
ПРИВАТНА ПСИХІАТРІЯ  

частина 2 



Психічні розлади 

внаслідок соматичних 

захворювань різної 

етіології 
 



 Захворювання внутрішніх органів, при яких 

можуть спостерігатись психічні розлади: 

захворювання серця (стенокардія, інфаркт 

міокарда, хронічна серцева недостатність), 

виразкова хвороба шлунка та 12-палої кишки, 

холецистити, злоякісні пухлини позамозкової 

локалізації, авітамінози, колагенози і т.ін. 

 



 Класифікація психопатологічних синдромів 

 І. Непсихотичні синдроми здебільшого 

зустрічаються на початкових, а також 

маніфестних та пізніх (кінцевих) стадіях 

соматичних захворювань: 

 · астено-невротичний (неврастено-істероїдний і 

т.ін.); 

 · нівеліровка або загострення 

характерологічних рис особистості 

(психопатоподібний синдром); 

 · іпохондричний розвиток особистості. 



 ІІІ. Синдроми, що зустрічаються 

переважно на пізніх стадіях: 

 · амнестичний; 

 · епілептиформний; 

 · синдром недоумства. 

 



 Психічні розлади внаслідок деяких соматичних 

захворювань 

 Стенокардія та інфаркт міокарда - можуть 

спостерігатись астено-невротичні стани, що 

супроводжуються емоційною лабільністю, тривогою, 

страхом, синдромами порушення свідомості. Можливий 

іпохондричний розвиток особистості. 

 Хронічна серцево-судинна недостатність - на тлі 

астено-невротичних станів можуть бути напливи 

гіпнагогічних та гіпнопомпічних зорових галюцинацій, 

а також синдроми порушення свідомості (делірій, 

присмеркові стани з епілептиформним збудженням). 



 Захворювання шлунково-кишкового 

тракту - характерними є астено-невротичні та 

астено-депресивні стани, загострення 

характерологічних особливостей особистості, 

іпохондричний розвиток рис особистості. 

 Злоякісні пухлини позамозкової локалізації 

- ейфоричний або, навпаки, депресивний фон 

настрою. На висоті інтоксикації можуть 

виникати деліріозні чи аментивні епізоди (без 

вираженої психомоторної активності - "тихий 

делірій"), амнестичний та галюцинаторно-

параноїдний синдроми. 



 Захворювання ендокринної системи 

(тиреотоксикоз, мікседема, ураження гіпофіза, 

хвороба Іценко-Кушинга і т.ін) - прояви 

психічного інфантилізму, астено-невротичні, 

депресивні, депресивно-параноїдні стани. На 

висоті токсикозу - деліріозний, аментивний та 

галюцинаторно-параноїдний синдроми. 

 Соматична симптоматика соматогенних 

психозів визначається ознаками основного 

соматичного захворювання чи ендокринними 

розладами. 



Психози віку 

зворотнього розвитку 

(пресенільні і сенільні 

психози) 



 Пресенільні (передстаречі) психози - група захворювань 

недостатньо вивченої етіології та патогенезу, що звичайно 

розвиваються у інволюційному періоді. 

 Фактори, що беруть участь у їх генезі: 

 · патологічний клімакс (ендогенно-токсичний процес, що 

пов'язаний із раннім клімактеричним періодом); 

 · психічні травми, соматичні хвороби, що є провокуючими 

факторами; 

 · преморбідні властивості особистості (у людей слабкого 

типу, тривожно-помислових, психічно-ригідних найчастіше 

виникає депресивна форма психозу - пресенільна депресія; у 

людей сильного типу, схильних до інертності, - найчастіше 

спостерігаються маячні форми пресенільних психозів, 

пресенільний параноїд). 



 Сенільні (старечі) психози - група психозів 

невідомої етіології, що здебільшого мають прояв 

прогресуючого недоумства, що зумовлене 

атрофічними процесами у головному мозку. 



 Класифікація 

 І. Пресенільні психози 

 1. Пресенільна (інволюційна) депресія. 

 2. Пресенільний (інволюційний) параноїд. 

 3. Злоякісна форма пресенільного психозу 

(хвороба Крепеліна). 

 4. Пізня кататонія. 



 ІІ. Сенільні психози 

 1. Старече недоумство (просте старече 

недоумство). 

 2. Конфабуляторна форма старечого 

недоумства (пресбіофренія). 

 3. Старече недоумство із психічними 

проявами (параноїдними, іпохондричними, із 

маренням Котара, старечий делірій). 

 4. Атипові форми (хвороба Альцгеймера, 

хвороба Піка). 



 Зміст основних клінічних понять 

 Психічні порушення при клімаксі - 

з'являються до початку менопаузи, під час 

менопаузи та через 1 - 3 роки після неї. 

