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 Перелік, затверджений Всесвітньою організацією 

охорони здоров'я (ВООЗ), включав 7 хвороб: виразка 

шлунка і дванадцятипалої кишки, виразковий коліт, 

гіпертонія, бронхіальна астма, тиреотоксикоз 

(Базедова хвороба), нейродерміт, ревматоїдний 

артрит. 

 На цей час додані: синдром роздратованого 

кишечника, синдром ледачого кишечника, деякі типи 

алергій, анорексія і булімія, надлишок і дефіцит ваги, 

мігрень, вегето-судинна дистонія, панічні атаки, 

транспортна хвороба, фобії, синдром хронічної 

втоми. 



Ерік Берн: 

   «Не може бути психічної медицини, що стосується 

тільки психіки, соматичної медицини, що стосується 

тільки тіла, і психосоматичної медицини, що 

стосується в деяких випадках того й іншого. Є лише 

один вид медицини, і вся вона психосоматична».  



«Общее число собственно психосоматических заболеваний 

среди населения трудоспособного возраста колеблется в 

пределах от 50 до 70%. Так, распространенность 

артериальной гипертонии составляет -  30-40% 

населения, ишемической болезни сердца - 5-10%, 

язвенной болезни - 6-10%, сахарного диабета - 5-7%, 

бронхиальной астмы - 1-5% и ревматоидного артрита - 

1%» 

Сидоров П.И., Новикова И.А.  

http://mprj.ru/archiv_global/2010_1_2/nomer/nomer12.php   



 

Симптоми, в залежності від їх походження 

(А.М.Вейн,1989): 

 

 Органічні  

 Психогенні 

 

 

 

У кожному окремому випадку –  

можливі функціональні порушення 

 



3 основні 

прояви психогенних захворювань:  

 

 невротичні розлади;  

 психосоматичні розлади;  

 психофізіологічні синдроми (синдром вигоряння, 
депресія, синдром хронічної втоми).  

 

   У хворих неврозами рідко виникають психосоматичні 
захворювання. 

 

    Психофізіологічний синдром може бути початковим 
етапом розвитку психосоматичного розладу. 



Накопичення втоми можуть викликати 

(окрім хвороби):  

 

 Порушення режиму сну 

  Невірне харчування 

 Гіподинамія 

 Одномаїття життя 

 



Динаміка працездатності 
 

Підйоми працездатності в  

5:00–6:00,  

11:00–12:00,  

16:00–17:00,  

20:00–21:00,  

00:00–01:00  

Чергуються з її спадами о 

2:00–3:00,  

9:00–10:00,  

14:00–15:00,  

18:00–19:00 

22:00–23:00 

 

В інші відрізки часу працездатність стабільна, якщо на неї не 
впливають інші фактори 



Графік працездатності  



    Період «включення в роботу» та високої 

працездатності над однією проблемою - 1,5-2 

години. Через 2 години рекомендується зробити 10 

хвилинну перерву, щоб відновити здібності уваги, а 

після перейти до іншого виду діяльності.  

Один цикл сну, коли людина проходить всі 4 фази, 

триває 1,5 години. У нормі для повного відновлення 

психіки і організму необхідно 5 циклів, тобто 7,5 

годин. 



   Умовність поділу симптомів на органічні і психогенні: 

 

 У 60% хворих з істеричними розладами згодом виявляють 

органічну патологію нервової системи (Bootzin & Acocella, 

1988). 

 У той же час - підвищена схильність людини до травм як 

результат прагнення до самоушкодження або 

неадекватного ставлення до тіла. 



З. Фрейд «Психопатологія повсякденного життя»:  

 Одна молода жінка впала з екіпажу і зламала собі при цьому 

ногу ... при цьому впадає в очі, як мало вона скаржиться на біль 

і з яким спокоєм переносить свою біду.  

... гостювала зі своїм чоловіком, дуже ревнивою людиною, в маєтку 

своєї заміжньої сестри ... Одного вечора вона ... протанцювала за 

всіма правилами мистецтва канкан ... попри невдоволення 

чоловіка, який потім прошепотів їй: «Ти вела себе знову як дівка». 

