690,6±40,2 пг/мл на дотерапевтическом 
этапе, после проведения терапии полученные 
значения составили 432,6±23,4 и 309,4±19,5 
пг/мл в ГК и ОГ соответственно, что указывает 
на большую эффективность терапевтической 
модели с использованием экстракта из плодов 
пальмы ползучей (Serenoa repens) в составе 
препарата Простамол® Уно в отношении ниве-
лирования воспалительных изменений семен-
ной плазмы и нормализации цитокинового 
профиля спермы.

Катамнестическое наблюдение за контин-
гентом, включенным в исследование, в периоде 
6 месяцев после окончания лечения продемон-
стрировало стабильность или улучшение по-
лученных показателей в 66% случаев для ГК и 
в 78% случаев для ОГ. Ухудшение показателей 
в контингенте исследования связано со случа-
ями обострений бактериального простатита и 
требует повторных курсов антибиотикотера-
пии с пересмотром данных относительно анти-
биотикорезитентности микробной флоры.

Отдаленное катамнестическое наблюде-
ние в периоде 1 год, после окончания лечения 
демонстрировало наступление физиологиче-
ской беременности в 36% случаев для ГК и 48% 
случаев для ОГ, при учете «физиологической 
готовности» партнера к зачатию. 

По данным литературных источников, по-
вышение уровней успешного наступления бе-
ременности в ОГ, может быть соотнесено с эф-
фектом нормализации цитокинового профиля 
семенной плазмы, а именно интерлейкина-18.  
Данный показатель в настоящее время исполь-
зуется в диагностике нарушений фертильно-
сти и протоколах терапии бесплодия методом 
экстракорпорального оплодотворения [8-10].

Выводы. В проведенном исследовании 
рассмотрена эффективность терапевтической 
модели с использованием сочетания экстракта 
Serenoa repens (Простамол® Уно), селективной 
антибиотикотерапии и физиотерапии в лече-
нии экскреторно-токсического бесплодия, ас-
социированного с хроническим простатитом. 
Получены данные, подтверждающие большую 
эффективность рассматриваемой модели в от-
ношении показателей спермограммы, а имен-
но: объема и времени разжижжения семенной 
жидкости; количества сперматозоидов в 1 мл 
семенной жидкости; подвижности спермато-
зоидов (группа А+B); количества лейкоцитов в 
поле зрения; количества слизи в семенной жид-
кости.

 Также, при анализе клинических эффек-
тов рассматриваемой модели, установлены 
более выраженные изменения в отношении 
симптомов простатита, а именно: учащенного 
мочеиспускания; ослабления струи мочи; сни-
жения качества жизни; общего показателя по 
шкале I-PSS. При катамнестическом исследова-
нии установлена стабильность или улучшение 
полученных показателей в 66% случаев для ГК 
и в 78% случаев для ОГ. Наступление физиоло-
гической беременности в 36% случаев для ГК и 
48% случаев для ОГ, при учете «физиологиче-
ской готовности» партнера к зачатию в периоде 
6-12 месяцев после окончания лечения.
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РЕЗЮМЕ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКСТРАКТА SERENOA 
REPENS В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 

ЭКСКРЕТОРНО-ТОКСИЧЕСКОГО БЕСПЛОДИЯ,  
АССОЦИИРОВАННОГО С ХРОНИЧЕСКИМ 

ПРОСТАТИТОМ

Ю. И. Заседа Р. И. Соломенный, Ф. Б. Шихалиев
Клиника «Мужское здоровье» г. Киев, Украина

Актуальность. Развитие репродуктивных техно-
логий и техник, установление биологических и им-
мунологических аспектов процесса репродукции и 
расширение сферы использования биохимических ис-
следований в область рутинной практики, привело к 
тому, что все большее внимание к себе привлекают 
андроурологические нарушения.

Цель исследования – сравнительный анализ эффек-
тивности терапевтической модели с использовани-
ем сочетания экстракта Serenoa repens (в составе 
препарата «Простамол Уно»), селективной анти-
биотикотерапии и физиотерапии в лечении экскре-
торно-токсического бесплодия, ассоциированного с 
хроническим простатитом.

Материалы и методы. Исследование проведено в про-
спективном дизайне на параллельных группах. Кон-
тингент исследования составили 100 пациентов ТОВ 
«Клиника «Мужское Здоровье» (г. Киев), страдающих 
хроническим простатитом, проходящих амбулатор-
ное лечение по поводу нарушений фертильности.

Результаты исследования. Проведено сравнение 
эффективности терапевтической модели с исполь-
зованием сочетания экстракта Serenoa repens (в 
составе препарата «Простамол Уно»), селективной 
антибиотикотерапии и физиотерапии, и аналогич-
ной модели без назначения препарата «Простамол 
Уно» в лечении экскреторно-токсического беспло-
дия, ассоциированного с хроническим простати-
том. Критериями сравнения выступили данные рас-
ширенной спермограммы, клинического опросника 
I-PSS и уровня интерлейкина-18 в семенной плазме 
(устанавливаемые методом иммуноферментного 
анализа).

Выводы. Получены данные, подтверждающие боль-
шую эффективность рассматриваемой модели в 
отношении показателей спермограммы, а именно: 
объема и времени разжижения семенной жидкости; 
количества сперматозоидов в 1 мл семенной жидко-
сти; наличие сперматозоидов (группа А+B); количе-
ства лейкоцитов в поле зрения; количества слизи в 
семенной жидкости. Также, при анализе клинических 
эффектов рассматриваемой модели, установлены 
более выраженные изменения в отношении симпто-
мов простатита, а именно: учащенного мочеиспу-
скания; ослабления струи мочи; снижения качества 
жизни; общего показателя по шкале I-PSS. Установле-
на также достоверная эффективность исследуемой 
модели лечения в нормализации уровня интерлейки-
на-18 в плазме семенной жидкости.
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РЕЗЮМЕ

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕКСТРАКТУ SERENOA 
REPENS В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ 

ЭКСКРЕТОРНО- ТОКСИЧНОГО БЕЗПЛІДДЯ, 
АСОЦІЙОВАНОГО З ХРОНІЧНИМ 

ПРОСТАТИТОМ

Ю. І. Засєда, Р. І. Солом’яний, Ф. Б.  Шихалiєв
Клініка «Мужское Здоровье» м. Київ, Україна

Актуальність. Розвиток репродуктивних технологій 
і технік, встановлення біологічних і імунологічних ас-
пектів процесу репродукції та розширення сфери ви-
користання біохімічних досліджень в область рутин-
ної практики, призвело до того, що все більшу увагу 
до себе привертають андроурологічні порушення.
Мета дослідження – порівняльний аналіз ефектив-
ності терапевтичної моделі з використанням поєд-
нання екстракту Serenoa repens (у складі препарату 
«Простамол Уно»), селективної антибіотикотерапії 
і фізіотерапії в лікуванні екскреторно-токсичного 
безпліддя асоційованого з хронічним простатитом.
Матеріали та методи. Дослідження проведено в про-
спективному ди-зайні у паралельних групах. Контин-
гент дослідження склали 100 пацієнтів ТОВ «Клініка 
«Мужское Здоровье» (м. Київ), які страждають на хро-
нічний простатит, що проходять амбулаторне ліку-
вання з приводу порушень фертильності.
Результати дослідження. Проведено порівняння ефек-
тивності тера-певтічної моделі з використанням по-
єднання екстракту Serenoa repens (в складі препарату 
«Простамол Уно»), селективної антибіотикотерапії 
і фізіотерапії та аналогічної моделі без призначення 
препарату «Простамол Уно» в лікуванні екскретор-
но-токсичного безпліддя асоційованого з хронічним 
простатитом. Критеріями порівняння виступили дані 
розширеної спермограми, клінічного опитувальника 
I-PSS і рівня інтерлейкіну-18 в сім’яній плазмі (встанов-
лювався методом імуноферментного аналізу).
Висновки. Отримано дані, що підтверджують біль-
шу ефективність даної моделі щодо показників спер-
мограми, а саме: обсягу і часу розрідження сім’яної рі-
дини; кількості сперматозоїдів в 1 мл сім’яної рідини; 
наявність сперматозоїдів (група А + B); кількості лей-
коцитів в полі зору; кількості слизу в сім’яній рідині. Та-
кож, при аналізі клінічних ефектів даної моделі, вста-
новлені більш виражені зміни у ставленні симптомів 
простатиту, а саме: прискореного сечовипускання; 
ослаблення струменя сечі; зниження якості життя; 
загального показника по шкалі I-PSS. Встановлена 
також достовірна ефективність досліджуваної мо-
делі лікування в нормалізації рівня інтерлейкіну-18 в 
плазмі сім’яної рідини.

SUMMARY

EFFICIENCY OF SERENOA REPENS EXTRACT IN
 TREATMENT OF EXCTRETRIC-TOXIC

 INFERTILITY, ASSOCIATED WITH CHRONIC
 PROSTATITIS

Yu. I. Zasieda, R. I. Solomianyi, F. B. Shykhaliiev
Men’s Health Clinic, Kiev, Ukraine

Relevance. The development of reproductive technolo-
gies and techniques, the establishment of biological and 
immunological aspects of the reproductive process and 
the expansion of the use of biochemical research in routine 
practice, has led to the increasing attention to androuro-
logical disorders.
The aim of the study is a comparative analysis of the ef-
fectiveness of the therapeutic model using a combination 
of Serenoa repens extract (in the composition of the drug 
“Prostamol Uno”), selective antibiotic therapy and physio-
therapy in the treatment of excretory-toxic infertility associ-
ated with chronic prostatitis.
Materials and methods. The study was conducted in a 
prospective study on parallel groups. The contingent of 
the study comprised 100 patients of the Clinic Men’s Health 
Clinic (Kiev), suff ering from chronic prostatitis and under-
going outpatient treatment for fertility disorders.
Results of the study. A comparison of the eff ectiveness of 
the therapeutic model using a combination of Serenoa rep-
ens extract (as part of the Prostamol Uno preparation), se-
lective antibiotic therapy and physiotherapy, and a similar 
model without prescribing Prostamol Uno for the treatment 
of excretory-toxic infertility associated with chronic prosta-
titis. Comparison criteria were the data of the expanded 
spermogram, the clinical questionnaire I-PSS and the level 
of interleukin-18 in the seminal plasma (established by the 
method of enzyme immunoassay).
Conclusions. The data confi rming the greater eff ective-
ness of the model with respect to the spermiogram indices, 
namely: the volume and time of liquefaction of the seminal 
fl uid; the number of spermatozoa in 1 ml of seminal fl uid; 
presence of spermatozoa (group A + B); the number of leu-
kocytes in the fi eld of vision; amount of mucus in the semen. 
Also, when analyzing the clinical eff ects of the model in 
question, there are more pronounced changes in the symp-
toms of prostatitis, namely: rapid urination; weakening of 
the urine stream; reducing the quality of life; of the overall 
I-PSS score. The reliable effi  cacy of the study model of treat-
ment in normalizing the level of interleukin-18 in plasma of 
seminal fl uid was also established.
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Асеєва Ю.А., Берман Д.Л.
Одеський національный медичий університет
кафедра психіатрії, наркології, психології та 

соціальної допомоги

За останні роки нагальною стала проблема 
дослідження стресових та депресивних станів, 
посттравматичного стресового розладу у виму-
шених переселенців. Сучасні науковці: А.А. Бел-
ко, А.О. Благін, Р.М Грановська, С.В. Жуков, Є.Г. 
Кокорлюк, С.В. Литаєв та деякі інші у своїх робо-
тах висвітлюють різноманітні аспекти адаптації, 
соціалізації та надання медичної допомоги да-
ній категорії осіб. Але робіт, які б висвітлювали 
новітні підходи до психотерапевтичної та пси-
хологічної роботи із вимушеними переселенця-
ми, не так вже й багато.

Оскільки у новій соціальній ситуації люди-
на губиться тому, що втрачає попередні куль-
турні норми, схеми владних та економічних 
відносин, соціальний буденний порядок, на 
індивідуальному рівні у переселенців частіше 
проявляється тривожність, посттравматичний 
стресовий розлад, ворожість, агресія і депре-
сія. На груповому рівні ці симптоми посилю-
ються, оскільки стрес від адаптації накладаєть-
ся, як правило, на попередній травматичний 
досвід мігрантів. Тому основною метою психо-
логічної підтримки вимушених переселенців 
є формування позитивного образу місцевого 
населення, вироблення адаптаційних навичок, 
зменшення соціальної ізоляції. У своїй роботі 
психологам слід рекомендувати використову-
вати як індивідуальні, так і групові форми ро-
боти.

В індивідуальній роботі важливе значення 
має підтримуюча терапія з урахуванням особи-
стісних характеристик клієнта, його колишньо-
го соціального статусу, актуальної життєвої по-
зиції, планів на майбутнє. При цьому психологу 
необхідно орієнтуватись на зрілі адекватні спо-
соби психологічного захисту клієнта, допомог-
ти йому виробити адаптивні стратегії поведінки 
і не використовувати руйнівні, деструктивні 
схеми.

Серед групових форм роботи слід обира-
ти роботу із малими групами, а заняття з ними 
спрямовувати на обговорювання поточних 
проблем, можливо, запровадження тренінгу 
асертивності. Психологам при груповій робо-

ті із вимушеними переселенцями слід окрему 
увагу приділити розвитку навичок самодопо-
моги, використовуючи методи позитивної пси-
хотерапії з урахуванням культурного контексту.

Таким чином, головною умовою роботи 
психолога з вимушеними переселенцями, є 
надання своєчасної психологічної підтримки. 
Звичайно, підходити до надання психологічної 
допомоги потрібно комплексно, виробляючи 
державні програми, створюючи мультидисци-
плінарні бригади зі складом дипломованих спе-
ціалістів різних галузей медицини та психології.

ОЦЕНКА СУИЦИДАЛЬНОГО РИСКА В 
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ТАКТИКЕ У 

ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ ВНУТРЕННЕ 
ПЕРЕМЕЩЕННЫХ ЛИЦ

Безрук Р. И.
г. Днепр

Необходимость и важность оценки суи-
цидального риска и изучения проблемы пси-
хопрофилактики суицидального поведения у 
онкологических больных среди контингента 
внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) продикто-
вана тем, что в последнее годы в Украине из-за 
массового переселения населения из зоны АТО 
Донецкой и Луганской областей наблюдается 
сочетанное массивное действие соматоген-
ных и психогенных факторов у онкологиче-
ских больных внутренне перемещенных лиц 
ВПЛ, а также, согласно данным Национального 
канцер-реестра  Украины, количество зареги-
стрированных случаев онкологических забо-
леваний ежегодно увеличивается на 140 тыс. 
лиц. В структуре выявленных депрессивных и 
тревожных расстройств, у онкобольных осо-
бенно важно своевременно диагностировать 
формирование суицидального мышления и 
тенденций, и проводить своевременную пси-
хопрофилактику суицидального поведения. 
Согласно литературным данным, риск суицида 
среди больных с онкологическими заболева-
ниями в 2-4 раза выше, чем у здоровых людей 
того же пола и возраста (Старшенбаум Г.В., 2005, 
Юрьева Л.Н., 2006). 

Нами с 2014г. по 2018г. было обследовано 
и проведено психотерапевтическое лечение 
54 онкологическим пациентам из числа ВПЛ 
в возрасте 25-55 лет, проходивших лечение в 
поликлиническом отделении «Клинического 
Онкологического Диспансера» (г. Днепр). Нами 
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проводилась оценка суицидального риска на 
основе выявленных психопатологических из-
менений личности онкологических больных, 
проявлений невротической тревожной и де-
прессивной симптоматики у этого контингента 
пациентов, изучения суицидального анамнеза, 
данных о социальном окружении и поддерж-
ки близких. Были изучены внутренняя картина 
болезни пациентов, выраженность невротиче-
ских проявлений у онкобольных ВПЛ, типы суп-
портивных взаимоотношений в семье. В экспе-
риментально–психологическое исследование 
входило структурированное диагностическое 
интервью пациента, шкалы тревоги и тревож-
ности Ч.Д. Спилбергера – Ю.Л. Ханина, шкала 
депрессии Цунга, исследование акцентуации 
личности по методике Леонгарда – Шмишека, 
шкала оценки качества жизни ЯЖ-100. Психо-
терапевтическая тактика онкобольных опре-
делялась прежде всего оценкой и наличием 
факторов риска формирования суицидальных 
мыслей и тенденций, а также особенностями 
жизненной ситуации онкологического боль-
ного, степенью выраженности психопатологи-
ческих невротических расстройств и уровнем 
снижения качества жизни.  В комплексе оцен-
ки суицидального риска учитывалось наличие 
острых и хронических стрессовых расстройств, 
выраженность боли и тяжесть онкологиче-
ского заболевания, наличие поведенческих и 
лингвистических маркеров суицида, наличие 
аутоагрессии в анамнезе, наличие коммуни-
кации и поддержки от значимых для больного 
близких и родственников. Также были изучены 
преморбидные характерологические особен-
ности пациентов ВПЛ, структура семьи и типы 
взаимоотношений у членов семьи, а также роль 
психотравмирующей ситуации утраты финан-
сов, жилья, наличие обстрелов и бомбежек в 
анамнезе пережитого пациентами.

По нашим наблюдениям, большое влияние 
на повышение суицидального риска играли со-
матогенные факторы злокачественного роста 
опухоли, среди которых большое значение име-
ли хроническая боль, выраженность раковой 
интоксикации, проявлений метастатических 
процессов. Среди психогенных факторов у паци-
ентов с онкологической патологией следует осо-
бо отметить наличие выраженной тревожной и 
депрессивной симптоматики, своеобразного 
синдрома «самоизоляции» на катамнестическом 

этапе. Пациенты зачастую переживали страх за 
свою жизнь и жизнь близких при переселении, 
страх рецидива заболевания и метастазов, на-
растала психологическая и психосоциальная де-
задаптация, вызванная инвалидностью, появля-
лись мысли о ненужности жизни онкобольного и 
что он в тягость родственникам и окружающим.

Анализ данных экспериментально-пси-
хологических исследований и изучения эмо-
ционального состояния пациентов группы 
вмешательства показал, что у последних чаще 
диагностировались низкие показатели настро-
ения (+37,83%), по шкале тревоги и тревож-
ности Ч.Д. Спилбергера – Ю.Л. Ханина, значи-
тельная реактивная (+35,36%) и личностная 
(+28,21%) тревожность.

По шкале депрессии Цунга у 27% обследо-
ванных нами онкологических пациентов было 
выявлено депрессивное расстройство тяжелой 
формы, у 8% пациентов легкое депрессивное 
расстройство, у 5% пациентов депрессивное 
расстройство крайне тяжелой формы, у 7% па-
циентов среднее депрессивное расстройство. 
Пациенты переживали преимущественно нега-
тивные эмоции: тоску, угнетенность, испытыва-
ли чувство одиночества, бесперспективности 
лечения или дальнейшей жизни, утрачивали 
прежние интересы, стремились к изоляции от 
коммуникации с окружающими, теряли физи-
ческую и психическую активность.

 Рост выраженности невротических рас-
стройств и появление суицидальных мыслей 
больше был выражен на диагностическом и пре-
доперационном этапах – в моменты наиболь-
шей напряженности стрессирующих патопсихо-
логических внутриличностных факторов.

Проявления невротических расстройств 
у онкобольных: у 38% пациентов – наличие не-
врастенического синдрома, в 32% случаев – в 
виде смешанного тревожного и депрессивного 
расстройства, у 30% наблюдались расстройства 
сна, у 14% – депрессивные расстройства, у 12% 
– расстройства адаптации, у 4% онкобольных – 
наличие острой реакции на стресс.

Наибольшей вероятности развития суици-
дальных тенденций и поведения были подвер-
жены больные ВПЛ, которые остались без род-
ных и близких, с распространенными формами 
злокачественных новообразований, в лечении 
которых возможности противоопухолевой те-
рапии практически были исчерпаны.
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Важными для эффективности психотера-
пии оставались особые поддерживающие и 
развивающиеся отношения между участника-
ми терапевтического и психотерапевтического 
процесса, групповая динамика на всех этапах 
перестройки отношений пациента с окружаю-
щими людьми и кругом психосоциальной под-
держки. Однако сложность предупреждения 
формирования суицидальных мыслей и тен-
денций у таких пациентов обусловлена нали-
чием факторов появления у них субъективного 
повода для совершения суицида, например, от 
банальных жизненных неприятностей на рабо-
те, потери работоспособности, конфликтов в 
семье или отсутствия успеха в терапевтическом 
процессе, так и глубоко трагических и пси-
хотравмирующих событий в жизни онкологиче-
ских больных ВПЛ. 

Весь проведенный психотерапевтический 
курс был направлен на повышение антисуици-
дального барьера личности, повышения стрес-
соустойчивости онкобольных ВПЛ, их психосо-
циальной адаптации.

КЛИНИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ГИПНОЗА 
В ПСИХОТЕРАПИИ

Бессмертный А.В.
Учебный Центр им. Н.П. Бехтеревой 

(г. Санкт-Петербург)

Профессиональное отношение к психоте-
рапии пересматривается день ото дня. Научные 
воззрения и частная практика лиц, называю-
щих себя психотерапевтами, всё чаще вступают 
в конфликт между фундаментальными (мно-
готысячелетними) основами «лечения души» 
и коммерческой обёрткой их репрезентации. 
Приведём несколько изменений психотерапе-
втической помощи, происходящих сегодня на 
примере клинического гипноза.

На входе рассмотрения вопроса многие 
специалисты разделяются на тех, кто выбира-
ет разные модели – например, медицинскую 
или психологическую (медицинская модель 
предполагает наличие клинического мышле-
ния и медико-биологической подготовки с 
основами знаний психиатрической пропеде-
втики). Психологическая модель основатель-
но перевешивает в частной практике среди 
специалистов-психологов, предпочитающих 
один (чаще всего психологически опосредо-
ванный) метод и его идеологию. Во многих 

случаях такой выбор таит сомнение или отри-
цание мозга как субстрата, имеющего отно-
шение к психике.

Современный гипноз (и клиническая 
гипнотерапия) перестал быть методом перво-
го выбора, поскольку ассоциируется у насе-
ления с маргинальными практиками, чем-то 
неразрешённым. Несмотря на то, что данный 
инструмент психотерапевтичен, и помогает ре-
шить практически любые неврозологические 
запросы, включая постстрессовые изменения 
психики, пациенты редко ищут помощь именно 
в гипнозе.

За последние годы в клинико-психологи-
ческой практике произошло переосмысление 
опыта, в который привнесена практика амери-
канской школы гипноза, ориентированной на 
причинно-следственную связь ассоциативной 
памяти (гипноанализ), краткосрочность (от 1 
до 5 сессий) и эффективность (измеряемую 
исчезновением симптомов, после проработки 
первопричины). Иногда такие психотехники 
используются в сочетании с полиграфом или 
многоканальным энцефалографом, а также 
устройством диагностики кожно-гальваниче-
ских реакций (для констатации нейрофизиоло-
гических процессов).

Самогипноз также претерпел изменения 
под влиянием психологической школы гипноза 
во Франции, перейдя к формулировке «актива-
ция сознания» и «активное самонаблюдение». 
Исследовательская группа Ж. Беккио и Учебный 
центр им. Н.П. Бехтеревой (2016) активно вне-
дряют в практику педагогики, психологии спор-
та и бизнес-технологий, наработки активации 
сознания. Таким образом, клиницисты, ведущие 
частную практику, всё чаще уходят от названий 
«гипноз» и «гипнотерапия», заменяя их поня-
тиями «проработка», «активация сознания», 
«активное самонаблюдение», «mindfulness» или 
встраивая в контекст психологического кон-
сультирования в когнитивно-поведенческой 
аранжировке.

Наши дальнейшие исследования в об-
ласти понимания современного клинического 
гипноза будут обращены к читателю с позиций 
многомерного анализа. Мы понимаем, что не-
возможно уйти полностью от истории клиники 
психотерапии. Однако, её дополнение исследо-
ваниями в области нейронаук, вполне могут ли-
шить в будущем термин «гипноз» актуальности.
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СИНДРОМ ВИГОРЯННЯ У МЕДИЧНИХ 
ПРАЦІВНИКІВ, ЩО НАДАЮТЬ ДОМОПОГУ 

ПОСТРАЖДАЛИМ У ЗОНІ АТО

Вовк В.І.1, Черненко М.Є.2

Харківський національний університет 
ім. В.Н. Каразіна,

1кафедра психіатрії, наркології, неврології 
та медичної психології

2кафедра клінічної неврології, психіатрії 
та наркології

Останнім часом стрес в Україні набуває ха-
рактеру пандемії. Нестабільна політична ситуа-
ція в країні, військові дії в східних її регіонах вже 
тривалий час змушують суспільство перебувати 
в психоемоційному напруженні, що призводить 
до різноманітних нервово-психічних порушень.

Особливого впливу на емоційно-психіч-
ний стан зазнають медичні працівники, що на-
дають допомогу учасникам бойових дій та мир-
ному населенню, що постраждали в результаті 
проведення антитерористичної операції (АТО).

У зв’язку з вищезазначеним, вбачається 
доцільним вивчення стану психоемоційної сфе-
ри медичних працівників, що надають допомо-
гу постраждалим у зоні АТО, і особливо медич-
них працівників, які виконували свої службові 
обов’язки безпосередньо в зоні АТО. Стан нер-
вово-психічної сфери особливо відбивається на 
такому показникові, як «якість життя».

Мета роботи: вивчити показники якості 
життя медичних працівників, що надають до-
помогу постраждалим у зоні АТО, у порівнянні 
з медичними працівниками, які у свій праці не 
зустрічаються з даним контингентом хворих.

Матеріали та методи дослідження. Для ви-
вчення якості життя нами використовувалася 
Шкала оцінки якості життя, розроблена в 1999 
році Mezzich J., Cohen N., Ruiperez M., Liu J., Yoon 
G. Et al., яка відноситься до шкал суб’єктивної 
оцінки, тобто заповнюється самим хворим як 
анкета з низкою пунктів, з яких в результаті 
складається інтегральний показник якості жит-
тя пацієнта.

Отримані результати. Аналіз результатів до-
слідження показав, що в основній досліджуваній 
групі медичних працівників показники якості 
життя були істотно нижчими за всіма досліджу-
ваними шкалами. Найменші оцінки були отри-
мані за шкалами «Психологічне/емоційне бла-
гополуччя», «Працездатність», «Міжособистісна 
взаємодія», «Загальне сприйняття якості життя».

Таким чином, отримані дані свідчать про 
те, що майже всі медичні працівники, що нада-
вали допомогу постраждалим в зоні АТО, мали 
ті чи інші ознаки психологічної дезадаптації та 
психо-нервових порушень, у зв’язку з чим по-
требували медико-психологічної реабілітації та 
медикаментозної корекції з метою відновлення 
працездатності і адаптації до виконання своїх 
обов’язків.

ПСИХОЛОГІЧНА ДЕЗАДАПТАЦІЯ 
ВОЛОНТЕРІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ: 

СУТНІСТЬ ПРОБЛЕМИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЇЇ 
ВИРІШЕННЯ

Глаголіч С.Ю.
Закарпатський обласний наркологічний 

диспансер

Військові дії на Сході України спричинили 
появу значної кількості людей, які опинилися у 
складній чи кризовій життєвій ситуації, або по-
требують сторонньої допомоги та підтримки. 
За таких умов, офіційні державні структури не в 
змозі задовольнити існуючий запит суспільства 
та охопити весь спектр соціальних потреб. Це 
сприяло розвитку громадського руху та появі 
організацій (асоціацій, фондів), що зосередили 
свою діяльність на соціальних та психосоціаль-
них аспектах допомоги людям, які її потребують.

За українським законодавством, волон-
терська діяльність – добровільна, соціально 
спрямована, неприбуткова діяльність, що здійс-
нюється волонтерами шляхом надання волон-
терської допомоги. А волонтер – це фізична 
особа, яка добровільно здійснює благодійну, 
неприбуткову та вмотивовану діяльність, що 
має суспільно-корисний характер. 

Волонтерська діяльність включає елемент 
ризику, пов’язаний із особливостями контакту 
з людськими стражданнями і втратами. Цей ри-
зик значно зростає у кризові періоди життя су-
спільства, коли кількість людей, що потребують 
допомоги, суттєво збільшується.

В умовах збройного конфлікту, українське 
волонтерство супроводжується додатковим 
фізичним, психологічним та емоційним наван-
таженням, суттєвою зміною ритму життя, а по-
декуди, й ризиком для життя.

В існуючих умовах, поняття психологічної 
дезадаптації та емоційного вигорання у осіб, що 
займаються волонтерською діяльністю, набуває 
все більшого значення. Їх негативні наслідки, 
які проявляються поступовим розвитком нега-
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тивних соціально-психологічних установок по 
відношенню до себе, близьких, колег, пережи-
ванням відчуття власної неспроможності, втра-
тою раніше значимих цінностей, емоційною 
нестабільністю та ін., призводять до зниження 
внутрішньоособистісних ресурсів волонтера, і 
негативно впливають на якість життя загалом.