Звичайно мають прояв афективної нестійкості, 

підвищеної збудливості, тривожної 

помисловості, схильності до виникнення 

реактивно-депресивних та іпохондричних 

реакцій. Підвищена афективна лабільність та 

реактивність сприяють виникненню 

різноманітних істеричних проявів - 

"інволюційна істерія". 



 Сомато-неврологічні порушення при 

клімаксі - найчастіше мають прояв 

вегетативно-соматичних розладів (приливи 

крові до голови, запаморочення, серцебиття, 

непритомні стани, астенія, схуднення, 

передчасне старіння і т.ін). 



 Пресенільна депресія - виникає найчастіше у 

жінок віком 45 – 55 років. Провідним 

симптомом є тривожно-тужливий настрій із 

маячними ідеями самозвинувачення, 

самозневажання або іпохондричними маячними 

ідеями (інколи - синдром Котара), 

суїцидальними думками і тривожно-маячними 

побоюваннями. Хворі знаходяться у стані 

рухового неспокою, розгубленої метушливості 

(ажитована депресія). Тривога, туга звичайно 

посилюються у вечірній час. 



 Пресенільний параноїд - характеризується 

поступовим розвитком марення паранойяльної 

структури, що звичайно не поширюється за межі 

конфліктних побутових відносин. Останні є 

фактором, що провокують захворювання (маячні 

ідеї "малого розмаху", "буденних відносин"). 

Звичайно спостерігаються маячні ідеї збитку, 

отруєння, ревнощів. Нерідко спостерігається 

підвищена активність хворих у залежності від 

змісту маячних ідей (кверулянтська діяльність і 

т.ін). 



 Злоякісна форма пресенільного психозу 

(хвороба Крепеліна) - захворювання, що 

характеризується інтенсивним тривожним 

збудженням, мовною безладністю, постійно 

вираженою розгубленістю, періодами 

онейроїдного потьмарення свідомості. Смерть 

настає внаслідок явищ прогресуючої кахексії. 



 Старече недоумство (просте старече 

недоумство) - виникає у віці 70 - 80 років. На 

початковій стадії відбувається загострення 

характерологічних рис, хворі стають 

егоцентричними, зникають вищі емоції, 

розгальмовуються інстинкти, з'являються 

розлади пам'яті за типом прогресуючої амнезії, 

порушення уваги. Для другої стадії 

характерними є ознаки тотального недоумства. 

Третя (термінальна) стадія - цілковитий 

психічний і фізичний маразм. 



 Конфабуляторна форма старечого недоумства 

(пресбіофренія) - тотальне недоумство 

поєднується із численними 

псевдоремінісценціями і конфабуляціями. Хворі 

ейфоричні, рухливі, невгамовно метушливі. 

 Старече недоумство із психічними проявами – 

характеризується тим, що на тлі недоумства 

з'являються маячні ідеї збитку, жебракування, 

пограбування, іпохондричні, марення Котара. 



 Старечий делірій - недоумство у поєднанні із 

деліріозним потьмаренням свідомості, 

амнестичним дезорієнтуванням. 

 Хвороба Альцгеймера - виникає у віці 55 - 65 

років. Типовим є грубі розлади пам’яті, 

мислення, орієнтування, порушення праксису, 

розлади мови, амнестична, сенсорна, моторна 

афазії. 



 Хвороба Піка - виникає у віці 50 - 60 років, 

належить до грубих системно-дегенеративних 

захворювань (Е. Я. Штернберг). Хвороба 

виникає при прогресуючій атрофії окремих 

ділянок головного мозку. Розвивається органічне 

недоумство, псевдопаралітичні розлади, 

порушення мови, грубі порушення праксису 

(особливо характерні). Хворим притаманна 

своєрідна схильність до повсякчасного 

повторювання одних і тих же слів, фраз, рухів 

("стоячі симптоми"). 



Психогенії 



 Психогенії - нервово-психічні розлади 

функціонально-динамічного характеру 

(здебільшого емоціонально-вольової сфери). 

Фізіологічні механізми, на яких грунтуються 

психогенії, являють собою порушення процесів 

вищої нервової діяльності.  



 У виникненні захворювання мають значення 

наступні фактори: 

 · психічна травма (важкі переживання, що 

супроводжуються негативними емоціями, при яких 

найважливіше значення мають їх сила, зміст та 

тривалість); 

 · індивідуальні властивості особистості (тип вищої 

нервової діяльності, вік і т.ін); 

 · навколишня ситуація, у якій виникла психічна 

травма (моральні, соціальні та інші фактори). 

 Майже завжди залучається до процесу і вегетативна 

нервова система. 



 Класифікація психогеній 

 І. Неврози 

 1. Короткочасні невротичні (ситуаційні) 

реакції: 

 · істерична; 

 · неврастенічна; 

 · психастенічна; 

 · параліч емоцій. 



