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АЛҒЫ СӨЗ
Лталмыш психиатрия оқулығы болашақ дәрігерлердің алдында тұрған 

тәжірибелік міндеттерді ескере отырып жазылған. Болашақ дәрігерлерді дай- 
ындау олардың психикалық бұзылыстары жөніндегі ой-пікірлерін байытуды 
ғана емес, сонымен қатар, студенттерге кез келген науқастың күйін, оның 
дертке деген жеке психологиялық реакциясын және қосалқы психикалық 
бұзылыстарын толық бағалауға мүмкіндік беретін білім беруді, пациенттің 
психикалық жағдайын ескере отырып тиімді емдеу және профилактика әдістерін 
анықтай білуді көздейді.

Оқулықта психогигиена және психопрофилактика мәселелері кеңінен 
ашылған. Психикалық бұзылыстарға қатысты жоғарғы қауіптілік факторлары 
қарастырылады, психикалық аурулар ды оңалту жөніндегі заманауи білім 
негіздері келтірілген. Психиатрия курсында бұл мәселелердің терең қарасты- 
рылуы медицинаның профилактикалық бағытына сәйкес.

Мемлекеттің маскүнемдік, алкоголизм және есірткі заттарға тәуелділікті 
жою бағытына сәйкес, осы мәселелер оқулықта бұл заттардың патогенді әсері 
және әлеуметтік зардаптары жөнінде студенттерде білім түзу мақсатында толық 
келтірілген.

Оқулықта психиатриядағы диагностиканың әдістемелік негіздері жөніндегі 
ақпарат келтірілген. Оқулықта психиатриядағы әрқилы идеологиялық 
концепцияларға сыни талдау жасалған және олардың пайда болу көздері 
көрсетілген. Ллкоголизм, наркомания, тұлға дамуы бұзылысы кұбылыстарының 
әлеуметтік себептері және невроздар мен экзогенді психоздардың дамуына 
әкелетін факторлардың әлеуметтік мәні ашылады.

Пәнді оқудағы игерілген білім деңгейін тестілік бақылау жүргізуге міндетті 
талаптарға байланысты оқулыққа алғаш рет жауап эталондарымен клиникалық 
есептер формасында тестілік тапсырмалар енгізілді, бұл психиатрияны оқу 
үрдісінде өз білім деңгейін тексеруге мүмкіндік береді.

Психикалық бұзылыстардан зардап шегетін адамдарға қатысты заң талап- 
тарына сәйкес оқулықта Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республи- 
касының Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы кодексі» 
келтірілді, бұл дәрігерлерге пациенттердің осы контингентіне кұкыкгық негізде 
көмек көрсетуге мүмкіндік береді. Шұғыл көмекті қажет ететін жалпы меди
цина тәжірибесінде аса жиі кездесетін психикалық бұзылыстар, сонымен қатар, 
осы жағдайлар кезіндегі тактикалық шаралар жеке аталып өтеді.

Психиатриялық терминдердің толық глоссарилері қазақ, орыс және ағылшын 
тілінде бірінші рет ұсынылды.

Лвторлар оқулыққа қатысты барлық сыни ескертулерді ризашылықпен 
қабылдап, ескереді.



АВТОРЛАР ЖӨНІНДЕ МӘЛІМЕТ
Жариков Николай Михайлович — профессор, медицина ғылымдарының 

докторы, Ресей медицина ғылым академиясының корреспондент-мүшесі, 
И.М. Сеченов атындағы Мәскеу медицина университетінің психиатрия және 
медициналық психология кафедрасының профессоры, С.С. Корсаков атындағы 
сыйлық лауреаты.

Урсова Лилия Григорьевна — профессор, медицина ғылымдарының докторы, 
И.М. Сеченов атындағы Мәскеу медицина университетінің психиатрия және 
медициналық психология кафедрасының профессоры.

Хритинин Дмитрий Федорович — профессор, медицина ғылымдарының 
докторы, Ресей медицина ғылым академиясының корреспондент-мүшесі, 
И.М. Сеченов атындағы Мәскеу медицина университетінің психиатрия және 
медициналық психология кафедрасының профессоры, Ресей Федерациясы 
үкіметі сыйлығының лауреаты.

Сарсембаев Қайратбек Талғатбекович — профессор, медицина ғылымдары- 
ның докторы, С.Д. Лсфендияров атындағы Қазақ ¥лттық медицина универ- 
ситетінің психиатрия, пси логия кафедрасының про-
фессоры.



БІРІНШІ БӨЛІМ
ПСИХИАТРИЯҒА КІРІСПЕ





I-Тармақ
ПСИХИАТРИЯНЫҢ ЖАЛПЫ

МӘСЕЛЕЛЕРІ

I Тарау 
ПСИХИАТРИЯ ОҚУ ПӘНІ РЕТІНДЕ,

Психиатрия — клиника бѳлігі, оның міндеттері:
психикалық аурулардың пайд „  ̂ ,:ѳріністерін зерттеу, емдеу
мен алдын алу болып табылады. Психиатрия міндеттеріне сот-психиатриялық, 
әскери сараптама, психикалық бұзылыстары мен науқастардың еңбекке 
қабілеттілігін анықтау және т.б. жѳнінде сараптамалар жүргізу кіреді.

Психиатрия курсын жүргізгенде, талапкерлерге теориялық білім мен ауру- 
ды тану үшін тәжірибелік дағдыларды және психикалық бұзылыстары бар 
ауруларға алғашқы дәрігерлік кѳмек кѳрсетуді оқыту керек.

Болашақ дәрігер өзінің мамандығына байланысты психикалық сау және 
ауру адамды ажырата білуі керек. Егер ол психикалық ауру болса, оған қажетті 
кѳмек кѳрсетуді ұйымдастыруды білуі керек. Психиатриялық кѳмек түрі 
жөніндегі мәселе аурудың психикалық жағдайымен байланысты шешілуі керек.

Тәжірибелік емдеу мәселелерін шешуде, әсіресе, гигиена саласындағы 
дәрігер міндетіне алдын алу жұмыстарын жүргізу кіреді. Профилактика — 
кеңестік медицинаның айрықша ерекшеліктерінің бірі болып табылады және 
адамдардың денсаулығы үшін күресте маңызды рөл атқарады. Тиімді профи
лактика тек психикалық аурулардың ғана емес, сонымен бірге, соматикалық 
патологияның әр түрлі формаларының туындауына бөгет болады, өйткені, 
олардың туындауында эмоциялық стресс үлкен орын алады. Жалпы медициналық 
профилактика мен психопрофилактика психиатрияға үлкен үлес қосады. Соған 
сәйкес мәселелерді талдай отырып, бұл ережелер адам денсаулығының 
психикалық және физикалық нығаюы жөнінде нұсқау береді, әр түрлі аурулардың

ІҢ МІНДЕТТЕРІ



14 I Тарау. Психиатрия оқу пәні ретінде, оның міндеттері

пайда болу мүмкіндігін төмендетеді, жеке бастың үйлесімді дамуын 
қабілеттендіреді.

Біздің елімізде, жалпы мемлекеттік деңгейде әр түрлі зиянд^ілықгарды, адам 
денсаулығына кері әсер ететін факторларды аластату жолында белсенді және 
кең түрде іс-шаралар жүргізіледі. Қоршаған ортаның ластануына қарсы күрес 
жүргізіледі, өндіріс жағдайында кәсіби зияндылықтар аластатылады және т.б. 
Елімізде адам денсаулығына кері әсер ететін әлеуметтік сипаттағы алғы шарт- 
тар жоқ. Азаматтардың білім алуға, еңбек етуге, білікті медициналық көмек 
алуға құқықтары конституциямен кепілденген және заң жүзінде бекітілген. 
Көлемді жалпы және арнаулы қызмет көрсетуден тұратын медициналық көмек 
ауруларды анықтауды, емдеуді және де оларды бақылаудың қажет түрлерін 
таңдауды қамтамасыз етеді.