З огляду на наведене, нами здійснюється 
робота, метою якої є створення системи меди-
ко-психологічного супроводу волонтерської 
діяльності, спрямованої на профілактику станів 
психологічної дезадаптації та підвищення адап-
тивного ресурсу волонтерів, діяльність яких 
пов’язана з поїздками в зону АТО.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ 
ПАТОПСИХОЛОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ  

ДЕМОБІЛІЗОВАНИМ УЧАСНИКАМ 
БОЙОВИХ ДІЙ

Гудзь І. В.
КЗ «Черкаська обласна психіатрична лікарня» 

Черкаської обласної ради, 
м. Сміла

У зв’язку з військовими подіями на Сході 
країни, до нашого лікувального закладу після 
повернення із зони АТО за медичною допомо-
гою звертаються і госпіталізуються не лише де-
мобілізовані учасники бойових дій, а й члени їх 
сімей, тимчасово переміщені особи, які змушені 
були залишити  власні  зруйновані домівки і ста-
ли біженцями, люди, які втратили своїх рідних, 
внаслідок чого не можуть оговтатись і повер-
нути психічне благополуччя. Самі ж учасники 
бойових дій піднімають не тільки питання пси-
хічного здоров’я і реабілітації, а й важливі для їх 
життя соціальні та фінансові проблеми з надан-
ням пільг даній категорії населення для забез-
печення задовільної життєдіяльності. Отже, на-
дання психологічної допомоги учасникам АТО, 
насамперед, є одним із пріоритетних  напрям-
ків моєї роботи у зв’язку з актуальністю в су-
спільстві. Раннє виявлення психічних розладів, 
які є розповсюдженими формами патологічних 
станів під час  патопсихологічної діагностики, 
являється ключовим етапом у процесі психосо-
ціальної реабілітації, передує початку медика-
ментозного лікування. 

 Патопсихологічне обстеження, перш за 
все, починається з цілеспрямованого інтерв’ю, 
в ході якого психолог спостерігає за поведін-
кою пацієнта, емоційними проявами та особли-
востями мовлення. При цьому враховується 

характер встановлення контакту з обстежува-
ним. За моїми спостереженнями, демобілізо-
вані учасники бойових дій зазвичай стримані, 
малоговіркі, напружені, настрій переважно зни-
жений до субдепресивного. Неохоче вступають 
у мовний контакт, іноді  бувають саркастичні, 
негативно налаштовані до лідерів влади, зви-
нувачують їх  у бездіяльності. Спостерігається 
також невпевненість у поєднанні з апатією, що 
свідчить про депресивно-тривожний стан зі 
зниженням загального енергетичного потенці-
алу. Нерідко й самі  учасники АТО після повер-
нення додому помічають зміни у власній особи-
стості, скаржаться на чутливість до звуків та на 
дратівливість, яка іноді досягає нестриманості. 
Проте, зазвичай пацієнти намагаються показа-
ти себе з кращої сторони, схильні приховувати 
і виявляють небажання обговорювати можливі 
прояви психологічного дискомфорту, вербалі-
зувати власні страхи, іноді відмічаються явища 
недовіри та дратівливості. Основна тема бесіди 
– наявне відчуття провини перед загиблими по-
братимами, часто вони переймаються за долю 
тих, хто залишився на передовій, не можуть ви-
значитись з планами на майбутнє та життєвими 
перспективами або ж бажають знову поверну-
тись і продовжувати військову службу, незважа-
ючи на наявність психопатологічних симптомів, 
схильність до заперечення і нівелювання про-
блем.

Експериментально-психологічне об-
стеження проводиться паралельно з корек-
ційною та консультативною роботою. Меха-
нічна пам’ять, за відсутності травматичних 
ушкоджень, відповідає нормативним показ-
никам. При наявності будь-яких ознак або на-
слідків органічного ураження ЦНС, виникає 
необхідність дослідження когнітивної сфери не 
тільки перед початком медикаментозного ліку-
вання, бажано проводити оцінку стану і функ-
ціонування когнітивних процесів у динаміці 
задля виявлення результатів дії призначених лі-
ків.  Обсяг активної уваги може залишатися не-
змінним на початку захворювання, але найчас-
тіше відмічається недостатність концентрації та 
стійкості внаслідок впливу афективної сфери. 
Рівень узагальнення та абстрагування зазвичай 
відповідає віку та отриманій освіті. Динамічна 
сторона мислення прямо пропорційна емоцій-
но-вольовим порушенням. Пацієнти формують 
високий рівень намагань, прагнучи показати 
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себе в кращому світлі, при появі труднощів і 
помилкових рішень з’являється образливість і 
відчуття приниження власної гідності, що може 
перейти у відчуття власної неспроможності та 
посилити депресивний стан. Ось чому прояви 
дратівливості в подібних ситуаціях слід розці-
нювати як захисну реакцію. В такому випадку 
бажано зробити незначну перерву на віднов-
лення сил. Найбільшу увагу слід приділити до-
слідженню характерологічних та індивідуаль-
но-психологічних особливостей. З часом після 
демобілізації виникають стійкі особистісні змі-
ни, що призводять до випадіння з психіки міц-
них  пластів, раніше їй притаманних. Нерідко у 
них зникають такі риси як чуйність, душевність, 
почуття такту, а натомість з’являються  подраз-
ливість, грубість, cварливість, агресивність. При 
дослідженні особистості необхідно враховува-
ти не лише отримані дані різних особистісних 
опитувальників, а й результати спостереження 
за пацієнтами під час бесіди. Надто цінними та 
інформативними в роботі є особистісний опиту-
вальник ММРІ (Мінесотський багатопрофільний 
особистісний опитувальник) та дослідження са-
мооцінки за Дембо-Рубінштейн, яка складаєть-
ся з різних параметрів, а при дослідженні осіб 
з хімічною залежністю дозволяє використову-
вати параметр «Відношення до алкоголю» та ін.  
Особистісний опитувальник ММРІ найчастіше 
вказує на тривале емоційне напруження, зни-
ження контролю над емоціями, задіяння різних 
захисних механізмів, імпульсивність, вираже-
ність афективних порушень, що призводять до 
стану соціально-психологічної дезадаптації. Ча-
сто доводиться проводити диференціацію ста-
нів у випадку появи коморбідної патології (різні 
форми хімічної залежності, суїцидальна пове-
дінка, органічні ураження ЦНС тощо), що також 
підсилюють особистісне реагування.

Отже, дані патопсихологічного обстежен-
ня мають наукове та методологічне підгрунтя, 
що дозволяють на ранньому етапі виявити та 
віддиференціювати психопатологічні прояви в 
структурі формування посттравматичного ст-
ресового розладу, тим самим сприяючи поліп-
шенню клінічного і соціального  прогнозу.

СИНДРОМ ВІДСТРОЧЕНОГО 
ПІСЛЯБОЙОВОГО ВІДРЕАГУВАННЯ 

(НАПРУЖЕННЯ) У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ, 
ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ У АНТИТЕРОРИСТИЧНІЙ 

ОПЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ

Данілевська Н. В.
Запорізький державний медичний університет 

МОЗ України

Актуальність дослідження. З 2014 року, 
у зв’язку із проведенням антитерористичної 
операції (АТО) в Україні, до участі у бойових 
діях було залучено велику кількість військо-
вослужбовців. Специфіка бойових дій в Україні, 
яка характеризується неконвенціональним, гі-
бридним характером, обумовлює певну специ-
фічність психічних порушень у військовослуж-
бовців, що несуть службу в зоні АТО в Україні. 
Тож виділення та дослідження специфічних для 
даної категорії військовослужбовців психічних 
порушень є актуальною проблемою сучасної 
України.

Мета дослідження – дослідити клінічні 
особливості, патогенез та сформувати діагнос-
тичні критерії синдрому відстроченого післябо-
йового відреагування (напруження) у військо-
вослужбовців, які брали участь в АТО в Україні.

Матеріали та методи дослідження. Було 
обстежено 120 військовослужбовців, які брали 
участь у бойових діях у зоні АТО і у яких після 
повернення з зони АТО виявлялися ознаки 
психічних порушень. Середній вік обстежених 
31,8±1,32 роки. 

Методи дослідження: клініко-анамнес-
тичний, психопатологічний, психодіагностич-
ний, аналітичний, статистичний.

Результати дослідження. У 26,67% об-
стежених військовослужбовців із ознаками 
психічних розладів, було виявлено специфіч-
ний сталий об’єднаний єдиним патогенетич-
ним механізмом комплекс психопатологічних 
симптомів, який нами було названо «синдром 
відстроченого післябойового відреагування 
(напруження)».

Патогенез даного синдрому характеризу-
ється хронічним накопиченням деструктивних 
емоцій, які не було відреаговано, із відстроче-
ним їх проявленням після припинення хроніч-
ного або повторюваного гострого психотрав-
муючого чинника, що досягалося виведенням 
військовослужбовця з зони АТО.

Діагностичними критеріями для даного 
синдрому є:
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– об’єктивна наявність хронічних або пов-
торюваних гострих психотравмуючих чинників, 
асоційованих із несенням служби в умовах бо-
йових дій, що переважають за кількісними або 
якісними характеристиками психотравмуючі 
чинники в цивільних умовах;

 – відсутність психопатологічних проявів або 
суб’єктивного відчуття психологічного не-
благополуччя під час знаходження у зоні 
бойових дій;

 – виникнення суб’єктивного, нічим не 
спровокованого відчуття психологічного 
неблагополуччя, при якому об’єктивно 
домінують емоційні симптоми збудження 
нервової системи: емоційне напруження, 
тривожність, роздратованість, запаль-
ність, агресивність, злість, порушення 
сну, можливе додавання афективних по-
рушень у вигляді зниженого настрою або 
коливань настрою.

 – вищеозначені симптоми виникають одра-
зу або протягом місяця після повернення з 
зони бойових дій.
Середня тривалість стану – до 1 місяця.
Стан призводить до службової та соціаль-

ної дезадаптації та при несприятливому пере-
бігу при відсутності лікування прогресує до 
депресивного розладу, невротичного розладу 
із змішаним порушенням емоцій або розладу 
особистості.

Висновки. В результаті дослідження виді-
лено специфічний комплекс психопатологічних 
симптомів, що виявлявся у військовослужбов-
ців України, які брали участь в АТО в Україні і 
який отримав назву «синдром відстроченого 
післябойового відреагування (напруження)». 
Описано клінічні прояви, патогенез та диферен-
ційні критерії означеного синдрому.

Виявлений синдром потребує подальшого 
вивчення з метою уточнення його структурних 
складових, динаміки, тривалості, медико-соці-
альних наслідків та вибору оптимальної тера-
певтичної тактики лікування.

ОСОБЛИВОСТІ ТОЛЕРАНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 
ОФІЦЕРІВ ДСНСУ

Євглевська Л.А., Селюкова Т.В.
Національний університет цивільного 

захисту України

Толерантність в сучасному світі є однією з 
ключових компетентностей. Її розвиток перетво-
рюється для вітчизняної освіти та суспільства в 

цілому в стратегічно значущу мету, і тому ця про-
блема останніми роками стала надзвичайно по-
пулярна в психології, соціології і педагогіці.

Толерантність припускає готовність при-
йняти інших такими, які вони є, і взаємодіяти 
з ними на основі згоди. Толерантність займає 
значне місце у діяльності всіх спеціалістів, що 
працюють у сфері взаємодії з іншими людь-
ми. Однією з таких сфер вважається діяльність 
працівника ДСНС. Значущість толерантності 
особистості під час професійного становлення 
майбутніх фахівців ДСНСУ визначила напрямок 
нашого дослідження.

Мета дослідження полягала у вивченні 
окремих видів толерантності в групах курсантів 
і студентів першого та четвертого курсів. Нами 
була використана методика діагностики загаль-
ної комунікативної толерантності В.В. Бойко. 
У якості досліджуваних виступили курсанти та 
студенти 1 та 4 курсів Національного універси-
тету цивільного захисту України.

Результати порівняльного аналізу кому-
нікативної толерантності курсантів першо-
курсників і четвертокурсників свідчать про 
наступне: за більшістю шкал методики не ви-
значається відмінностей показників. Однак, 
показник курсантів 1 курсу за шкалою, що вимі-
рює невміння пристосовуватися до характеру, 
звичок і бажань інших людей, був значно вище, 
ніж у курсантів 4 курсу. Це свідчить про те, що за 
час навчання у ВНЗ для курсантів характерний 
розвиток вміння пристосовуватись до характе-
ру інших людей, до їх звичок та бажань. Це може 
бути пов`язано з особливими умовами їх життя 
(життям за вимогами статуту, постійним перебу-
ванням у доволі великих групах людей), в яких 
потрібно постійно взаємодіяти та співпрацюва-
ти з іншими людьми.

Порівняльний аналіз комунікативної то-
лерантності студентів першокурсників і чет-
вертокурсників дозволяє стверджувати, що за 
шкалою «Невміння пробачати іншим помилки, 
незручність, ненавмисно заподіяні вам при-
крості» виявлені істотні відмінності. Показник 
студентів-першокурсників нижче, ніж у групі 
четвертокурсників. Це свідчить про те, що сту-
денти четвертокурсники менш толерантні до 
помилок партнера по спілкуванню.

За іншими шкалами відмінності між сту-
дентами першокурсниками і четвертокурсни-
ками не визначаються. Таким чином, отримані 
результати свідчать про те, що у студентів за час 
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навчання у ВНЗ знижується вміння пробачати 
іншим людям помилки, незручність, ненавмис-
но заподіяні прикрості.

Результати дослідження свідчать про те, 
що під час навчання у ВНЗ у курсантів підвищу-
ється комунікативна толерантність, у студентів, 
навпаки, є тенденція до зниження комуніка-
тивної толерантності. Такі відмінності, на наш 
погляд, можуть бути пояснені різними умовами 
навчання, проживання та різним оточенням, со-
ціальним та психологічним середовищем.

АЛГОРИТМ ПОБУДОВИ ПСИХОСОЦІАЛЬНОЇ 
РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НА РОЗЛАДИ ПСИХІКИ 

ОРГАНІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ В УМОВАХ 
ЛІКАРНІ З СУВОРИМ НАГЛЯДОМ

Живілова Я.С.
Харківська медична академія післядипломної 

освіти, кафедра психотерапії

За даними всесвітньої організації охорони 
здоров’я (ВООЗ) встановлено, що психічними 
захворюваннями страждають більш ніж 450 млн. 
людей на планеті. За прогнозами ВООЗ, до 2020 
р. психічні розлади (ПР) увійдуть у світову п’ятір-
ку хвороб-лідерів. Саме тому їх вивчення, в тому 
числі при різноманітних органічних ураженнях 
головного мозку, стає все більш актуальною про-
блемою. Одним з пускових механізмів виникнен-
ня ПР є закрита черепно-мозкова травма (ЗЧМТ). 
ЗЧМТ характеризуються віддаленими наслідка-
ми в різноманітних клінічних проявах, що проті-
кають з частими станами декомпенсації.

За поширеністю осіб, які здійснюють про-
типравні дії внаслідок розладів психіки і пове-
дінки органічного походження, вони займають 
друге місце після шизофренії.

Метою нашого дослідження було на основі 
вивчення клінічної структури і патопсихологіч-
них механізмів формування психічних розладів 
у хворих на органічні ураження центральної 
нервової системи, які скоїли суспільно-небез-
печні дії, розробити алгоритм їх психосоціаль-
ної реабілітації та психопрофілактики в умовах 
психіатричної лікарні з суворим наглядом.

Були вивчені 90 хворих віком від 18 до 60 
років з психічними розладами органічного по-
ходження, які скоїли суспільно небезпечні дії та 
перебувають на лікуванні в умовах психіатрич-
ної лікарні з суворим наглядом. Дослідження 
буде проведено під час стаціонарного перебу-
вання в ДЗ «Українська психіатрична лікарня з 
суворим наглядом МОЗ України». На етапі ліку-

вання ці хворі були розподілені на основну гру-
пу – 50 хворих, яким проведено психотерапев-
тичний супровід за розробленою програмою, 
та групу контролю – 40 хворих, які отримували 
тільки стандартне лікування. Розподіл був про-
ведений методом випадкової вибірки.

Всім обстеженим було проведено кліні-
ко-психопатологічне дослідження та психо-
діагностичне дослідження, яке включало діа-
гностичне інтерв’ю, опитувальник Спілбергера 
– Ханіна (СХ) для оцінки реактивної та особи-
стісної тривожності, шкали тривоги та депресії 
Гамільтона (hDRS), характерологічний опиту-
вальник для виявлення особистісно-характе-
рологічних акцентуацій Леонгарда – Шмішека, 
діагностичний опитувальник агресивності Бас-
са – Даркі, шкала Mini-Mental State Examination 
(MMSE), тест Равена (для визначення інтелекту-
альних здібностей).

Були систематизовані патогенетично зна-
чимі фактори формування психічних розладів 
органічного походження у хворих, які скоїли 
суспільно небезпечні дії та перебувають на ліку-
ванні в умовах психіатричної лікарні з суворим 
наглядом.

На підставі отриманих даних була роз-
роблена система психосоціальної реабілітації 
хворих на психічні розлади органічного по-
ходження, які скоїли суспільно небезпечні дії 
та перебувають на лікуванні в умовах лікарні 
з суворим наглядом, яка була спрямована на 
оптимізацію соціалізації пацієнтів шляхом мобі-
лізації когнітивних, мотиваційних та емоційних 
ресурсів, а також реінтеграцію хворого в мікро- 
та макросоціальному середовищі.

Апробація цієї системи показала її високу 
ефективність.

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ЦЕФАЛГІЧНОГО 
СИНДРОМУ В УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ 

ДІЙ В АТО

Завальна О. П.1, Тондій О. Л.1, Коренєв С. М.1, 
Пасюра І. М.2, Цимбал О. М.2

1Харківська медична академія післядипломної 
освіти, кафедра неврології та дитячої 

неврології
2Харківська клінічна лікарня на залізничному 

транспорті №1

Нервова система у осіб, що брали участь 
в бойових діях, стає особливо чутливою до різ-
них додаткових екзогенних подразників. Тобто 
відбувається виснаження адаптивних резервів 
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нервової системи, особливо її вищих відділів. 
Больові синдроми найрізноманітніших лока-
лізацій залежать від перенесеного бойового 
стресу і його наслідків, зокрема посттравматич-
ного стресового розладу (ПТСР).

Головний біль є провідним, а іноді єди-
ним симптомом при ураженні нервової систе-
ми у молодих учасників бойових дій. Вплив на 
військовослужбовця безлічі патогенних чин-
ників, сприяють розвитку головного болю, а в 
подальшому і його  хронізації. Вважається, що 
хронічний стрес в умовах бойових дій призво-
дить до виснаження компенсаторних можливо-
стей ЦНС і дисрегуляції лімбіко-ретикулярного 
комплексу. При цьому одним з провідних симп-
томів дисфункції церебральних регуляторних 
систем стає саме головний біль.

У сучасній літературі питанням системати-
зації та класифікації головного болю приділя-
ється достатня увага. Неодноразово перегля-
нута Міжнародна класифікація головного болю 
(1988р.). В роботах В. Н. Штока докладно описа-
ні патогенетичні типи цефалгій: судинний, м’я-
зової напруги, ліквородинамічний, невралгіч-
ний, змішаний і психалгічний. Систематизація 
й класифікація головного болю спрямована на 
виявлення патогенетичних типів й правильних 
підходів до терапевтичної корекції різних ви-
дів головного болю на ранніх етапах, коли він є 
провідною, а іноді єдиною скаргою в пацієнтів.

Метою нашої роботи було вивчення осо-
бливостей патогенетичних механізмів головних 
болів та вивчення функціонального стану го-
ловного мозку. Нами було обстежено 99 пацієн-
тів – чоловіків у віці від 29 до 45 років. Всі вони  
перебували під наглядом протягом 1 року і про-
ходять планові стаціонарні курси лікування. Ми 
досліджували клініко-інструментальні показни-
ки (неврологічний статус, ЕЕГ, Ехо-ЕГ, УЗДГ, МРТ 
головного мозку і шийного відділу хребта та ін.), 
вивчали висновки суміжних фахівців, ряд лабо-
раторних показників і ін. Отримані результати 
порівнювалися з контрольною групою хворих в 
аналогічній вікової категорії, які не брали уча-
сті в бойових діях. Особи, що увійшли до групи 
обстеження, до перебування в зоні бойових 
дій були практично здорові, з необтяженою 
спадковістю. Всім пацієнтам проводилося клі-
ніко-неврологічне обстеження з застосуван-
ням ряду додаткових опитувальників та шкал. 
Ми використовували комплексний больовий 

опитувальник (КБО), опитувальник болю Мак 
Гілла – MPQ, оцінку інтенсивності болю за візу-
альною аналоговою шкалою – ВАШ, опитуваль-
ник депресії Бека BDI, опитувальник травматич-
ного стресу – OTC (І. О. Котенєв). Розрахунками 
за ОТС визначалися тривожність, порушення 
пам’яті й сну. Також ми використовували мето-
дику оцінки якості життя – SF-36. Ця методика  
складається з 36 пунктів, згрупованих у 8 шкал, 
які розділені на 2 компонента – фізичний і пси-
хологічний.

Під час вивчення характеру цефалгічного 
синдрому, що  спостерігався в 100% випадків, 
нами було виявлено поєднання різних патоге-
нетичних механізмів його виникнення. Найчас-
тіше зустрічався головний біль м’язової напруги 
(ГБН) – 61%, цервікогенний головний біль (98%), 
змішаний головний біль, який характеризував-
ся поєднанням компонентів: вазомоторно-м’я-
зовий (49%), лікворо-венозний (34%) та ін. Дані 
групи були виділені залежно від переважаючо-
го провідного компоненту цефалгії. Пацієнти з 
психалгічним компонентом болю складали в 
18% випадків. Можна сказати, що практично всі 
види головного болю при хронізації процесу 
мали психогенний характер у своїй структурі.

Характерними рисами хронічного го-
ловного болю було переважання виражених 
астенічних, тривожно-депресивних та іпохон-
дричних розладів, коливання настрою з пере-
важанням дратівливості, агресивності, пору-
шення сну, пам’яті, неприємні відчуття в ділянці 
серця або в лівій половині грудної клітини при 
відсутності ознак органічної патології. Істотну 
роль в хронізації болів відіграє психосоціаль-
ний стрес. Значимість психоемоційних факторів 
дозволяє розглядати їх як незалежні фактори 
ризику розвитку церебро-васкулярної патоло-
гії і в прогресуванні надалі раннього розвитку 
атеросклеротичного процесу. Певний вплив 
на розвиток та інтенсивність головного болю 
має супутня патологія шийного відділу хребта. 
Виникнення цервікогенного головного болю 
пов’язують з існуванням тригеміно-цервікаль-
ного комплексу, в якому відбувається переми-
кання больової імпульсації від нейронів задніх 
рогів трьох верхніх шийних сегментів спинного 
мозку на нейрони спинномозкового ядра трій-
частого нерву, яке частково перебуває в верх-
ньо-шийному відділі спинного мозку. Головний 
біль відбивається від верхніх цервікальних 
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суглобів і м’язів (Небожін А.І., Ситель А.Б. 2007; 
Bogduk N., Govind J., 2009), рідше викликається 
подразненням симпатичного сплетіння хребто-
вих артерій (Вознесенська Т.Г., 1999; Алексєєв 
В.В., 2007). Хотілося б зазначити, що головні болі 
поєднувалися з абдомінальними болями (26%), 
болями в нижній частині спини і шиї (57,1%), бо-
лями в суглобах (52,6%) і грудях (52%). З 100% 
головних болів, що спостерігаються в учасників 
АТО, хронічними цефалгіями страждали прак-
тично 87%, особливо в поєднанні з патологією 
кістково-м’язової системи (цервікальний ком-
понент). Це можна пояснити формуванням вто-
ринних зон гіпералгезії, що локалізуються поза 
зонами ушкодження.

Таким чином, основною скаргою колиш-
ніх учасників бойових дії є головний біль самої 
різної локалізації (97,5%), який в 100% випадків 
поєднувався з болями різної локалізації. Ізо-
льованість цефалгічного синдрому, в тому чис-
лі хронічного, частіше простежувалась в осіб 
молодого віку, а поєднання цефалгій з абдомі-
нальними та  цервікогенними болями частіше 
спостерігалося в середній віковій групі.

Для детального вивчення церебральної 
гемодинаміки нами використовувався метод 
ультразвукової доплерографії (УЗДГ), при ви-
користанні якого відзначалося достовірне зни-
ження швидкості кровотоку (97%), підвищення 
індексу пульсації по всіх судинних басейнах з 
більш вираженою дисциркуляцією в вертебро-
базилярному басейні. У незначної кількості хво-
рих (3%) швидкісні характеристики збігалися з 
показниками в контрольній групі. Це, напевно, 
було пов’язано з включенням компенсаторних 
механізмів в інтракраніальних судинах у ви-
гляді вазоспазму для забезпечення мозкового 
кровотоку на нормальному рівні [1,4]. Резуль-
тати досліджень показали, що при УЗДГ було 
виявлено зниження швидкісних показників 
кровотоку в хребтових артеріях (ХА) – 67,3%, за-
дніх мозкових артеріях (ЗМА) – 86,6% і середніх 
мозкових (СМА) – 34,3%. При цьому відзначено 
зниження коефіцієнтів судинної реактивності, 
за даними дослідження СМА з використанням 
гіпер- і гіпо-вентиляційного тестів.

Використання методів КТ і МРТ дозволи-
ли виявити розширення субарахноїдальних 
просторів і шлуночкової системи головного 
мозку, симетричне зниження щільності ткани-
ни. Дані доплерографії, МРТ головного мозку і 

шийного відділу хребта показали підвищення 
судинного тонусу і зниження кровонаповнення 
церебральних судин, переважно вертеброба-
зилярного басейну. Виявлено початкові озна-
ки стенозування у внутрішній сонній артерії в 
поєднанні з вазоспазмом в системі хребтових 
артерій. Встановлено наявність дистрофічних 
змін шийного відділу хребта у вигляді остеохон-
дрозу та спондилоартрозу у всіх хворих. У про-
цес залучаються не тільки внутрішньомозкові, 
але і магістральні судини голови, особливо вер-
тебробазилярного басейну, що посилюється 
патологією шийного відділу і сприяє розвитку 
більш глибоких порушень церебральної гемо- 
та ліквородинаміки і прогресуванню більш ви-
раженої енцефалопатії [1-4]. 

Всі хворі отримували базисне медикамен-
тозне патогенетичне лікування (вазоактивні 
препарати, венотоніки, нейропротектори і но-
отропи, вітаміни групи В), щадний масаж воло-
систої частини голови (ВЧГ) і шийно-комірцевої 
зони (ШВЗ), а також фізіотерапевтичне лікуван-
ня в залежності від переважаючого клінічного 
прояву цефалгічного синдрому. Хворі спостері-
галися протягом 15-20 днів, проходячи плано-
вий курс стаціонарного обстеження і лікування.

Таким чином, у пацієнтів молодого віку, які 
брали участь в бойових діях, ми спостерігали 
переважання цефалгічного синдрому. Патоге-
нетично на перший план виходять головні болі 
м’язової напруги, порушення гемо- ліквороди-
наміки та цефалгії змішаного генезу.

ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ 
ТА УЯВЛЕНЬ ПРО СЕНС ЖИТТЯ 

Іванова Ю.М., Селюкова Т.В.
Національний університет цивільного захисту 

України

Теоретичний аналіз психологічної літера-
тури зарубіжних та вітчизняних авторів з про-
блеми визначення сенсу життя в юнацькому 
віці дозволяє підкреслити високу актуальність 
дослідження сенсу життя у юнаків та дівчат. Для 
дівчат – жіночий сенс життя – прикрашати жит-
тя, вносити в неї красу. Для чоловіків, хлопців, 
окремий, чисто чоловічий сенс життя – бути 
чоловіком, проявляти силу духу, наставництво, 
бути захисником. Категорія «сенс життя» – це 
одне з основних світоглядних понять, що має 
величезне значення для становлення духов-
но-морального обличчя особистості. Дівчата та 
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хлопці по різному ставляться до освіти і прести-
жу, у них різні потреби в спілкуванні, і що най-
головніше, у них різне природне призначення 
в житті. Жінки ставляться більш серйозно до сі-
мейних відносин, чоловіки ж продовжують ве-
сти себе як дитина – будують будинки, грають в 
автомобілі, які купують за великі гроші, створю-
ють різні політичні чвари, міняють історичний 
хід подій, беруть участь у військових інтригах 
і роблять інші речі, які доставляють їм задово-
лення і підвищують їх статус у суспільстві. При 
цьому вони хочуть показати свою велич і вели-
чезний вплив на життя інших людей. Над цим 
образом вони готові трудитися все своє життя. 
Зайняти гідний статус у суспільстві – основний 
сенс життя кожного чоловіка. Сім’я, турбота про 
дітей у них переноситься на другий план.