 2. Затяжні невротичні стани (неврози): 

 · неврастенія; 

 · невроз нав'язливих станів; 

 · істерія. 



 ІІ. Реактивні психози 

 1. Гострі реактивні психози (афективно-

шокові реакції): 

 · реактивний ступор; 

 · реактивні присмеркові стани свідомості: 

 - фугіформна реакція; 

 - патологічний афект; 

 - псевдодеменція; 

 - ганзеровський синдром; 

 - пуерілізм. 



 2. Затяжні реактивні психози: 

 · реактивна депресія; 

 · реактивний параноїд, реактивні паранойяльні 

стани (марення ревнощів, марення туговухих, 

індуковане божевілля і т.ін); 

 · затяжний реактивний ступор. 

 



 Оскільки психогенії грунтуються на порушенні 

основних нервових процесів і систем, доречно 

нагадати основні положення учення І. П. 

Павлова про типи нервової системи. 

Класифікуючи загальнобіологічні типи нервової 

системи, Павлов виходив із трьох основних 

властивостей вищої нервової діяльності: сили 

процесів збудження і активного гальмування, 

співвідношення цих процесів між собою, їх 

рухливості. 

 



 Внаслідок комбінації цих параметрів вчений 

одержав чотири типи вищої нервової діяльності: 

 · сильний, врівноважений, рухливий; 

 · сильний, неврівноважений, рухливий; 

 · сильний, врівноважений, інертний; 

 · слабкий. 

 



 Однак, коли І. П. Павлов звернувся до людських 

неврозів, з'ясувалося, що для їх розуміння 

недостатньо цих чотирьох типів. Так з'явилось 

славетне вчення Павлова про дві сигнальні 

системи, із наступним відокремленням суто 

людських типів вищої нервової діяльності: 

мисельного (розумового), художнього і 

середнього. 

 



 Мисельний тип характеризується відносною 

перевагою другої сигнальної системи у межах 

кори і відносною перевагою кори над підкоркою; 

художній - зворотнім співвідношенням; середній 

- гармонійним співвідношенням сигнальних 

систем, кори та підкорки. 

 Основну масу людства складає середній тип. 

 



 Визначення основних клінічних понять 

 Невроз - функціонально-динамічний розлад 

вищої нервової діяльності, що проявляється, 

здебільшого, порушенням емоційно-вольової 

сфери і виникає під впливом психічних травм. 

Внаслідок неврозу звичайно залишаються 

збереженими критичне ставлення до власної 

поведінки і стану, здатність усвідомлювати свої 

дії та керувати ними. 

 



 Істерична реакція - характеризується 

афективно-забарвленою поведінкою (із 

плаксивістю, примхливістю, театральністю 

поведінки), іноді істеричними судомними 

проявами (загальне тремтіння, істеричні напади, 

судомні посмикування окремих груп м'язів), 

звичайно спостерігається у емоційно-лабільних 

осіб або у астенізованих. 

 



 Неврастенічна реакція - характеризується загальним 

падінням нервового тонусу із зниженням працездатності 

(гостра психогенна астенія), скаргами на слабкість, 

порушення уваги, сну, діяльності внутрішніх органів, 

головний біль і т.ін. у поєднанні із запальністю, 

дратівливістю. 

 Психастенічна реакція - характеризується наявністю 

розгубленості, нерішучості, болісних сумнівів у випадку 

прийняття будь-якого рішення на тлі вираженої астенії. 

 Параліч емоцій - короткочасне виключення емоційних 

переживань при збереження свідомості і розуміння 

дійсності, що виникає у відповідь на раптову психічну 

травму. 

 



 Неврастенія - невроз, що виникає внаслідок 

тривалого психічного, рідше фізичного 

перевантаження або тривалої психотравмуючої 

ситуації. Найчастіше виникає у людей слабкого 

або сильного нестримного типів. 

Характеризується, з одного боку, 

виснажливістю, втомлюваністю, зниженням 

працездатності, а із іншого боку, запальністю, 

дратівливістю, емоційною вибуховістю. У 

залежності від переважаючої симптоматики 

виділяють гіперстенічну і гіпостенічну стадії 

(форми). 



 Неврологічні та соматичні симптоми: 

підвищення чутливості до інтероцептивних і 

екстероцептивних подразників, різноманітні 

болісні відчуття з боку внутрішніх органів, 

вегетативні розлади (пітливість, тахікардія і т.ін), 

підвищення сухложильних і шкірних рефлексів, 

тремор повік, витягнутих пальців рук і т.ін., 

сексуальні розлади (імпотенція, фригідність). 

 Диференціальна діагностика: неврастенію слід 

диференціювати із неврастенічним синдромом 

(церебральний атеросклероз, прогресивний 

параліч і т.ін). 



