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Европейська нарада по правах пацієнта (Амстердам, 1994) прийняла 
«Декларацію», що у числі інших визначила право пацієнтів на вичерпну 
інформацію про стан свого здоров’я, включаючи медичні факти відносно 
свого стану, про можливий ризик і переваги пропонованих альтернативних 
методів лікування.
Пацієнт має право на подання відомостей про можливі наслідки відмови від 
лікування, інформацію про діагноз, прогноз і план лікувальних заходів. 
Однак знання важливості такого поводження ще не означає легкості  його 
реалізації. 
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Для визначення можливостей індивідуальної психотерапії необхідно визначити  якомога  більш тонко різні 
параметри психічного статусу хворого. 

При оцінці психічного статусу необхідно акцентувати увагу на слідуючих  проблемах, що  хвилюють 
хворого: 

 1. Проблема тотального болю 

- фізичний біль; 

- емоційний біль; 

- соціальний біль; 

- фінансовий біль; 

- интерперсональний біль; 

- духовний біль. 2



2. Проблема тривоги 
А) Симптоми тривоги: 
- ажитація; 
- диспепсія - нудота, блювота; 
- діарея; 
- істерична задишка; 
- приступи паніки; 
- безсоння; 
- істеричні, конверсійні симптоми - "все болить"; 
- параноїдальні симптоми. 3



Б) Можливі причини тривоги: 
1. Проблеми взаємин: 
- з лікарем, медсестрою; 
- з родиною; 
- незадоволеність лікуванням; 
- приниження. 
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3. Страх вмирання: 
- біль; 
- втрата функцій; 
- залежність від навколишніх; 
- погроза смерті; 
- попередні особисті тривоги. 
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4. Депресія 

А) Симптоми: 

- туга; 

- добові коливання інтенсивності туги; 

- почуття "каменю на серці"; 

- загальмованість мислення і моторики; 

- втрата апетиту; 

- запори; 

- сухість у роті; 

- порушення сну; 

- почуття провини, малоцінності, що передують депресії. 
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Основні принципи індивідуальної психотерапії для різних груп хворих. 
 Стадія заперечення -  не треба заважати хворому; міст до людини повинен будуватися від 

неї, а не від лікаря. 
 Стадії агресії -  доцільно дати хворому "виплеснутися". 
 Депресивна стадія -  необхідно розділити переживання. 
 Стадія прийняття -  необхідно підтримати пацієнта і тут для лікаря  важливо дати хворому 

можливість і час пройти цю стадію в хоспісі або вдома  в присутності  працівників хоспісної 
служби. 

Досвід показує практичну значимість типологізації особистості  хворого, оскільки це дозволяє 
передбачати не тільки ті або інші психічні реакції і ступень їх виразності, але також і можливості 
їх усування. Основними факторами, на які опирається індивідуальна робота,  служать відчуття 
пацієнтом часу і простору. 
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Виділяють 5 психогенних типів :

 Група шизоїдів. 
 Група так званих циклоїдів
 Група тривожно-недовірливих
 Група так званих епілептоїдів
 Група істероїдів
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Пропонуючи якісну характеристику психогенних реакцій, тісно пов'язаних з 
особливостями особистості, треба відзначити  інтенсивність переживань, які 
дозволили розділити спостережувані реакції на 3 умовних типи: легкий  ступень 
психогенних реакцій, середній  і важкий. 

9



10

Таблиця психогенних реакцій різних  психологічних  типів. 

Групи Легкі ступені 
психогенних 
реакцій. (%)

Середні 
ступені 

психогенних 
реакцій. (%)

Тяжкі 
ступені 

психогенних 
реакцій. (%)

1 Шизоїди 15 26 59

2 Психоастеніки 6 30 64

3 Циклоїди 54 32 14

4 Епілептоїди 19 48 33

5 Істероїди 51 39 10



Дякую за увагу !
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