Нам видається цікавим розглянути ген-
дерні особливості в розумінні сенсу життя, 
яким чином сукупність соціальних і культур-
них норм, які суспільство приписує виконувати 
людям залежно від їх біологічної статі, вплива-
ють на формування сприйняття сенсу життя. У 
19 – 20 років юнаки та дівчата знаходяться на 
шляху самовизначення та побудови своєї жит-
тєвої перспективи. Увага направлена на пошук 
свого місця в житті. Поряд з цими факторами 
виникають деякі труднощі соціальної адапта-
ції. Початок освоєння молодими людьми нової 
соціальної ролі вимагає актуалізації сил для но-
вого усвідомлення сенсу життя. В 19 – 20 років, 
дуже важливо зрозуміти, які саме життєві сфе-
ри представляються привабливими, які – ні, а 
також які існуючі особливості відрізняються за 
статевою ознакою.

Проведене емпіричне дослідження ви-
вчення сенсу життя у юнаків та дівчат показало, 
що в цілому представлення сенсу життя у дівчат 
більше сформовані, ніж у юнаків.

В дослідженні використовувались наступ-
ні методики: «Сенс життєвих орієнтацій» Д.А. 
Леонтьєва та «Індекс життєвої задоволеності» 
Н.В. Паніна.

За результатами порівняння показників 
між дівчатами та юнаками були отримані такі 
дані: за шкалами «цілі в житті», «процес життя», 
«локус контролю –я» у групі дівчат процентні 
показники по всім цим шкалам вищі, ніж у групі 
юнаків (p ≤ 0,01). Показники у юнаків та дівчат 
відчутно відрізняються: у групі дівчат вони вищі, 
ніж у групі юнаків. Саме тому процес становлен-

ня і осмислення сенсу життя у дівчат проходить 
швидше та успішніше.

Методика «Індекс життєвої задоволеності» 
Н.В. Паніна дала нам змогу визначити три рівні 
задоволеністю життям – високий, середній та 
низький. За даними дослідження, у дівчат пере-
важає високий рівень (70%), а у юнаків низький 
рівень (65%). При перевірці достовірних відмін-
ностей між відсотковими долями двох вибірок, 
була отримана достовірність на рівні p < 0,001. 
Саме це дає змогу нам вважати, що усвідом-
лення сенсу життя та індексу життєвої задово-
леності залежать не тільки від соціальних, пси-
хологічних умов, але й не менш важливими є 
гендерні особливості уявлення про сенс життя 
юнаків та дівчат.

Дівчата та юнаки мають певну оцінку про-
йденого відрізка життя, відчуття того, наскільки 
продуктивна і осмислена була прожита її части-
на. Дівчата переконані в тому, що людині дано 
контролювати своє життя, вільно приймати рі-
шення і реалізовувати їх у життя; дівчата визна-
чають процес життя цікавим, емоційно насиче-
ним і наповненим змістом, а юнаки переконані в 
тому, що життя людини не завжди підвладне сві-
домому контролю, що свобода вибору ілюзорна 
і безглуздо що-небудь загадувати на майбутнє.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТАНІВ 
ДЕЗАДАПТАЦІЇ У СТУДЕНТІВ В УМОВАХ 

ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ

Кожина Г. М., Хаустов М. М., Зеленська К. О., 
Зеленська Г. М.

Харківський національний медичний 
університет

Актуальність дослідження порушення 
адаптації студентів медичних університетів до 
навчальної діяльності обумовлена тим, що про-
цес навчання відбувається в умовах інформа-
ційного та емоційного стресу, значного психіч-
ного та фізичного напруження.

Мета дослідження – систематизувати пато-
генетично значущі чинники формування розла-
дів адаптації у студентів медичного університету. 

Матеріал та методи. Для вирішення по-
ставленої мети з дотриманням принципів біое-
тики і деонтології було проведено комплексне 
обстеження 412 студентів І–ІІІ курсів Харків-
ського національного медичного університету, 
обох статей (216 жінок та 1966 чоловіків), у віці 
17–22 років.
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Усіх обстежених було розділено на три 
групи: 1 група – 215 студентів, мешканців схід-
ної України; 2 група – 87 студентів, мешканців 
Луганської та Донецької областей, які поступи-
ли до навчання у ХНМУ до початку АТО; 3 група 
– 110 студентів – переселенців з зони АТО.

Результати дослідження. Як показали ре-
зультати дослідження, студенти-переселен-
ці виявляють більш високий рівень розладів 
адаптації, в порівнянні зі студентами І та ІІ груп. 
Так, високий рівень дезадаптації, що вимагає 
вживання невідкладних заходів (психологіч-
них і медичних) виявляють у себе 0,5% сту-
дентів І групи, 2,2% студентів ІІ групи та 25,4% 
студентів ІІІ групи. Виражений рівень деза-
даптації, що вимагає обов’язкового втручання 
психологів, проведення програми по реадап-
тації – 2,4% студентів І, 9,2% – ІІ та 36,4 % ІІІ груп 
відповідно. Помірний рівень дезадаптації, при 
якому корисно проведення консультативної 
роботи фахівців – 24,1 % студентів І групи, 
25,0% ІІ групи та 30,4 % студентів ІІІ групи.

До факторів, які впливають на труднощі 
адаптації студенти відносять: зміну життєвого 
стереотипу (28,6 % студентів І групи, 29,6 % – ІІ 
та 92,4 % – ІІІ групи); важкий навчальний матері-
ал, складна термінологія (24,2 % студентів І гру-
пи, 23,1 % – ІІ та 31,1 % студентів ІІІ групи); строгу 
навчальну дисципліну, необхідність відпрацю-
вань пропущених занять та лекцій (15,4 %, 16,6 
% та 17,9 % обстежених студентів відповідно). 
Для студентів-переселенців стресогенним чин-
ником є необхідність адаптації у новому колек-
тиві (66,4 %), різка зміна життєвого стереотипу 
(79,8 %), новий соціальний статус – ВПО (92,5 %). 

Як показали результати психодіагностич-
них досліджень, у 46,1 % студентів ІІІ групи, клі-
нічні прояви тривоги (по клінічній шкалі тривоги 
і депресії), у порівнянні з 4,2 % студентів І та 6,6 
% ІІ груп. Субклінічні прояви тривоги виявлені у 
40,2 % студентів І, 12,5 % – ІІ та 8,4 % – ІІІ груп. 

Клінічні прояви депресії характерні для 
32,4 % студентів ІІІ групи, 18,2 % студентів ІІ гру-
пи та 2,4 % – І групи, а субклінічні прояви депре-
сії для 33,1 %, 15,6 % та 4,9 % відповідно.

Таким чином, у формуванні розладів адап-
тації у студентів лежить багатофакторна обу-
мовленість, у якій соціальні та психологічні фак-
тори представлені в нерозривному комплексі, 
що визначає специфіку проявів дезадаптивних 
реакцій та станів.

Встановлено, що студентам-переселенцям 
частіше притаманні високий та виражений рів-
ні дезадаптації, в порівнянні зі студентами І та 
ІІ груп. Провідними чинниками ризику форму-
вання розладів адаптації для студентів пересе-
ленців є  необхідність адаптації у новому колек-
тиві, різка зміна життєвого стереотипу, статус 
ВПО. 

Виявлені чинники ризику формування 
станів дезадаптації у студентів є підґрунтям для 
розробки системи медико-психологічного су-
проводу студентів-переселенців, психотерапе-
втичної корекції та психопрофілактики розла-
дів адаптації, що визначає напрямок подальших 
наукових досліджень.

СКАНДИНАВСЬКА ХОДА ЯК СИСТЕМА 
УДОСКОНАЛЕННЯ ФІ3ИЧНОГО І 

ПСИХІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЛЮДИНИ

Колеснік Н. М., Михайлов Б. В.
Кафедра психотерапії ХМАПО,

Національна ліга психотерапії, психосоматики 
та медичної психології України

Енергетичний та функціональний стан лю-
дини знаходяться у тісному взаємозв’язку з роз-
витком скелетної мускулатури. Рухова актив-
ність у межах допустимого оптимуму збільшує 
енергетичні ресурси, функціональні спромож-
ності та тривалість життя організму. 

Стан здоров’я позначається на результатах 
всієї життєдіяльності людини, впливає на ста-
більність результатів праці, забезпечення рівня 
професіоналізму, визначає самоефективність 
особистості. Здоров’я впливає на всі аспекти 
становлення особистості – мотиваційні, когні-
тивні, емоційні, поведінкові. 

Протягом життя людини рухова активність 
відіграє різну роль. У дитячому віці вона ви-
значає нормальний ріст і розвиток організму, 
найповнішу реалізацію генетичного потенціалу, 
підвищує опір до захворювань. У подальшому 
адекватне фізичне тренування, заняття оздо-
ровчою фізичною культурою здатні в значному 
ступені призупинити вікові зміни різних функ-
цій. В будь-якому віці за допомогою тренування 
можна підвищити аеробні можливості та рівень 
витривалості – показники біологічного віку ор-
ганізму і його життєздатності. 

Перспективним напрямом формування і 
розвитку здорового способу життя населення 
вважаємо впровадження скандинавської ходи 
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(далі - СХ), що сприятиме розвитку фізичного 
та психічного потенціалу людини. СХ гармо-
нійно доповнює активний відпочинок, оздоро-
вчо-спортивний туризм, сімейні рекреаційні 
екскурсії, походи вихідного дня тощо. СХ є уні-
версальним засобом фізичної активності для 
людей різного віку та різного ступеню фізично-
го розвитку.

Групові заняття СХ можуть розглядати-
ся як оздоровче середовище, в якому людина 
підвищує свій психофізичний рівень, створює 
мотивацію та установку на здоров’я. 3аняття СХ 
пов’язані з включенням в роботу інтелектуаль-
ної, емоційної, м’язової і нервової енергій. 

СХ, виступаючи системою удосконалення 
психофізичного потенціалу людини, поліпшує 
всі процеси свідомої діяльності, підвищує рі-
вень психофізичного стану, виробляє найваж-
ливіші властивості особистості: працездатність, 
відповідальність тощо.

ДЕЯКІ КЛІНІКО-ФІЗІОЛОГІЧНІ І ПАТО-
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СТРЕСОРІВ У 

ВІДДАЛЕНОМУ ПЕРІОДІ ЛЕГКОЇ ЗАКРИТОЇ 
ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЇ ТРАВМИ

О. В. Коршняк
ДУ «Інститут неврології, психіатрії та 

наркології НАМН України»

Проблема нервово-психічних розладів ек-
зогенно-органічного ґенезу – досить поширена 
патологія у теперішній час. Однією з провідних 
причин встановлення динамічного невроло-
гічного і психіатричного спостереження у осіб 
з екзогенно-органічними захворюваннями 
головного мозку є психопатологічні наслідки 
черепно-мозкової травми (ЧМТ). Наявність в 
анамнезі ЗЧМТ, у різному проміжку часу потому, 
проявляється різноманіттям клінічних варіацій 
віддалених наслідків, що протікають з частими 
станами декомпенсації, тимчасової непрацез-
датності, з подальшою інвалідизацією. Зроста-
юча актуальність проблеми обумовлена її по-
ширеністю, суттєвим впливом на якість життя і 
соціальне функціонування людини. 

Травматична хвороба, як і будь-який інший 
патофізіологічний процес, супроводжується 
десинхронізацією параметрів гомеостазу в ор-
ганізмі людини. Ще у 1936р. канадський вчений 
Ганс Сельє (H. Selye), у своїй концепції стресу 
встановив, що різні фізіологічні стани, не див-

лячись на різноманіття їх проявів, обумовлених 
специфікою дії конкретних чинників, мають ти-
пову неспецифічну реакцію, і можуть викликати 
стереотипну неспецифічну відповідь організму 
у вигляді стимуляції кори надниркових залоз та 
атрофії тимо-лімфатичного апарату тощо.

Патогенез ураження нервової системи 
при соматичних захворюваннях обумовле-
ний, головним чином, обмінними, токсични-
ми, судинними і рефлекторними розладами. 
Зсув гомеостазу, як внутрішній стрес-чинник, 
запускає каскад патологічних механізмів, що 
безпосередньо впливають на нервову ткани-
ну (нейрони, аксони, синапси, гліозні клітини 
тощо). В контексті щодо головного мозку, цере-
бральний гомеостаз можна визначити, як ста-
більне функціонування мозку та його окремих 
систем у фізіологічних межах в період спокою 
і при природньо-виникаючих збуреннях. У най-
більш загальному значенні – можна відмітити, 
що це є взаємодія активуючих (збуджуючих) та 
деактивуючих (інгібіторних, сомногенних) ре-
тикуло-таламо-кортикальних систем мозку, які 
забезпечують функціонування мозку та проті-
кання закономірно-змінюючих функціональних 
станів. Синхронізуючі та десинхронізуючі систе-
ми є складовою частиною лімбіко-ретикулярно-
го комплексу, інтегративної системи, що здійс-
нює надсегментарну вегетативну регуляцію.  

У той час, як стан спокою – викликає зни-
ження реактивності гіпоталамуса, а отже, і 
зниження емоційної збудливості, що веде до 
зменшення низхідних корково-гіпоталамо-сома-
тичних розрядів в системі зворотнього зв’язку.

Особливості психоемоційних стресорів 
полягають в їх тенденції до хронізації та само-
посиленню. На відміну від гуморальних показ-
ників, – їх точні значення не піддаються чітко-
му підрахунку і вимірюванню, а використання 
суб’єктивних опитувальників – виявляє значні 
варіації щодо кінцевого значення показників. 
Водночас із цим, психічні стресори – є значно 
менш запобіжними, ніж фізичні, і можуть діяти 
навіть у відсутності подразника, що потребує 
іншого підходу в питаннях терапевтичних та ре-
абілітаційних заходів.  

Таким чином, вивчення та розуміння цих 
двох ланок патогенезу допоможе більш якісно 
й індивідуально підійти до подальшої схеми па-
тогенетичних методів лікування та формування 
комплаєнсу.
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ПОСЛЕДСТВИЯ ИМИТАЦИИ ОРГАЗМА 
У ЖЕНЩИН

Кочарян Г. С.
Харьковская медицинская академия 

последипломного образования

Как известно, оргазм может быть как ис-
тинным, так и ложным (имитируемым, симу-
лируемым, фальсифицируемым). Статистика 
утверждает, что от 63 до 92% всех женщин хотя 
бы однажды прибегали к имитации оргазма, а 
26% женщин подделывают оргазм каждый раз, 
когда они занимаются сексом. Анализ показы-
вает, что имитация оргазма может вести к сле-
дующим последствиям: 

1. Одним из негативных последствий ими-
тации оргазма женщиной может стать возника-
ющее к ней недоверие. Распознав, что она его 
обманывает, мужчина перестает доверять ей и 
в других вопросах, что вызывает сложности во 
взаимоотношениях вне спальни и значительно 
повышает возможность развода. Если мужчина 
узнает, что его партнерша имитирует оргазм, то 
у него могут сформироваться серьезные ком-
плексы и недоверие по отношению к женщине. 
Даже если она начнет испытывать истинный 
оргазм, то не исключено, что мужчина будет 
насторожен и продолжать подозревать ее в об-
мане. 

2. «Подделка ведет к отключению от ваших 
телесных ощущений и восприятий», – говорит 
Грейси Ландес (Gracie Landes), сексуальный и 
семейный терапевт из Нью-Йорка. И это разъ-
единение может обусловить более трудное 
достижение оргазма, поскольку, чтобы достичь 
кульминации, человеку необходимо «присут-
ствовать».

3. Чем чаще женщина имитирует оргазм, 
тем более вероятно, что истинный оргазм бу-
дет возникать у нее все реже и реже. Особенно 
вредна опасность постоянной имитации оргаз-
ма, создающая прочный патологический пове-
денческий стереотип, который прочно фикси-
руется. 

4. Постоянное отсутствие оргазма может 
привести к хроническим заболеваниям орга-
нов малого таза, спровоцированным застойны-
ми явлениями в них. Естественно, что такой сце-
нарий возможен при выраженном сексуальном 
возбуждении женщины.

5. Сообщается, что при сексуальном воз-
буждении у женщин происходит активный вы-

брос в кровь эстрогенов, и это вызывает прилив 
крови к половым органам и молочным желе-
зам. Если женщина во время секса испытала 
полноценный оргазм, ее организм достаточно 
быстро приходит в норму. Если же его не было, 
то для восстановления исходного гормональ-
ного уровня потребуется значительно больше 
времени. Это чревато развитием мастопатии и 
разрастанием миометрия, что способствует об-
разованию миомы. 

6. Делая вид, что каждый раз мужчина 
доставляет женщине неземное удовольствие, 
хотя на самом деле этого не происходит, жен-
щина не добьется от него никакого изменения 
в поведении. Он будет уверен, что все делает 
так, как надо, и не будет изменять свою технику, 
что исключит возможность достижения истин-
ного оргазма. Не следует имитировать быстрое 
наступления оргазма, так как в будущем это 
может оказать неблагоприятное влияние на 
последующее прилежание и усердие партнера 
и исключит возможность наступления у женщи-
ны истинного оргазма. 

7. Имитация оргазма может препятство-
вать наступлению настоящего оргазма. Во вре-
мя полового акта, чтобы избежать подозрений, 
женщине все время приходится думать о том, 
что она должна сымитировать. В таких случаях 
испытать истинный оргазм довольно трудно.

8. Можно встретиться с сообщениями о 
том, что имитация оргазма некоторыми жен-
щинами может привести к наступлению ис-
тинного оргазма. М. Сильвер (М. Silver) пишет: 
«Но, очевидно, подделка не всегда плоха для 
вашей сексуальной жизни». Согласно исследо-
ванию Эрин Б. Купер (Erin B. Cooper), доктор-
анта клинической психологии в Университете 
Темпл (Temple University), притворство в оргаз-
ме может фактически увеличить сексуальное 
удовлетворение женщины. Она представила 
результаты своего исследования на Ежегодной 
конвенции Американской психологической ас-
социации в Сан-Диего. Ее заключение состоит в 
следующем: «Некоторые женщины могут «под-
делывать» это, пока не сделают это», что имеет 
смысл. Если фальсификация оргазма заставит 
вашего партнера больше возбудиться, это мо-
жет вызвать у вас достаточное возбуждение, 
чтобы добраться до «финиша».

Следует обратить внимание на рекомен-
дации J. Lo Piccolo, W. С. Lobitz (1972), которые 
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предложили эффективную технику терапевти-
ческой мастурбации для лечения аноргазмии. 
Программа, предложенная ими, включает 9 по-
следовательных этапов продолжительностью 
1 нед. каждый. На шестом этапе рекомендова-
лась стимуляция вибратором, а также имитация 
переживания оргазма с помощью неартикули-
рованных криков и т.п. в случае возникновения 
подозрения, что женщина стыдится или боится 
«непристойной» утраты самоконтроля. Из этого 
следует, что «прорыв» к оргазму при некоторых 
вариантах психогенной аноргазмии может быть 
облегчен с помощью имитации сексуального 
возбуждения с использованием вокализации.

На основании вышеприведенных данных, 
можно сделать следующие выводы. В большин-
стве случаев имитация оргазма может приво-
дить к неблагоприятным последствиям. Вме-
сте с тем, если речь идет о кратковременных 
случайных связях, то в ряде случаев она может 
быть рекомендована. Также эта имитация мо-
жет быть оправдана, если в некоторых случаях 
она эпизодически используется при длитель-
ных сексуальных отношениях. Существует воз-
можность положительного влияния имитации 
оргазма женщинами за счет того, что она вли-
яет на степень сексуального возбуждения муж-
чины, а это приводит к усилению этого возбуж-
дения у женщины и повышает ее способность 
к достижению истинного оргазма. По всей ви-
димости, имитация сексуального возбуждения 
женщиной с использованием вокализации мо-
жет облегчить наступление у нее оргазма при 
некоторых вариантах психогенной аноргазмии.

ПРИЧИНЫ, ПОБУЖДАЮЩИЕ МУЖЧИН К 
ИМИТАЦИИ ОРГАЗМА

Кочарян Г. С.
Харьковская медицинская академия 

последипломного образования

Исследования свидетельствуют о том, что 
к имитации оргазма прибегают не только жен-
щины, но и мужчины, но делают они это гораз-
до реже. По разным данным частота имитации 
оргазма мужчинами составляет от 10 до 50%. 
Называют следующие причины, обусловлива-
ющие ее: 

1. Чтобы не показаться сексуально несосто-
ятельным.
2. Чтобы не обидеть фактом отсутствия ор-
газма свою партнершу. Имитация оргазма у 

молодого человека может быть ожидаемым 
ответом на то, что оргазм у девушки уже на-
ступил, и данная имитация – предсказуемый 
ответ на существующие ожидания, гаранти-
рующий наилучшую реализацию сценария. 
В таких случаях говорят, что «мужчины чув-
ствуют давление на оргазм, так как именно 
им заканчивается секс».

3. Чтобы не ущемить самолюбие партнерши, 
которая может принять на себя ответствен-
ность за неспособность мужчины испытать 
оргазм и почувствовать себя недостаточ-
но любимой, сексуальной и умелой. Если у 
мужчины нет оргазма, то женщина может 
заподозрить его в потере интереса к ней 
или в наличии у него любовницы. Для жен-
щины отсутствие оргазма у мужчины может 
означать ее непривлекательность для него.

4. Чтобы удовлетворить потребность пар-
тнерши в синхронном оргазме, что повыша-
ет ее самооценку.

5. Из-за усталости, которая исключает воз-
можность наступления истинного оргазма.

6. Озабоченность чем-либо, стресс, напри-
мер, проблемы на работе, от которых муж-
чина не может отвлечься даже во время ин-
тимной близости. 

7. Короткая прелюдия или ее отсутствие. 
Мужчины в возрасте нуждаются в прелю-
дии, при ее отсутствии оргазм может не 
наступить. Со временем мужчине требуется 
больше времени, чтобы возбудиться. Это 
касается и достижения наивысшего пика 
наслаждения.

 8. Некоторые мужчины имитируют оргазм, 
чтобы продемонстрировать женщине боль-
шую чувственность и сексуальность, чем у 
них имеется на самом деле, тем самым про-
изводя впечатление.

9. Прием значительных количеств алкоголя, 
что затрудняет наступление оргазма.

10. Часто мужчина, желая в первую очередь 
порадовать оргазмом партнершу, затягива-
ет с собственным. Иногда случается так, что 
самому порадоваться уже не представляет-
ся возможным. Мужчина может несколько 
раз «перетерпеть», пытаясь удовлетворить 
партнершу, и потом уже сам не сможет до-
стигнуть оргазма. В этих случаях для созда-
ния видимости благополучия мужчина мо-
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жет прибегнуть к имитации оргазма.

11. Из-за давления партнера. 

12. Отсутствие интереса к женщине.

13. Однообразие и скука при занятии сек-
сом.

14. Следует отметить, что побудительным 
мотивом к имитации оргазма у мужчин 
может быть отсутствие эякуляции при по-
ловом акте, обусловленное патологией, 
имеющей психогенное или соматогенное 
происхождение. В этих случаях непременно 
следует обратиться за медицинской помо-
щью. 

Р. Крукс, К. Баур (R. Crooks, K. Baur) (2005) 
среди причин имитации оргазма называют 
неэффективную коммуникацию или недоста-
точную осведомленность о сексуальных тех-
никах, попытки таким способом скрыть факт 
ухудшения отношений (Ellison, 2000; Lauersen & 
Graves, 1984).

Charlene L. Muehlenhard и Sheena K. 
Shippee (2010), проведя опрос студентов ко-
лледжа (180 мужчин и 101 женщина), в своей 
статье называют ряд причин, приводящих к 
имитации оргазма. Среди них желание, чтобы 
секс закончился, так как возникновение оргаз-
ма было маловероятным, стремление избежать 
негативных последствий (например, ущемить 
чувства своего партнера) и иметь позитивные 
последствия (например, угодить своему парт-
неру). Также авторы называют желание следо-
вать сексуальному сценарию, в котором жен-
щинам следует получать оргазм от мужчин, а те 
несут ответственность за наступление оргазма 
у женщин. 

СОСТОЯНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 
СФЕРЫ У БЕРЕМЕННЫХ ИЗ ЗОНЫ АТО, 

НАБЛЮДАЮЩИХСЯ В РЕГИОНАЛЬНОМ 
ПЕРИНАТАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ОКЛ ЦЕМП И МК

Криворотько Я.В.
Харьковская медицинская академия 

последипломного образования,
кафедра психотерапии

С момента начала проведения АТО в 
Украине наблюдается существенное измене-
ние общественного сознания и связанные с 
этим психоэмоциональное перенапряжение 
и психологическая дезадаптация людей. Хро-
нический стресс, вынужденное переселение 

из зоны АТО и другие факторы приводят к от-
рицательному влиянию на течение беремен-
ности и увеличению процента осложненных 
родов, ухудшению психоэмоционального со-
стояния женщин, особенно имеющих недоно-
шенных, новорожденных с патологией и на-
ходящихся в тяжелом состоянии после родов 
детей. Особое место в связи с этим занимают 
беременные и родившие женщины-пересе-
ленцы из Луганской и Донецкой областей, 
а также проживающие в зоне АТО. Было об-
следовано 78 женщин. Все беременные и ро-
женицы имели тяжелую соматическую либо 
акушерскую патологию, а также у них были 
выявлены различные непсихотические пси-
хические расстройства. Исследовались бе-
ременные женщины от 18 до 45 лет, из них: 
беременных 67,9%, рожениц 32,1%.

У беременных женщин – переселенцев 
и проживающих в зоне АТО ведущими были: 
астенический и невротический синдромы, 
которые были наиболее распространены и 
составили 49,1%. Тревожно-фобический син-
дром наблюдался у 22,6% женщин. Ведущими 
страхами были: страх военных действий, а 
также страх громких и резких звуков, взры-
вов. Для выехавших из зоны АТО были выра-
жены тревоги и страхи о здоровье и жизни 
близких, которые остались в зоне военных 
действий. Из 25 родивших женщин у 10 были 
преждевременные роды, что составило 40% 
от общего количества родивших. Из них у 
32 % женщин выявлялся тревожно-депрес-
сивный синдром. Переживания родивших, 
в основном, касались здоровья и жизни но-
ворожденных, независимо от начала боевых 
действий. Снижение настроения женщины 
связывали с, в первую очередь, преждевре-
менными родами и возникшими проблемами, 
связанными с появлением недоношенного 
ребенка, тяжелым состоянием новорожден-
ного, семейным конфликтом и отсутствием 
поддержки со стороны близких в трудную ми-
нуту, в связи с их далеким нахождением, так 
как женщины находились в стационаре доста-
точно длительный срок.
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ЛІКУВАННЯ ПОРУШЕНЬ СНУ У ХВОРИХ НА 
НЕВРОТИЧНІ РОЗЛАДИ

Кудінова О.І.
Харківська медична академія післядипломної 

освіти,
кафедра психотерапії

Відомо, що однією з найпоширеніших 
форм вегетативної дисфункції є панічний роз-
лад (ПР), що проявляється пароксизмальними 
порушеннями у вигляді панічних атак (ПА) з ве-
гетативними, емоційними та ідеаторними вклю-
ченнями.

ПА звичайно виникають на тлі психоген-
них (кульмінації конфлікту, гострого стресово-
го впливу), а також біологічних (гормональна 
перебудова, початок половою життя). У той же 
час, у загальних діагностичних критеріях ПР 
зазначено, що ПА розвиваються поза яким-не-
будь зв’язком з поточними психологічними 
факторами.

Детально вивчивши проблему та взявши 
до уваги світовий досвід, нами було проведено 
клініко-психопатологічне дослідження 40 хво-
рих на ПР, що в результаті дозволило визначити 
структуру проявів та загальні закономірності 
формування непсихотичних порушень психіч-
ної сфери.

В результаті роботи була побудована си-
стема психотерапії за етапним та мультимо-
дальним принципами. Вона включала в себе 
наступні етапи:

I етап «Оцінювання психоемоційного ста-
ну» – починався з моменту надходження хворо-
го в стаціонар і був спрямований на визначення 
стану емоційної сфери та мішеней психокорек-
ції (1 сеанс).

II етап «Формування комплаєнсу» – містив 
в собі заходи з формування комплаєнсу, пер-
винного встановлення психологічного контак-
ту та формування позитивної мотивації до ліку-
вання (2 сеанси).

III етап «Психотерапія і психокорекція» – 
включав індивідуальну і групову психотерапію, 
що були спрямовані на зміни активної життєвої 
стратегії, самосприйняття шляхом усвідомлен-
ня змісту життя та його якості, наявності важли-
вої стратегічної мети (10 сеансів).

IV етап «Психологічний супровід та аналіз 
ефективності системи психотерапії» – включав 
4 сеанси індивідуальної психотерапії з елемен-
тами сімейної психокорекції.

Розроблена схема показала свою значну 
ефективність. Значне поліпшення було визна-
чено у 14 пацієнтів, незначне у 4 пацієнтів, та у 2 
хворих практично без змін.

ПЕРЕВАЖАЮЧІ СТРАТЕГІЇ КОПІНГ-
ПОВЕДІНКИ У ОСІБ З РІЗНОЮ 

СПРЯМОВАНІСТЮ ЛОКУСУ КОНТРОЛЮ

Курганов Р.І., Селюкова Т.В.
Національний університет 
цивільного захисту України

Актуальність проблеми полягає в тому, що 
умови, в яких протікає життєдіяльність сучасної 
людини, часто по праву називають екстремаль-
ними і стимулюючими розвиток стресу. Це пов’я-
зано з багатьма чинниками і погрозами, у тому 
числі політичними, інформаційними, соціаль-
но-економічними, екологічними, природними.