 Невроз нав'язливих станів - найчастіше виникає у осіб 

із слабким типом ВНД і переважанням другої 

сигнальної системи. Здебільшого, має прояв 

різноманітних нав'язливих станів (нав'язливі думки, 

сумніви, страхи, потяги, дії). 

 Неврологічні і соматичні симптоми: астенізація, 

схуднення, тахікардія, лабільність артеріального тиску, 

пітливість, блідість або почервоніння обличчя, сухість у 

роті, тремор повік, пальців рук і т.ін. 

 Диференціальна діагностика: невроз нав'язливих станів 

слід відрізняти від синдрому нав'язливості внаслідок 

інших захворювань (шизофренія, початковий 

церебральний атеросклероз і т.ін). 

 



 Істерія - звичайно виникає у осіб із відносним 

переважанням першої сигнальної системи над 

другою, тобто у осіб художнього типу ВНД. 

Загальними характерними рисами, що 

притаманні істерії, є яскравість, сила і 

лабільність емоцій, обертання "психічного" у 

"соматичне" і "захисний" характер симптомів. 

Поряд із цим спостерігаються театральність 

поведінки, егоцентризм, внаслідок гострих 

психічних травм - стани порушеної свідомості 

(присмеркові, псевдодеменція, пуерілізм), тобто 

гострі реактивні психози. 



 Соматичні прояви: нудота, блювання, "гострий живіт", 

порушення із боку серцево-судинної системи, 

гінекологічні форми (удавана вагітність і т.ін). 

 Неврологічні симптоми: 

 · симптоми подразнення - тіки, спазми, істеричні 

напади, гіперкінези, істеричний клубок; 

 · симптоми випадіння - паралічі, парези, зниження чи 

відсутність чутливості, сліпота, глухота, мутизм, 

астазія-абазія. 

 Диференціальний діагноз: істерію слід диференціювати 

із істеричними реакціями внаслідок інших захворювань 

(пізня істерія при інволюції і т.ін). 



Психогенії 

(продовження).  

реактивні стани 

(психози) 

 



 Реактивні (психогенні) психози - здебільшого 

функціонально-динамічні порушення психічної 

діяльності, що проявляються розладами 

сприймання (галюцинації), мислення (маячні 

ідеї), свідомості і виникають внаслідок психічної 

травми. При психозів звичайно відсутня 

критична оцінка свого становища і поведінки, 

здатність усвідомлювати власні дії і керувати 

ними. 



 Гострі реактивні психози (афективно-шокові 

реакції) - реакції, що виникають під впливом 

гострих психічних травм за типом стихійного 

лиха чи катастрофи, перебігають майже без 

особистісної переробки, але за участю 

примітивних захисних біологчних механізмів. 



 Реактивний ступор - стан заціпеніння, загальної 

загальмованості із розладом (потьмаренням) 

свідомості за присмерковим типом у відповідь на 

шокову психічну травму. У деяких випадках 

може трансформуватись у присмерковий стан 

свідомості із хаотичним психомоторним 

збудженням, галюцинаторними і маячними 

переживаннями, що відображають 

психотравмуючу ситуацію. 



 Реактивні присмеркові стани свідомості - 

присмеркові стани свідомості, які 

супроводжуються окремими галюцинаціями, 

маячними переживаннями, що частково 

пов'язані із психотравмуючою ситуацією, 

страхом та психомоторним збудженням. 

Після виходу із психозу спостерігається 

амнезія. 



 Варіанти присмеркових реактивних станів: 

 · фугіформна реакція - присмерковий стан свідомості із 

хаотичним збудженням, безглуздим тіканням, 

вираженою вегетативною симптоматикою і наступною 

повною амнезією; 

 · патологічний афект - присмерковий стан, що виникає 

раптово у відповідь на зовнішньо незначний привід із 

руйнівними діями, наступним виснаженням і амнезією; 

 · псевдодеменція - неглибокий присмерковий стан 

свідомості з нерозумінням елементарних задач та 

безглуздими відповідями на запитання; здебільшого 

спостерігається при істерії; 



 · ганзеровський синдром - неглибокий 

присмерковий (звужений) стан свідомості, що 

характеризується наявністю "мимовідповідей" 

стосовно запитань, навмисною поведінкою; 

здебільшого спостерігається у істеричних 

суб'єктів в умовах заключення за грати; 

 · пуерілізм - присмерковий стан свідомості, що 

характеризується ніби регресією свідомості до 

дитячого віку і у відповідній дитячій поведінці 

(гра у ляльки і т.ін). 



 Затяжні реактивні психози - психози що виникають 

внаслідок більш тривалої психічної травми при наявності її 

особистої переробки та усвідомлення (за участю другої 

сигнальної системи). Розвивається інколи через деякий час 

після травмуючої психіку події. 