Слово це потрапило в ціль ... Під час поїздки ... коли неспокійні коні 

дійсно завередували, вискочила з переляку з коляски і зламала 

собі ногу, в той час як решта в колясці повернулися цілими і 

неушкодженими. Знаючи ці подробиці, навряд чи можна 

сумніватися в тому, що цей нещасний випадок був по суті 

влаштований, але в той же час не можна не дивуватися тій 

спритності, з якою вона змусила випадок застосувати покарання, 

настільки відповідне її вині. Бо тепер їй довгий час вже не можна 

було танцювати канкан 



Сидоров П.И., Новикова И.А. Психосоматические 
заболевания… 

  «Развитие психосоматической медицины происходило от 

создания однолинейной модели к системным, 

учитывающим взаимодействие множества 

физиологических и психосоциальных факторов. Среди 

ученых в настоящее время имеется больше 

приверженцев системных моделей. Можно также 

отметить, что ни одна из разработанных раннее теорий не 

позволяет достоверно объяснить все звенья в развитии 

нарушений»  



Синергетична концепція формування психосоматичних 

захворювань 







 Стрес – вперше запропонував це поняття Уолтер Кенон 

 1936 р. - канадський фізіолог Ганс Селье: загальний 
адаптаційний синдром 

    «Стресс есть неспецифический ответ организма на любое 
предъявление ему требования […] Другими словами, кроме 
специфического эффекта, все воздействующие на нас 
агенты вызывают также и неспецифическую потребность 
осуществить приспособительные функции и тем самым 
восстановить нормальное состояние. Эти функции 
независимы от специфического воздействия. 
Неспецифические требования, предъявляемые 
воздействием как таковым, — это и есть сущность стресса»  

 Еустрес (позитивний стрес) та дистрес (негативний стрес) 

 



Копінг-реакція - адаптивна форма поведінки, яка підтримує 
психологічну рівновагу в проблемній ситуації. 
Психологічний захист - система стабілізації особистості, спрямована 
на відгороження свідомості від травмуючих переживань. 





Динаміка відступу людини до хвороби і смерті: 

 стадії розвитку дезадаптації (Ананьєв В.А.): 
 

1. «Базові вміння (здоров'я)». Посилення навантаження порушує первинну 
генетичну модель здоров'я, веде до функціонування системи на межі 

норми адаптації; виникає процес преадаптаціі. 

При поверненні відповідних умов моделі здоров'я людина реадаптується. 

2. «Передхворобний стан». При хронізації психотравмуючих ситуацій 
починається компенсаторний процес, який пов'язаний з включенням більш 

широкого репертуару психологічних захисних механізмів, а також копінг-
механізмів (механізмів подолання), що призводить до зниження 

навантаження на значущу систему особистості (відбувається 
перерозподіл енергії). 

3. «Хвороба (порушення норми адаптації)». При багаторазовому повторенні, 
подальшому посиленні тиску психотравмуючих умов на значущу систему 
особистості, людина вичерпує адаптаційний потенціал і дезадаптується 

(формуються нервово-психічні або психосоматичні відхилення). 

4. «Базові вміння (ремісія)». Рекомпенсована особистість починає 
здійснювати свої функції знову в межах адаптивної норми. 



Фролова Ю.Г. Психосоматика и психологія здоров'я, 
2003 

 
 Психоаналіз: реабілітація тіла 

 Фізіологічні теорії в психосоматиці 

 Тіло як об'єкт суб'єктивного пізнання: когнітивний підхід в 
терапії соматоформних розладів 

 Направленість особистості та хвороба: поведінковий тип 
«А» 

 Особистість, емоції та хвороба: поведінковий тип «С» 

 Екзистенційні теорії в психосоматиці 

 Психосоматична проблема як проблема контролю над 
тілом 

 Біль як психологічна проблема 

 Розлад прийому їжі: соціальний тиск або аномальна 
тілесна практика? 



Психотерапевтичні системи, засновані на критиці 

гноблення тіла нормами культури: 

 

 Психоаналіз в редакціях Фрейда (істерична 

конверсія) та Райха (м'язовий панцир)  

 Гештальт-терапія (ретрофлексія збудження) 

 Процесуально-орієнтована психологія А.Міндела 

(сновидяче тіло) 

 

 



Модель соматоформного розладу, розроблена в 
рамках когнітивного підходу: 

Ранні переживання 

Переконання щодо світу (базисні посилки) 

Основні правила життя 

Критичні інциденти, що сприяють маніфестації соматичних 

симптомів 

Виникнення соматичних симптомів 

  Когнітивна інтерпретація проблеми (автоматичні думки) 

Автоматичний пошук відчуттів ↔ Тривога ↔ Поведінкова реакція 

Посилення і закріплення симптомів 



 Когнітивна модель: синдром атипового болю в грудях 

викликається і підтримується за рахунок неточної інтерпретації 

інтроцептивних відчуттів. 