Для того, щоб упоратися із стресовими 
ситуаціями, людина впродовж свого життя ви-
робляє так звані копінг-стратегії, тобто систему 
цілеспрямованої поведінки по свідомому опа-
нуванню ситуації для зменшення шкідливого 
впливу стресу. Зараз можна говорити про за-
гальне зниження відчуття безпеки і захищено-
сті сучасної людини. Ситуація загрози життю в 
сучасному світі все більше стає звичним атрибу-
том так званого мирного життя. Це пов’язано в 
першу чергу з підвищенням загрози фізичного 
та іншого насильства, терористичних актів, тех-
ногенних і екологічних катастроф тощо.

Вивчення локусу контролю (ЛК) дозволяє 
визначити особову характеристику, що відо-
бражає схильність індивіда приписувати відпо-
відальність за успіхи і невдачі своїй активності, 
або зовнішнім обставинам, умовам і силам. Зв’я-
зок спрямованості локусу контролю і моделі 
поведінки людини у стресових ситуаціях ґрун-
тується на таких важливих аспектах людського 
життя, як відповідальність, схильність до рішу-
чих дій. Відповідальність людини за своє життя 
є важливою характеристикою життєвої позиції, 
яка розглядається як здатність людини до орга-
нізації своєї життєдіяльності. Узагальнюючи всі 
наявні досягнення особистості, життєва позиція 
починає визначати її спрямованість.

Ступінь розвиненості почуття відповідаль-
ності може розглядатися як одне з головних 
відносин до життя. Давно було відмічено, що 
люди по-різному визначають причини своїх 
життєвих успіхів і невдач. Одні більшою мірою 
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схильні брати на себе відповідальність за те, 
що відбувається з ними, шукати причини того, 
що відбувається в особливості свого характеру 
і поведінки, в наявності чи відсутності якихось 
рис особливості (інтернальний ЛК). Інші покла-
дають цю відповідальність на оточуючих людей, 
події, що відбуваються, на збіг обставин, долю 
тощо (екстернальний ЛК).

Методологічною основою дослідження 
локусу контролю були основні теоретичні та 
методологічні положення, сформульовані у 
працях таких дослідників як Дж. Роттер, А. Бан-
дура, Д. Майерс, Р. Лао та ін. Вітчизняні вчені, 
що вивчали дану проблему – С. Пантелєєв, В. 
Столін, Є. Бажин, Є. Голинкіна. Теоретичною і ме-
тодологічною основою дослідження стратегій 
копінг-поведінки були праці таких дослідників 
як А. Лазарус, С. Фолкман.

В нашому дослідженні були використані 
наступні методики: для визначення спрямо-
ваності локусу контролю – методика «Рівень 
суб’єктивного контролю» Дж. Роттера. Для ви-
явлення переважаючих моделей копінг-пове-
дінки була використана методика «Індикатор 
копінг-стратегій» Д. Амірхана. В дослідженні 
взяли участь 80 респондентів віком 18 – 22 ро-
ків.

В результаті проведеного дослідження ми 
зробили наступні висновки.

Теоретичні підходи вивчення проблеми 
стратегій копінг-поведінки та локусу контролю 
в працях зарубіжних і вітчизняних авторів доз-
волили відмітити, що копінг – це безупинно мін-
ливі когнітивні і поведінкові спроби впоратися 
із специфічними зовнішніми або внутрішніми 
вимогами, які оцінюються як надмірні або пере-
вищують ресурси людини. До копінг-ресурсів, 
що допомагають впоратися із стресогенними 
ситуаціями відноситься поняття спрямованості 
локусу контролю як риси особистості, що ви-
ражається у схильності людини брати на себе 
відповідальність за події, що відбуваються або 
заперечувати свою відповідальність і припису-
вати її зовнішнім обставинам.

В дослідницькій частині роботи – визначи-
ли типи спрямованості локусу контролю і виді-
лили три групи випробовуваних, які володіють 
різним ступенем інтернальності-екстерналь-
ності локусу контролю: 1 група – екстернали 
(40%), 2 група – інтернали (32%), 3 група – про-
міжний тип (28%).

Вивчили домінуючі копінг-стратегії у осіб 
в виділених групах обстежених. При порівнянні 
базисних стратегій у групах з різною локалізаці-
єю локус контролю, отримані результати дають 
нам можливість стверджувати, що інтерналь-
ний тип локусу контролю знаходить яскраве ви-
раження у копінг-стратегії вирішення проблеми 
(p ≤ 0,01). Екстернали переважно використо-
вують стратегію уникнення (p ≤ 0,01), у той час 
як проміжний тип намагається застосовувати в 
разі зіткнення з проблемою різноманітні стра-
тегії поведінки. Так як проміжний тип володіє 
більш широкими можливостями змінювати 
свою поведінку в залежності від вимог ситуа-
ції, нам здається, що це робить його найбільш 
адаптивним в порівнянні з особами інших типів, 
а отже позиція проміжного типу є найбільш ви-
гідною і ефективною при зіткненні зі стрес-си-
туацією.

ПСИХОПРОФІЛАКТИКА РОЗЛАДІВ 
АДАПТАЦІЇ У ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ 

ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ

Лещина І.В., Мозгова Т.П., Латанська Н.С.
Харківський національний медичний 

університет, м. Харків

Вступ. Порушення психічного здоров’я 
внаслідок психологічної травми, пов’язаної з 
війнами та конфліктними ситуаціями, є сер-
йозною проблемою системи охорони здоров’я 
багатьох країн світу. І, нажаль, сьогодні Україна 
не є винятком. Великий тягар наслідків зброй-
ного конфлікту лягає на плечі цивільного на-
селення. За даними Державної служби України 
з надзвичайних ситуацій, в країні налічується 
понад один мільйон внутрішньо переміщених 
осіб, серед яких значну частку складають осо-
би молодого віку та студентська молодь. У осіб, 
які мають досвід перебування в зоні збройно-
го конфлікту, спостерігається широкий спектр 
психічних розладів, в структурі яких важливе 
місце посідають розлади адаптації, що мають 
несприятливі психосоціальні наслідки. Розроб-
ка та впровадження заходів психопрофілактики 
розладів адаптації у внутрішньо переміщених 
осіб молодого віку в університетському серед-
овищі на сьогодні є одним з найактуальніших 
питань збереження їх психічного здоров’я. За-
значене вище визначає мету дослідження: на 
підставі комплексного дослідження розробити 
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систему психопрофілактики розладів адаптації 
у внутрішньо переміщених осіб молодого віку.

Матеріали та методи дослідження. Впро-
довж 2014-2016 років було обстежено 126 сту-
дентів-медиків 2-6 курсів, яких було переведе-
но на навчання до ХНМУ з навчальних закладів, 
розташованих на території Донецької та Луган-
ської областей, серед яких 78 (61,9%) учасників 
жіночої статі та 48 (38,9%) чоловіків. Середній 
вік обстежених склав 20,22±0,058 років. В рам-
ках проведеного дослідження встановлені та 
систематизовані соціально-демографічні, клі-
ніко-анамнестичні, клініко-психопатологічні, 
психодіагностичні аспекти стану психічного 
здоров’я внутрішньо переміщених осіб з числа 
студентської молоді, що лягли в основу розроб-
ки, впровадження та оцінки ефективності систе-
ми психопрофілактики адаптаційних розладів. 

Результати дослідження та їх обговорен-
ня. Зміни функціонування  психічної діяльності 
у формі сильних негативних емоцій, таких як 
страх, тривога, поведінкових порушень, ро-
зумової і фізичної перевтоми, трансформації 
системи базисних переконань спостерігалися 
у 86% обстежених. При цьому клінічно окрес-
лені прояви розладів адаптації було виявлено 
у 32 осіб (25,4%). Найбільш представленими 
формами адаптаційних розладів  були змішана 
тривожно-депресивна реакція (F43.22) – 46,8% 
та короткочасна депресивна реакція (F43.20) – 
34,3%. При цьому змішані тривожно-депресив-
ні реакції частіше діагностували у студенток, 
чоловіки достовірно частіше (p<0,05) виявляли  
короткочасну депресивну реакцію. 

Важливим елементом збереження психіч-
ного здоров’я внутрішньо переміщених осіб 
молодого віку є впровадження заходів психо-
профілактики розладів адаптації. Первинна 
профілактика була спрямована на встанов-
лення та усунення маркерів ризику розвитку 
дезадаптивних станів у студентів з числа вну-
трішньо переміщених осіб, з подальшим про-
веденням комплексу заходів, що спрямовані на 
вирішення побутових питань й потенціювання 
резистентності до психічних розладів, підви-
щення рівня захищеності, соціалізації, профе-
сійних мотивації та самовизначення, оптиміза-
ції способу життя, навчання та відпочинку тощо. 
Вторинна психопрофілактика була направлена 
на ранню діагностику та прогноз динаміки роз-
ладів адаптації з застосуванням розробленого 

в ході дослідження скринінгу. Заходи в струк-
турі третинної психопрофілактики базувалися 
на якісній оцінці клінічної картини розладів 
адаптації, її інтерпретації з прийняттям опти-
мального клінічного рішення та полягали у 
комплексному застосуванні психокорекції й 
психофармакотерапії. Їх метою були клінічне 
одужання та запобігання поглиблення наявних 
психічних розладів. Психопрофілактична робо-
та зі студентами проводилась з диференціацією 
за статтю, що обумовлено наявністю значної 
кількості достовірних розбіжностей по резуль-
татам соціально-демографічного, клінічного, 
клініко-анамнестичного, клініко-психопатоло-
гічного досліджень у чоловіків та жінок. 

Таким чином, емоційні розлади, загострен-
ня рис особистості, поведінкові порушення, 
трансформація системи базисних переконань 
є найважливішими компонентами дезадаптив-
них розладів у внутрішньо переміщених осіб 
студентів, що призводять до значних неспри-
ятливих психосоціальних та академічних на-
слідків. Розробка та своєчасне впровадження 
в університетському середовищі психопрофі-
лактичних заходів розладів адаптації є однією 
з пріоритетних напрямків збереження та укрі-
плення здоров’я студентів-внутрішньо перемі-
щених осіб та повинні бути комплексними, ди-
ференційованими та максимально наближені 
до споживача.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ АДДИКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ 
У ПІДЛІТКІВ, ТИМЧАСОВО ПЕРЕМІЩЕНИХ 

З ЗОНИ ЛОКАЛЬНИХ БОЙОВИХ ДІЙ

Лісова Є.В.
Харківська медична академія післядипломної 

освіти, кафедра наркології

На тлі бойових дій у східних регіонах Укра-
їни, із зони проведення антитерористичної 
операції спостерігається переміщення великої 
кількості людей, в тому числі дітей і підлітків. 
За даними психологічного дослідження, яке 
проводилося під егідою Дитячого Фонду ООН 
(ЮНІСЕФ) у Донецькій області, майже 40% дітей 
віком 7-12 років та більша частина дітей віком 
13-18 років стали безпосередніми свідками по-
дій, пов’язаних із війною. Відповідно 14% та 13% 
з них бачили танки та іншу військову техніку, 
13% та 22% – бачили бої та сутички, 4% і 15% – 
побиття знайомих людей, 6% та 5% – стали свід-
ками погроз застосування зброї. Декілька осіб 
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з опитаних бачили вбитих і тяжкопоранених. 
Також 76% дітей віком 7-12 років та 43% дітей 
віком 13-18 років відчували страх, коли ставали 
свідками вищеописаних подій.

Підлітковий вік є яскравим прикладом 
психофізіологічної преформації, яка робить 
людину особливо чутливою і вразливою до 
зовнішніх факторів впливу. Емоційні пережи-
вання, такі як тривожні, депресивні, відчуття 
самотності, страху за своє життя та життя близь-
ких є предикторами формування різних форм 
аддикцій. Такі стани можуть поєднуватися з 
психічними відхиленнями й розладами, які по-
чинаються в підлітковому віці. У зв’язку з вище-
зазначеним, суттєво підвищується роль та зна-
чимість розробки та впровадження програм з 
попередження та боротьби з формуванням ад-
диктивної поведінки у систему психосоціальної 
реабілітації підлітків, тимчасово переміщених з 
зони локальних бойових конфліктів.

За умови згоди батьків та самих підлітків, 
тимчасово переміщених з зони проведення 
АТО, нами обстежено групу з 30 осіб віком від 13 
до 18 років, які проходили психосоціальну ко-
рекцію в центрі психосоціальної реабілітації ді-
тей та підлітків «Фельдман Екопарк» впродовж 
6 місяців. Окрім стандартного обстеження, яке 
проводять при відборі у групи психосоціальної 
корекції, було проведено опитування підлітків 
стосовно їх відношення до вживання психоак-
тивних речовин (ПАР) та обізнаності про нар-
котичні речовини і формування залежності від 
них. Використовувався клініко-соціальний та 
клініко-анамнестичний методи діагностики.

На основі проведеного обстеження були 
визначені наступні фактори формування аддик-
тивної поведінки у дітей та підлітків, переміще-
них з зони АТО:

 перебування в умовах бойових дій знач-
но посилює потребу та прискорює пошук 
швидкого позбавлення стану дистресу;

 основними мотиваційними спонуканнями 
до вживання ПАР у обстежених були праг-
нення до відчуття: релаксації; стимуляції 
мозкової та фізичної діяльності в умовах 
дистресу; до покращення психоемоційно-
го стану;

 превалювання у формуванні інтересу та 
мотивації до вживання ПАР мали внутріш-
ньосімейні стосунки та приклад аддиктив-
ної поведінки батьків;

 спостерігалося парадоксальне (негатив-
не) ставлення підлітків до алкоголізації 
батьків та родичів, при тому, що у багатьох 
дітей на тлі цієї ситуації сформована схиль-
ність до спиртного;

 найбільший інтерес у більшості підлітків 
віком від 13 до 15 років виявлявся до таких 
ПАР: нікотин, гуарана та таурин у складі 
енергетичних напоїв, похідні марихуани та 
«спайси», слабоалкогольні напої; у віці від 
16 до 18 років - частіше викликали інтерес 
нікотин, слабо-алкогольні та міцні алко-
гольні напої (пиво, горілка тощо), похідні 
марихуани, «спайси» і кодтерпін.

Висновки:

1. Діти і підлітки, переміщені із зони бойо-
вих дій, потребують уваги та психореабілітацій-
ної роботи не тільки психологів, психотерапе-
втів, а й підліткових наркологів.

2. Важливим завданням психотерапевтич-
ної та наркологічної служби є розробка та впро-
вадження в систему психосоціальної реабіліта-
ції психоосвітніх програм, психотерапевтичних 
превентивних заходів стосовно профілактики 
аддиктивної поведінки серед дітей та підлітків.

3. Активна взаємодія наркологічної служ-
би з організаціями, які надають психологічну 
та психотерапевтичну допомогу переміщеним 
особам з зони АТО, сприяють покращенню пси-
хогігієнічної та психопрофілактичної допомоги 
дітям і підліткам.

4. Родини дітей та підлітків, тимчасово пе-
реміщених із зони АТО, при наявності осіб, які 
зловживають психоактивними речовинами, по-
требують сімейної психокорекції.

ФЕНОМЕН АФІЛІАЦІЇ ЯК СКЛАДОВОЇ 
САМОРЕГУЛЯЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

Махонько Д.С., Селюкова Т.В.
Національний університет цивільного 

захисту України

Спілкування в житті людини є засобом вза-
ємодії, за допомогою котрого люди встановлю-
ють контакт, обмінюються певною інформацією 
та пізнають один одного. Проблема підвищення 
ролі афіліативної потреби не так давно стала 
предметом наукового дослідження в психології. 
Це пов’язано з тією обставиною, що афіліатив-
на потреба як психологічний феномен істотно 
впливає на всю особистість в цілому, підвищує 
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мотивацію і продуктивність діяльності і роз-
ширює уявлення про її ефективність. Афіліація 
– це прагнення бути в товаристві інших людей, 
потреба людини в створенні теплих, емоцій-
но-значущих стосунків з іншими людьми. Праг-
нення до зближення з людьми, дружба, любов, 
спілкування – все це підпадає під поняття афі-
ліації. Формування даної потреби обумовлено 
характером взаємин з батьками, з однолітками 
і може порушуватися при провокуванні ситуа-
цій, пов’язаних із тривогою і невпевненістю у 
собі, що призводять до виникнення почуття са-
мотності, безпорадності.

Проблема афіліації визначається соціаль-
ним контекстом. Мова йде про міжособистісну 
взаємодію, у процесі котрої реалізується афілі-
ативна потреба особистості, причому життя лю-
дини є тією площиною, що сприяє задоволенню 
афіліативної потреби та постійно її актуалізує. 
Комунікативний простір міжособистісних від-
носин відкриває широкі можливості особи-
стості – саморозкриття, прийняття, розуміння 
тощо, в основі котрих лежить довіра. Часто у 
розбудові міжособистісних стосунків має місце 
депривація афіліативної потреби, що призво-
дить до деформації особистості. Страх відки-
дання – очікування нерозуміння, невдачі при 
побудові відносин, формується на підставі по-
переднього досвіду, а також пов’язаний з осо-
бистісними особливостями – це негативна сто-
рона афіліації. Саме через нього люди прагнуть 
до прийняття їх іншими людьми. Тому потреба в 
афіліації (прагнення до прийняття) і страх відки-
дання пов’язані один з одним.

Важливим елементом в житті людини є 
формування сприятливого психологічного 
клімату, який дозволяє не тільки значно підви-
щувати ефективність здійснюваної діяльності, 
але і сприяє створенню оптимальних умов для 
розвитку особистості. Цьому сприяє розвиток 
афіліативної потреби.

Таким чином, афіліація як здатність і потре-
ба контактувати з людьми, бути членом групи, 
взаємодіяти з оточенням, робити і приймати 
допомогу є необхідною умовою становлення 
особистості.

ПОБУДОВА МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ 
І ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНОЇ ДОПОМОГИ З 

УРАХУВАННЯМ РЕФОРМ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ’Я

Михайлов Б.В.
Харківська медична академія післядипломної 

освіти, кафедра психотерапії

Зважаючи на важливість поліпшення сис-
теми надання медичної допомоги населенню 
України в умовах реформування галузі охоро-
ни здоров’я і необхідність формування нових 
організаційних форм функціонування лікуваль-
но-профілактичних закладів, хотів би винести 
на професійне громадське обговорення пропо-
зиції по функціонуванню медико-психологічної 
і психотерапевтичної служби.

Європейським планом дій по охороні пси-
хічного здоров’я, до якого Україна приєдналася 
в 2005 році на Конгресі ВООЗ в Гельсінкі, перед-
бачено: «Забезпечити надання послуг у галузі 
охорони психічного здоров’я з урахуванням 
вікових та гендерних особливостей службами 
первинної медико-санітарної допомоги та спе-
ціалізованими установами, що функціонують у 
рамках єдиної мережі. Забезпечити доступ до 
психотропних препаратів і простим психоте-
рапевтичним процедурам на рівні первинної 
медико-санітарної допомоги при найбільш по-
ширених, а також важких психічних розладах, 
особливо щодо осіб з тривалими і стабільними 
психічними розладами, які проживають в да-
ній громаді. Надавати за місцем проживання 
комплексну та ефективну лікувальну допомогу 
(включаючи психотерапію та медикаментозне 
лікування) з найменшими побічними ефектами, 
особливо коли мова йде про молодих людей, у 
яких вперше розвилася проблема психічного 
здоров’я».

В даний час істотно зростає роль психоте-
рапії і медичної психології як в загальній системі 
надання медичної допомоги населенню, так і у її 
спеціалізованій ланці – соціально-орієнтованій 
психіатричній допомозі. В структурі загально-
соматичної мережі психокорекція та психотера-
пія повинні застосовуватися як основний метод 
у лікуванні таких розповсюджених патологіч-
них станів, як: психосоматичні захворювання, 
невротичні і депресивні розлади, які перебіга-
ють під «маскою» соматичних захворювань.

В спеціалізованій психіатричній мережі 
психокорекція і психотерапія є єдиними засо-
бами психосоціальної реабілітації хворих на 
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психічні розлади для відновлення рівня їх со-
ціального функціонування і підвищення якості 
життя.

Діяльність психотерапевтів, лікарів-пси-
хологів, практичних психологів регламентуєть-
ся Наказом МОЗ України «Про затвердження 
Порядку застосування методів психологічного 
і психотерапевтичного впливу» від 15.04.2008 
року №199 зареєстрований Міністерством юс-
тиції за № 577/15268 від 03.07.2008 року, який 
визначає сферу їх компетенції, а саме:

6.1. Обсяг застосування методів психоло-
гічного впливу як професійної діяльності пси-
холога в лікувально-профілактичних закладах: 
визначення, корекція, реабілітація, профілакти-
ка порушень взаємин з оточуючим соціальним 
середовищем людини (соціально-психологічна 
корекція, профілактика, реабілітація); психо-
логічне забезпечення навчально-виховного 
процесу (визначення психофізичного розвитку 
дітей, психолого-педагогічна корекція, профі-
лактика, реабілітація).

6.2. Обсяг застосування методів психо-
логічного і психотерапевтичного впливу як 
професійної діяльності лікаря-психолога: діа-
гностика, корекція психічного стану людини, її 
особистості, реабілітація, профілактика психіч-
них розладів (медико-психологічна діагности-
ка, корекція, профілактика, реабілітація).

6.3. Обсяг застосування методів психоло-
гічного і психотерапевтичного впливу як про-
фесійної діяльності лікаря-психотерапевта: діа-
гностика, лікування, профілактика, реабілітація 
розладів психіки і поведінки, кризових станів, 
соматичних розладів, в походженні яких про-
відним чинником є психологічний.

На первинному рівні – має бути проведена 
підготовка лікарів загальної практики – сімейної 
медицини навичкам скринінгового виявлення 
хворих на невротичні і соматоформні розлади, і 
психосоматичні розлади з психоемоційними по-
рушеннями для направлення в лікувально-про-
філактичні заклади вторинного рівня.

В загальносоматичній мережі. На вторин-
ному рівні:

– лікарня інтенсивного лікування – має 
бути створений кабінет лікаря-психолога / 
практичного психолога; контингент – хворі на 
гострі соматичні стани, у яких сформувалися 
вторинні психічні розлади – гострі реакції на 
стрес, депресивні, невротичні стани тощо;

– лікарня планового лікування – має бути 
створено психосоматичне відділення, психо-
терапевтичне відділення, кабінет лікаря-пси-
хотерапевта, лікаря-психолога / практично-
го-психолога; контингент – хворі на соматичні 
захворювання, у яких сформувалися коморбідні 
стани у вигляді невротичних, пов’язаних зі стре-
сом і соматоформних розладів, вегето-судинної 
дистонії, психосоматичні захворювання тощо;

– лікарня відновного лікування – мають 
бути створені психотерапевтичні відділення, ка-
бінети лікаря-психотерапевта, лікаря-психоло-
га / практичного-психолога; контингент – хворі 
на соматичні захворювання, у яких сформува-
лися коморбідні стани у вигляді невротичних, 
пов’язаних зі стресом і соматоформних розла-
дів, вегето-судинної дистонії, психосоматичні 
захворювання тощо;

– багатопрофільна дитяча лікарня інтен-
сивного лікування – має бути створений кабі-
нет лікаря-психолога / практичного-психолога; 
контингент – невротичні розлади дитячого віку.

Методи, які вживають лікарі-психотерапе-
вти і лікарі-психологи на вторинному рівні:

1. раціональної психотерапії;
2. сімейної психотерапії;
3. сугестивної (ауто- та гетеро-) психотера-

пії;
4. тренінги психосоціальної реабілітації 

(тренінг позитивного самосприйняття та впев-
неної поведінки, комунікативний тренінг, рі-
шення проблем міжособистісної взаємодії, ког-
нітивних функцій та інші);

5. арт-терапії.
Лікарі-психотерапевти і лікарі-психологи 

також використовують сполучену фармакоте-
рапію – атипові нейролептики, антидепресанти, 
транквілізатори.

До реалізації методів, перелічених в п.п. 1, 
2, 4, 5 можуть залучатися практичні психологи.

На третинному рівні:
– обласна лікарня (обласна дитяча лікар-

ня) – мають бути створені психосоматичне від-
ділення, психотерапевтичне відділення; кон-
тингент – хворі на соматичні захворювання, у 
яких сформувалися коморбідні стани у вигляді 
невротичних, пов’язаних зі стресом і сомато-
формних розладів, вегето-судинної дистонії, 
психосоматичні захворювання;

– медико-психологічний центр – мають 
бути створені психотерапевтичні відділення, ка-
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бінети лікаря-психотерапевта, лікаря-психолога 
/ практичного психолога. Контингент – хворі на 
розлади психіки і поведінки, за виключенням 
гострих психотичних станів, хворі на вегето-су-
динну дистонію, психосоматичні захворювання;

– клініки науково-дослідних інститутів 
– мають бути створені психотерапевтичне від-
ділення, кабінет лікаря-психотерапевта, ліка-
ря-психолога / практичного психолога; кон-
тингент – хворі на соматичні захворювання, у 
яких сформувалися коморбідні стани у вигляді 
невротичних, пов’язаних зі стресом і сомато-
формних розладів, вегето-судинної дистонії, 
психосоматичні захворювання.

Мають бути створені кабінети лікаря-пси-
холога, практичного психолога, кабінет ліка-
ря-психотерапевта.

Методи, які вживають лікарі-психотерапе-
вти і лікарі-психологи на третинному рівні:

1. Раціональної психотерапії;
2. Сімейної психотерапії;
3. Сугестивної (ауто- та гетеро-) психотерапії;
4. Тренінги психосоціальної реабілітації 

(тренінг позитивного самосприйняття та впевне-
ної поведінки, комунікативний тренінг, рішення 
проблем міжособистісної взаємодії, когнітивних 
функцій та інші);

5. Арт-терапії;
6. Когнітивно-біхевіоральної психотерапії;
7. Психотерапії психодинамічного напряму;
8. Групової психотерапії, як засобу комп-

лексного особистісно-орієнтованого впливу.
До реалізації методів, перелічених в п.п. 1, 

2, 4, 5, 6, 8 можуть залучатися практичні психо-
логи.

Лікарі також використовують сполучену 
фармакотерапію – атипові нейролептики, анти-
депресанти, транквілізатори.

Спеціалізована психіатрична допомога. 
Обласна психіатрична (психоневрологічна) 
лікарня. Контингент – хворі на гострі розлади 
психіки і поведінки. Мають бути створені кабі-
нети лікаря-психолога, практичного психолога, 
кабінет лікаря-психотерапевта.

Методи, які вживають лікарі-психотера-
певти і лікарі-психологи на третинному рівні в 
структурі спеціалізованої психотерапевтичної 
допомоги:

1. Раціональної психотерапії;
2. Сімейної психотерапії;
3. Сугестивної (ауто- та гетеро-) психоте-

рапії;

4. Тренінги психосоціальної реабілітації 
(тренінг позитивного самосприйняття та впев-
неної поведінки, комунікативний тренінг, рі-
шення проблем міжособистісної взаємодії, ког-
нітивних функцій та інші);

5. Арт-терапії;
6. Когнітивно-біхевіоральної психотерапії;
7. Психотерапії психодинамічного на-

пряму;
8. Групової психотерапії, як засобу комп-

лексного особистісно-орієнтованого впливу.
Сполучена фармакотерапія. До реалізації 

методів, перелічених в п.п. 1, 2, 4, 5, 6, 8 можуть 
залучатися практичні психологи.

ИППОТЕРАПИЯ В РЕАБИЛИТАЦИИ  
УЧАСТНИКОВ АТО С ПТСР 

Михайлов Б.В.1, Водка М.Е.2, Вашките И.Д.1, 
Алиева Т.А.1 

1Харьковская медицинская академия 
последипломного образования,

кафедра психотерапии;
2Международный благотворительный фонд 

«Фонд Александра Фельдмана»

Режим чрезвычайной ситуации суще-
ственно усугубляет условия жизнедеятельно-
сти, а в некоторых случаях полностью меняет 
их, заставляя человека задействовать все воз-
можные резервы организма для обеспечения 
адаптации и компенсаторно-приспособитель-
ных реакций.

Расходование естественных ресурсов ор-
ганизма, таким образом, увеличивается, приво-
дя к более быстрому истощению защитных сил, 
к дезадаптации и, в конечном итоге, к срыву 
адаптационных механизмов.

На сегодня, когда на территории Украи-
ны продолжаются военные действия и вынуж-
денные миграционные процессы, ежедневно 
появляются новые контингенты лиц, подвер-
гающиеся воздействию стрессогенных факто-
ров. Эти контингенты являются группой риска 
относительно возникновения у них различных 
расстройств психики и поведения психогенно-
го происхождения.

Наиболее частым из них является по-
сттравматическое стрессовое расстройство 
(ПТСР).