 Реактивна депресія - пригнічений тужливий настрій. Зміст 

думок зумовлений психотравмою і домінуючим афектом. 

Нерідко мають місце суїцидальні думки та вчинки. Рухова 

загальмованість та вегетативні розлади менш виражені ніж 

за депресивної фази МДП. 

 Реактивний параноїд - характеризується маячними ідеями 

відношення, переслідування, що відображують 

психотравму, можливі зорові і слухові ілюзії і галюцинації, 

виражений афект страху. Перебіг відносно короткочасний. 



 Реактивні паранойяльні стани: 

 · марення ревнощів - стійкі маячні ідеї ревнощів, 

що звичайно виникають із незначного приводу у 

ревнивих, недовірливих та психопатичних 

суб'єктів; 

 · марення туговухих - стійка тривожна 

підозрілість та маячні ідеї відношення і 

переслідування у осіб, що мають поганий слух 

(вони вважають, що оточуючі глузують з них, 

прагнуть завдати їм якоїсь шкоди і т.ін); 



 · індуковане марення - маячні ідеї, що виникають 

внаслідок контакту із психічно хворим і 

відображають зміст його висловлювань; 

 · марення кверулянтів - утворюється звичайно у 

психопатичних осіб під впливом образи, травми, 

що зачіпає їх інтереси чи права; 

супроводжується активною діяльністю у 

"боротьбі за свої права". 

 



 Затяжний реактивний ступор - стан рухової 

загальмованості, що виникає під впливом 

психотравмуючої ситуації, існує тривалий час і 

нерідко супроводжується тяжкими 

дистрофічними порушеннями. 



Психопатії 



 Психопатії - патологічні варіанти характеру (що 

виходять за межі норми), дисгармонійні стани 

особистості, що заважають пристосовуватися до 

життя, здебільшого внаслідок аномалії емоційно-

вольової сфери при збереженні інтелектуальних 

здібностей особистості. 



 Фактори, що зумовлюють розвиток психопатій: 

 · біологічні - спадкова обтяженість та 

захворювання раннього дитячого віку 

(інтоксикації, травми головного мозку і т.ін); 

 · суспільні - несприятливі умови виховання і т.ін. 

 Для розвитку психопатій необхідне сполучення 

біологічних та суспільних факторів. 



 Класифікація за етіологією та патогенезом: 

 · "ядерні" та "крайові" форми психопатій (за О. 

В. Кербиковим); 

 · затриманий, викривлений, пошкоджений 

розвиток (за Г. Е. Сухарєвою). 



 Клінічні форми психопатій 

 1. Астенічна. 

 2. Психастенічна. 

 3. Шизоїдна. 

 4. Істерична. 

 5. Паранойяльна. 

 6. Збудлива. 

 7. Афективна: 

 - гіпертимна; 

 - гіпотимна. 



 Визначення основних клінічних понять 

 Ядерна та крайова психопатії 

 "Ядерні" психопатії - прояв природженої 

конституціональної патології особистості. 

Розрізняють також вторинну психопатизацію 

особистості ("крайові" форми психопатій ), що 

виникає внаслідок несприятливих зовнішніх впливів 

(неправильне виховання, перенесені захворювання 

головного мозку і т.ін.). "Крайові" форми 

психопатій не слід змішувати із 

психопатоподібними станами дорослих, що 

виникають після органічних мозкових пошкоджень. 



 Астенічні психопатії. Хворі відрізняються 

нерішучістю, підвищеною ранимістю, 

надзвичайною невпевненістю в собі, нетерплячістю 

по відношенню до інтенсивних психічних 

подразників і фізичних навантажень, що має 

вираження у коливаннях працездатності, з частими 

спадами, схильності до іпохондричних побоювань, 

до появи почуття внутрішньої напруги і неспокою, 

до станів пригнічення і навіть відчаю. Постійною 

рисою цих особистостей є дратівлива слабкість, що 

з¢являється у вигляді спалахів афекта при будь-

якому непосильному для них навантаженні. 



 Психастенічні психопатії. Хворі нерішучі, невпевнені в 

собі, недовірливі, стурбовані, перебільшено делікатні, з 

побоюванням ставляться до всього нового і відчувають 

труднощі при його засвоєнні, охоплені постійними 

ваганнями. Їм притаманне відчуття неповноцінності життя, 

схильність до заниженої самооцінки, до перебільшення 

значення дрібних факторів, до постійного самоконтролю, 

самоспостереження, безплідного мудрування, до депресій, 

песимізму, понадцінних ідей, до фобічних і нав¢язливих 

станів. Поряд з цим вони самолюбиві, образливі, нетерплячі, 

малодинамічні, консервативні, схильні нав¢язувати свою 

точку зору рідним і підлеглим. Так само, як і астеніки, вони 

погано переносять порушення звичного життєвого 

розпорядку. 