 Неприємні відчуття в області серця  Тривога   Збудження 

симпатичного відділу вегетативної нервової системи  Частішає 

серцебиття і дихання, підвищується артеріальний тиск, виникає 

напруга в м'язах  Гіпервентиляція легенів   Додаткове 

симпатичне збудження  Дискомфорт в області грудей 

посилюється  Нова тривога     

 Звернення до лікаря і обговорення хворим проблеми з родичами 
і знайомими не усуває тривогу, а підсилює: 1) негативний 
результат обстеження здається непереконливим, пацієнт 
вважає, що лікар недобросовісно поставився до цієї процедури, 
2) подібний образ дій фіксує його увагу на тілесних відчуттях і 
призводить до їх автоматичного пошуку 

 Алекситимия - «немає слів для назви почуттів» 



Психосоматичні аспекти сердечної патології 

 

 «Поведінка типу А» (ПТА, коронарний тип особистості): 
включає вираженість прагнення до досягнення успіхів, 
схильність до суперництва, нетерплячість, ворожість, 
швидкий темп мови, жваву манеру жестикуляції. 

 Фрідман та Розенман дослідили 3500 здорових людей, 
стежили за станом їх здоров'я протягом восьми з половиною 
років і довели, що випробовувані, яким було притаманне 
ПТА, в два рази частіше страждали від захворювань 
серцево-судинної системи. 

 Люди типу А особливо уразливі до стресорів, що свідчить про 
втрату контролю над оточенням або про обмеження 
особистої свободи. 

 



 Ворожість і ПТА 

 Найбільш значущими з точки зору етіології компонентами 
ПТА є ворожість і гіперреактивність симпатичної нервової 
системи (яка сьогодні вважається вродженою) (Contrada et 
al., 1990). 

 Ворожість пов'язана не тільки з серцево-судинними 
захворюваннями, а й, незалежно, з атеросклерозом. Навіть 
для осіб, яким не властива поведінка типу А, наявність 
ворожості корелює з кардіопатологією. 

 В одному з досліджень зв'язок між ворожістю і наявністю 
серцевого захворювання був отриманий за допомогою оцінок, 
які давали піддослідним їх партнери по шлюбу (Kneip et al., 
1993). 

 Гіперреактивність симпатичної нервової системи в інтерв'ю 
Фрідмана і Розенман визначалася на основі таких ознак, як 
жвава жестикуляція, непосидючість, швидка мова з 
вибуховими інтонаціями. 



Психосоматична концепція онкозахворювань 

 

 Психонейроімунологія: підтримка припущення про 

психогенну природу деяких випадків онкологічних 

захворювань. 

 В емпіричних дослідженнях вдалося продемонструвати, що 

видалення або руйнування окремих ділянок головного мозку 

змінює імунний статус організму. 

 Найбільш тісні - зв'язок імунної системи з гіпоталамусом і 

лімбічної системою. Так, пошкодження передньої області 

гіпоталамуса призводить до зниження активності 

лейкоцитів, а пошкодження заднього гіпоталамуса і 

гіпокампу - до її підвищення. 



 Онкозахворювання пов'язують з поведінкою типу С. Наступні 
особливості реагування: - депресія - вивчена безпорадність - 
недостатня емоційна експресивність - придушення 
негативних емоцій - відсутність соціальної підтримки 
(Contrada et al., 1990) 

 В даний час немає переконливої психосоматичної теорії раку. 
Психологічні чинники, які вдалося виявити, не є 
специфічними саме для цього захворювання. 

 Безперечна користь від психосоматичних теорій раку - 
вказівка на важливість психотерапії для лікування 
онкохворих. Вона сприяє підвищенню якості та тривалості 
життя. 

 Найбільший терапевтичний ефект мають техніки, орієнтовані 
на усунення депресії, а також групова терапія, спрямована на 
забезпечення пацієнтів соціальною підтримкою. 



Психосоціальні підходи до профілактики хвороб 

 

 Інформаційний; 

 Посилення почуття контролю (когнітивно-

біхевіоральні техніки); 

 Підхід колективних змін. 

 