Психиатрия, ең негізгі медициналық саланың бірі ретінде, көптеген ғылыми 
және практикалық мәселелерді қарастырады. Теориялық және практикалық 
аспектілерден тұратын осындай мәселенің бірі — психикалық бұзылыстардың 
таралуын және көрініс беру формаларын анықтау болып табылады. Психикалық 
бұзылыстардың таралуы және олардың тұрғындар арасында көрініс беру 
ерекшеліктері жөніндегі мәліметтер мен психиатриялық көмекті жоспарлау, 
этиологиялық маңызды факторларды анықтау үшін ғылыми нақты материал 
бола алады, сонымен бірге, оның негізінде алдын алудың тиімді шараларын 
жасауға мүмкіндік береді.

Психикалық аурулар өздерінің көрініс берулеріне байланысты біртекті емес. 
Олардың жеке формаларының таралу дәрежесін, көріністерін бағалау дұрыс 
әдістемелік негізде жүргізілу керек. Бұл принциптен ауытқу жалған теориялық 
және практикалық шешімдерге әкеледі.

Психиатрлар психикалық ауруларды бейнелеу қабілеттілігінің және қоршаған 
ортаны танудың бұзылуына, өз жеке басын саналы қабылдаудың өзгеруіне алып 
келетін ми қызметінің бұзылысы нәтижесінде қарастырады. Ми қызметінің 
бұзылуы сыртқы (интоксикациялар, жарақаттар, ми қоректенуінің бұзылуы, 
психогениялар және т.б.) немесе ішкі себептердің, бейімділікпен, сонымен 
қатар өзге де факторлар кешеніне байланысты метаболизм ақаулары әсерінен 
пайда болуы мүмкін. Осының нәтижесінде науқастың өмір сүруге қабілеттілігі 
мен бейімделуі жекелей немесе толық бұзылады.

Ми қызметінің бұзылуы пайда болу сипатына және айқындылық дәрежесіне 
қарай әр түрлі болады және психикалық аурулардың ерекшеліктеріне, түрлері 
және ағымының кезеңдеріне байланысты болады. Ми қызметінің бұзылысы 
терең емес ауруларда бейнелеуге қабілеттілік және қоршаған ортаны дұрыс 
тануы бұзылмайды, психикалық ауытқулар бұл жағдайда өзін нашар сезінумен 
және әлеуметтік бейімделу қиыншылықтары арқылы көрінеді. Ми қызметінің 
терең бұзылуы байқалатын ауруларда науқастың жүріс-тұрысы мен мінез- 
құлқы өзгеруі мүмкін, қоршаған ортаны тануы және қабылдауы дертті мотив 
сипатын алады. Аурулардың бірінші тобы «шекаралық бұзылыстар» деп ата- 
лады. Бұл топқа, негізінен, невроздар мен психопатиялар жатады. Олар 
психикалық саулық пен психикалық бұзылыстар арасындағы шекарада бола
ды. Екінші топты психоздар құрайды. Аурулардың осы топтарының әрбіреуі
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біртекті емес және әрқайсысының өзінің табиғаты, клиникалық ерекшеліктері, 
болжамы бар.

Психикалық науқастардың сырқаттарының ерекшеліктерін ескере отырып, 
олардың жағдайын ажыратып, анықтау маңызды орын алады. Осы мәселеге 
көп зерттеулер арналған, олардың негізінде психикалық аурулардың әр түрлі 
жіктеулері ұсынылған. Этиологиялық принцип бойынша құрылған бұл жіктеулер 
барынша ғылыми негізделген деп айтуға болады. Бірақ, психикалық аурулардың 
шығу тегі әлі жеткілікті анық емес және психикалық аурулардың жүйесі 
этиологиялық, клиникалық және басқа принциптерден құралады. Психикалық 
аурулардың жіктелу жүйесіне психиатрия дамуының әр түрлі кезеңінде орын 
алған жалпы теориялық ұстанымдар да ықпал етеді. Кеңес психиатрларының 
көптеген шетелдік психиатрлардан айырмашылығы — олар психикалық ауру- 
ларды соматикалық аурулар тәрізді этиологиясын, патогенезі мен клиникасын 
топтай келе, жүйелендіру мүмкін деп санайды.

Жеке психиатрия пәні теориялық және тәжірибелік тұрғыда жеке 
нозологиялық бірліктерді қарастырады.

Психикалық аурулардың жалпы ерекшеліктерін, оның жеке белгілерін 
(симптомдар), жеке психопатологиялық жағдайларын (симптомдар кешені — 
синдромдар), психопатологиялық бұзылыстардың патогенетикалық 
механизмдерін зерттеу — жалпы психопатология міндеттері болып табылады. 
Психикалық бұзылыстар түзілуінің психологиялық заңдылықтарын зерттеу 
патопсихология пәнінің еншісінде.

Науқасқа диагностикалық баға беру психикалық аурулардың жалпы 
халықаралық және ұлттық жіктелуі негізінде жүргізіледі. Психикалық 
бұзылыстардың тұрғындар арасында таралуы жөнінде сенімді мәліметтер алу 
маңызды болғанымен, өкінішке қарай, психиатрлар үшін бұл мүмкін емес. Бұл 
жағдайлар бірнеше себептерге байланысты: психикалық бұзылыстары айқын 
емес психикалық науқастар психиатр дәрігерге сирек келеді. Оның себебі — өз 
жағдайына сыни көзқарастың болмауы және психиатр дәрігердің есебіне 
тіркелгісі келмеуіне байланысты. «Психикалық қалыпты жағдай» шегінде бо- 
латын жағдайлардан жеңіл шекаралық психикалық бұзылыстар түрлерін 
ажыратудың анық, жалпыға ортақ критерийлері жоқ. Соңғы аталғанға 
адамдардың жеке мінез-құлық ерекшеліктерін, транзиторлы жеңіл психикалық 
бұзылыстарды жатқызуға болады. Осыған байланысты тұрғындардың стацио- 
нарлық немесе амбулаторлы-психиатриялық көмекке келу нәтижелері бойын
ша алынған психикалық аурулардың таралуы жөніндегі мәліметтер өте тұрақсыз. 
Бұл деректер бойынша тұрғындардың 10-нан 20 пайызға дейінгі бөлігі психиат- 
риялық көмекті қажет етеді. Айқын психикалық бұзылыстар айқындалған 
аурулардың саны жөніндегі мәліметтер нақтырақ және жалпы тұрғындардың 
1—3 пайызын қамтиды.

Тұрғындардың арасындағы психикалық аурулардың таралуы жөніндегі 
мәліметтерге жасалған талдау олардың артқанын анықтап берді. Осындай 
мәліметтер нәтижесінде ғасырдың бас кезімен салыстырғанда, қазіргі кезде 
психикалық аурулар санының артқанын көруге болады. Психикалық аурулар- 
ды анықтау дәрежесі тұрғындар үшін психиатриялық көмектің қолжетімділігіне,
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психикалық ауруларға деген отбасының, қоғамның төзімділігіне байланысты. 
Психиатриялық көмекке науқастардың жүгінуіне тұрғындар арасындағы 
психиатрияға деген бұрыс көзқарас та кедергі етеді. Дегенмен, айтылған 
кемшіліктерді ескерген жағдайда да психикалық аурулардың таралуы және 
соңғы кезде динамикасының өсуі туралы жалпы қорытынды жасауға болады.

Шетелдік мамандардың келтірген деректері ең алдымен, шекаралық 
бұзылыстардың айтарлықтай өскенін көрсетеді. Психикалық бұзылыстардың 
бұл тобы қоғамдағы өмір жағдайына тығыз байланысты және жоғары көрсеткіші 
капиталистік қоғамдағы өмір жағдайына байланысты: эмоциялық стресс және 
психикалық кернеу (ертеңгі күн үшін үрей, дискриминация және т.б.) және 
опасыз қызығушылықты, қаталдық, зорлық, байлық жолын қууды әдетке ай- 
налдыру.