Целью этого исследования было внедре-
ние Программы медико-психологической ре-
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абилитации у демобилизованных участников 
АТО с ПТСР, которые находятся на реабилита-
ции в санаторно-курортных условиях.

Всесторонняя психосоциальная реабили-
тация 375 комбатантов осуществлялась в ходе 
совместной программы Центра психосоци-
альной реабилитации Фельдман Экопарк, ка-
федрой психотерапии ХМАПО и Клиническим 
санаторием «Клинический санаторий «Бере-
зовские минеральные воды»» в 2015-2016 гг.

Основная психокоррекция пережитой 
травмы проводилась специалистами на базе 
Клинического санатория «Клинический са-
наторий «Березовские минеральные воды»», 
поддерживающая и эмоционально-стабили-
зирующая – на территории центра с помощью 
психотерапевтической облегченной верховой 
езды (ПОВ).

Одним из основных аспектов реабили-
тации комбатантов является восстановление 
их социального функционирования в мирное 
время. Важным аспектом психокоррекционных 
мероприятий является установление взаимо-
действия человека с природой.

Анималотерапия обеспечивает целостный 
и систематизированный терапевтический под-
ход, в котором отношения между комбатантами 
и животными являются движущей силой улуч-
шения актуального самочувствия бойцов.

Главным преимуществом данного направ-
ления является использование психотерапев-
тических методов работы с непосредственным 
пребыванием на лошади или рядом (прогулка). 
При этом на лошади не выполняются никакие 
упражнения или нагрузки, где коневод ведет 
лошадь. ПОВ проводится лицензированным, 
дипломированным психологом/психотера-
певтом, работающим с соответствующей ди-
пломированной профессиональной лошадью. 
ПОВ означает постоянные терапевтические 
отношения с четко установленными целями ле-
чения, разработанные терапевтом совместно с 
клиентом.

Лошадь является неотъемлемой частью 
терапевтического процесса, в котором она обе-
спечивает ценную обратную связь при взаимо-
действии с комбатантами, поскольку обеспечи-
вает доверительный, эмоциональный контакт 
в связи с их врожденной способностью читать 
эмоции и намерения людей.

МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЯМ С НАРУШЕНИЯМИ 

ПОВЕДЕНИЯ

Михайлов Б.В.1, Водка М.Е.2, 
Вашките И.Д.1, Алиева Т.А.1

1Харьковская медицинская академия 
последипломного образования,

кафедра психотерапии;
2Международный благотворительный фонд 

«Фонд Александра Фельдмана»

Одной из главных проблем современного 
общества является ухудшение здоровья детей 
как результат неблагоприятного влияния соци-
ально-экономических и социально-психологи-
ческих факторов.

Украина, находясь в процессе Евроин-
теграции, в 2005 г. присоединилась к Евро-
пейской Декларации охраны психического 
здоровья и Европейскому плану действий по 
охране психического здоровья на «Европей-
ской конференции ВООЗ на уровне министров 
по охране психического здоровья, проблемах и 
путях их решения» в г. Хельсинки, Финляндия. 
Одной из первоочередных задач Европейского 
плана действий является разработка и внедре-
ние комплексных, интегрированных и эффек-
тивных систем охраны психического здоровья, 
включающие такие элементы, как укрепление 
здоровья, профилактику, лечение и реабилита-
цию, уход и восстановление здоровья.

Проблема детского психического здоро-
вья в Украине – это одна из наиболее актуаль-
ных проблем в здравоохранении страны.

В последние десятилетия в Украине, как и 
в мире в целом, наблюдается увеличение числа 
детей и подростков с нарушениями психиче-
ской сферы и девиантными формами поведе-
ния (гиперкинетические расстройства, детский 
аутизм, ДЦП, синдром Дауна, социализирован-
ное расстройство и другие нервно-психиче-
ские расстройства). Уже в начальных классах 
такие дети не в состоянии усвоить школьную 
программу, адаптироваться к специфическим 
условиям школьной среды.

Существенным недостатком уже существу-
ющих лечебно-реабилитационных программ 
является их сосредоточение на отдельных ме-
дицинских технологиях.

Единственно перспективным путем явля-
ется интегративная система психосоциальной 
реабилитации детей и подростков с учетом 
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био-психо-социального единства человече-
ской личности на основе ранней диагностики 
и психосоциальной реабилитации детей и под-
ростков с различными нарушениями психиче-
ского развития.

Особенно важным является использова-
ние различных природных факторов в совре-
менную эпоху постиндустриального развития 
общества.

Международный благотворительный 
фонд «Фонд Александра Фельдмана» на тер-
ритории Фельдман Экопарк создает центр 
психосоциальной реабилитации для детей и 
подростков с психологическими, эмоциональ-
ными и поведенческими расстройствами (да-
лее – центр). Приоритетной задачей является 
восстановление био-психо-социальной гармо-
нии человека в условиях современной урбани-
стически-деформированной среды обитания.

Основными формами работы центра яв-
ляются индивидуальные и групповые формы 
работы с использованием различных методов.

Групповая работа направлена на форми-
рование конструктивных шаблонов поведения 
у детей с соответствующей формой заболева-
ния.

Наполняемость коррекционных групп от 
8 до 12 человек. Продолжительность индиви-
дуальных занятий не менее 30 минут, с группой 
– 90 минут. Периодичность занятий: индивиду-
альные занятия – 3 раза в неделю, групповые 
занятия – 3 раза в неделю.

На последнем, 4-м сопроводительном 
(суппортивном) этапе, детям и подросткам, про-
шедшим психосоциальную реабилитацию, пре-
доставляется возможность участвовать в юн-
натских программах, которые включают в себя: 
проведение конкурсных творческих соревно-
ваний, волонтерские акции, научную деятель-
ность на базе работы с животными; проведение 
закрытых групп у родителей по типу обратной 
связи, которые направлены на поддержание 
результатов коррекции и психопрофилактики 
возникновения новых трудностей в семейных 
и социальных взаимоотношениях. Данный этап 
заключается в совместном участии детей и ро-
дителей в волонтерской деятельности Фельд-
ман Экопарк.

Спецификой данной Программы является 
предоставление консультативных индивидуаль-
ных и групповых форм занятий для педагогов 

и воспитателей, направленных на помощь им в 
работе с детьми с психологическими, эмоцио-
нальными и поведенческими особенностями. 
При индивидуальной работе педагогов обучают 
правильной оценке психического состояния ре-
бенка. На групповых занятиях проводятся пси-
хообразовательные программы, посвященные 
особенностям воспитательного процесса детей 
и подростков в школьной среде.

ДЕПРЕСІЇ СОМАТОГЕННОГО ПОХОДЖЕННЯ

Михайлов В.Б.
Харківський національний медичний 

університет,
кафедра психіатрії, наркології та медичної 

психології

Кінець XX та початок XXI століть характери-
зуються великою кількістю досліджень в галузі 
патології людини, проведених на межі різних 
спеціальностей. Зростання темпу життя, зміни 
в демографії, шкідливі звички, удосконалення 
інформаційних технологій та науково-технічні 
досягнення, постійний вплив стресу обумовлю-
ють не тільки ріст соматичної патології, але й по-
силення рівня психоемоційної напруги, значне 
зростання розладів психіки та поведінки, пси-
хосоматичних захворювань у суспільстві. Фор-
муються уявлення про універсальне значення 
психологічних і психотравмуючих чинників, що 
грають значну роль в перебігу мультифакторі-
альних захворювань (серцево-судинних та це-
реброваскулярних).

Найтяжчими ускладненнями серцево-су-
динних та цереброваскулярних захворювань є 
інфаркт міокарда (ІМ) та мозковий інсульт (МІ). У 
більшості хворих, що перенесли ІМ та МІ, відзна-
чаються різні розлади депресивного спектру, 
що утруднюють відновлювально-реабілітаційні 
процеси, є однією із головних причин тимчасо-
вої непрацездатності та інвалідності пацієнтів.

Таким чином, метою нашого дослідження 
було вивчення розладів депресивного спектру 
у осіб, що перенесли ІМ та МІ.

Для досягнення поставленої мети обсте-
жено 120 хворих, що зазнали гострої судинної 
катастрофи. З них 60 осіб перехворіли на ІМ 
і 60 осіб – на ішемічний МІ. Нами були вико-
ристані наступні методи дослідження: шкала 
особистісної тривожності і реактивної тривоги 
Спілбергера-Ханіна; шкала депресії Бека (bDS), 
шкала депресії Гамільтона (hDRS), тест MMSe, 
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оцінку якості життя пацієнтів (Mezzich I., Cohen 
N., Ruiperez M., Lin I., Yoon G., 1999), в адаптації 
Н.О. Марути.

Результати дослідження показали, що у 
хворих з ІМ в гострому періоді провідним є бо-
льовий синдром, що призводить до виражених 
психоемоційних розладів. На тлі збереження 
когнітивних функцій превалює фобічна, три-
вожно-депресивна симптоматика, вираженість 
якої безпосередньо залежить від вираженості 
больового синдрому. У подальшому первинний 
психо-емоційний, вітально зумовлений ком-
понент зникає, формуються тривожно-депре-
сивні порушення, гіпо- і анозогностичний типи 
сприйняття свого стану.

У пацієнтів з МІ первинним є порушення 
рівня свідомості з когнітивними і астенічними 
порушеннями з подальшим формуванням пси-
хоемоційних розладів, тривожно-депресивних 
порушень з елементами іпохондризації на тлі 
збереження когнітивних розладів. Розробле-
но систему психотерапевтичної корекції НПР у 
осіб, що перенесли ІМ та МІ, яка побудована за 
мультимодальним принципом. Для хворих з ІМ 
система включає проведення особистісно-орі-
єнтованої, раціональної психотерапії та АТ, для 
хворих з МІ – гіпносугестивної, КБТ, когнітивно-
го і аутотренінгу.

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНА ТАКТИКА ПРИ 
НЕВРОТИЧНИХ РОЗЛАДАХ У ХВОРИХ

 НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ

Ніконенко В.А.
Дніпропетровська обласна клінічна 

психіатрична лікарня

Психопатологічний процес у хворих на ар-
теріальну гіпертензію (АГ) може розвиватися в 
результаті тривалих негативних психогенних 
чинників, особливо під впливом постійних не-
гативних емоційних переживань, когнітивних 
порушень, емоційного вигоряння. Невротичні 
розлади при АГ перебувають в фокусі інтере-
сів широкої ланки лікарів загальносоматичної 
практики та психотерапевтів, лікарів-психоло-
гів як з ракурсу оцінки  специфічної внутрішньої 
картини хвороби у пацієнтів, так і з точки зору 
обумовлених реакцій емоційної і когнітивної 
сфери пацієнтів на історію початку хвороби, 
частої хроніфікації та постійного прийому гіпо-
тензивної фармакотерапії, ризику розвитку ста-
нів непрацездатності та інвалідизації. 

В аспекті вивчення проблеми психосома-
тичних кореляцій у хворих на невротичні три-
вожно-депресивні розлади при АГ, ми провели 
комплекс анамнестичних, клініко-психологіч-
них і клініко-психопатологічних досліджень 
у хворих на АГ з невротичними розладами, у 
основної групи пацієнтів – 125 осіб. Нами був 
проведений аналіз  клінічного дослідження та 
розроблена психотерапевтична тактика при 
курації невротичних розладів у пацієнтів на АГ, 
прогноз реалізації подальших терапевтичних і 
психопрофілактичних заходів.

На початковій стадії АГ (1 підгрупа хворих) 
невротичні розлади проявлялися частіше не-
врастенічним симптомокомплексом у вигляді 
підвищеної стомлюваності, емоційної нестій-
кості і легких депресивних або депресивно-іпо-
хондричних реакцій, тривожними розладами. У 
обстежених нами пацієнтів виявилося, що при 
збільшенні артеріального тиску психічний стан 
погіршувався, а при нормалізації АД самопо-
чуття хворих ставало кращим і психопатологіч-
ні реакції нівелювалися.

На другій стадії розвитку АГ психопатоло-
гічні порушення  у обстежених хворих (2 підгру-
пи) набували більш виражений характер. Осо-
бливо частішими були тривожно-депресивні 
розлади, іноді з обсесивними компонентами. 
Подібні стани частіше виникали гостро, нетри-
вало.

Нами розроблена і проведена диферен-
ційована психотерапевтична програма, що 
складалася з чотирьох  етапів: психодіагнос-
тичного, лікувально-корекційного, в ході якого 
проводилась оцінка психічного стану пацієн-
тів в стаціонарі і підготовка до амбулаторно-
го етапу психотерапії, соціо-реабілітаційного, 
суппортивного, психопрофілактичного. В пси-
хотерапії етапність та послідовність заходів 
враховувала параметри впливів: особливості 
лікувального режиму, фармакологічного фону, 
сполучених методів психотерапії, немедика-
ментозних методів лікування, трудову терапію. 
Психотерапевтична тактика при невротичних 
розладах у хворих на АГ полягала в застосуван-
ні конгруентних технік з урахуванням вираже-
ності психопатологічної симптоматики, а саме: 
модифікації аутогенного тренування (AT), у ви-
гляді групової психотерапії, у формі тренінгу, 
гіпносугестивних технік, когнітивно-поведінко-
вої психотерапії.
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ОСОБЕННОСТИ ИПОХОНДРИЧЕСКИХ 
РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ

Рахманов В. М.
Директор ООО «НИИ детской и семейной 
психиатрии, психотерапии, психологии, 

медицинской и психосоциальной 
реабилитации»

В последние десятилетия количество де-
тей с различными невротическими и сомато-
формными расстройствами неуклонно растет. 
Наряду с другими патологиями особую акту-
альность имеет значительное увеличение ипо-
хондрических расстройств (неврозов) у детей и 
подростков.

Ипохондрический невроз (ИПН) чаще на-
блюдается у детей старшего и подросткового 
возраста. Основные проявления заболевания 
совпадают с проявлениями у взрослых больных, 
но в структуре детского ИПН в основном преоб-
ладают озабоченность своим внешним видом и 
склонность к переживаниям по поводу возник-
новения определенных конкретных патологий. 
При этом их опасения носят чисто информатив-
ный рудиментарный характер и у специалистов 
могут вызвать определенное смущение, «смех», 
т.к. озабоченность подростков не вписывается в 
рамки медицинской терминологии, в т.ч. и струк-
туру болезни. 

В частности, если у взрослых ИПН носит со-
матический характер (боли, жжение и др.), у де-
тей в подростковом возрасте, наоборот, связан 
с внешностью и на фоне этой озабоченности у 
них появляются негативные мотивы. Например, 
отказ от еды, чтобы похудеть (особенно у деву-
шек), занятия спортом (позитивные мотивы в 
стремлении быть сильным, у мальчиков).

Ипохондрия имеет свои признаки: 
убежденность в наличии болезни, сосредото-
ченность на своем здоровье, боязнь болезни, 
упорное злоупотребление медицинской помо-
щью. Благодаря быстрым и резким изменениям 
во время пубертата, сосредоточенность на них 
обычна для подростков. Хотя комплекс сомати-
ческих симптомов встречается в этом возрасте 
нередко, возникновение ипохондрического со-
стояния может быть связано с манкированием 
своих обязанностей (Исаев Д.Н., 2000).

Особенно проблемными являются те дети, 
у которых ИПН сочетается с неврозом навязчи-
вых состояний, в структуре которых наблюда-
ется деперсонализация, дереализация. У таких 
детей возможно возникновение суицидальных 

намерений, депрессий, анорексии, поведенче-
ских нарушений и др.

Екатерина, 14 лет. Натура впечатлитель-
ная, остро реагирует на происходящее вокруг. 
После известных событий в стране, постоянно 
испытывает страх прихода войны в их дом, в их 
район. Настроение портится после просмотра 
телепередач, особенно когда показывают по-
гибших и горящие дома. Состояние резко ухуд-
шилось, когда отцу из военкомата принесли 
повестку. Ему следовало явиться с вещами для 
отправки в зону боевых действий.

В школе на уроке физкультуры учитель сде-
лал замечание в некорректной форме, намекнув, 
что она перебрала в весе для своего возраста. 
Девочка прекратила общение с учителем, сде-
лавшем ей замечание, но ограничила себя в еде, 
ежедневно контролирует вес, пристальнее стала 
относится к своей внешности. Таким образом, ре-
бенок резко, за короткое время похудел на 18 кг.

После череды конфликтов в школе и дома 
на нервной почве, Екатерина однажды потеря-
ла сознание и оказалась в больнице.

Во время беседы Екатерина доверила нам 
свою «тайну» и сообщила, что один раз брат 
обозвал её коровой, т.к. она съела его порцию 
чего-то вкусненького. Матери о конфликтных 
взаимоотношениях с братом не говорила. Мы 
вмешались в эту ситуацию. Брат извинился пе-
ред сестрой, и она простила ему свою обиду. 
Наши усилия по коррекции внутреннего мира 
девочки увенчались успехом.

Значимость ипохондрических расстройств 
у детей при оказании им лечебно-реабилита-
ционных мероприятий должна учитываться в 
каждом случае индивидуально и каждый ме-
дицинский работник, и другие специалисты, 
работающие с детьми, должны соблюдать «сте-
рильность» своих высказываний в присутствии 
больных детей и их родных.

ОСОБЕННОСТИ НЕВРОТИЧЕСКИХ И 
СОМАТОФОРМНЫХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ 

ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ 

Рахманов В. М.
Директор ООО «НИИ детской и семейной 
психиатрии, психотерапии, психологии, 

медицинской и психосоциальной 
реабилитации»

В настоящее время еще недостаточно хо-
рошо изучены психосоматические расстрой-
ства у детей разных возрастных групп.
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Многолетние наблюдения за детьми млад-
шего возраста свидетельствуют о нарастающем 
количестве различных невротических и сома-
тоформных расстройств этой возрастной груп-
пы. В связи с этим, из-за сложности клинических 
проявлений психосоматических расстройств у 
детей, многие специалисты назначают неадек-
ватное лечение.

По мнению разных авторов, частота пси-
хосоматических расстройств, встречающаяся 
в практике педиатров, составляет от 20 до 60%.  
В соматических больницах из 1000 обследо-
ванных, у 5% обнаружены конверсионные рас-
стройства, причём у 66% эти расстройства яв-
ляются первичными, у 34% – возникли на фоне 
имеющегося соматического заболевания /Folks 
D.G. et.al.,1984/.

Большой интерес представляют особен-
ности этих расстройств у детей первого года 
жизни.

В частности, в младенческом возрасте рас-
стройства, которые встречаются в практике пе-
диатров, можно представить следующим обра-
зом: кишечные колики, метеоризм, срыгивание, 
жвачка, функциональный мегаколон, отказ от 
еды («анорексия грудничка»), ожирение, отста-
вание в физическом развитии, частые приступы 
нарушения дыхания, кожные проявления (по-
бледнение или гиперемия), аллергия новоро-
жденных (нейродермит, зуд), монотонное кива-
тельное или ритмичное кивательное движение 
тела, в том числе головы, туловища в состоянии 
сна или бодрствования, ранняя бронхиальная 
астма, нарушение циркадности сна, внезапная 
смерть младенца, метеозависимость, наруше-
ние температуры тела, специфический запах изо 
рта, отсутствие реакции, в т.ч. ослабление или 
повышение воздействия сенсорных (звуковых, 
зрительных) и тактильных раздражителей на 
окружающих, потливость, нарушение функции 
ЖКТ, в том числе формирование кала (частый 
жидкий кал или запор), непереносимость или 
непереваривание определённых продуктов пи-
тания и др. Список перечисленных симптомов 
можно увеличить. Проведённый комплекс кли-
нико-лабораторных и электрофизиологических 
исследований может подтвердить наличие ор-
ганических поражений, либо можно наблюдать 
незаметное изменение этих показателей.

К сожалению, из-за отсутствия соответ-
ствующей медицинской литературы, специали-

сты – в частности, педиатры, семейные врачи 
– могут назначать неадекватную медикаменто-
зную терапию, и в результате у некоторых де-
тей можно наблюдать дальнейшее обострение 
этих симптомокомплексов, и они приобретают 
новые качества (видоизменяются, или времен-
но устраняются – «притупляется» острота этих 
синдромов).

Однако тщательные психологические 
исследования могут подтвердить наличие в 
анамнезе этих детей негативных семейных 
факторов, в т.ч. семейных конфликтов, эмоцио-
нальных перенапряжений матери в период бе-
ременности и после рождения ребёнка.

После устранения психотравмирующих 
факторов в микро- и макросреде частота не-
вротических и соматоформных расстройств у 
детей прекращается без применения медика-
ментозных препаратов. 

ПСИХОТЕРАПИЯ ПРИ ОРГАНИЧЕСКИХ 
ПАТОЛОГИЯХ – РЕАЛЬНО ИЛИ ФАНТАЗИЯ

Рахманов В. М.
Директор ООО «НИИ детской и семейной 
психиатрии, психотерапии, психологии, 

медицинской и психосоциальной 
реабилитации»

Испокон веков наше эволюционное на-
следие и генетическая память наших предков 
способствовали созданию зоологического, фи-
зиологического существа, известного в биоло-
гии  как Homo Sapiens.  У них на молекуляр-
ном уровне, на уровне сознания и подсознания, 
лежит также генетическая память, которая мо-
жет победить самый тяжелый недуг. 

 Опытные врачи-психотерапевты или 
специалисты, на основе многолетних наблюде-
ний самых тяжелых больных, могут констатиро-
вать тот факт, что при одной и той же патологии, 
у одного пациента выздоровление наступает 
за короткий срок, а у другого – долгая «не за-
живающая душевная и физическая» травма не 
поддается устранению даже самыми модными 
лечебными средствами. 

Те специалисты, которые на уровне своих 
многолетних наблюдений и накопленных зна-
ний осознают резервные возможности орга-
низма – «физиологического существа», в своей 
ежедневной практике успешно лечат и своев-
ременно возвращают в строй самых тяжелых 
личностей.
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А другие специалисты, вооруженные ком-
пьютерными и академическими знаниями, со 
студенческой скамьи  по прежнему практикуют 
«долгоиграющие» методы, в частности совре-
менные препараты, и игнорируя то, что приро-
да дала нам огромный шанс умело использо-
вать скрытые возможности нашего организма в 
борьбе с недугом.

В этом коротком сообщении хотелось бы 
привести пример об излечивании мальчика с 
тяжёлой травмой пищевода, при котором наши 
знания вытекают из опыта «борьбы со смертью» 
без применения медикаментов.

Ребёнок Дмитрий, 2,3 года. Из-за неосто-
рожности родителей проглотил химическое 
вещество «Крот», которое используется в быту 
для чистки канализации. Из-за сильного ожога 
ребенку пришлось оперативным путем удалить 
травмированный пищевод и из части толстой 
кишки сделать новый пищевод.  

Однако, после проведенной операции 
специалисты продолжали 2−3 раза в неделю, 
под общим наркозом, делать бужирование но-
вого пищевода из-за его спазма и невозмож-
ности проглатывать пищу. До обращения к нам 
ребенку было проведено более 100 таких про-
цедур. 

Ребенок находится под нашим наблюдени-
ем в течение двух лет и за этот период ни разу 
не подвергался бужированию. Он физически 
окреп, занимается спортом и учится в школе.

На основании наших многолетних наблю-
дений следует отметить, что в руках опытных 
специалистов психотерапия является мощным 
лечебным средством при лечении больных са-
мыми тяжелыми недугами.

КОРЕКЦІЙНІ ПРОГРАМИ ЩОДО 
ВНУТРІШНЬО-ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ З 

РОЗЛАДАМИ ПОВЕДІНКИ, ЯКІ СКОЇЛИ 
НАСИЛЬСТВО В СІМ’Ї

Романова І. В.
Харківська медична академія післядипломної 

освіти, кафедра психотерапії

В Україні з 2009 року була створена та 
впроваджується державна «Програма корек-
ційної роботи з особами, які вчинили насиль-
ство в сім’ї, та основні засади її реалізації» під 
керівництвом Міністерства соціальної політики 
України. Корекційна програма містить алгоритм 
взаємодії державних, правоохоронних, громад-
ських організацій щодо організаційно- право-

вих засад впровадження корекційної роботи 
з особами, які вчинили домашнє насильство. 6 
грудня  2017 року Верховна Рада України ухва-
лила закон «Про внесення змін до деяких зако-
нів України у зв’язку з ратифікацією Конвенції 
Ради Європи про запобігання насильству сто-
совно жінок і домашньому насильству та бо-
ротьбу з цими явищами».

У зв’язку з соціальними, економічними, 
психологічними наслідками  озброєного кон-
флікту на сході України, більше мільйона вну-
трішньо- переміщених осіб (ВПО) були вимушені 
переселитися і адаптуватися до мирного життя, 
вирішувати життєві проблеми і проблеми без-
пеки в інших регіонах нашої країни. Додатково 
до пережитого складного досвіду в зоні зброй-
ного конфлікту і вимушеного переселення ВПО 
(більшості жінки), зіткнулися з ризиком, що по-
силився, гендерно-обумовленого насильства, 
у тому числі домашнього. Небезпека і складна 
соціально-економічна ситуація, психологічна 
напруга в сім’ях ВПО приводить до зростання 
конфліктів і розлучень, і, як наслідок, частіша-
ють випадки домашнього насильства.

Згідно зі світовим та нашим дослідженням, 
ефективність психопрофілактики та попере-
дження домашнього насильства підвищується, 
якщо до системи медико-соціальної допомоги 
залучені як постраждалі від домашнього на-
сильства, так і особи, які вчинили насильство.

За останні 3 роки нами було проконсуль-
товано та проведено психокорекцію 35 особам 
ВПО віком від 16 до 53 років (30 чоловіків та 
юнаків, 5 жінок та дівчат), які скоїли домашнє 
насильство більше одного разу.

Випадки домашнього насильства  були 
зумовлені тривалим, хронічним характером дії 
негативних психогенних та соціально-психо-
логічних чинників. Домашнє насильство – це 
реальна дія або загроза умисної фізичної, сек-
суальної, психологічної або економічної дії, 
примуси з боку однієї особи по відношенню 
до іншої, з якою особа має або мала інтимні 
або інші значущі стосунки, з метою контролю, 
залякування, навіювання почуття страху. До-
машнє насильство, зазвичай, приховано від 
очей оточуючих, тому його попередження є 
важливим показником якості життя, особливо 
контингенту ВПО. Причини цього знаходяться 
в латентності феномену, відсутності загально-
прийнятих критеріїв видів і типів насильства, 
труднощів фіксування випадків та експертизи 
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постраждалих від домашнього насильства. В 
медичних закладах фіксують наслідки фізич-
ного насильства; при тому ж констатація пси-
хологічного, сексуального, економічного на-
сильства залишається проблематичною. Часто 
самі постраждалі не мають бажання фіксувати 
випадок домашнього насильства в державних 
установах, таким чином виключають себе з сис-
теми допомоги, і агресори не потрапляють до 
психокорекційних програм.

Насильство може викликати різні пору-
шення в емоційній та когнітивних сферах, в по-
ведінці, розлади апетиту, сну; зловживання нар-
котиками, алкоголізм; мимовільне відтворення 
травматичних дій в насильницькій чи агресив-
ній поведінці. Порушення, що виникають після 
насильства, зачіпають усі рівні людського функ-
ціонування, які призводять до стійких психоло-
гічних змін особистості усіх учасників і свідків 
домашнього конфлікту. 

Корекційна програма складається з інди-
відуального психологічного консультування та 
групової психокорекції агресивної поведінки 
осіб, які повторно вчинили насильство в сім’ї, 
формування системи особистісного контролю 
за емоціями та поведінкою у цих осіб.

Важливим аспектом проведеного нами 
психологічного консультування і сімейної пси-
хотерапії, в плані профілактики рецидиву на-
сильства, було оволодіння агресивними осо-
бами навичками оцінки рівня агресії у себе та 
контролю за своєю поведінкою, фокусування 
членів сім’ї на можливості адаптації, взаємо-
розумінні, залученні членів сім’ї до вираження 
своїх негативних та позитивних емоцій і пе-
реживань, формування нових можливостей 
безконфліктного спілкування членів сім’ї, по-
передження трансакцій членів родини, що 
провокують агресивну та девіантну поведінку 
членів родини,  аналізі перспектив, визначення 
планів сім’ї ВПО. Розробка дієвих заходів пси-
хопрофілактики і психосоціальної допомоги не 
тільки постраждалим від домашнього насиль-
ства ВПО, але й особам, що вчинили насильство, 
поліпшення соціально-економічних показників 
сімей ВПО сприяють зниженню кількості випад-
ків домашнього насильства і поліпшенню пси-
хічного здоров’я в цілому у популяції.