 Шизоїдні психопатії - виникають переважно у осіб слабкого 

типу, характеризуються патологічною замкненістю, 

відлюдькуватістю, інтравертованістю, патологічною 

афективністю (можуть співіснувати різні, іноді протилежні 

прагнення, зовнішня холодність поєднується із надчутливістю, а 

інколи із афективною вибуховістю). Не відчуваючи потреби 

спілкування із людьми, не вміючи налагодити міцні емоційні 

контакти, шизоїди, як правило, залишаються поза колективом. 

Вони схильні до мрійливості, абстрактного фантазування, до 

занять абстрактними проблемами, чудернацького 

колекціонування, створення дивних робіт і творів. В цілому такі 

люди мало пристосовані до життя, погано розуміють реальні 

обставини, уперті, образливі. Мислення їх в значній мірі 

абстрактне, аутистичне, судження нерідко чудернацькі, в 

моториці відсутні природність і гармонійність. 



 Істеричні психопатії - виникають у осіб слабкого типу з 

переважанням першої сигнальної системи (художній тип). 

Істеричні психопати характеризуються позерством, 

театральністю, манірністю, прагненням обо’язково звернути на 

себе увагу, пошуками визнання, постійним бажанням видаватися 

значнішими, ніж вони є в дійсності. Їх відрізняє надзвичайний 

егоцентризм, ексцентричність, надмірна вразливість, підвищена, 

але поверхова емотивність. Такі люди піддаються впливу і 

самовпливу, схильні до витиснення травмуючих переживань, до 

втечі у хворобу, до “косметичної” брехні, псевдології, 

фантазерства, шахрайства, авантюр, ревниві. Ці психопати не 

здатні до одноманітної і систематичної праці. У важкій для них 

ситуації легко виникають істероневротичні картини, бурхливі 

афективні реакції або реакції з відходом у світ мрій і фантазій. 



 Паранойяльні психопатії. Найбільш характерними 

особливостями цієї групи є інертність, негнучкість 

інтелекту і емоцій, вузькість інтересів, знижена 

здатність до психічного перемикання, егоїзм, 

надмірна самовпевненість, схильність до утворення 

понадцінних ідей, гіперстенічність і 

гіперактивність, схильність до правдодомагання, 

прямолінійність, ригідність, недовірливість і 

підозрілість, похмурість і злопам¢ятність, 

нетерпимість до всіляких спроб ураження їх 

особистих інтересів, акуратність, скупість. Їх в’язке 

і малорухливе мислення не лише суб’єктивне, але й 

різко афективно забарвлене. 



 Збудлива форма психопатії - надзвичайний прояв 

нестримного типу. Характеризується гарячковістю, 

надзвичайною дратівливістю, що доходить до 

нападів нестримної люті, владністю, егоїстичністю, 

злопам’ятністю, мстивістю, схильністю до 

невідповідних нападів розладу настрою (дисфорії), 

до бурхливого реагування за принципом короткого 

замикання з руховим розрядженням, нетерпимістю 

до думки оточуючих, вимогливістю, образливістю, 

підозрілістю, поганим перенесенням алкоголю. Ці 

особистості недружелюбні, часто руйнують свої 

сім’ї, змінюють місця роботи. 



 Афективні психопатії: 

 Психопатії гіпертимні - особи, що належать до 

цієї форми, відрізняються постійно підвищеним 

настроєм, безтурботністю, часто поверховим 

легковажним ставленням до своїх обов'язків; 

внаслідок швидкої переміни захоплень та 

переоцінки власних можливостей часто 

потрапляють у конфліктні ситуації. 

 



 Психопатії гіпотимні - цим особам притаманний 

постійно знижений фон настрою, схильність 

оцінювати події та явища виключно із 

негативного боку, постійне відчуття 

незадоволення собою, що виникає безпідставно; 

знижений настрій часто поєднується із 

підсиленою увагою до власного здоров'я, 

іпохондричними побоюваннями. 

 



 Динаміка психопатій, вікові особливості 

 Клінічна картина психопатій протягом усього 

життя не залишається стабільною. 

Декомпенсація психопатичних рис відбувається 

під впливом соматичних, інтоксикаційних і 

психотравмуючих ситуацій. У передстаречому 

віці відбувається, як правило, загострення 

психопатичних рис особистості під впливом 

ендокринних та судинних порушень. У 

старечому віці психопатичні риси 

пом'якшуються. 



Психотерапія 
 



 Психотерапія - це метод лікувального впливу лікаря на 

психіку хворого (або одночасно групи хворих) за 

допомогою слова через другу сигнальну систему для 

терапії нервово-психічних та соматичних хворих. 