Біздің елімізде психикалық аурулардың таралу көрсеткіші өсу бағытында. 
Бірақ, ол аурулар санының артуымен емес, психиатр есебінде бұрын болмаған 
психикалық бұзылыстың жеңіл түрімен науқастардың анықталуымен байла
нысты. Айта кететін жайт, біздің елімізде психикалық аурулар саны капиталистік 
елдерге қарағанда аз. Әсіресе, қоғам өмірі жағдайына тығыз байланысты пай- 
да болатын психопатия және невроздар арақатынасында ерекшеліктер айқын 
байқалады.

Санкт-Петербург пен Мәскеуде көптеген онжылдықтар бойы тиімді 
психиатриялық көмек көрсету жүргізіліп келеді. Психоневрологиялық дис
пансер бақылауында тұрған барлық тұрғындар ішінен 3 пайызы психикалық 
аурулар болып табылады. Соңғы жылдары емханаларға қаралатын адамдардың 
психикалық жағдайын анықтауға ерекше көңіл бөлінеді.

Шетелдік және еліміздің мамандарының мәліметі бойынша, психиатриялық 
көмекті қажет ететін аурулар пайызы (10—30) жоғары, соның ішінде көптеген 
аурулар психиатрда емделуден қашады. Психиатр емес дәрігер аурухана және 
ауруханадан тыс жағдайда да психикалық науқастарға көмек көрсетуге мәжбүр 
болады. Есте сақтайтын жағдай, психикалық науқастардың аз бөлігі ғана еңбекке 
қабілетін тұрақты жоғалтқан, қалған бөлігі жалпы өндірістік жағдайда жұмыс 
жасайды. Бұндай науқастар әртүрлі өндірісте жұмыс атқаратын дәрігер- 
профпатологтардың ерекше көңіл бөлуін қажет етеді. Профилактикалық ша- 
ралар және арнайы ем осы кәсіпте жұмыс атқаратын жұмысшыларға кәсіби 
зияндыльж;тардың психикаға әсерін ескере отырып жүргізілуі қажет. Сондықтан 
да бұл жерде психиатриялық білім дәрігердің адам патологиясы жөніндегі ілімін 
кеңейтеді және оның қажетті ілкі мамандандырылмаған дәрігерлік көмек 
көрсетуіне септігін тигізеді. Бұл — студенттерге психиатрияны оқытудың 
маңызды міндеттерінің бірі.

Келесі маңызды міндеттердің бірі — психикалық және соматикалық 
бұзылыстарды біріктіріп, кешенді баға бере білетін болашақ мамандарды да- 
ярлау.

Бұл проблема барлық медицина мамандықтарының өкілдеріне қатысты 
және дәрігер үшін келесі мәселелерді қамтиды: әртүрлі аурулардың (психикалық 
емес) пайда болуындағы психологиялық факторлардың рөлі, сонымен қатар 
соматикалық патологияның қай түріне бейімділігіне байланысты науқастың
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1.1-кесте. Территориялық емхана базасында психоневрологиялық диспансерлер 
мен психиатриялық кабинеттерде бір жыл ішіндегі тіркеуге алынған психикалық 
аурулардың контингенттері көрсетілген (Козырев В.Н., Смулевич А.Б., 1982).

Диагноз

Барлык тіркеуге алынғандардьщ үлес салмағы 
(пайызбен)

Ауруханадағы 
психиатриялык кабинет Диспансер

Шизофрения 37,6 38,7

Маниакальды-депрессивті психоз 
және Циклотимия

13,1 7,0

Психопатия 16,1 10,1

Невроздар және реактивті жағдайлар 14,9 22,3
Соматогения 9,5 2,1

Мидың органикалық зақымдануы 
және қантамырлар аурулары

6,4 13,9

Тағы басқалары 2,4 5,9

жеке басының психологиялық ерекшеліктерінің маңыздылығы. Психиатриялық 
біліктілік әр түрлі аурулардың дамуындағы және болжамындағы психологиялық 
факторлардың рөлін дұрыс бақылауға, науқастың жеке басының психологиялық 
ерекшеліктерін ескере отырып, терапиялық және оңалту режимін анықтауға, 
аса тиімді профилактикалық шараларды таңдауға мүмкіндік береді.

Әр түрлі психикалық бұзылыстардың пайда болуымен қатар, соматикалық 
патологияның рөлі жалпыға белгілі. Еліміздің психиатрлары соматопсихиатрия 
бағытын жасады. Психикалық бұзылыстардың шығу тегін дұрыс түсінбей, 
аурудың жағдайын бағалау мүмкін емес және емдеу әдісі дұрыс таңдалмайды. 
Медицина практикасында психотропты дәрілер кең қолданылады. Олардың 
тағайындалуы, негізінен, жетік білімді талап етеді.

ПСИХИКАЛЫҚ АУРУЛАРДЫ ЗЕРТТЕУДІҢ  
НЕГІЗГІ АСПЕКТІЛЕРІ

Психикалық ауруларды зерттеуде әр түрлі әдістер және бір-бірімен шектес 
клиникалық пәндердің және іргелі ғылымдардың теориялық жетістіктері 
қолданылады. Психиатрияда негізгі зерттеу әдісі — клиникалык әдіс болып 
табылады, яғни, аурумен сөйлесу, оны бақылап, тексеру, ол туралы жақын 
туыстарынан, қызметтестерінен алынған мәліметтерге талдау жасау.

Аурудың барысы мен болжамын дұрыс сипаттауда катамнестикалық зерт- 
теулер маңызды орын алады. Катамнез — науқастың ауруханадан шыққаннан 
кейінгі, әр түрлі уақыт аралығындағы жағдай-күйі туралы мәліметтер. Катам- 
нестикалық мағлұматтар әр түрлі мәлімет көздерінен жиналады, олар — арнайы 
зерттеулердің мәліметтері, ауру тарихынан алынған көшірмелер, науқастың 
ауызша немесе жазбаша берген мәліметтері.



18 I Тарау. Психиатрия оқу пәні ретінде, оның міндеттері

Науқастың күйін және оның дертінің болжамын бағалауда нақты бір 
психикалық аурудың клиникалық көрінісіне тән жалпы заңдылықтарын еске- 
ру қажет. Бұл з а щ ^ л ы ^ ^  психикалық бұзылыстардың белгілі бір сатыларын- 
да көрінеді және бұзылыс сипаты ОЖЖ қызметінің бұзылуының тереңдігін 
көрсетеді.

Сонымен бірге, зерттеудің басқа әдістері де қолданылады: психологиялық, 
соматикалық күйіне баға беру, неврологиялық, электроэнцефалографиялық, 
биохимиялық, серологиялық және т.б. Психологиялык зерттеулер эксперименттік 
жағдайда әр түрлі тесттер, әдістер қолданып, науқастың танымдық қызметінің 
ерекшеліктері мен оның бұзылу дәрежесін, есте сақтау қабілетін, қабылдауы 
мен өзге де психикалық функциялардың бұзылыстарын және ерекшеліктерін 
диагностикалауға мүмкіндік береді.

Көп аурулардың себебі әлі анықталмаған, ал жеке психикалық аурулардың 
клиникалық көрінісінде ұқсастықтар көп, сондықтан көп жағдайда 
неврологиялық және соматикалық бұзылыстардың болуы немесе болмауы 
аурудың диагнозын қоюда едәуір көмегін тигізеді.

Электроэнцефалография арқылы ОЖЖ-ның органикалық патологиясының 
белгілерін анықтауға болады. Басқа зертханалык тексерулер (биохимиялық, 
серологиялық, рентгенологиялық) соматикалық патология бар-жоғын анықтау 
үшін және терапияның басқа түрінің қажет немесе қажет еместігін анықтау 
мақсатында жүргізіледі.

Соңғы жылдары психиатрия саласында эпидемиялогиялык тексеру кең көлем 
алды. Бұл зерттеулер өзекті мәселелерді кең көлемде шешуге бағытталған.