ПСИХОТЕРАПИЯ  ЖЕНЩИН, ПОСТРАДАВШИХ 
ОТ ГЕНДЕРНО ОБУСЛОВЛЕННОГО НАСИЛИЯ

Романова И.В.1, Филык В.С.2
1Харьковская медицинская академия 

последипломного образования, кафедра 
психотерапии

2Харьковская клиническая больница на 
железнодорожном транспорте № 1 Филия 
«Центр охраны здоровья» ПАТ «Украинская 
железная дорога», отделение психиатрии 

Система оказания психотерапевтической 
и медицинской помощи женщинам, постра-
давших от гендерно обусловленного насилия 
(ГОН), в последнее десятилетие в Украине ста-
новится все более актуальной в связи с ростом 
случаев домашнего насилия и также насилия 
по признаку пола, усилением её социальной, 
психологической и медицинской значимости. 
Учитывая курс Украины на европейскую инте-
грацию, современное изменение украинского 
законодательства, предусматривающего защи-
ту равенства прав и возможностей женщин и 
мужчин; унификацию действий относительно 
реализации программ и проведения кампаний 
по противодействию гендерно-обусловлен-
ного и домашнего насилия, проблема своев-
ременной и квалифицированной помощи по-
страдавшим от ГОН приобретает особо острую 
социальную и практическую значимость. По-
страдавшими от ГОН, в основном, становятся 
женщины, согласно официальной медицин-
ской и социальной статистики последних 3 лет, 
– до 90% от количества всех пострадавших по 
признаку пола. Проблемы психотерапии, меди-
ко-социальной реабилитации и психологиче-
ской поддержки пострадавших от ГОН и домаш-
него насилия особенно обострились в условиях 
вооруженного конфликта на востоке Украины, 
т.к. гражданское население, особенно женщи-
ны и дети, включая внутренне перемещенных 
лиц (ВПЛ), составило подавляющее большин-
ство среди тех, на ком негативно сказались по-
следствия вооруженных конфликтов. Гендерно 
обусловленное насилие над женщинами имеет 
различные виды и формы, но их следствием 
всегда является психологическая и социальная 
дезадаптация, ущерб для психического, сома-
тического и репродуктивного здоровья женщи-
ны, стойкое снижение качества жизни, не толь-
ко женщины, но и членов ее семьи.

Нами были обследованы с 2013 по 2017 гг. 
90 женщин, пострадавших от ГОН и домашнего 
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насилия в возрасте 19-50 лет, 24 женщины были 
из группы ВПЛ. В группе вмешательства прово-
дилась психотерапия и длиннофокусная психо-
социальная реабилитация всем 90 пациенткам, 
пострадавшим от ГОН.  54% пострадавших пе-
ренесли физическое насилие в виде побоев, 
ушибов, травм, порезов, 100% – психологиче-
ское давление в виде угроз и оскорблений, 5% 
– экономическое насилие, 6 % перенесли сексу-
альное насилие.

Формой психологического давления на 
пострадавшего человека зачастую являлось 
манипулирование интересами ребенка при 
разводе, когда член семьи пытался оскорбить, 
унизить другого члена семьи и снизить автори-
тет, демонстрировали шантажные формы по-
ведения. У большинства членов семьи (мужей, 
отцов, матерей, родственников наших пациен-
тов) характерологические особенности в виде 
неуравновешенности, раздражительности, 
жестокости, склонность к агрессии приводили 
к нарушению внутрисемейных отношений и на-
силию в семье. 

Проведенное нами эксперименталь-
но-психологическое исследование вклю-
чало методики: тест определения уров-
ня реактивной и личностной тревожности 
шкалы C.D.Spielberge-Ханина; определение 
уровня нейротизма личностного опросника 
H.J.Eysenck, определения стиля поведения в 
конфликтной ситуации К.Томаса, тест диффе-
ренциальной самооценки функционального 
состояния САН.

У лиц, пострадавших от ГОН и домашнего 
насилия, были выявлены психопатологические 
изменения личности не только в виде форми-
рования виктимных черт характера, но и в виде 
формирования агрессивности и аутоагрессии: 
они сами испытывали раздражительность, 
вспыльчивость, гнев. Часто в проявлениях ак-
тов насилия над собой пострадавшие от ГОН с 
сформированными виктимными чертами харак-
тера видели внимание и проявления любви к 
себе со стороны агрессоров, и мы наблюдали в 
паре «агрессор-жертва» признаки созависимого 
поведения. Во всех случаях нарушалась комму-
никация с детьми, членами семьи, снижалась 
самооценка женщины и ее ребенка. Женщины с 
низкой самооценкой переживали чувство вины, 
стыда. Для них были характерны убежденность в 
собственной неполноценности, невозможности 
изменить и контролировать ситуацию. Анализ 

показателей психодиагностики эмоциональ-
ного состояния у пациенток показал, что у них 
чаще диагностировались низкие показатели на-
строения (+35%), высокий уровень нейротизма 
(+27%), значительная реактивная (+33%) и лич-
ностная (+29%) тревожность.

Проявления невротических расстройств 
у пострадавших в 32% случаев наблюдались в 
виде острой реакции на стресс, у 30% наблю-
дались сочетанные расстройства сна, у 21% 
пострадавших – неврастенического синдрома, 
у 10% – расстройств адаптации, у 8% пациен-
тов – в виде смешанного тревожного и депрес-
сивного расстройства, у 6% обследованных 
женщин – посттравматического стрессового 
расстройства. Соматоформные расстройства 
отмечались в 13% случаев, преимущественно 
с нарушением нервной и дыхательной систем.   

Принципы психотерапии и социально-пси-
хологической реабилитации женщин и членов 
их семей соответствовали этапности, ком-
плексности, приемственности, последователь-
ности.  Психотерапевтический курс включал 
как психодиагностику, психологическое кон-
сультирование (индивидуальное и семейное), 
так и реконструктивную психотерапию, в про-
цессе которой происходило восстановление 
позитивного самовосприятия, формирование 
эмоциональных коммуникативных навыков в 
семье, решение проблем межличностного вза-
имодействия, формирование навыков выхода 
из конфликта с агрессором и умение находить 
эффективные способы решения жизненных 
проблем. Понимание пациентками и их близ-
кими важности создания комфортной психоло-
гической среды в кругу семьи способствовало 
принятию произошедшей психотравмы и вы-
работки отношения к пережитым событиям как 
к важному жизненному опыту и этапу жизни. 
Медико-психологическая реабилитация была 
направлена на восстановление навыков не-
конфликтного поведения в семье или с агрес-
сивным лицом и при этом осознание того, что 
чувства близких людей так же важны, как и соб-
ственные, а это в свою очередь даёт возмож-
ность справиться с кризисными состояниями 
и сложными жизненными обстоятельствами. 
Нами применялись следующие методики: пси-
хологическое консультирование; суггестивная 
психотерапия; системная семейная психотера-
пия; рациональная и когнитивно- поведенче-
ская психотерапия.
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Психотерапия решала задачи разреше-
ния трудностей пострадавшей через создание 
условий для выражения негативных эмоций, 
приобретения ею чувства контроля над собой, 
четкого определения актуальных проблем.

В системной семейной психотерапии мы 
фокусировались на акцентировании внимания 
на сильных качествах личности членов семьи, 
формировании новых возможностей коммуни-
кации членов семьи, анализе перспектив, опре-
деление планов семьи, профилактики рециди-
вов насилия, контроле агрессивного поведения 
членов семьи, своевременном лечении любых 
видов зависимостей и созависимости. 

В итоге, у 96% пострадавших от ГОН ре-
дуцировались проявления невротических и 
соматоформных расстройств, отмечались по-
вышение   самооценки, уверенности в себе, 
улучшение самочувствия, также улучшение 
психологического климата в большинстве се-
мей. 

Выводы: комплексный интегративный 
подход к психосоциальной реабилитации и 
психотерапии лиц, пострадавших от ГОН и 
домашнего насилия, представляется нам эф-
фективным и требующим внимания в системе 
медико-психологической помощи лицам, по-
страдавшим от насилия в семье. Мы считаем, 
что в различных регионах Украины необходи-
мо организовать структуру государственных 
медико-социальных центров для оказания 
комплексной помощи лицам, пострадавшим от 
гендерно обусловленного насилия, а также си-
стему государственных приютов круглосуточ-
ного пребывания для пострадавших от ГОН и 
внедрять опыт экстренной помощи мобильных 
бригад социально-психологической помощи в 
случаях домашнего насилия.

НАБУТІ ПСИХОЛОГІЧНІ РИСИ ОСОБИСТОСТІ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ З ЗОНИ АТО

Саржевський С. Н.
Запорізький державний медичний університет

Вступ. Останні 3 роки в житті українців 
пов`язані з реальними військовими діями, за-
грозою загибелі, втратою своїх домівок, необ-
хідністю покидати своє житло та адаптуватись 
в нових соціальних умовах. Неможливість дов-
гий час знаходитись в умовах стресу спонука-
ла людей мігрувати в більш безпечні регіони 
з надією на успішну соціальну та психологічну 

інтеграцію. Однак тимчасово переміщені особи, 
незважаючи на соціальну підтримку, важко пе-
реносять вимушену міграцію, що впливає на їх 
психологічний стан.

 Мета – визначення нових психологічних 
рис у переселенців з зони АТО внаслідок тран-
сформації їх особистості.

Матеріал дослідження – 36 осіб, що мігру-
вали в м. Запоріжжя та звертались за психоло-
гічною допомогою (переважно студенти універ-
ситетів). Психологічне дослідження включало 
методику оцінки рівня тривожності за шкалою 
Спілбергера-Ханіна; метод самооцінки за Дем-
бо-Рубінштейн.

Результати. Виявилося, що складність соці-
альної ситуації переселенців особливо значуща 
для молоді, їх психологічна комфортність є ві-
дображенням навколишньої реальності, мож-
ливості прогнозувати життєві перспективи та 
розвиток особистості. У більшості спостережень 
мігранти пов`язують свої проблеми з відчуттям 
стресу протягом довгого терміну та зниженням 
рівня психологічного благополуччя. Вони кон-
статують зменшення реальних можливостей, 
відсутність усвідомленого порозуміння впливу 
на подальший розвиток свого життя. У 18% до-
сліджених зберігалась впевненість в кращому 
майбутньому. В деяких випадках демонструва-
лись висловлювання, що необхідність пересе-
лення створила кращі умови для самореалізації. 
Ці мігранти запевняли, що проблеми коротко-
часні та завдяки своїм зусиллям все можливо по-
долати. Серед нових психологічних рис в одних 
випадках виявлялись підвищена конфліктність, 
можливості асоціальної або агресивної поведін-
ки; порушення службової та виконавчої дисци-
пліни; зловживання алкоголем або психоактив-
ними речовинами. Оцінка психологічних тестів 
виявляла внутрішню конфліктність щодо ціннос-
тей та ідеалів, уявлень про себе та інших людей. 
Це демонструвалось суперечливими вчинками, 
частими змінами планів на майбутнє. В цілому 
для цих осіб характерна мала передбачуваність 
та інколи алогічність дій; надлишкова розгаль-
мованість; труднощі з контролем емоцій. В ін-
ших випадках переважала тривога, рідше апатія. 
Вони реалізуються в гіперактивності, нав`язли-
вим повторенням психотравмуючих подій, або 
в зменшенні цікавості до раніше значимих для 
особистості видів активності, почутті відчужен-
ня щодо оточуючих. Переселенці скаржились 
на розвиток супутніх соматичних захворювань 
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(гіпертензія, цукровий діабет). Серед психологіч-
них рис відзначалися пригніченість, безпорад-
ність, тривога з різноманітними фобіями. 

Знання різновидів набутих психологічних 
рис у переселенців надає можливість проводи-
ти їм більш ефективні реабілітаційні комплексні 
заходи.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ОРГАНІЗОВАНІСТЬ 
ТА САМОКОНТРОЛЬ В СТРУКТУРІ 

ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ 
СПІВРОБІТНИКІВ ДСНС УКРАЇНИ

Селюкова Т.В.
Національний університет цивільного 

захисту України

Робота працівників ДСНС України пов’я-
зана з постійним ризиком для життя і здоров’я. 
Серед найважливіших якостей, притаманних 
особистості, яка постійно працює у тісній вза-
ємодії з іншими людьми, ми виділили: відпо-
відальність, самоконтроль і організованість. 
Відповідальність означає усвідомлення суті та 
значення діяльності, її наслідків для суспільства 
і соціального розвитку, вчинків особи з погляду 
інтересів суспільства або певної групи. Органі-
зованість – це внутрішня зібраність, що характе-
ризує узгодженість між цілями діяльності та спо-
собами її здійснення. Самоконтроль забезпечує 
підпорядкування різних видів діяльності мотиву 
самовдосконалення. Ці аспекти життя індивіда 
невідривно пов’язані з самореалізацією.

Проведений аналіз теоретичних джерел 
показав високу актуальність дослідження від-
повідальності, організованості і самоконтр-
олю як важливих рушіїв людських відносин. 
Дуже важливими ці якості є для працівників 
небезпечних професій, представниками яких 
є співробітники ДСНС України, оскільки вони 
для успішного виконання службових завдань 
повинні мати високий рівень розвитку усіх цих 
якостей. Необхідно відзначити, що досліджень 
з проблем відповідальності, організованості та 
самоконтролю у контексті несення військової 
служби, недостатньо. Немає, також, повної ін-
формації щодо розвитку цих якостей у майбут-
ніх працівників ризиконебезпечних професій.

Дослідження проводилось на базі Наці-
онального університету цивільного захисту 
України. В дослідженні брали участь 2 групи 
респондентів – курсанти та студенти універси-
тету у кількості 60 осіб.

Були використані наступні методики:
1. Опитувальник для виявлення виражено-

сті самоконтролю в емоційній сфері, діяльності 
та поведінці – соціальний самоконтроль (Г.С. Ні-
кіфоров, В.К. Васильєв, С.В. Фірсова).

2. Опитувальник «Самооцінка організова-
ності» (Є.П. Ільїн).

3. Опитувальник «ДУМЕВОП» – діагностика 
рівня морально-етичної відповідальності осо-
бистості (І.Г. Тимощук). Мета дослідження поля-
гала у визначенні особливостей відповідально-
сті, організованості і самоконтролю у майбутніх 
співробітників ДСНСУ.

Дослідження морально-етичної відпові-
дальності курсантів і студентів виявило наяв-
ність достовірних відмінностей за шкалою «Аль-
труїстичні емоції», а також значні розбіжності за 
шкалами «Інтуїція в морально-етичній сфері» 
та «Екзистенціальна відповідальність» в групі 
курсантів. За шкалами «Рефлексія на мораль-
но-етичні ситуації» та «Морально-етичні цінно-
сті» також спостерігається різниця на користь 
курсантської групи.

В дослідженні рівнів відповідальності ви-
явлено різницю між високим та середнім по-
казниками. Порівняно зі студентами, у курсан-
тів значно переважає високий рівень розвитку 
морально-етичної відповідальності. Найбільші 
розбіжності спостерігаються за шкалою «Аль-
труїстичні емоції». Отже, альтруїзм курсантів 
здобув більшого розвитку в структурі мораль-
но-етичної відповідальності, ніж у студентській 
групі. Вірогідно, це пов’язано із несенням служ-
би та більш глибоким усвідомленням курсан-
тами специфіки майбутньої професії. З дослі-
дження рівнів відповідальності ми виявили, що 
низький рівень не притаманний майбутнім пра-
цівникам ДСНСУ, але середній рівень прояву 
відповідальності зустрічається частіше серед 
студентів. В цілому можна сказати, що у курсан-
тів рівень відповідальності вищий за студентів.

Дослідження прояву організованості ви-
явило достовірно значущі розбіжності між 
показниками розвиненості цієї складової осо-
бистості. Показники організованості курсантів 
виявились значно вищими, ніж у студентів. Ми 
припускаємо, що такі розбіжності пов’язані зі 
способом життя цих груп людей, який відріз-
няється від інших. Відомо, що курсанти мають 
суворий регламент щодо розпорядку дня, де-
талей виконання навчальних та службових 
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завдань. Тому «бути організованим» є необхід-
ністю курсанта, від цього напряму залежить 
успішність його діяльності. Студенти мають 
більше вільного часу та «простору», тому мають 
більше можливостей займатись справами тоді, 
коли хочуть.

Отже, для курсанта організованість – це 
необхідна риса, а для студента – це показник 
самовдосконалення, і його організованість за-
лежить від наявності певних мотивів та інших 
рис характеру.

Вивчення самоконтролю показало, що іс-
нують розбіжності між показниками двох груп 
за шкалами: «Самоконтроль в діяльності» та 
«Загальний самоконтроль». Відмінності під-
твердили, що ці явища мають більший прояв се-
ред курсантів. В цьому, на нашу думку, спостері-
гається зв’язок з показниками організованості, 
і різниця має схожі причини. За шкалою «Со-
ціальний самоконтроль» та «Самоконтроль в 
емоційній сфері» достовірних відмінностей ви-
явлено не було. Вищий самоконтроль означає 
більш якісну корекцію програми самовдоско-
налення та діяльності. Цей факт відобразився 
у результатах нашого дослідження, і дозволяє 
стверджувати, що курсанти приділяють більше 
уваги контролю своїх вчинків, які також є більш 
свідомими, ніж у студентів.

ЕМОЦІЙНІ СТАНИ ОСІБ В СИТУАЦІЯХ 
НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Селюкова Т.В.
Національний університет цивільного захисту 

України

Підлітковий вік є одним з найскладніших 
періодів в онтогенезі людини. У цей період 
відбувається перебудова раніше сформованих 
психологічних структур та виникають нові утво-
рення. Особистість підлітка характеризується 
певними рисами, що суттєво відрізняють його 
від дорослої людини: це підвищена чутливість 
та збудливість, неврівноваженість, дратівли-
вість, поєднання сором’язливості зі чванли-
вістю, прагнення до незалежності, перехід до 
самостійності, індивідуалізація психіки і разом з 
тим недостатність її індивідуального характеру. 
Ці особливості впливають на певні форми пове-
дінки, спілкування та переживань.

Останнім часом інформаційно-комп’ютер-
ні технології стали невід’ємною частиною по-
всякденного життя підлітків. У зв’язку з тим, 

що емоційна сфера у підлітковому віці дуже 
нестабільна, а комп’ютерні ігри стали невід’єм-
ною частиною підліткової субкультури, нашим 
завданням стало порівняльне вивчення емоцій-
них особливостей підлітків, що захоплюються і 
не захоплюються комп’ютерними іграми.

Вибірка досліджуваних становить 90 осіб: 
64 хлопця та 26 дівчат у віці 15-16 років (учні 
10–11 класів Харківської гімназії №163).

На першому етапі дослідження респон-
дентам був запропонований опитувальник Н.А. 
Добровідової «Інформаційні комп’ютерні тех-
нології», що дозволяє з’ясувати позицію учнів 
щодо використання нових комп’ютерних тех-
нологій та мотиви звернення до комп’ютерної 
гри (КГ). За часом, витраченим на комп’ютерні 
ігри в день, було виділено дві основні групи 
піддослідних. В 1-у групу увійшли підлітки, що 
приділяють КГ в середньому до 1-ї години на 
день. У 2-у групу увійшли підлітки, що приділя-
ють КГ 3-5 годин і більше на день. Кожну групу 
ми урівняли до 30 осіб. Підлітки, що приділяють 
комп’ютерній грі від 1 до 3 год., в дослідження 
включені не були.

Для дослідження особливостей емоційних 
станів підлітків були використані: методика діа-
гностики самооцінки психічних станів Г. Айзен-
ка та методика виявлення домінуючих емоцій-
них станів Л.А. Рабінович.

Порівняльний аналіз міри вираженості 
емоційних станів в обох групах підлітків пока-
зує, що в групі №1 всього 7,5% підлітків мають 
високий рівень тривожності, а в групі №2 – з 
високим рівнем тривожності визначено 15% 
підлітків, тобто в 2 рази більше. Низький рівень 
тривожності спостерігається у 62,5% підлітків 
1-ї групи і у 35% підлітків 2-ї групи (значення се-
реднього рівня за всіма шкалами ми не приво-
димо). Отримані результати показують, що під-
літки, які захоплюються комп’ютерними іграми, 
більш тривожні, ніж підлітки, які звертаються до 
КГ на невеликий термін часу.

Серед підлітків 1-ї групи 45% мають ви-
сокий рівень агресивності, серед підлітків 2-ї 
групи – 20% (р<0,01). Отримані результати го-
ворять про те, що підлітки, які захоплюються КГ, 
більш агресивні, ніж підлітки, які тільки зверта-
ються до КГ. Було виявлено, що серед підлітків, 
які захоплюються комп’ютерними іграми, висо-
кий рівень агресивності мають ті, що відчува-
ють проблему стосунків з однолітками.
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Результати дослідження також свідчать 
про наявність незначних відмінностей у учас-
ників 1-ї та 2-ї груп в показниках фрустрації та 
ригідності (р<0,05).

Яскраво виражений такий емоційний 
стан, як страх: спостерігається у 2,5% підлітків 
1-ї групи і у 17,5% підлітків 2-ї групи (р < 0,01); 
стійко виражений емоційний стан страху мають 
67,5% підлітків 1-ї групи і 70% підлітків 2-ї групи; 
не яскраво виражений страх спостерігається у 
30% піддослідних 1-ї групи і у 12,5% 2-ї групи 
(р < 0,01). Можемо припустити, що саме стійко 
виражений стан страху підштовхує підлітків до 
надмірного захоплення комп’ютерними іграми, 
що є способом відходу від виникаючих в дійс-
ності проблем.

Дослідження з’ясувало значущі відмінно-
сті в рівнях вираженості таких станів, як гнів та 
смуток (р<0,01).

У той же час в дослідженні не було виявле-
но значущих відмінностей в рівні вираженості 
за шкалою радості у підлітків обох груп.

Аналіз отриманих даних дозволяє зробити 
наступні висновки:

1. Підліткам, що звертаються до комп’ю-
терних ігор (КІ) і підліткам, що захоплюються КІ, 
притаманні всі досліджувані емоційні стани на 
всіх рівнях вираженості, але в різному відсотко-
вому співвідношенні.

2. Рівень фрустрації та ригідності в обсте-
жуваних групах підлітків має незначні відмін-
ності.

3. Показники за шкалою радості статистич-
но значимо не відрізняються.

4. Показники за шкалою страху мають 
вірогідні відмінності на користь підлітків, що 
надмірно захоплюються комп’ютерними іграми 
(група №2).

5. Емоційні стани підлітків 2-ї групи мають 
свої специфічні особливості: вони більш три-
вожні, частіше відчувають гнів, смуток, страх, 
вони більш агресивні в порівнянні зі своїми 
однолітками, що проводять за комп’ютерними 
іграми менше години на день.

ОПАНОВУЮЧА ПОВЕДІНКА ТА ЗАХИСТ 
ЯК СТРАТЕГІЇ РЕАГУВАННЯ В СКЛАДНИХ 

ЖИТТЄВИХ СИТУАЦІЯХ

Селюкова Т.В.
Харківська медична академія післядипломної 

освіти, кафедра психотерапії

Стилі реагування – це індивідуальний спо-
сіб взаємодії з ситуацією відповідно до її логіки, 
значущості в житті людини та його психоло-
гічними можливостями. Виділяють два види 
стилів реагування на ситуацію: 1) опанування, 
подолання і 2) захист, відхід. Захисна стратегія 
(defense) полягає у відмові від рішення пробле-
ми і пов’язаних з цим конкретних дій заради 
збереження комфортного стану.

Стратегія опанування («coping») – прояв 
конструктивної активності, спрямований на 
вирішення, переживання ситуації. Проблема 
функціонування особистості в умовах життя, що 
динамічно змінюються, тісно пов’язана з понят-
тям психологічної адаптації або процесом при-
стосування індивіда до вимог середовища, що в 
сучасній закордонній літературі розглядається 
як копінг-процес або опановуюча поведінка (Р. 
Лазарус, 1966).

У сучасній психології виділяють декіль-
ка підходів до поняття «копінг». У першому з 
цих підходів подолання людиною життєвих 
труднощів розглядається в контексті адаптації. 
Прихильники другого напрямку схильні вико-
ристовувати поняття «копінг» для опису харак-
терного способу поведінки людини в різних 
ситуаціях. При цьому опановуюча поведінка 
розглядається як сформований протягом життя 
стиль людини, як особистісний процес. Даний 
підхід орієнтований на дослідження диспози-
цій, що визначають стратегії поведінки осо-
бистості. У рамках третього напрямку акцент 
робиться на розгляді характеристик цілісної 
ситуації (що включає як зовнішні фактори, так і 
внутрішні, суб’єктивні умови), в якій діє людина 
(С.К. Нартова-Бочавер, 1997).

Одна з дискусійних проблем у вивченні 
опановуючої поведінки пов’язана з визначен-
ням самого цього терміну. Одні автори розді-
ляють опанування (сoping) та захист (defense) 
як специфічні (різні) форми поведінки. Інші до-
слідники під копінгом розуміють як опановую-
чі (спрямовані на перетворення ситуації), так і 
захисні стратегії подолання труднощів, об’єдну-
ючи їх в єдине ціле. В зарубіжних джерелах по-
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ряд з термінами активний копінг, продуктивний 
копінг, використовуються поняття регресивний 
копінг та копінг, спрямований на уникнення 
(Т.А. Ткачук, 2007). Щодо термінів «стратегія опа-
новуючої поведінки» та «стиль опановуючої по-
ведінки» в роботах зарубіжних авторів стиль ха-
рактеризується як узагальнений спосіб копінга. 
Стратегії ж розглядаються як актуальні відповіді 
людини на сприйману загрозу. Копінг-стратегії 
виявляються в поведінці індивіда, що реагує 
на специфічні стресори в специфічних контек-
стах. В сучасній науковій літературі виділено 
загальні принципи, покладені в основу різних 
систематизацій. До них відносяться: модаль-
ність (сфера психічного, з якою співвідноситься 
стратегія; когнітивна сфера, емоційна або пове-
дінкова); ступінь інтенсивності опанування (ак-
тивність-пасивність); спрямованість зусиль лю-
дини (на ситуацію, на себе, на інший предмет); 
адаптивність-дезадаптивність стратегій тощо 
(Є.В. Бітюцька, 2006).

ПРОФЕСІЙНА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ОФІЦЕРІВ 
ДСНС УКРАЇНИ З ТОЧКИ ЗОРУ ЦІННІСНИХ 

ОРІЄНТАЦІЙ ОСОБИСТОСТІ

Селюкова Т.В.
Національний університет цивільного захисту 

України

Професійна самореалізація як процес роз-
витку своєї особистості містить у собі кілька ас-
пектів, одним із яких є ціннісно-смислова сфера 
особистості. У контексті вибору професії можна 
говорити про ступінь диференціації життєвого 
простору як про якість, що визначає, якою мі-
рою вибір професії буде реалістичним і, отже, 
досяжним у майбутньому. Усвідомлення й роз-
виток особистістю свого власного потенціалу 
дозволяє ефективно втілювати свої здатності 
в особистому й професійному житті, відчувати 
задоволення від власних досягнень.

Самореалізація є невід’ємною частиною 
розвитку особистості людини, вона притаманна 
людині на різних етапах життєвого шляху, має 
свою специфіку і характерні відмінні особли-
вості. Зміна принципів організації життя і діяль-
ності людей, їх соціальних і поведінкових норм і 
цінностей викликає необхідність пошуку нових 
механізмів, шляхів і засобів їх регулювання і 
управління ними.

Професійна самореалізація курсантів 
ДСНС досягається завдяки узгодженості вну-

трішньоособистісних та соціально-професійних 
норм і трактується як професійне самовизна-
чення – процес формування в людині пози-
тивного, зацікавленого, творчого ставлення до 
професійної діяльності в обраній ним сфері.

Таким чином, розуміння значущості про-
блеми вдосконалювання навчального та робо-
чого процесу з метою підвищення рівня компе-
тентності фахівців ДСНСУ порушує питання про 
першорядну важливість виявлення й вивчення 
системи ціннісних і значеннєвих орієнтацій фа-
хівців залежно від їхньої особистісної спрямо-
ваності.

Мета нашого дослідження полягала в ви-
вченні особливостей самореалізації офіцерів 
ДСНСУ в залежності від різного рівня ціннісних 
орієнтацій. Ми використовували наступні ме-
тодики: «ціннісної орієнтації» М. Рокіча та Тест 
самоактуалізвції – САТ (Е. Шострома в адаптації 
Ю. Альошиної, Л. Гозмана, М. Загіки і М. Кроза).

В дослідженні приймали участь офіцери 
28-ДПРЧ ДСНС України. Загальна вибірка дослі-
джуваних складала 60 осіб. Дослідження дало 
нам змогу визначити осіб з різним рівнем цін-
нісних орієнтацій і завдяки математичним ме-
тодам (критерію Пірсона) виявити кореляцію 
між ціннісними орієнтаціями досліджуваних та 
самоактуалізацією особистості.

Офіцери ДСНС мають високий рівень са-
моактуаліації і вона досить успішна. Це про-
являється в зацікавленості у власній роботі та 
бажанні вдосконалювати себе та свої навички 
як спеціаліста високого ґатунку. Також слід 
відмітити те, що служба в ДСНС має під собою 
чітку ієрархію підпорядкування. Самоповага та 
самоприйняття грають не аби яку роль в житті 
кожного із офіцерів, тому що від того, як особи-
стість сприймає себе та відноситься до себе, за-
лежить не тільки клімат групи, виконання служ-
бових обов’язків, але й особисте життя.