 Основа психотерапевтичного впливу - мовний вплив 

лікаря його лікарським словом. Однак, не кожне слово 

лікаря є терапевтичним, лікувальним. Так, слово, 

сказане лікарем, може залишити хворого байдужим, не 

вплинути на нього. Слово лікаря може лікувати хворого 

лише тоді, коли воно несе корисну інформацію, що дає 

відповідь на найважливіші життеві проблеми хворого, 

коли це слово здатне вплинути на хворого, піднести 

його, підбадьорити або принести заспокоєння. 



 І, навпаки, слово лікаря, що сказане необачно, випадково, без 

урахування його впливу на психіку хворого, може справити 

травмуючу дію і призвести до виникнення захворювання 

(ятрогенія). Тому лікар повинен надто відповідально ставитися 

до власних слів. 

 Застосування психотерапії для лікування потребує від лікаря 

глибокого знання типу вищої нервової діяльності хворого, 

індивідуальних особливостей його характеру, темпераменту. У 

одних випадках психотерапія є основним методом лікування (за 

неврозів, заїкання, алкоголізму, деяких внутрішніх і шкірних 

хвороб, окремих ендокринних хвороб), у інших випадках 

психотерапія може бути важливим допоміжним засобом 

лікування хворого. 



 Особливе місце психотерапія займає у 

комплексному лікуванні психічних захворювань. 

 Методи психотерапії змінюються у залежності 

від характеру захворювань, віку пацієнта, а 

також особливостей медичного закладу, де 

проводиться лікування (стаціонар, поліклініка чи 

санаторій). 

 



 Види психотерапії 

 1. Психотерапія у стані, коли не спиш: 

 · раціональна - роз'яснювальна; 

 · суггестивна - базується на навіюванні (прямому 

чи посередньому). 

 2. Психотерапія у гіпнотичному сні - 

гіпнотерапія: 

 · індивідуальна; 

 · колективна; 

 · наркогіпноз. 



 3. Аутогенне тренування: 

 · трудова терапія; 

 · культтерапія; 

 · бібліотерапія; 

 · музикотерапія і т.ін; 

 · психотерапія навчання. 

 



 Раціональна психотерапія 

 Під раціональною психотерапією розуміють логічно 

обгрунтовану або роз'яснювальну психотерапію, що 

здійснюється внаслідок активного стану кори головного мозку. 

 Психотерапевтичний вплив при цьому методі спрямовано 

головним чином на розумне перевиховання мислення хворого, на 

зміну оцінки хворим свого хворобливого стану. Ефект від 

раціональної психотерапії досягається систематичними 

співбесідами лікаря із хворим, роз'ясненням його хворобливих 

симптомів, розширенням світогляду хворого. При цьому 

психотерапевт активно залучає у лікувальний процес самого 

хворого, виробляє у нього критичне ставлення до свого 

хворобливого стану, а, головне, переконує хворого у тому, що 

основою його захворювання є "хвороблива уява". 

 



 Під час проведення раціональної психотерапії нерідко 

рекомендується зміна обстановки, що оточує хворого, особливо у 

тих випадках, коли хворий та оточуючі його особи знаходяться у 

конфліктних стосунках. 

 Безперечно, раціональна психотерапія, якщо вона проводиться 

уміло, буде мати успіх тільки у тому разі, коли особистість лікаря 

у інтелектуальному відношенні не нижче за хворого. Важливим 

також є те, щоб лікар взагалі імпонував хворому та був 

спроможним завоювати симпатію та довіру із перших сеансів 

раціональної психотерапії. 

 Метод раціональної психотерапії вельми ефективний за різного 

роду іпохондричних станів, страхів, фобій, наприклад, внаслідок 

канцерофобії, кардіофобії, сифілофобії і т.ін., а також при 

різноманітних невротичних розладах з боку внутрішніх органів. 



 Сугестивна психотерапія 

 Під методом сугестивної психотерапії розуміють 

спосіб психічного впливу лікаря на хворого за 

допомогою словесного навіювання. 

 Навіювання - це явище, що відіграє провідну 

роль в усіх психотерапевтичних впливах лікаря 

на особистість хворого.  

 Навіювання, що проводиться за допомогою дій 

лікаря, називається реальним навіюванням. Якщо 

ж лікар користується мовним впливом, говорять 

про мовне, вербальне навіювання. 



 При сугестивної психотерапії розрізняють пряме 

та посереднє навіювання. При посередньому 

навіюванні у корі головного мозку виникає 

концентроване збудження, що пов'язане із 

навіюванням словами та із тими предметами, за 

допомогою яких навіюване повинне 

реалізуватися. У даному випадку у корі великих 

півкуль головного мозку утворюються два 

осередки збудження: один - від слова (у другій 

сигнальній системі), другий - від реального 

подразника (у першій сигнальній системі). 