Ерте кезеңде «эпидемия» термині кең мағынада қолданылған және толықтай 
инфекцияға ғана қатысты дамыған ауруларға байланысты болмаған. «Эпидемия» 
термині алғаш рет Гиппократтың еңбектерінде қолданылған және адамдардың 
басым көпшілігін зақымдайтын, белгілі бір аумақта кенеттен пайда болатын 
дертті қарастырған. Соғыстың бейнелі түрде медициналық анықтамасын 
Н.И. Пирогов ұсынды, оны ол «жарақат эпидемиясы» деп атады. Бұл термин 
психикалық ауруларға қатысты психикалық бұзылыстар тұрғындар арасында 
әдеттен тыс деңгейге жеткен кезде қолданылды. Өткен ғасырдың екінші жар- 
тысында «Психикалық эпидемия», «ақыл-ес эпидемиясы» жөнінде жазыла 
бастады (Реньяр П., 1889).

«Эпидемия» және «эндемия» терминдерін психикалық аурулардың таралу 
дәрежесін сипаттауда қолдану өткен жүзжылдықтың аяғында ағылшынның 
медикопсихологиялық сөздіктерінде көрініс тапты.

«Эпидемиялогия» термині кең мағынаға ие болуда. Қатерлі ісіктер, жүрек- 
қан тамыр жүйесі, психикалық аурулар және т.б. аурулар эпидемиялогиясы 
ресми түрде мақұлданды.

Тиімді психиатриялық көмек ұйымдастыру үшін тұрғындар арасында 
психикалық аурулардың таралуы жөнінде мағлұмат алудың маңыздылығы мен 
қажеттілігі жөнінде бүкіл психиатрлар психиатрияның ерте даму сатысының 
өзінде айтқан (Якоби П.И. 1891, Корсаков С.С. 1901, т.б.).

Эпидемиологиялық тексерудің негізгі аспектісі — дертті үрдістің пайда 
болуындағы әр түрлі факторлардың рөлін және ағымының ерекшеліктерін
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зерттеу болып табылады. Бұл факторларды анықтау психикалық аурудың эти- 
ологиясы мен патогенезі мәселелерін анықтауға көмектеседі. Сол себептен 
психикалық ауруларды зерттеу және психикалық аурулардың жағдайына баға 
беру әр түрлі әдістер көмегімен жүргізіледі. Осы тексерулердің нәтижесін 
түсіндіруде соңғы жаңалықтар, ғылымньщ әр саласындағы жетістіктер 
қолданылады.

Психикалық бұзылыстардың болмысын зерттеу — күрделі мәселенің бірі. 
Соңғы жылдары психикалық аурудың биологиялық негізін зерттеу психикалық 
бұзылыстардың патогенезінің механизмін анықгауда үлкен жетістікке жеткізді. 
Бірақ, мәселе толығынан шешілген жоқ деуге болды. Бұл тек этиологиясы 
белгісіз ауруларға ғана қатысты емес, тіпті, этиологиясы белгілі психикалық 
ауруларға да қатысты. Соңғы жағдайда жауабы белгісіз сұрақ туындайды: 
этиологиялық фактор болып табылатын біртекті зияндылық (мысалы, инфек
ция, токсикалық зиянды зат) кейбір адамдарда психикалық бұзылыстар 
туғызады, ал екіншілерінде туғызбайды. Көптеген шетел психиатрлары 
психикалық бұзылыстардың этиологиясы мен патогенезі жөнінде нақты мәлімет 
болмағандықтан, психиатрияда нозологиялық принципті қолдану мүмкін емес 
деген көзқараста және психикалық ауруларды өмірдің қиын жағдайларына 
тұлғаның бейімделу формасының түрлері деп сендіреді.

Жас ерекшелігі факторларына байланысты психиатрия мынадай салаларға 
бөлінеді: балалар, жасөспірімдер, геронтологиялық психиатрия. Көрсетілген 
әр түрлі жас кезеңдерінде пайда болатын психикалық аурулардың клиникалық 
ерекшеліктері мен әр түрлі болжамы болады. Балалық және жасөспірім жастағы 
психикалық аурулар психикалық дамудың артта қалуына, жеке бастың 
психикалық өзгерістеріне әкеліп соғады.

Жас ерекшеліктеріне қарай психикалық аурулардың алдын алу мен емдеу 
тәсілдері әр түрлі болады. Бұл кезеңдер ерекше психофизиологиялық өзге- 
шеліктермен ерекшеленеді, олар жастық криздер деп аталады.

Психиатрияның ерекше бағыты болып есептелетін әлеуметтік психиатрия 
психикалық аурулардың клиникасы мен болжамының, шығу тегінің әртүрлі 
әлеуметтік факторларының рөлін зерттейді. Бұл бағытқа қызығушылық соңғы 
уақытта күшейе түсті.

Емдеу практикасына психотропты заттардың кеңінен енгізілуі нәтижесінде 
психикалық ауруларды ауруханадан тыс жағдайларда жанұясынан және қоғамнан 
бөлмей көмектесу мүмкіншілігі пайда болды. Психотропты терапия басқа да 
әсер ету әдістерін қолдануға ықпал етті, мысалы психикалық аурулардың 
әлеуметтік және кәсіби белсенділігін қалпына келтіруді жеңілдететін медико- 
психологиялық коррекцияны. Дәрілік емді қолдана отырып, ауруларға әсер 
етудің осындай кешені «оңалту және психикалық аурулардың қайта бейімделуі» 
деген атау алды.

Медициналык оңалту емдеу үрдісінде мүмкіндігінше ерте басталуы керек. 
Психотерапия, еңбекке баулу және өзге де әсер ету түрлері тәрізді әдістер 
қолданған дұрыс. Психикалық бұзылыстары айқын, еңбекке қабілетсіз ауруларға 
медициналық оңалту компенсацияға және бұзылған функциялардың қалпына 
келуіне қатысатын барлық үрдістерді дамыту арқылы іске асырылуы керек.
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Елімізде ауруларды әлеуметтік-кәсіби оналту кең көлемде жүргізіледі: 
психоневрологиялық диспансерлер қарамағындағы емдік-еңбектік шеберха- 
наларда, жалпы өндірістік жағдайда және мамандандырылған цехтарда 
жүргізіледі. Ауруларды оңалтудың практикалық шараларын жүзеге асыруға тек 
бөлімше психиатры ғана емес, сонымен қатар мекеме басшылары да атсалы- 
сулары керек.

Науқастың әлеуметтік-кәсіби бейімделуінде отбасы үлкен рөл атқарады. 
Аурудың отбасы мүшелерімен, әсіресе, ата-анасымен арақатынасының дұрыс 
болмауы ремиссия үзілісінің себебі болуы мүмкін. Дәрігер өз ақыл-кеңесі 
арқылы науқас отбасының науқасқа деген дұрыс көзқарасын қалыптастыруы 
керек.

Шетел психиатриясы да психикалық ауруларды оңалту шараларына үлкен 
көңіл бөледі. Дегенмен, басты назар оңалтудағы әсерлердің психологиялық 
уәжіне аударылады.

Әлеуметтік психиатрия, соның ішінде, психикалық ауруларды оңалту еңбекке 
қабілеттілік сараптамасы сияқты маңызды практикалық міндеттердің шешілуімен 
тығыз байланысты.

Психикалық аурулардың нәтижесінде дамыған мүгедектік пайызы, жалпы 
мүгедектілікпен салыстырғанда аз, бірақ психикалық аурулар арасындағы 
мүгедектіктің басым пайызы — өте ауыр топтағы мүгедектер.

Психикалық аурулардың еңбекке қабілеттілігіне баға беру — қиын және 
жауапты міндет. Дәрігер науқастың дертіне медициналық дұрыс баға беріп қана 
қоймай, оның еңбекке қабілеттілігінщ дәрежесін анықтауға және сонымен 
бірге қандай жағдайда еңбек ете алатынын анықтауға міндетті.