Дослідження також показало, що офіцери 
структури ДСНСУ мають в більшості високий 
рівень самореалізації, що є гарною основою 
для подальшого вдосконалення ними власних 
навичок та вдосконалення самої служби ДСНС 
у цілому.
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ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНА КОРЕКЦІЯ 
ЕМОЦІЙНИХ РОЗЛАДІВ ПРИ РІЗНИХ 

ФОРМАХ ДЦП

Спасібухова В.С.1, Міхановська Н.Г.2, 
Михайлов Б.В.1

1Харківська медична академія післядипломної 
освіти, кафедра психотерапії

2Харківський національний університет 
ім. В.Н. Каразіна,

кафедра психіатрії, наркології, неврології та 
медичної психології

В теперішній час в Україні однією з пріо-
ритетних задач є реалізація і адаптація дітей з 
органічними ураженнями ЦНС. Перше місце се-
ред дітей-інвалідів займають хворі з ураження-
ми нервової системи, у яких переважає дитячий 
церебральний параліч (ДЦП). У складі саме цьо-
го контингенту міститься найбільший проша-
рок соціально дезадаптованих дітей-інвалідів.

Можливості відновлювального лікування 
дітей, в яких до 5-10 років життя сформували-
ся патологічні руховий, когнітивний та емоцій-
но-поведінковий стереотипи, значно менші, ніж 
у дітей раннього віку. Вирішити цю проблему 
можна із застосуванням реабілітаційної психо-
логії, яка за допомогою психологічних методів 
та методик відновлює чи корегує роботу тих чи 
інших патологічно сформованих стереотипів.

Разом з цим, потребує уточнення обсяг 
можливостей психокорекційного впливу на 
особистісні характеристики дитини з ДЦП та 
її батьків. Враховуючи вищевикладене, метою 
нашого дослідження була розробка системи 
психотерапевтичної корекції непсихотичних 
порушень психічної сфери у пацієнтів з різними 
формами ДЦП на основі вивчення когнітивних, 
емоційних та поведінкових розладів у них.

Було проведено комплексне обстеження 
36 пацієнтів зі спастичними (спастична дипле-
гія, спастична геміплегія) і дискінетичними (гі-
перкінетичний церебральний параліч, атетоїд-
ний церебральний параліч) формами ДЦП в віці 
від 4 до 7 років.

Було проведено клініко-психопатологічне 
та психодіагностичне обстеження з викорис-
танням психодіагностичних методик: тест Векс-
лера, Дембо-Рубінштейн, кольорового тесту 
відношень, тестів ставлення батьків до захво-
рювання своєї дитини. В результаті досліджен-
ня встановлено, що у всіх пацієнтів формував-
ся астено-невротичний симптомокомплекс. У 

переважної більшості спостерігалися клінічно 
значущі субдепресивні і тривожні компоненти з 
елементами агресивної поведінки.

За даними патопсихологічного дослі-
дження встановлено, що стан когнітивної сфе-
ри оцінювався в межах граничної розумової 
відсталості і не доходив до меж олігофренії. 
У всіх пацієнтів виявлено підвищення рівнів 
особистісної тривоги і реактивної тривожності 
і депресії. На підставі отриманих даних були 
розроблені принципи побудови ступеневої ди-
ференційованої системи психотерапевтичної 
корекції. Апробація показала досить високу її 
ефективність у 72% хворих, помірну – у 19%, до-
сить низьку – у 9%.

ЩОДО СТАНУ ПІДВИЩЕНОЇ САМОРЕФЛЕКСІЇ 
ТА ІНТРОСПЕКЦІЇ У ОСІБ ІЗ ОЗНАКАМИ 
ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНОСТІ ТА ГРАНИЧНИХ 

СТАНІВ

Столяренко А. М.
Запорізький державний медичний університет 

МОЗ України

Збільшення кількості інтернет-споживачів, 
що відзначається протягом останніх десятирічь, 
закономірно призвела до підвищення захворю-
ваності на інтернет-залежність, аддикцій, що 
пов’язані із мережею Інтернет та розвитку гра-
ничних станів.

Поширення інтернет-ресурсів, які реалі-
зовані у вигляді «щоденників» та аналогічні їм 
функції у соціальних мережах користуються 
значною популярністю внаслідок того, що нада-
ють можливість користувачам представити ши-
рокій аудиторії продукцію власних психічних 
процесів, в тому числі власні судження, емоцій-
ні переживання тощо. Опубліковані матеріали 
користувачів, які носять характер «сповіді» та 
опису власного психічного стану заслуговують 
більш детального аналізу їх виникнення та пси-
хологічних наслідків для їх авторів.

Спонукання до викладання таких матеріа-
лів можуть мати різні мотиваційні засади.

По-перше, можливість викладення таких 
матеріалів дозволяє реалізовувати вищеозна-
чені функції інтернет-ресурсів у якості засобу 
аутокурації, що може реалізовуватися за раху-
нок:

– самого факту ідентифікації та вербаліза-
ції наявного стану, його екстрапроекції у пись-
мову форму, досягнення катартичного стану;
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– створення ілюзії розділення власних пе-
реживань з іншими за рахунок самого факту їх 
оприлюднення / публічності, навіть без наявно-
сті сторонніх відгуків на публікацію;

– отримання співчуття сторонніх осіб, від-
чуття власної важливості для інших, власної не 
усамітненості.

По-друге, бажання привернути до себе 
увагу, досягти популярності за рахунок публі-
кації емоційно насиченої інформації. Тут слід 
зазначити, що зазвичай більшу увагу громадян 
привертають публікації, які містять опис са-
морефлексії та власного психологічно неком-
фортного стану, ніж опис благополуччя, що обу-
мовлює спрямованість змісту «щоденникових» 
записів даної категорії користувачів.

З часом людина звикає до викладання у 
мережу Інтернет описів саморефлексії та ре-
зультатів інтроспекції, особливо із змістовим 
наповненням, який висвітлює негативні емоцій-
ні відчуття чи думки, і все більше заглиблюється 
в аналіз власних психічних процесів із метою 
ідентифікації певних, особливо негативних та 
психологічно дискомфортних компонентів пси-
хічного стану, вербалізувати їх та викласти у 
письмовому вигляді у мережу Інтернет.

Постійна саморефлексія, інтроспекція та / 
або намагання привернути увагу читачів при-
зводить до гіперболізації наявних переживань 
в вербальному вигляді, що згодом, за зворотнім 
механізмом, відбивається на наявному психіч-
ному стані – відбувається процес аутоіндукції: 
штучно гіперболізовані негативні емоційні 
переживання людина підсвідомо сприймає як 
дійсні, і, як наслідок,– психологічний стан таких 
осіб згодом дійсно погіршується із тим більшою 
негативною тенденцією, чим більше людина за-
глиблюється у власні негативні переживання та 
висвітлює їх у письмовій формі, засновуючись 
на вищевикладеній мотивації, яка також вже на-
буває патологічних форм.

У певної кількості користувачів мережі 
Інтернет даний поведінковий модус набуває 
аддиктивного характеру аж до формування 
специфічного варіанту інтернет-залежності або 
граничного стану.

Більше того, особи, які вже страждають на 
інтернет-залежність та граничні стани, знахо-
дяться у групі ризику щодо формування вище-
описаного модусу поведінки та його наслідків.

Таким чином, притаманний деяким су-
часним користувачам мережі Інтернет модус 
висвітлення на інтернет-сторінках власних не-
гативних переживань, здобутих шляхом підви-
щеної саморефлексії та інтроспекції, з одного 
боку може виступати у якості аутокураційного, 
з іншого, – набувати патологічних деструктив-
них форм, що призводять до погіршення пси-
хічного самопочуття за рахунок аутоіндукції 
або приймати форму аддиктивної поведінки.

ОЦІНКА РІВНЯ ТРИВОГИ У 
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ З ПСИХІЧНИМИ 

РОЗЛАДАМИ

Стрельнікова І.М., Кощій В.О.
Харківський національний медичний 

університет

Актуальність: Враховуючи продовження 
бойових дій на сході України, складну та неста-
більну соціально-економічну ситуацію в країні, 
все більше верств населення стикається з ви-
никненням тривожної симптоматики, особливо 
це стосується військовослужбовців, що мають 
бойовий досвід. В структурі здорової особисто-
сті тривога може бути варіантом норми, вона 
спонукає особистість до дії, особливо в склад-
них або нестандартних життєвих ситуаціях. В 
цих випадках тривога не перевищує нормальні 
показники і особистість здатна контролювати її 
рівень або прилаштуватись до неї. В ситуаціях, 
коли рівень тривоги перевищує здатність до 
контролю її розвитку та тривалості, виникнен-
ня неможливості релаксації під час відпочинку, 
мова йде про патологічні стани тривоги. Статис-
тичні дані підтверджують підвищення показни-
ків тривоги у військовослужбовців в останні 3 
роки. В багатьох випадках тривога є наскрізним 
симптомом при різноманітних захворюваннях, 
особливо в структурі психічної патології, може 
виникати як самостійний розлад, або розгляда-
ється як коморбідна патологія.

Метою дослідження була оцінка рівня три-
воги у військовослужбовців, що знаходились на 
лікуванні в психіатричній клініці Військово-ме-
дичного центру північного регіону м. Харкова.

Матеріали і методи. В дослідженні взяли 
участь 58 хворих чоловічої статі з різними пси-
хічними розладами внаслідок травматичного 
ураження головного мозку. Використовувались 
такі методи: клініко-психопатологічний, кліні-
ко-анамнестичний,  психодіагностичні методи 
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(госпітальна шкала тривоги, шкала реактивної 
особистісної тривожності Спілбергера-Ханіна), 
статистичний. 

Результати дослідження.  Всім хворим про-
водилось психодіагностичне дослідження для 
визначення наявності і рівня тривоги за допо-
могою вищенаведених шкал. Отримані резуль-
тати свідчать про наявність тривоги у 59,7% 
хворих. З них 19,9% обстежених мали високий 
рівень тривоги, який, у свою чергу, не мав кон-
кретного змісту в 88,2% випадків. 47,6% хворих 
мали середній рівень тривоги (з них 74,4% об-
стежених не змогли назвати причину наявності 
тривоги, але постійно її відчували).  Лише у 32,5 
% хворих зареєстровані легкі прояви тривоги (з 
них 81,6% не знали причини існування тривож-
ного стану). 

Висновки: тривога є одним із симптомів в 
структурі психічних розладів внаслідок травма-
тичного ураження головного мозку, у більшої 
кількості хворих тривога не має конкретного 
змісту або хворі не могли пояснити, з чим пов’я-
зано її виникнення. В усіх випадках тривога 
супроводжувалась неприємними емоційними 
переживаннями. Отримані дані є підставою для 
оптимізації надання допомоги цим хворим із 
обов’язковим наданням психотерапевтичної та  
психоосвітньої допомоги.

ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМБІНОВАНОГО ЗАСОБУ 
НА ОСНОВІ L-5-ГІДРОКСИТРИПТОФАНА (5-
НТР) ТА МЕЛАТОНІНУ В ТЕРАПІЇ ІНСОМНІЇ

Тєрьошина І. Ф., Кожина Г. М.
Харківський національний медичний 

університет

Актуальність дослідження проблеми ін-
сомнії обумовлена, в першу чергу, практичною 
необхідністю. Незважаючи на те, що симптоми 
інсомнії не здаються небезпечними, і багато 
пацієнтів звично живуть з ними на протязі бага-
тьох років, цей стан, в першу чергу, значно зни-
жує якість життя, а також істотно збільшує ризик 
дорожньо-транспортних пригод (у 2,5-4,5 рази) 
і виробничих травм (в 8 разів).

Одним із сучасних підходів до лікування 
інсомнії є використання засобів, які містять у 
своєму складі  L-5-гідрокситриптофан (5-НТР) та 
мелатонін. Відомо, що мелатонін є природним 
регулятором циклу «сон-неспання», при цьому 
серед переваг препаратів мелатоніну при ко-
рекції порушень сну можна відзначити відсут-

ність небажаних побічних поведінкових і когні-
тивних ефектів, низьку токсичність, фізіологічну 
виправданість замісної терапії. 5-HTP є прекур-
сором нейротрансмітера серотоніну та виявляє 
позитивний вплив на тривалість і якість сну. 

Метою нашого дослідження було вивчен-
ня клінічної ефективності та індивідуальної пе-
реносимості засобу на основі L-5-гідрокситрип-
тофана (5-НТР) та мелатоніну в терапії інсомнії.

Під наглядом перебувало 64 пацієнта з на-
явністю інсомнії. Тривалість порушень сну у да-
них пацієнтів варіювала від 1 місяця до 8 років 
(в середньому 1,8±3,4 роки). Згідно з демогра-
фічними показниками, середній вік пацієнтів 
склав 39,4±12,8 роки, при цьому 68,8% хворих, 
які приймали участь в клінічному досліджен-
ні, були жіночої статі. Інсомнія у 30 (46,8%) об-
стежених пацієнтів поєднувалася з ішемічною 
хворобою серця, у 26 (40,6%) – з артеріальною 
гіпертензією, у 20 (31,3%) – з дисциркуляторною 
енцефалопатією, у 14 (21,9%) – з ожирінням, у 10 
(15,6%) – з синдромом подразненого кишечни-
ка, у 5 (7,8%) – з цукровим діабетом, у 2 (3,1%) 
– виразковою хворобою шлунку і дванадцяти-
палої кишки. 

Особи, що знаходилися під спостережен-
ням, були розподілені на дві рандомізовані 
групи по 32 пацієнта в кожній. Хворі основної 
групи отримували стандартну терапію згідно 
локальних протоколів даних захворювань, а 
також в якості гіпнотика отримували препарат 
на основі L-5-гідрокситриптофана (5-НТР) та 
мелатоніну по 1 капсулі на ніч протягом 20 діб 
поспіль. Особи групи зіставлення отримували 
гіпнотик іншої фармакологічної групи протягом 
того ж часу.

Проведене дослідження показало, що до 
початку терапії всі пацієнти надавали скарги 
на наявність пре-, інтра- та постссомнічних по-
рушень. При аналізі результатів опитувальника 
проблем сну (Sleep Problems Questionnaire) всі 
пацієнти основної групи і групи зіставлення 
до лікування відзначили наявність проблем 
із засипанням, а також пробудження кілька 
разів за ніч, раннє пробудження з неможли-
вістю більше заснути, відсутність бадьорості 
вранці, втому протягом дня. Середня бальна 
оцінка відповідно до опитувальника проблем 
сну, становила в основній групі 18,3±1,4 балів, 
в групі зіставлення – 17,9±1,3 балів. Якість сну 
згідно опитувальника якості сну Піттсбурзького 
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Університету (PSQI), до лікування сумарно оці-
нювалася як «погана». Щоденний час відходу 
до сну становив від 22 до 24 годин, при цьому 
пацієнти витрачали на засинання в середньому 
75,5±35,5 хвилин в основній групі і в середньо-
му 74,8±33,6 хвилин (від 15 хвилин до 4,0 годин); 
час підйому становив 5,5±0,7 годин в основній 
групі і 5,4±0,9 годин в групі зіставлення (від 3 
до 7 ранку); кількість реального сну за ніч ста-
новило 4,4±0,2 години в основній групі і 4,0±0,3 
години в групі зіставлення (від 2,4 до 7 годин за 
ніч). Крім того, 2-3 рази за тиждень протягом ос-
таннього місяця обстежені пацієнти обох груп 
відчували сонливість під час їжі, за кермом, 
або під час спілкування з іншими людьми. Па-
цієнти також відзначали той факт, що зберігати 
достатньо зацікавленості і енергії для того, щоб 
доводити справу до кінця, їм було «досить важ-
ко» і «дуже важко». До початку лікування індекс 
тяжкості інсомнії (Insomnia Severity Index) у осіб 
основної групи становив в середньому 21,6±1,5 
балів, а у осіб групи порівняння – 21,0±1,9 балів, 
тобто пацієнти в цілому мали помірні прояви 
безсоння. Застосування шкали оцінки депресії 
Гамільтона (Hamilton Rating Scale for Depression) 
до лікування виявило на тлі порушень сну на-
явність астено-депресивних і тривожно-депре-
сивних станів легкого та помірного ступеня 
вираженості. При цьому середній бал склав 
13,8±0,3 в основній групі і 13,3±0,5 в групі зі-
ставлення. Результати обстеження хворих за 
шкалою тривоги Гамільтона (Hamilton Anxiety 
Rating Scale) показали середній бал в основній 
групі 11,2±2,1, середній бал в групі зіставлення 
– 11,0±2,4. Результати в обох групах слід інтер-
претувати в межах тривожних розладів серед-
нього ступеня. 

Результати дослідження свідчать про те, 
що препарат на основі L-5-гідрокситриптофа-
на (5-НТР) та мелатоніну є ефективним засобом 
в терапії розладів сну. Так, при застосуванні 
запропонованого засобу лікування відзнача-
ється купірування астено-депресивних і три-
вожно-депресивних проявів легкого та помір-
ного ступеня вираженості. Проведена оцінка 
результатів шкал опитувальника проблем сну, 
опитувальника якості сну Піттсбурзького Уні-
верситету, індексу тяжкості інсомнії, а також 
шкал депресії і тривоги Гамільтона свідчить про 
більш виражені гіпнотичні властивості з легким 
антидепресивним ефектом комбінованого за-

собу на основі L-5-гідрокситриптофана (5-НТР) 
та мелатоніну в порівнянні з гіпнотиком, що ви-
користовували хворі групи зіставлення, а також 
спостерігається поліпшення загального само-
почуття і в цілому стабілізація психосоматично-
го стану хворих.

Таким чином, результати проведених до-
сліджень свідчать про клінічну доцільність та 
перспективність застосування комбінованого 
препарату на основі L-5-гідрокситриптофана (5-
НТР) та мелатоніну в терапії інсомнії.

МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД 
ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ ТА 

ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ

Федак Б.С.
Харківська медична академія 

післядипломної освіти

Відомо, що у зв’язку з різкими змінами 
звичного способу життя, відсутності достовір-
но повної суб’єктивної інформації про хворобу 
існує висока ймовірність формування неадек-
ватної внутрішньої картини хвороби. З іншого 
боку, формування неадекватного страху перед 
захворюванням, за своє майбутнє, трансформу-
ється в захисні психологічні реакції, які не спри-
яють одужанню і знижують рівень якості життя, 
що зумовлює необхідність впровадження захо-
дів психокорекції для пацієнтів із серцево-су-
динними захворюваннями.

Для вирішення задачі з покращення рівня 
комлаєнсу було вирішено визначити індивіду-
ально-психологічні особливості хворих АГ та 
ІХС, як основи для розробки саногенетичнооб-
грунтованої програми особистісної психоко-
рекції.

В обстеження було включено 75 хворих 
на артеріальну гіпертензію (АГ), ускладненою 
гіпертонічними кризами і 90 хворих на ішеміч-
ну хворобу серця (ІХС) з нападами стенокардії. 
В роботі використовувалися клініко-психопато-
логічний метод із застосуванням структурова-
ного діагностичного інтерв’ю.

Встановлено, що ефективність лікування 
АГ і ІХС залежить від ступеня комплаєнтності 
пацієнта і, відповідно, необхідно доцільно ви-
значати рівень комплаєнсу на початку терапе-
втичного процесу.

Комплаєнс має динамічний характер і 
може змінюватися в процесі проведення тера-
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пії, тому важливо здійснювати моніторинг рівня 
комплаєнсу в процесі амбулаторного спостере-
ження. Комплаєнс визначається такими індиві-
дуально-психологічними факторами пацієнтів, 
як особливості особистості, локус контролю, 
рівень тривожності і рівень відповідальності 
ставлення до здоров’я. Ці параметри повинні 
враховуватися при формуванні терапевтичного 
альянсу.

ОСОБЛИВОСТІ СПОСОБІВ РЕГУЛЮВАННЯ 
КОНФЛІКТІВ У КУРСАНТІВ ТА СТУДЕНТІВ 

НУЦЗУ

Чиркова О.В., Селюкова Т.В.
Національний університет цивільного 

захисту України

Наразі немає необхідності доводити, що 
проблематика, пов’язана з вивченням конфлік-
тів, має право на існування. До проблем виник-
нення та ефективного вирішення конфліктів, 
проведення переговорів та пошуку згоди, вияв-
ляють величезний інтерес не тільки професійні 
психологи і соціологи, а й політики, керівники, 
педагоги, соціальні робітники – словом, всі ті, 
хто у своїй практичній діяльності пов’язаний з 
проблемами взаємодії людей.

Численні дані свідчать про вплив віку на 
характер конфліктів. Можна говорити про на-
явність різних вікових проблем і, відповідно, 
про структуру потенційних конфліктних ситуа-
цій, пов’язаних з віком. Відомо, що в загальному 
життєвому циклі особистості виділяються окре-
мі вікові стадії, зміна яких – перехідні періоди 
– може проходити досить бурхливо, супрово-
джуватися труднощами і емоційними пережи-
ваннями, супутніми виникненнями якісних змін 
у життєдіяльності особистості. Вікові періоди, 
крім особливостей психічного і особистісного 
розвитку, різняться і за характером проблем, 
що постають перед індивідом, по тому, які типо-
ві труднощі, критичні ситуації або кризи пере-
живає людина в тому чи іншому віці.

Дослідження проводилось на базі Наці-
онального університету цивільного захисту 
України та виробничого підприємства м. Хар-
кова.

Досліджувані були розподілені за віковою 
ознакою. В досліджуванні брали участь 2 групи 
досліджуваних: група №1 – студенти соціаль-
но-психологічного факультету віком від 16 до 
20 років, у кількості 25 осіб, та група №2 – пра-

цівники виробничого підприємства віком від 35 
до 40 років, також у кількості 25 осіб.

Для виявлення вікових особливостей по-
ведінки, в конфліктних ситуаціях використову-
валась методика К.Д. Томаса, яка призначена 
для виявлення домінуючого типу поведінки в 
конфліктних ситуаціях.

У ході вивчення вікових особливостей по-
ведінки в конфліктних ситуаціях у юнаків та осіб 
зрілого віку ми прийшли до висновку, що в гру-
пі респондентів молодого віку переважає стиль 
поведінки в конфліктних ситуаціях за шкалою 
співпраця, а в групі досліджуваних середнього 
віку, переважає стратегія розв’язання конфлік-
тних ситуацій – пристосування. Більш ефектив-
ним типом регулювання конфліктних ситуацій є 
співпраця, в якому суб’єкт прагне до задоволен-
ня інтересів обох сторін. В нашому дослідженні 
така поведінка більш властива респондентам 
юнацького віку (група студентів 16-20 років). З 
віком ця особливість може трансформуватись 
в пристосування, як небажання змінювати си-
туацію, що склалася. В нашому дослідженні 
цей показник визначений підвищенням балів 
в групі працівників виробничого підприємства 
віком 35-40 років. Також треба визначити, що в 
осіб зрілого віку збільшується представленість 
таких типів регулювання конфліктними ситуа-
ціями, як суперництво і уникнення. Ці зміни не 
завжди можуть сприяти ефективності профе-
сійної діяльності.

Дані, отримані в дослідженні, обгрунтову-
ють необхідність більш ретельного аналізу ви-
явлених особливостей зв’язку вирішення кон-
фліктних ситуацій з віковими особливостями. 
Проте навіть наші дані переконують, що більша 
кількість прожитих років не може розглядатися 
достатньою умовою, яка забезпечує успішність 
вирішення конфліктних ситуацій.

ПСИХО- І ФАРМАКОТЕРАПІЯ ХВОРИХ 
НА ТРИВОЖНІ РОЗЛАДИ

Чорна Т.С.
Вінницька обласна психоневрологічна лікарня 

ім. О.І. Ющенка

Відомо, що проблема виявлення тривож-
них розладів не являється прерогативою тіль-
ки лікарів-психіатрів. Диференційована оцінка 
тривожних розладів має важливе значення, 
оскільки в рамках традиційних для нашої клі-
нічної практики діагностичних детермінант від-
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мінності між окремими варіантами тривожних 
розладів до останнього часу не були представ-
лені.

Тому достатньо глибоко вивчивши існую-
чі, достовірно не вирішені питання зазначеної 
проблеми, нами було заплановано й викона-
но об’ємне, структуроване дослідження. Були 
обстежені 52 пацієнти з діагностичними кате-
горіями: F41.0 – «Панічний розлад (епізодична 
пароксизмальна тривога)», F 41.1 – «Генералі-
зований тривожний розлад», F 41.2 – «Змішаний 
тривожно-депресивний розлад», які знаходи-
лись на обстеженні та лікуванні у психіатрично-
му відділенні ВОПНЛ ім. О.І. Ющенка.

У нашій роботі використовували такі мето-
ди, як клініко-анамнестичний (на основі крите-
ріїв МКХ-10), клініко-психопатологічний та ста-
тистичний методи.

В процесі обстеження виявлено основні 
чинники та умови формування, клініко-психо-
патологічну структуру та особливості емоцій-
них порушень тривожних розладів невротич-
ного регістру.

За результатами розроблений комплекс 
психотерапевтичних заходів, який включав ра-
ціональну психотерапію, емоційно-вольовий 
тренінг і особистісно-реконструктивну психо-
терапію, який показав високу ефективність.

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК САМООЦІНКИ ТА РІВНЯ 
ДОМАГАНЬ У ОСІБ З РІЗНИМ РІВНЕМ 

ЛОКАЛІЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ

Шевцова К.С., Селюкова Т.В.
Національний університет цивільного 

захисту України

Великий вплив на всі аспекти життєдіяль-
ності та поведінки людини мають такі якості 
особистості, як самооцінка, рівень домагань та 
локус контролю. Самооцінка – оцінка себе, сво-
єї діяльності, свого становища в певній групі чи 
організації та в колі друзів, а також ставлення 
до оточуючих, і не менш важливим є критичне 
ставлення до своїх здібностей і можливостей. 
Психологічні дослідження переконливо дово-
дять, що особливості самооцінки впливають і на 
емоційний стан, і на ступінь задоволеності сво-
єю роботою, навчанням, життям, і на відносини 
з оточуючими.

Особливе місце у вивченні емоційно-мо-
тиваційних механізмів включеності людини в 
діяльність займають дослідження рівня дома-

гань, особливостей цілепокладання особисто-
сті. Від характеру рівня домагань людини за-
лежить успішність її самореалізації у навчанні 
та праці, висота і реалістичність цілей, які вона 
ставить перед собою, стратегія досягнення ці-
лей, ступінь стійкості в ситуаціях фрустрації, 
в які людина потрапляє при русі до наміченої 
мети. Комплекс подібних знань про характер 
рівня домагань людини дає інформаційно єм-
ний матеріал, що дозволяє робити прогноз сто-
совно багатьох особливостей його діяльності у 
навчальній та професійній сферах.

Локус контролю є глибинним, стійким еле-
ментом структури саморегуляції особистості, 
що безпосередньо впливає на конструктив-
ність її соціальної поведінки. Локус контролю є 
одним з найважливіших механізмів, які визна-
чають здатність і вміння людини долати життєві 
труднощі, забезпечуючи тим самим можливість 
її саморозвитку та самореалізації.

В нашому дослідженні брали участь сту-
денти та курсанти Національного університету 
цивільного захисту України. Загальна вибірка 
досліджуваних складала 80 респондентів.

В ході дослідження були зроблені наступні 
висновки: респондентам з інтернальним типом 
локусу контролю більш властивий середній рі-
вень самооцінки, вони з легкістю беруть відпо-
відальність за своє життя на себе, активні, впев-
нені в собі. Вважають, що бажані зміни, успіхи, 
досягнення залежать від їх власних зусиль, 
знань, праці.

Екстернали переважно сподіваються на 
природний хід подій, везіння. У невдачах зви-
нувачують інших людей або обставини, тому 
мають неадекватну – надмірно завищену або 
занадто занижену самооцінку.

Самооцінка особистості, як і локус контр-
олю, являються досить сталими характерис-
тиками людини. Таким чином, ступінь інтер-
нальності та екстернальності кожної людини 
пов’язаний з її ставленням до свого розвитку й 
особистісного зростання.

Рівень домагань – прагнення індивіда до 
мети такої складності, якою, на його думку, від-
повідають його здібності, а також досягнення 
в певному виді дій, сфері спілкування, на яку 
розраховує людина при оцінці своїх можливо-
стей. На рівень домагань впливає динаміка удач 
і невдач на життєвому шляху, динаміка успіху в 
конкретній діяльності.
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З результатів дослідження ми можемо 
стверджувати, що в групі екстерналів достовір-
но переважає нереально високий, нереально 
низький та низький рівні домагань. А в групі ін-
терналів – середній рівень домагань.

У зв’язку з недооцінюванням або переоці-
нюванням своїх можливостей, що в більшій мірі 
властиво екстерналам, починає проявлятися 
або комплекс неповноцінності, або комплекс 
переваги. За наявності комплексу неповноцін-
ності особистість втрачає самоповагу і у неї 
починає проявлятися сором’язливість, невпе-
вненість та інші негативні якості. За наявності 
комплексу переваги самоповага необґрунтова-
но перебільшена і особистість проявляє самов-
певненість, зверхнє і зневажливе ставлення до 
оточуючих.