 



 Поняття сугестивної психотерапії містить у собі 

навіювання, що проводиться у стані, коли не спиш, та 

навіювання, що проводиться у стані гіпнотичного сну. 

 Під навіюваністю розуміють певну схильність 

підкорятися та змінювати поведінку не на підставі 

розумних, логічних доведень чи мотивів, а із однієї 

лише вимоги або пропозиції, що виходить від іншої 

особи, що навіює. При цьому сам суб'єкт, що підлягає 

сугестії, не усвідомлює такого підкорювання і 

продовжує вважати свій спосіб дій наслідком власної 

ініціативи чи самостійного вибору. Навіюваність є 

властивістю людської особистості, що цілком 

нормально виявляється у різних людей різною мірою. 



 Навіювання у стані, коли не спиш 

 Цей вид психотерапії у якійсь мірі 

використовується кожним лікарем-клініцистом, 

що позитивно впливає своїм словом на психіку 

хворого. Показаннями для застосування даного 

методу психотерапії є, насамперед, різноманітні 

невротичні розлади (істерія, неврастенія, 

психастенія і т.ін). Добрі результати досягаються 

за різних фобій (кардіофобія, канцерофобія, 

сифілофобія). Особливо ефективний цей метод 

психотерапії у дітей, що мають високу 

навіюваність. 



 Навіювання у стані, коли не спиш показане і у 

тих випадках, коли проведення навіювання у 

стані гіпнотичного сну неможливе через 

упередження хворого до "гіпнозу", побоювань 

щодо нього. 

 Протипоказане застосування методу навіювання 

хворим, що нещодавно перенесли інсульт чи 

гострий інфаркт міокарда, тому що навіювання у 

стані, коли не спиш передбачає певні емоційні 

реакції хворого на владний імперативний тон 

того, хто проводить лікування. 



 Навіювання у стані гіпнотичного сну 

 У основі методу міститься можливість ввести хворого у 

своєрідний сноподібний стан із гальмуванням його 

нервової системи, але із збереженням часткового 

контакту із лікарем - раппорту. Згідно з вченням І. П. 

Павлова, у гіпнотичному стані має місце гальмування 

великих півкуль головного мозку при наявності 

окремих пунктів збудження. Інакше кажучи, мова іде не 

про повний, а про "частковий" сон. Завдяки 

загальмованості нервової системи, навіювання у цьому 

стані досягається більш легко і має більшу силу, ніж 

навіювання у стані, коли не спиш. 



 Сфера застосування навіювання у стані гіпнозу 

повинна бути суворо обмежена. Неприпустиме 

застосування гіпнотичного навіювання психічно 

хворим у психотичному стані, тому що сама 

методика може призвести до посилення страхів, 

загострення та актуалізації марення. Слід 

підкреслити , що глибокі стадії гіпнотичного 

навіювання (до ступенюя задерев'яніння тіла, 

м’язів і т.ін) не є фізіологічними і тому небажані. 

 



 Аутогенне тренування 

 Одним із сучасних методів психотерапії є метод 

аутогенного тренування. Протягом останніх 

десятиліть темп життя у світі надзвичайно виріс, 

що ставить підвищені вимоги до нервової 

системи людини. Спостерігається певний 

дисонанс між високими вимогами до інтелекту 

людини, її емоційної сфери та порівняно малими 

навантаженнями на її м'язи. 

 



 Протягом останнього десятиріччя деякими вченими 

запропонований і із успіхом застосовується новий 

метод так званого аутогенного тренування. Як показали 

дослідження, зусиллями волі людини можна змінити у 

деяких випадках стан регуляторних нервових 

механізмів, тим самим впливаючи на напруження м'язів, 

ритм роботи серця, дихання, тонус судинної системи, 

температуру тіла. 

 Метод аутогенного тренування виявився ефективним не 

лише внаслідок суто функціональних розладів нервової 

системи, але й внаслідок лікування деяких внутрішніх, 

шкірних та інших захворювань. 



 Колективна психотерапія 

 Існує колективна та групова психотерапія. 

Різниця між ними полягає у тому, що при 

груповій психотерапії вплив лікаря спрямований 

на хворих, на усю групу взагалі (природно 

підібрану за монотематичної ознаки). 

 При колективній психотерапії використовується 

лікувальний вплив колективу, вплив хворих одне 

на одного. При колективній психотерапії 

збільшується обсяг уваги, а кількість корисної 

інформації, що сприймається, росте. 



 Щодо емоцій, то у колективі відбувається 

емоційний вплив одних хворих на інших. Вірний 

підбір хворих до терапевтичної групи 

призводить до загального підвищення настрою у 

групі, створення сприятливого фону "для 

лікування у групі". Під час проведення 

колективної психотерапії останнім часом 

знаходить широке застосування відтворення 

тематичних бесід, що записані на плівку. 

 



Благодарю  
за 

внимание! 