Психикалық науқастардың еңбекке қабілеттілігін анықтау мәселесін шешу- 
ге үлкен үлес қосқандар — кеңес психиатрлары Т.А. Гейер және Б.Е. Мелехов. 
Дерттің болжамын, емнің тиімділігін ескере отырып, аурулардың еңбекпен 
қамтамасыз етілуінің маңыздылығын қарастыру еңбектік сараптама үшін 
маңызды болып табылатын сенімді критерийлер жасауға ықпал етті. Сарап- 
шылар алдында аурулардың еңбекке қабілеттілігіне баға беру кезінде олардың 
еңбекке қабілетсіздігінің ұзақтығы туралы сұрақ туады. Егер аурудың еңбекке 
қабілетсіздігі уақытша болса, оған басқа аурулар кезіндегідей ауруханалық 
анықтама қағазын береді. Аурухана қағазын психикалық ауруларға бергенде, 
оның мерзімі, аурудың еңбекке уақытша қабілетсіздігінің үзақтығының жалпы 
ережелерімен а ^ ^ о л а д ы . Бірақ, негізгі мерзімі — 4 ай. Дегенмен, бұл міндетті 
емес.

Мүгедектіктің алдын алу шарасының бірі созылмалы ұстамалармен ауру- 
ларды 4 ай өтсе де мүгедектікке көшірместен белсенді емдеу болып табылады. 
Кей кезде толық емдеу үшін ауруханалық қағазын 2—3 айға созады.

Сарапшыға аурудың еңбекке қабілеттілігі туралы мәселені шешу үшін 
науқастың әлеуметтік-еңбектік тәртібі жайында мәліметтер керек және сарап- 
тау кезінде оның клиникалық жағдайына дұрыс баға беру керек. Мұның бәрі 
дұрыс сараптамалық қорытынды жасауға мүмкіндік береді.

Сарапшы еңбекке кабілеттіліктің төмендеуі немесе тұрақты жоғалуын 
анықтай келе, оның дәрежесін де анықтауы керек. Еңбекке қабілеттілік
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бұзылуының 3 дәрежесі мүгедектіктің I, II және III топбына сәйкес келеді. I топ 
мүгедектігі қойылған науқастарда еңбек қабілеттілігін жоғалту созылмалы не- 
месе тұрақты болады. Мұндай дәрежесі бар науқастар үнемі көмек, күтім және 
бақылауды қажет етеді. II топ жеңіл жұмыстарды орындау мүмкіншілігі бар 
науқастарға беріледі. Олар өзгелердің көмегін, әдетте, қажет етпейді, өзін-өзі 
күтуге қабілетті. III топқа еңбек қабілеттілігі едәуір төмен науқастар жатады. 
Аурудың әсерінен ауруға шалдықпас бұрынғы кезеңдегідей өнімді қызмет ете 
алмайды, бірақ жеңіл жағдайларда, күш аз түсетін жерлерде, физикалық және 
психикалық жүктеме аз орындарда жұмыс жасай алады.

Психикалық ауруларға берілетін мүгедектіктің келесі түрлері бар: аурудың 
жалпы психикалық дертіне, кәсіби, еңбектік зақым алуына, әскери қызметті 
өтеуіне байланысты мүгедектік және балалық шақтан басталған мүгедектік. 
Мүгедектіктің бұл түрі 16 жасқа дейінгі балаларға тағайындалады (18 жасқа 
дейінгі оқушыларға және жалданып жұмыс істеуді бастағанға дейін). Егер 
мүгедектік жұмыс жасайтын 16 жасқа толмаған жасөспірімде бақыланса не
месе орта арнайы, жоғарғы оқу орнында оқитын 18 жасқа дейінгі жасөспірімдерде 
кездессе, мүгедектік оларда дертіне байланысты анықталады.

Соттык психиатрия адамдардың өздерінің азаматтық құқығы мен міндеттерін 
орындау мүмкіндігіне, сонымен бірге, заңмен қудаланатын істерге жауап беру 
мүмкіндігіне баға беру мақсатында психикалық аурулардың ерекшеліктерін 
және психиканың қысқа мерзімдік бұзылыстарын зерттейді.

Соттық психиатрияның міндеттері мен мазмұнына көзқарас үлкен эволю- 
циядан өтті. Сондықтан, соттық психиатрияның дамуы философиялық идеяның, 
әлеуметтік-экономикалық өмір өзгерістерінің, психикалық аурулар жайлы білім 
деңгейінің ықпалында болды, психиатрия саласындағы жалпы жетістіктер, 
сонымен қатар, әр кезеңнің қылмыс, күнә, жауапкершілік жөніндегі түсініктеріне 
байланысты болды. Соттық психиатрияның даму тарихында өзінің теориялық 
бағыты, практикалық ұстанымдары бар мектептер болды. XIX ғасырдың орта- 
сында (мидың жұмысына тәуелді емес) адамның саналы жүріс-тұрысын 
анықтайтын ерік бостандығы жөніндегі идеологиялық концепцияға негізделген 
қылмыстық құкықтың классикалық мектебі үлкен орын алды. Осыған байла
нысты стихиялық-материалистік ұстанымдағы психиатрлардың басым бөлігі 
қабілеттілік немесе қабілетсіздіктің схоластикалық-заңдық категориясының 
клиникалық мазмұнын анықтау мүмкіндігін көре алмады.

Келесі мектеп (антропологиялық) басқа бағытты ұстанды. Қылмысты істер 
табиғаты биологиялық себептермен түсіндірілді. Бұл мектептің көрнекті 
басшыларының бірі италияның психиатр-криминалисті Ч. Ломброзо болды. 
Оның ломброзианство деген атау алған туа пайда болған қылмыскер туралы 
концепциясы көптеген буржуазиялық мамандар тарапынан қолдау тауып және 
кейін әртүрлі психологиялық трактовкалармен, сонымен қатар, қылмыс жасау 
кезінде санаға бағынбайтын агрессивті тенденцияның іске асырылуын 
қарастыратын фрейдизммен де қабылданып, толықтырылды.

Антропологиялық мектепке сәйкес методикалық тұрғыдан әлеуметтік бағыт 
қалыптасты. Осы бағыттың басшылары қылмыстың басты себебі, әр адамның 
биологиялық ерекшеліктерінен басқа, өмір сүру жағдайына және қылмыскердің
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ерте балалық кездегі тәжірбиесіне байланысты деп санады. Олар қылмыс 
жасаған адамның қабілеттілігіне немесе қабілетсіздігіне ғылыми мән бермеді: 
ең маңыздысы — қылмыс жасаған адамнан қоғам өзін қорғау үшін қолдануы 
тиіс шараларды анықтау болып есептелді. Олар антисоциалдық жағдайға 
бейімдейтін қауіпті жағдай және тұлғалық ерекше қасиеттер туралы түсінік 
енгізді. Бұл қылмыс және қылмыскер жөніндегі концепция батыс елдерінде 
қазіргі кезде де кең таралған. Бұл бағыт өзінің табиғатынан эклектикалы бол
ды. Оның ғылыми негізделуіне фредизм және психодинамика теориясы 
қолданылады. Психикалық аурулар, жүріс-тұрыс бұзылуы, сонымен бірге 
антисоциалды әрекеттер адамның өмірлік жағдайлармен күресуінің мүмкін 
болмауымен, тұлға әлсіздігінің тамыры балалық шақта басынан өткен 
эмоциялық «тәжірибеде», адамның биологиялық ерекшеліктерінде жатыр деп 
түсіндіріледі.

Қылмыскерліктің себебін түсіндіруде авторлар психикалық аурулардың шығу 
тегін анықтайтын схеманы қолданады: балалық шақтағы эмоционалды 
жарақатқа басты зейін қояды, ал қылмыстық әрекеттерді өзіндік қорғаныс 
реакциясы ретінде қарастырады.

Теориялық позициясы және тәжірибесі қылмыс туралы ілімнің идеологиялық 
теориясына сүйенген батыс соттық психиатриясынан отандық психиатрияның 
айырмашылығы, ол психикалық бұзылыстың табиғатын материалистік тұрғыдан 
түсіндірді және клиникалық психиатрияның жетістіктері негізінде дамыды. 
Психикалық ауруларды соттық-психиатриялық бағалау критерийлерін жасау- 
да XIX ғасырдың психиатрлары үлкен үлес қосты: В.Х. Кандинский, С.С. Кор
саков және В.П. Сербский. В.П. Сербский психикалық ауруларды эксперттік 
бағалау үшін олардың өз ісіне есеп беру қабілеті және өзінің істерін басқара 
алу қабілеті жөнінде көрсеткіш енгізді.