Помірний рівень домагань характерний 
для досліджуваних, що мають інтернальний тип 
локусу контролю, позначає те, що вони впев-
нені в собі, товариські, не шукають самоствер-
дження, налаштовані на успіх. Тобто такі, що 
розраховують міру своїх зусиль та здатні зіста-
вити міру своїх зусиль з цінністю досягнутого.

Таким чином, у осіб з інтернальним типом 
локусу контролю визначаються середні показ-
ники самооцінки й рівня домагань, а у дослі-
джуваних з екстернальним типом визначаються 
завищені та занижені рівні самооцінки та дома-
гань. Тому інтернали більш впевнені, спокійні, 
позитивні, легше встановлюють міжособові від-
носини, незалежні. На відміну від екстерналів, 
в котрих підвищена тривожність, менша терпи-
мість, і менша конформність.

МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ 
НАРУШЕНИЙ ПСИХИЧЕСКОЙ СФЕРЫ У 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 
УКРАИНЫ

Шевченко Р.П.
Одесский национальный морской университет, 

кафедра практической психологии

В настоящее время огромное значение 
приобрела проблема психологической устой-
чивости военнослужащих ВС Украины. Вы-
явление особенностей личности, характера, 
эмоциональной сферы больного выделенной 
клинической категории позволит разработку 
психотерапевтических методов своевремен-
ной психологической коррекции, восстанов-
ления профессионального статуса, социальной 
реабилитации военнослужащих и сотрудников 

вооруженных сил Украины. В настоящее время 
проблема повышения психологической устой-
чивости военнослужащих и работников Воо-
руженных сил Украины (ВСУ) имеет первосте-
пенное значение. Вследствие эмоциональных, 
личностных особенностей, пациент с невроти-
ческими и психосоматическими расстройства-
ми часто теряет способность к адекватному 
пониманию тяжести собственного состояния 
здоровья, развиваются комплексы психосоци-
альной дезадаптации.

Необходимо изучение психосоматическо-
го отклонения с учётом личностных девиаций, а 
также с учетом показателей анамнеза больного. 
Выявление выделенного круга особенностей 
личности, влияющих на развитие, течение не-
вротических и психосоматических расстройств 
послужит мотивом к проведению тактически 
важных изменений в работе медицинского пер-
сонала.

Комплексная характеристика больных с 
невротическими и психосоматическими рас-
стройствами, проведения при помощи отме-
ченных методик, позволит нам выделить и 
изучить социально-психологические факторы 
предиспозиции развития невротических и пси-
хосоматических нарушений, особенности ког-
нитивной сферы, патопсихологические меха-
низмы формирования нарушений адаптации у 
военнослужащих и сотрудников вооруженных 
сил Украины при невротических и психосома-
тических отклонениях.

На основании полученных данных разра-
ботана система психокоррекционных методов 
при невротических и психосоматических рас-
стройствах у военнослужащих и сотрудников 
вооруженных сил Украины, также разработана 
система оценивания степени эффективности 
системы психокоррекционных методов. Апро-
бация системы показала её значительную эф-
фективность в 69%, умеренную – в 19%, незна-
чительную – в 12% случаев.

ОСОБЛИВОСТІ ПОСТСТРЕСОВОГО 
РЕАГУВАННЯ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ, ЯКІ 

ПЕРЕБУВАЛИ У ЗОНІ АТО

Шестопалова Л.Ф., Кожевнікова В.А., 
Бородавко О.О.

ДУ «Інститут неврології, психіатрії та 
наркології НАМН України»

Як відомо, переживання людиною жит-
тєвонебезпечних подій неминуче призводить 
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до різноманітних медико-психологічних та 
соціально-психологічних наслідків. Найбільш 
психотравмуючий вплив на психічне здоров’я 
людини, якість життя та психологічне благопо-
луччя здійснюють бойові дії, терористичні акти 
та насилля проти особистості. У учасників бойо-
вих дій часто виникають різноманітні психічні 
порушення, в тому числі посттравматичні стре-
сові розлади (ПТСР) як найбільш несприятлива 
їх форма, що завжди супроводжується вираже-
ною соціально-психологічною дезадаптацією. 
Перенесений бойовий стрес може обтяжувати 
клінічну картину комоційно-контузійних станів, 
черепно-мозкових травм тощо. Значна кількість 
комбатантів не можуть повною мірою адаптува-
тись до мирного життя, в тому числі з причини 
наявних у них психічних порушень, явищ гете-
ро- та аутоагресії тощо.

Однак, не зважаючи на медико-соціальну 
значущість та велику кількість досліджень, на 
сьогодні не вивчено основні особливості про-
явів постстресової адаптації у учасників бойо-
вих дій; потребують уточнення та подальшого 
дослідження механізми формування різних 
форм сучасних постстресових розладів, а також 
найбільш значущі чинники ризику та антири-
зику їх виникнення у різних контингентів по-
страждалих.

Метою дослідження було визначити осо-
бливості постстресової адаптації у військовос-
лужбовців, які перебували в зоні АТО. Було об-
стежено 63 комбатанти у віці від 23 до 54 років 
(середній вік 36,7 ± 7,8 років), що знаходились 
на лікуванні та реабілітації в різних лікувальних 
закладах міста Харкова.

У дослідженні застосовувались методи 
спостереження, бесіди, психодіагностичний 
(використовувалась Міссісіпська шкала (вій-
ськовий варіант)) та математико-статистичний.

За даними дослідження, високий рівень 
дезадаптації мав місце у 15 (23,8%) комбатантів; 
помірний-низький – у 25 (39,7 %) військовос-
лужбовців; у 23 (36,5%) осіб ознаки дезадаптації 
були відсутні.

Було визначено особливості постстре-
сових реакцій у комбатантів в залежності від 
ступеню їх дезадаптації. Так, у осіб з високим 
рівнем дезадаптації домінували симптоми гіпе-
рактивації (модальне значення – 5,0 балів (мак-
симально можливий показник)) та вторгнення 
(5,0 балів). Прояви уникання у них були вираже-

ні дещо менше (3,0 бали). Також були характер-
ні значна алкоголізація (5,0 балів); порушення 
пам’яті (5,0 балів); виражена емоційна лабіль-
ність (4,0 бали); емоційна холодність, потреба 
у зменшенні діапазону та глибини соціальних 
контактів (3,3 бали); тривожно-фобічні пережи-
вання (3,0 бали); почуття провини (2,6 бали) та 
зниження самооцінки (2,5 бали). Слід зазначити, 
що для цієї категорії комбатантів характерні як 
наявність виражених суїцидальних переживань 
(4,0 бали), так і практично повна їх відсутність 
(1,0 бал).

У комбатантів з помірним-низьким рівнем 
дезадаптивних реакцій також превалювали 
симптоми гіперактивації (2,4 балів) та вторгнен-
ня (2,8 балів), проте ступінь їх вираженості був 
значно нижчий (р ≤ 0,01). У них також мали міс-
це алкоголізація (3,0 бали); порушення пам’яті 
(3,0 бали); емоційна лабільність (2,5 балів); емо-
ційна холодність (2,4 балів) та тривожно-фобіч-
ні прояви (2,5 балів).

У осіб без ознак дезадаптації (з норматив-
ними показниками за Міссісіпською шкалою) 
також певною мірою проявлялись симптоми 
уникання (2,8 балів) та емоційна холодність, від-
стороненість від оточуючих (2,1 балів), що мож-
на розцінити як дію психологічних захисних 
механізмів та копінг-стратегій, спрямованих на 
подолання стресу.

Отримані результати можуть бути викори-
стані при розробці реабілітаційних програм для 
військовослужбовців, що брали участь у бойо-
вих діях.

ТРИВОЖНО-ДЕПРЕСИВНІ РОЗЛАДИ 
РІЗНОГО ПСИХОҐЕНЕЗУ У ВИМУШЕНИХ 

ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ ТА ДРУЖИН 
ВІЙСЬКОСЛУЖБОВЦІВ-УЧАСНИКІВ АТО

Шпильовий Я.В.
Львівський національний медичний 

університет ім. Д. Галицького

Мета роботи − встановлення особливос-
тей структури і вираженості депресії у жінок з 
невротичними тривожно-депресивними розла-
дами різного психоґенезу, для обґрунтування 
диференціації терапевтичних підходів.

Контингент обстежених і методи дослі-
дження. За допомогою клініко-психопатоло-
гічного та психодіагностичного (шкала Бека) 
методів було обстежено 200 жінок: 150 осіб з 
тривожно-депресивними розладами невротич-
ного регістру (з них 78 – вимушено переміщені 
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(ВПЖ) та 72 – дружини військовослужбовців – 
учасників АТО (ДВС)), 25 хворих на ендогенну 
депресію (ГП-ЕД) та 25 психічно здорових жінок 
(ГП-З).

Результати дослідження. Виявлено, що у 
жінок ВПЖ серед симптомів когнітивно-афек-
тивного компоненту депресії за шкалою Бека 
у більш вираженому ступені прояву переважа-
ли: розлади настрою, відчуття неспроможності, 
роздратованість, порушення соціальних зв’яз-
ків, нерішучість (p ≤ 0,001). Можна зазначити, 
що у ВПЖ ураження когнітивно-афективної сфе-
ри відбувалося за рахунок симптомів, які більш 
відображали «вітальність» переживань щодо 
«зруйнованого життя», «безповоротність мину-
лого». Усі симптоми у жінок ВПЖ характеризу-
вались відреагуванням особистості на «травму 
вимушеного переселення», їх наявність у жінок 
відображало боротьбу «прийняття-неприй-
няття» нового, іншого стану здоров’я та жит-
тєдіяльності із обмеженими функціональними 
можливостями. У жінок ВПЖ впливовими були 
симптоми втрати образа тіла, втрати працез-
датності, порушення сну, захопленість почуття 
власного тіла (p ≤ 0,05).

Стан без депресії (за шкалою Бека) вияв-
лено у ВПЖ – 10,0%, ДВС – 5,0%, ГП-ЕД – не ви-
явлено, ГП-З – 90,0% жінок. Легка депресія діа-
гностувалася у ВПЖ – 20,0%, ДВС – 50,0%, ГП-ЕД 
– не виявлено, ГП-З – 10,0% (p ≤ 0,05). Помірна 
депресія діагностувалося у ВПЖ – 26,0%, ВСД 
– 30,0%, ГП-ЕД – 24,0%, ГП-З – не виявлено (p ≤ 
0,05). Виражена депресія діагностувалася у ВПЖ 
– 36,0%, ВСД – 13,0%, ГП-ЕД – 26,0%, ГП-З – не 
виявлено (p ≤ 0,05). Тяжка депресія діагностува-
лася у ВПЖ – 14,0%, ВСД – 2,0%, ГП-ЕД – 50,0%, 
ГП-З – не виявлено (p ≤ 0,05).

Виявлена чітка динаміка відсоткового 
збільшення рівня депресії з посиленням її сту-
пеню вираженості у ВПЖ та ДВС з піком на рівні 
«виражений ступінь» – ВПЖ та «легкий ступінь» 
– ДВС. У ГП-ЕД – з піком, відповідно, на рівні 
«тяжкий ступінь», у ГП-З виражених ступенів 
тяжкості не виявлено.

Виявлені відмінності між ВПЖ і ДВС можна 
пояснити різними мотиваційно-відповідальни-
ми механізмами. Так, при наявності соціальної 
підтримки у вигляді родичів або інших значу-
щих людей жінки ДВС були схильні до більшої 
відповідальності та контролю проявів симпто-
мів депресії. У свою чергу, при відсутності стри-

муючих чинників мобілізуюча поведінка жінок 
ВПЖ швидко руйнувалася. У більшості, такі жін-
ки були емоційно нестримані та характеризу-
вались пошуком «афективної мішені» – осіб, на 
яких вони могли безпричинно вимістити власні 
переживання.

Отримані дані були покладені нами в осно-
ву при розробці комплексної диференційова-
ної системи спеціалізованої медичної допомоги 
жінкам з невротичними тривожно-депресивни-
ми розладами різного психогенезу.

РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ РАБОТА ГРУППЫ 
«РОДИННЕ КОЛО» С ДЕТЬМИ БОЙЦОВ 

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ УКРАИНЫ, ПОГИБШИХ 
В АТО

Штрыголь Д.В.1, Герасименко Е.В.2

1Харьковский национальный университет им. 
В.Н. Каразина,

кафедра психиатрии, наркологии, неврологии и 
медицинской психологии;

2Детский лечебно-профилактический центр 
«Неболейка»

Травма утраты родного человека – это 
одна из наиболее тяжелых психогений, которая 
может иметь крайне деструктивное влияние 
на психику ребенка. При отсутствии адекват-
ной психологической поддержки со стороны 
родных и психологической / психотерапевти-
ческой помощи при осложненных формах те-
чения реакции горя, есть опасность развития 
невротических и психосоматических наруше-
ний. По данным военкомата, по состоянию на 
лето 2016 года в рядах ВСУ погибло более 100 
жителей Харькова и области, не считая добро-
вольцев и пограничников. Психологическое со-
провождение семей погибших стало задачей, 
которую поставили перед собой харьковские 
психологи-волонтеры группы «Родинне коло» 
(авторы – члены этой группы). Инициировала 
формат «Родинного кола» психолог-волонтер 
«Кризисной службы Майдана» Виктория Кочу-
бей, которая оказывала существенную помощь 
в организации работы группы. В настоящее 
время под опекой двадцати психологов группы 
находится 118 семей погибших.

Психологи «Родинного кола» столкнулись 
с тяжелейшими переживаниями семей, кото-
рые до встречи с психологами переживали 
свое горе в одиночестве, хотя были случаи со-
циальной помощи от побратимов, знакомых, 
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волонтеров и позже государства. Это касалось 
и детей, и взрослых. Родные погибших отмеча-
ли непроговоренность горя, отсутствие откры-
той поддержки односельчан, соседей, одно-
классников.

Работа психологов строилась исходя из 
понимания законов проживания утраты в виде 
последовательной смены этапов шока, отрица-
ния, этапа принятия факта смерти. За каждой 
семьей закреплялся психолог-куратор, который 
сопровождает семью по телефону. В первые 6 
месяцев после утраты первостепенной задачей 
было отреагирование тяжелых негативных пе-
реживаний, героизация погибших, работа над 
чувством уникальности пережитого горевания 
и психоэдукация. Важным и эффективным стал 
групповой формат работы с семьями: группы 
матерей, отцов, жен и детей погибших (дети де-
лились на группы в зависимости от возраста). 
Проведено 3 встречи семей с группой психо-
логов продолжительностью от 1 до 3 дней. На 
этих встречах работа с детьми проводилась 
в группах с использованием сказкотерапии и 
психогимнастики. Сказочные метафоры прора-
батывались через диагностические сказочные 
рисунки, проигрывание лечебных авторских 
сказок Герасименко Е.В. с куклами. Главный ле-
чебный эффект достигался через мягкое отре-
агирование посредством работы со сказочным 
персонажами в сочетании с двигательной «вол-
шебной зарядкой». Считаем очень важным при 
работе с травмой утраты у детей включать в ра-
боту их тело для улучшения контейнирования 
эмоции. Мы обратили внимание на высокую 
потребность детей в отреагировании агрессии 
– дети с радостью сражались на мечах, играли в 
волка, драконов, зомби, боксировали подушки. 
Характерной была их потребность в телесном 
контакте – они часто обнимались, боролись, ва-
лились в «кучу малу».

В течении последнего полугода был из-
менен формат работы с семьями, имеющими 
детей. Встречи стали ежемесячными. А работа 
проводилась в двух группах: в группе детей и в 
группе родителей / опекунов.

Опрос родителей / опекунов (16 семей) 
выявил основные проблемы детей. Все роди-
тели сообщали о выраженных эмоциональных 
реакциях детей (повышенная плаксивость, 
раздражительность, обидчивость с грубостью, 
сочетающиеся с застыванием, оцепенением); 

болях в голове, в животе, в сердце; страхе смер-
ти оставшихся родных и собственной смерти, 
повышенной тревожности. 88% родителей жа-
ловались на замыкание в себе, снижение обще-
ния с одноклассниками; навязчивые движения 
руками, ногами, повышенную двигательную ак-
тивность, снижение успеваемости и мотивации, 
лень, апатию, а также снижение памяти, внима-
ния. Агрессивное поведение с непослушани-
ем встречалось в 50% случаев; энурез, скрип 
зубами – 31%; онихофагия – 38%. Обращало на 
себя внимание одновременное сочетание дви-
гательной расторможенности с замкнутостью в 
общении.

Планируя работу, мы исходили из наблю-
даемых особенностей психики детей, пережив-
ших потерю близких: незрелость, сложность 
рефлексии чувств, отсутствие собственных 
стратегий преодоления кризиса, эмоциональ-
ное заражение от значимых взрослых, а также 
ведущей симптоматики – тревожных, депрес-
сивных и психосоматических расстройств. 
Родители/опекуны сами переживали «неза-
вершенную работу горя», в отношении детей 
проявляли тревогу, а в ряде случаев – расте-
рянность. Поэтому важнейшим моментом в ра-
боте с родителями стала их психоэдукация.

Коллектив психологов «Кризисной служ-
бы Майдана», в том числе Герасименко Е.В., 
подготовили книгу для психологического про-
свещения людей, проживающих тяжелые кри-
зисные события, и для взрослых, сопровожда-
ющих детей погибших «Ми пережили. Техніки 
відновлення». В процессе групповых консуль-
таций родители / опекуны обучались навыкам 
пассивного и активного слушания, психофизио-
логической регуляции эмоций в виде специаль-
ных телесных упражнений. Обсуждались навы-
ки стимуляции сниженной мотивации к учебе.

В основном использовались симптомо-
центрированные методы психотерапии (бихе-
виоральный подход, внушение в бодрствую-
щем состоянии, «материнское» внушение), а 
также метод психодрамы. В работе с детьми 
ведущими методами были арт-терапия, сказко-
терапия и психогимнастические игры.

Родные отмечают улучшение своего со-
стояния после встреч, оживление детей, повы-
шение их жизнерадостности, включенности, 
снижение психосоматических жалоб. Психоло-
ги отметили повышение мотивации к встречам 
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у взрослых и детей. Наш опыт показывает не-
обходимость и перспективность продолжения 
этой работы, и не только в ее волонтерском 
формате.

ОСОБИСТІСНІ ОСОБЛИВОСТІ МОЛОДИХ 
ЧОЛОВІКІВ З ГІТЕРТОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ 

ТА ЕРЕКТИЛЬНОЮ ДИСФУНКЦІЄЮ

Юрценюк О. С.
Вищий державний навчальний заклад України

«Буковинський державний медичний 
університет», Україна

Гіпертонічна хвороба (ГХ) є однією з най-
більш актуальних проблем сучасної медицини 
у зв’язку з широкою поширеністю захворюван-
ня, підвищеним ризиком серцево-судинних 
ускладнень і високою смертністю. Поширеність 
ГХ серед чоловіків складає 39,2%. Частота ерек-
тильної дисфункції (ЕД) серед хворих ГХ ста-
новить 46,7%. Розвиток ЕД в значній мірі спро-
воковано посиленням вільнорадикального 
процесу і перекисного окислення в тканинах 
статевого члена, розвиток ендотеліальної дис-
функції у хворих ГХ. Крім того, 25% випадків ЕД 
так чи інакше пов’язані з прийомом лікарських 
засобів. Таким чином, ЕД є поширеною медич-
ною, психологічною та соціальною проблемою. 

В обстеженні взяли участь 34 хворих ГХ з 
ЕД у віці від 20 до 45 років (середній вік – 32,23 
± 6,11). Діагноз ЕД підтверджувався за допомо-
гою Міжнародного індексу еректильної функції 
(інтегральний показник «еректильна функція» 

– від 7 до 25 балів) і опитувальників СФМ (сек-
суальна формула чоловіча); пацієнти давали ін-
формовану згоду на участь в дослідженні. Всім 
пацієнтам було проведено добове моніторуван-
ня АТ. Психологічне тестування здійснювалося 
за опитувальником «Скорочений багатопро-
фільний опитувальник особистості» (СБОО). 

Аналіз результатів тестування за шкалою 
СБОО показав, що серед пацієнтів з ГХ і ЕД від-
значаються високі показники за шкалою іпо-
хондрії у 91,5%, депресії – у 67,9%, психастенії 
– у 48,5% хворих. Середні показники за шкала-
ми іпохондрії склали 66 балів, психастенії – 59 
балів, депресії – 54 бали і шизоїдності – 52 бали. 

Комплексна терапія включала:  – інгібітори 
ангіотензинперетворюючого ферменту, анта-
гоністи кальцію, b-блокатори; – препарати, які 
покращують еректильну функцію у чоловіків, за 
рахунок підвищення активності ендотеліальної 
NO-синтетази; – психотерапію. На тлі лікуван-
ня, через 3 місяці, було виявлено достовірне 
(p <0,05) зниження показників СБОО за шкала-
ми іпохондрії і депресії на 8 і 11,7% відповідно. 

Таким чином, застосування комплексної 
терапії в обстеженій групі пацієнтів призвело 
до істотного покращення за всіма показника-
ми еректильної функції, основними компонен-
тами сексуальної функції в цілому, а також до 
нормалізації добового профілю АТ, поліпшення 
психологічного стану хворих, що виразилося в 
зниженні рівнів депресії та іпохондрії за шкала-
ми СБОО.
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АВТОРАМ ЖУРНАЛЬНИХ ПУБЛІКАЦІЙ

Ми просимо уважно вивчити всі наведені нижче типові положення. Ретельне дотримання цих 
вимог значно скоротить правку авторського тексту у всіх його елементах, полегшить Вашу і нашу 
роботу, прискорить публікацію Ваших матеріалів. Наші вимоги поступово будуть наближатись 
до міжнародних відповідних рекомендацій.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Всі статті повинні бути оригінальними, а ру-

кописи узгоджені з усіма авторами. Попередня 
публікація наданих матеріалів в будь-якому ви-
данні, як в цілому, так і частково, за виключен-
ням оформлення у вигляді тез, не допускаєть-
ся. Також ці матеріали не повинні подаватися 
до друку в інші видання і передруковуватися в 
цілому або частково без письмового дозволу 
видавництва.

Якщо в роботі використовуються ілюстрації, 
таблиці та інші матеріали, що були опубліковані 
іншими дослідниками, автору необхідно подати 
дозвіл на їх публікацію.

Матеріал, надісланий для публікації, пови-
нен мати експертне заключення. Мова статей 
українська, російська або англійська.

Рукописи будуть прийматись на розгляд 
рецензентами та видавниками. Рукописи, які 
мають потребу в значних змінах в процесі 
рецензування, будуть повернені авторам для 
доробки.

Редакція не несе відповідальності за допу-
щені авторами помилки.

Статті членів редакційної ради журналу, його 
розповсюджувачів розміщуються безкоштовно. 
Якщо редакція вважає, що у статті є прихована 
реклама, вона залишає за собою право склас-
ти з автором угоду на додаткову оплату.Обсяг 
статей необмежений, але редакція залишає за 
собою право на скорочення матеріалу при об-
сязі більше 20 сторінок машинопису чи його 
розміщення в кількох номерах журналу.

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ

Стаття до редакції подається у 2-х примір-
никах з 2 наборами ілюстрацій, з текстом, на-
друкованим через 2 інтервали на одному боці 

стандартного листа А4 (210х 197 мм) з полями 
по 3 см з усіх боків. Нумерувати всі сторінки 
рукопису необхідно послідовно, починаючи з 
титульного аркуша.

1. Титульний аркуш.
Назва (великими літерами), повне ім’я (іме-

на) авторів, назва установи, де виконана робо-
та, та її точна поштова адреса, повна адреса ав-
тора, якому буде надсилатись кореспонденція. 
При бажанні — телефон/факс для спілкування.

Якщо Ви готуєте матеріал на комп’юте-
рі, просимо робити це на CD-диску, вказавши 
назву та версію текстового редактора (бажано 
Win Word 2000 та XP). Ілюстрації, розроб лені 
на комп’ютері, приймаються в ТІFF форматі з 
роздільною здатністю 300 dpi. Додатково до 
CD-диску повинен обов’язково надсилатись 
друкований матеріал статті.

2. УДК
3. Резюме. Кожна стаття повинна мати ре-

зюме, яке складає ться з наступних розділів - 
Мета роботи, Матеріали і методи, Результати, 
Висновки. Рукописи супроводжуються резюме 
українською, російською та англійською мовами. 
Всі резюме повинні мати переклад назви статті, 
прізвища автора (авторів), назви установи.

4. Текст статті, враховуючи міжнародні ви-
моги оформлення (для коротких повідомлень 
(менше 5 стор.) - необов’язково), повинен мати 
наступну схему викладення:

Вступ, Матеріали та методи, Результати, Об-
говорення, Література.

Вступ — повинен відображати суть дослі-
дження і пояснювати його актуальність.

Матеріали та методи — містять суттєві де-
талі, в тому числі описання проведеного експе-
риментального дослідження, методи статис-
тичного обчислювання результатів.
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Результати — в них треба відобразити ос-
новні дані, що були отримані в результаті про-
веденого дослідження. Результати не повинні 
містити обговорення отриманих даних.

Обговорення та висновки — не повинно 
бути повторення розділу Результати, а пред-
ставити отримані дані в більш широкому ви-
гляді з використанням робіт інших авторів на 
цю тему.

Література — всі джерела літератури, на 
які робляться посилання в тексті статті (повин-
ні бути надруковані в [ ] дужках), мають бути 
надані в списку літератури послідовно, як вони 
зустрічаються в тексті статті. Приклади оформ-
лення списку літератури наводимо нижче згідно 
вимог ВАКу (див. Бюлетень ВАК України. 2008. 
№3).

Список літератури:
Приклади оформлення

Монографії (один, два або три автори)
Суберляк О. В. Технологія переробки композиційних 

матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Су-
берляк, П. І. Баштан. - Львів : Растр-7, 2007. - 375 с.

П’ять та більше авторів
Формування здорового способу життя: навч.-

метод. посіб.для працівників соц.служб/ [Т. В. Бондар, 
О. Г. Карпенко, та ін.].- К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005.- 
115 с. - (Серія «Здоровий спосіб життя»: у 14 кн., кн. 13).

Колективний автор
Проблеми типологічної та квантитативної лексиколо-

гії : [зб.наук.праць / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. - Чер-
нівці : Рута, 2007. - 310 с.

Багатотомні видання
Кучерявенко Н.П. Курс налогового права: Особенная 

часть:  в 6 Т. / Н.П. Кучерявенко.-Х. Право, 2002-Т.4:Косвен-
ные налоги.-2007.-534с.

Перекладні видання
Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование/ 

Акофф Р.Л.,; пер.с англ. Ф.П.Тарасенко. - Днепропетровск : 
Баланс Бизнес Букс, 2007. — XLIII, 265 с.

Стандарти
Якість води.Словник термінів:ДСТУ ISO 6107-1:2004-

ДСТУ ISO 6107-9:2004.- [Чинний від 2005-04-01].-К.:
Держспоживстандарт України,2006.-IV,231 с.-(Національ-
ний стандарт України).

Збірки наукових праць
Социологическое исследование малых групп населе-

ния /В. И. Иванов [и др.] ; М-во образования Рос. Феде-
рации, Финансовая академия. – М., 2002. – 110 с. – Деп. в 
ВИНИТИ 13.06.02, № 145432.

Складові частини книги
Козіна Ж. Л. Теоретичні основи практичного застосу-

вання системного аналізу в наукових дослідженнях в об-
ласті спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика 
фізичного виховання. - 2007. - № 6. - С.15-18.

Тези доповідей
Оцінка ресурсу елементів конструкцій : праці конф., 

6-9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. Ред. В. Т. Трощенко. — К.: 
НАН України, Ін-т пробл. міцності, 2000. - С. 559-956, ХІІІ, 
[2] с. - (Ресурс 2000).

Таблиці та ілюстрації
Нумеруються арабськими цифрами і викону-

ються на окремих листках. Таблиці повинні мати 
заголовок, а графіки, малюнки і мікрофотокартки 
— підписи, виконані на окремому аркуші (арку-
шах), які чітко відображують суть ілюстрації. Якщо 
в тексті приведено збільшення об’єкта, то його не-
обхідно приводити в дужках, наприклад (х500), а в 
кінці надпису -«...волокна х 46000». Для передру-
кування мікрофотокарток необхідні оригінальні, 
хорошої якості фотокартки; негативи та фотокопії 
на використовуються. На звороті кожної ілюстрації 
вкажіть її номер, імена авторів і верхній та нижній 
краї. Графіки та малюнки повинні бути надані у ви-
гляді чітких глянцевих фотокарток або виконані на 
окремому аркуші. Розміщення в тексті відповідної 
ілюстрації вкажіть на лівому полі в квадраті з номе-
ром ілюстрації.

Хімічні формули
Всі хімічні формули та схеми з них вписують 

від руки пастою чорного кольору. Хімічні форму-
ли публікації (крім найпростіших, типу НСІ, Н2504) 
і схеми реакцій нумерують арабськими цифрами в 
дужках і подають після кінця абзацу з посиланням 
на них. Порядкові номери одиничних формул про-
ставляють під формулою, номери схем — на право-
му краї формату.

Статті, оформлення яких не відповідає вказаним 
правилам, повертатимуться авторам без розгляду 
редакції.
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