Дегенмен, алдыңғы қатарлы отандық психиатрлардың прогрессивті 
теориялық концепциясы мен революцияға дейінгі Ресейде соттық- 
психиатриялық сараптама тәжірибе жүзінде орындалуын реттейтін архаикалық 
заңды нормалар арасында келіспеушілік болды. Соттық-психиатриялық көмек 
халық денсаулығын сақтау қызметінің бір түріне айналды. Іс жүзінде заң және 
тиісті нұсқаулыкгар арқылы психиатриялық сараптамалардың түрлері, олардың 
тағайындалу жағдайлары, сонымен бірге эксперттердің міндеттері мен 
құқыкгарықалыптасты. Сот-психиатриялық сараптама айып тағылушының 
психикалық толымдылығына күмән туған кезде міндетті шара болып қалыптасты. 
Елімізде психикалық аурулардың қоғамға қауіпті әрекеттері жөніндегі мәселе 
заң жүзінде қарастырылған. Заң бойынша қылмыс жасау сәтінде қабілетсіздік 
жағдайында, яғни, созылмалы психикалық аурудың, жан қызметінің уақытша 
бұзылысы, деменция немесе өзге дертті күйге байланысты өз әрекетіне есеп 
бере алмау немесе оларды басқара алмау жағдайында болған тұлға қылмыстық 
жауапкершілікке тартылмайды деп көрсетілген. Мұндай тұлғаларға соттың 
үкімімен мәжбүрлік медициналық шаралар қолданылуы мүмкін. Қылмысты 
саналы түрде жасаған, бірақ сот үкімі шыққанға дейін өз әрекетіне есеп бере 
алмау немесе оларды басқара алмау жағдайына алып келетін психикалық дерт- 
ке шалдыққан тұлға жазаға тартылмайды. Қоғамдық қауіпті әрекет жасаған
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адам (егер оның психикалық денсаулығына күмән болса) прокуратура, тергеу 
органдары немесе сот арқылы соттық-психиатриялық экспертизаға жіберіледі. 
Науқас адам қабілетсіз деп танылғанда, оның ісі қылмыс ретінде емес, қоғамға 
қауіпті әрекет ретінде қаралады. Осындай ауруларға соттың шешімі бойынша 
медициналық сипаттағы шаралар қолданылады (психиатриялық емханада еріксіз 
емдеу шарасы). Еріксіз емдеудің сипаты және оны жүргізу формасы арнайы 
нұсқаулық арқылы аныкгалады. Кейбір тұлғалар психикасының аз уақытқа 
бұзылуы кезінде қылмыс жасаса және есі дұрыс емес деп танылса, олар 
психиатриялық емханада еріксіз емдеуді қажет етпейді. Оларды туған- 
туыстарының қамқорлығына тапсырады және бөлімшелік психиатрдың есебіне 
алынады.

Біздің елімізде еріксіз емдеу соңғы жылдары нашақор және алкоголизмнен 
зардап шегетін науқастарға да қолданылады. Қоғамдық тәртіпті, еңбек тәртібін 
жүйелі бұзушыларға мұндай шара аса қажет жағдайда ғана қолданылады. Емдік- 
еңбектік профилакторияға күштеп жолдау сот үкімімен іске асырылады, бірақ, 
бұл шара әкімшілік болып есептеледі және соттық жауапкершілікке тартылған 
болып есептелмейді.

Психикалық аурулар жөнінде көптеген азаматтық мәселелері олардың
қабілеттілігін, қабілетсіздігін бағалауға байланысты шешіледі. Психикалық 
ауру әрқашан тұлғаның заң алдындағы жағдайының өзгеруіне әкелмейді. 
Психикалық аурудың заң алдындағы жағдайының бағасы оның психикалық 
жағдайының бұзылуының түріне, дәрежесіне байланысты. Біздің елімізде 
қабілетсіздік критерийі Азаматтық кодексте былайша аныкгалады: «Жан дерті 
немесе деменция нәтижесінде өз әрекетіне есеп бере алмау немесе оларды 
басқара алмау жағдайында азамат Азаматтық процессуалды кодекспен бекітілген 
тәртіп бойынша қабілетсіз болып танылады. Ол азаматқа қорғаншы 
тағайындалады». Адамның психикалық өзгерістерінің дәрежесін және олардың 
осы критерийлерге сәйкестігінің дәрежесін соттық-психиатриялық комиссия 
анықтайды.

Егер қабілетсіз деп танылған аурудың денсаулығы жақсарып немесе жазыл- 
са, сот оны қабілетті деп танып, тағайындалған қорғаншы алынып, азаматтық 
құқығы толық орнына келтіріледі. Аурудың қабілетсіз кезеңінде оның істерін 
ол үшін жауапты адам жүргізеді. Қабілетсіз деп танылған адамға қорғаншы 
аудандық халық депутаттарының атқару комитеті қарамағындағы қорғаншы 
тағайындау бойынша комиссия арқылы тағайындалады. Қорғаншының әрекеті 
қорғаншылық бойынша Кеңеспен бақыланады.

Азаматтық заңда нашақорлық және алкоголизмнен зардап шегетін 
науқастарға қатысты шектелген қабілеттілік туралы түсінік енгізілген. Бұл 
бірінші кезекте мүліктік келісім-шарттарға қатысты. Соттың шешімі бойынша 
осы адамдарға қорғаншы тағайындалады және оның келісімінсіз олар мүліктік 
келісім-шарттар жасай алмайды. Ішімдікті немесе есірткі заттарын шектен тыс 
қолдануды толық қойғаннан кейін олар сот арқылы өздерінің ^ ^ н ы н  қалпына 
келтіреді. Науқастың таңдаулы ^ ^ н ы н  қолдану жағдайы және бала тәрбиелеу 
мүмкіндігін қарастыру кезінде оның қабілеттілігін бағалау, олардың нақты 
психикалық дертін және оның болжамын есепке ала отырып жүргізіледі. Бұл
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жерде айта кететін жағдай, ата-анасының қабілетсіз болып табылуы оларды 
сол мезетте ата-аналық құқығынан айырмайды. Олар қартайған кезде 
балаларының көмегіне жүгіну құкығын сақтайды. Қабілетсіздік пен есі дұрыс 
еместік түсініктерін салыстырғанда, ұқсастық та, айырмашылық та бар. Кейбір 
жағдайларда науқас келісім шарт жасағанда қабілетсіз болып табылады, мыса
лы, өз мүлкін сатқанда, біреуге сый-мұра ретінде қалдырғанда т.с.с., қылмысты 
іс жасағанда есі дұрыс емес болып танылуы мүмкін. Кейбір қылмысты жауап- 
ты істі қысқа уақытқа психикасының бұзылуы кезінде жасаған және есі дұрыс 
емес деп танылған тұлғалар қабілетсіз деп танылмайды.

Соттық психиатрия өзінің теориялық және практикалық мәселелерін шеш- 
кенде жалпы психиатрияның жетістіктеріне сүйенеді. Психикалық аурулардың 
болмысын бағалауда материалистік көзқарас және отандық психиатрлардың 
нозологиялық бағдары соттық-психиатриялық мәселелерді шешу кезіндегі 
медициналық критерийлерді анықтауда маңызды орын алды, соттық 
психиатрияның құзіреттілік шекарасын анықтауға мүмкіндік берді. Осы жағдай 
мамандарды әлеуметтік және психологиялық заңдылықтарды психиатриялық 
принциптермен ауыстыруға талпынудан құтқарды, қоғамда психиатрия функ- 
циясын дұрыс түсінбеуге жол бермеді. Психикалық ауруларды емханаға орна- 
ластыру жайлы арнайы әкімшілік-заңды ереже бар. Ауруларды психиатриялық 
стационарға жатқызу және онда емдеу жүйесі әр елде әртүрлі. Барлық елге 
ортақ екі жол бар: ерікті және еріксіз емдеу.

Шұғыл госпитализация аурулар өзіне және айналадағыларға қауіп төндірген 
кезде жүргізіледі. Бұл аурудың келісімінсіз, дәрігер-психиатрдың шешімімен, 
жедел, міндетті түрде науқастың туған-туыстарының немесе заңды өкілдерінің 
қатысуымен денсаулық сақтаудың жоғарғы органдарына хабарлау арқылы 
жүзеге асырылады.

Аудандық, аймақтық, республикалық бас психиатрларға қатысты жаңа 
ереже енгізілді. Олардың міндетіне халыққа психиатриялық көмек көрсету және 
оны ұйымдастыруды жетілдіру, психикалық аурулардың қызығушылығы мен 
құқығын қорғау, сондай-ақ психикалық аурулар тарапынан болатын әлеуметтік 
қауіпті әрекеттен сақтандыру шаралары кіреді.

Әскери-дәрігерлік сараптама жүйке-психикалық ауруларға шалдыққан 
науқастар үшін жалпы әскери-дәрігерлік экспертизаның бөлігі болып табы
лады және де емдік-профилактикалық іс-шараларының барлық жүйесімен 
тығыз байланысты. Бейбіт заманда жүйке-психикалық ауруларына әскери- 
дәрігерлік сараптама жүргізудің негізгі міндеті — әртүрлі психикалық немесе 
жүйке аурулары бар адамдарды анықтау, сонымен қатар адамның мінез- 
құлқындағы және тұлға дамуындағы айқын ауытқуларды анықтау болып та- 
былады. Әскери-дәрігерлік сараптаманың, азаматтық сараптамамен 
салыстырғанда, өзіне тән өзгешеліктері бар. Еңбектік сараптама жүргізу кезінде 
психикасында шамалы ауытқу байқалған кезде оңалту мақсатында ондай 
адамдарды қоғамдық пайдалы іске баулу, еңбекпен емдік-профилактикалық 
әсер ету, әлеуметтік күйзелістің алдын алу ұсынылады. Әскери жағдайда мұндай 
міндеттердің орындалуы мүмкін емес, әскери міндетті орындау әскери қызметті 
өтеушінің еңбек етуі мен демалысын бөлек қарауға мүмкіндік бермейді. Бірінші



Психикалық ауруларды зерттеудің негізгі аспектілері 25

кезекте бүкіл әскери ұжым үшін маңызды міндетті шешу, қатал тәртіп пен 
режим, осындай күйде азаматтық өмір жағдайында компенсациялануы мүмкін 
психикадағы әрбір ауытқу немесе мінездегі ауытқулар әскери міндетті орын- 
дауды мүмкін емес етеді. Жүйкелік-психикалық ауруларға әскери-дәрігерлік 
сараптаманы жүргізу кезінде білім деңгейіне талап қоюдың жоғарылауы, әскер 
қатарына шақырылатындардың техникалық дайындығына талаптың 
жоғарылауы және өз бетінше шешім қабылдай алуға қабілеті ескерілуі керек. 
Заманауи даму қарқынына байланысты жас ұланнан әскери техниканың және 
радиоэлектронды техниканың жаңалыкгарын жылдам және тиімді игеру талап 
етіледі. Уақытқа сай электрондық аппараттарды басқару жоғары зейінді қажет 
етеді. Осының барлығы әскери-дәрігерлік сараптаманың алдына үлкен міндет 
қояды, оның шешімі тек әскерге шақырылған әрбір тұлғаны мұқият тексер- 
генде ғана көрініс табады.



II Тарау 
ПСИХИАТРИЯДАҒЫ НЕГІЗГІ ДАМУ 

БАҒЫТТАРЫ

Көптеген ғасырлар бойы психиатрияның даму тарихында психикалық 
аурулардың табиғатын ашуда материалистік және идеалистік бағыт арасын- 
да көптеген тартыстар болды. Материалистік бағыттағы өкілдер психикалық 
бұзылыстарды ағзада болатын материалдық өзгерістермен, мида болатын 
өзгерістермен байланыстырса, ал идеалистік бағыттағылар психикалық 
дерттің шығу табиғатын психикалық және материалдық (соматикалық) 
үрдістердің тәуелсіздігі немесе параллелизммен түсіндірді. Осы ұсынылған 
гипотезалардың пайда болуына философиялық идеялар және ғылыми 
мәліметтер мен бақылаулар өз үлесін қосты. Ежелгі және орта ғасырда 
психикалық аурулардың болмысын айқын материалистік (механикалық) 
немесе нақты идеалистік көзқараспен түсіндірді. Дегенмен, психикалық 
бұзылыстарды диалектикалы қ-материалистік түсінікті есепке алмай, 
материалистік тұрғыдан талдау, идеалды және материалды түсініктерді са- 
лыстыру психиатриядағы әрқилы идеалистік концепцияның дамуына да 
себебін тигізді. Бұған мысал өткен жүзжылдыкгың ортасындағы соматиктер 
мектебі қызметін айтуға болады. Соматиктер мектебі психикалық аурулар 
қара күш әсерінен болады деп түсіндірген өздерінің қарсыластары психиктер 
мектебімен тартыста психикалық аурулардың соматикалық жүйелерінде 
бұзылыстар болады деп нақты айтты. Жалпы ғылыми прогреске байланысты 
психиатрияда өздерінің теориялы қ ұстанымдарында клиникалы қ 
бақылауларды, психиатрия және өзге де пәндер саласындағы ғылыми зерт- 
теулер нәтижелерін қолданған жеке бағыттар, мектептер құрылды. Бірақ, 
психиатриядағы мектептер мен бағыттар материалистік және идеалистік 
болып бөлінгені бойынша қалды.

КЛИНИКАЛЫҚ БАҒЫТТАР
Психиатрияның басты бағыты ол — клиникалық бағыт. Психиатрияның 

клиникалық бағытта дамуын француз психиатры Ф. Пинель (1793) реформа- 
сымен байланыстырса, отандық психиатр Н.Н. Баженованың бейнелік сипаты 
арқылы «ақылынан адасқандар» — науқас адамдар ретінде қабылданды.

Клиникалық бақылаулар негізінде психикалық бұзылыстар табиғатының 
гипотезасы құрылды. Гипотеза-жүйелердің көпшілігі шектеулі мағына берді, 
тек кейбіреулері ғана психиатрияның дамуына елеулі әсер етті. Соның ішінде 
жалпы психоз концепциясы (ауруларды жекелемей), туылыс концепциясы
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дегенерацияға байланысты, бұл кезде 
психикалық аурулар тұқым куалаушылық 
және сыртқы факторлардың эсер етуімен 
дамиды, оның ерекше даму сатылары бо
лады. Бірінші буында тұқым қуалаушылық 
бейімділік және қолайсыз факторлар, 
оның ойы бойынша, жеңіл психикалық 
бұзылыстар мен жүріс-тұрыс бұзылыс- 
тарына әкеледі, кейінгі ұрпақтарында 
психикалық бұзылыстар ауырлап, ақыл 
кемістігімен, салданумен аяқталады.

Ж. Эскироль идеясы психикалық ауру- 
лардың дамуында бейімділік пен ықпал 
етуші факторларды айқындап берді. Бұл 
идея басқа да көптеген психиатрлардың 
еңбектерінде орын алды. Француз психи
атры Байлем

1822 ж. үдемелі салдануды ашты. Бұл 
психиатрияда психиатрияның өзге де 
медициналық пәндермен біртектілігін 
дәлелдейтін бір маңызды оқиға ретінде 
қабылданды. Клиникалық психиатриядағы келесі маңызды жаңалық С.С. Кор- 
саковтың полиневриттік алкогольді психозды ашуы болды, ол кейіннен Кор
саков психозы деген атауға ие болды.

Ауруды этилогиялық факторлары мен клиникалық ерекшеліктерін ескере 
отырып сипаттау психиатрияның басқа да медициналық мамандықтармен 
методологиялық бірлестігін және клиникалық бағытының болашағы зор 
екендігін дәлелдеді. Клиника ерекшелігіне және психикалық аурудың салда- 
рына сүйене отырып, Э. Крепелин оның жүйесін құрды. Батыс елдері психи- 
атрлары идеалистік және дуалистік көзқарасты ұстанды. Өткен жүзжьілдықгың 
екінші жартысында өмір сүрген әлемге белгілі неміс психиатры В. Гризингер 
механикалық және электрлік үрдістердің психикалық үрдіске айналуы мәселесін 
шешілмейтін мәселе деп тапты. Өткен ғасырдың екінші жартысында орыс 
психиатрларының ішінде психикалық бұзылыстардың шығу тегіне материалистік 
көзқарас кең таралды. П.П. Малиновский (1843) «Помешательство как оно 
является врачу в практике» кітабында психикалық бұзылыстар мидың тікелей 
немесе жанама зақымдануы нәтижесінде болатынын айтты. И.П. Мержеевскийдің 
«Соматические исследования неистовых больных» деген кітабы шықты.
В.Х. Кандинскийдің псевдогаллюцинацияларды психопатологиялық тараптан 
зерттеуі бүкіл әлемге әйгілі болды. Мәскеулік психиатрия мектебінің негізін 
қалаушы С.С. Корсаков психикалық бұзылыстардың шығу табиғатын 
материалистік тұрғыдан түсіндірді.

Клиникалық психиатрияның дамуында теориялық және практикалық 
тұрғыдан психикалық бузылыстарды нозологиялық жіктеу сатысы маңызды 
болды, бұл ұсынысты неміс психиатры Э. Крепелин Юрьев (Тарту)

2.1-сурет. Пинель Ф. (1745—1826)
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2.2-сурет. Корсаков С.С. (1846—1900) 2.3-сурет. Крепелин Э. (1856—1926)

университетінде қызмет етіп жүрген кезеңінде жасады. Ол алғаш жеке ауру 
ретінде (ерте ақыл кемдігін) dementia praecox ашып, кейіннен ол (Э. Блейлер) 
шизофрения деген атауға ие болды.

Э. Крепелин аурудың нәтижесін анықтады. Психикалық ауруларды жүйелеуде 
С.С. Корсаков аурудың бастапқы белгілеріне және даму сатысына үлкен мән 
берді. Нозологиялық принциптің психиатрияға енгізілуі психиатрияның 
медициналық мамандық екенін дәлелдеді. Психикалық бұзылыстардың 
нозологиялық жіктеуі барлық елде мойындалмады. АҚШ-та Л. Мейер пси- 
хиатриядағы нозологиялық классификацияға белсенді қарсылығын білдірді, 
өйткені, ол психикалық бұзылыстар адамның қандай да бір факторларға реак- 
циясы деп түсіндірді.

Бұл реакциялар индивидуалды, адамның психобиологиялық ерекше- 
ліктерімен, зиянды факторлардың сипатымен (психикалық, соматикалық, 
инфекциялық-токсикалық т.б.) анықталады. Бұл бағыт психобиологиялық 
бағыт деп аталды. Уақыт өте келе психобиологиялық бағыттар фрейдизммен 
ортақ психодинамикалық психиатрияға көшті. Кейбір елдерде Крепелиннің 
нозологиялық жүйесі жекелеп қабылданды. Мысалы, Францияда — созылма- 
лы сандырақтық психоздар, галлюциноздар және т.б., Скандинавия елдерінде — 
реактивті, конституционалдық психоздар.

Кейінірек клиникалық психиатрия жаңа мәліметтер мен зерттеулермен 
толығып, өсе түсті. Психикалық аурулардың симптомдары мен синдромдарын 
сипатына және олардың ерекшеліктеріне ерекше көңіл бөлінді, психикалық 
бұзылыстардың динамикасындағы ортақ заңдылықтар (жалпы психопато- 
логиялық) анықталды. Клиникалық психиатрияның дамуына кеңес ғалымдары 
көп еңбек сіңірді. Жалпы психопатологияның және психикалық аурулардың
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2.4-сурет. Ганнушкин П.Б. (1875—1933) 2.5-сурет. Гиляровский В.А. (1875—1959)

клиникасын анықтауда П.Б. Осиповтың еңбегі зор болды. П.Б. Ганнушкин 
психопатияның әртүрлі нұсқаларын нақты зерттеп, динамикасының 
ерекшеліктерін сипаттады.

Шекаралы психиатрияның мәселелері О.В. Кербиковтің және оның 
шәкірттерінің еңбектерінде ары қарай өрбіді. О.В. Кербиков тұлғаның 
психопатиялық түзілуіндегі сыртқы факторлардың (баланы, жасөспірімді тәрбиелеу 
ерекшеліктері) рөлін көрсетіп берді. Жүргізілген тәжірибелер мен талдаулар 
негізінде әртүрлі экзогенді психоздардың клиникалық суреттемелері берілді 
(В.А. Горовой—Шалтан, В.Л. Осипов, С.Н. Давиденков, Н.Н. Тимофеев т.б.).

Экзогенді және эндогенді психоздарға тән психопатологиялық көріністер 
арасындағы шекараның жоқтығы көрсетілді. Маниакальды-депрессивті психоз 
және шизофренияға тән аффективті және сандырақтық психопатологиялық 
көріністердің созылмалы соматикалық, жұқпалы ауруларда пайда болуы 
бақыланды. Соматикалық аурулардың психикалық жағдайларын арнайы зерт
теу психиатриялық бағытта соматопсихиатрияның дамуына әкелді (В.А. Гиля
ровский). Балалық шақта кездесетін психикалық аурулардың болжамы мен 
клиникасының ерекшеліктері анықталды, осылайша жалпы психиатрияның 
жаңа бөлімі — балалар психиатриясы туындады (Г.Е. Сухарев, Т.Г. Симсон, 
Н.Н. Озерецкий).

Ескерте кететін жағдай, клиникалық психиатрияның теориялық және 
тәжірибелік мәселелерін қарастыруда кеңес психиатрлары тек клиникалық 
әдістермен шектелмеді. Сонымен бірге, психикалық патологияны зерттеуде 
клиникалық зерттеулер өзге әдістемелік тәсілдермен бірге қолданылды, бұл 
жаңа жетістіктерге қол жеткізді. Соның ішінде науқастардағы психопатологиялық 
көріністерге нейротропты заттардың әсерін бағалау мақсатындағы Е.А. Поповтың



30 II Тарау. Психиатриядағы негізгі даму бағыттары

зерттеулері маңызды орын алды. Бұл зерттеу нәтижелері психотропты дәрілердің 
психикалық аурулар клиникасында қолданылуына жол ашып берді. О.В. Кер
биков психикалық аурулардың әр түрлі құрылымын (синдромдар деңгейінде) 
математикалық модельдеуге әрекет жасады.

Кеңес психиатрлары клиникалық психиатрияның мәселелерін нозологиялық 
принципке негіздеп қарастырды, олар психиатрияда жеке, бөлек аурулардың 
болатынын сенімді айтты. Сонымен қатар, заманауи психиатрияда отандық 
психиатрияның негізін салушы С.С. Корсаковтың ұсынған аурудың динами- 
касы жөніндегі идеясы жалғасын тапты (А.В. Снежневский). Психикалық 
ауруларды зерттеудегі динамикалық көзқарас психикалық аурулардың даму 
үрдісінде анықталған синдромдардың кең спектрін суреттеуге мүмкіндік берді. 
Осының негізінде симптоматикасының айқын бейнеленуімен синдромдардың 
глоссарийі құрылды.

ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ БАҒЫТТАР
Ғылыми психологияның пайда болу уақытынан бастап-ақ идеалистік және 

материалистік көзқарастағы әртүрлі психологиялық мектептер пайда болды. 
Әр түрлі ғылыми-практикалық міндеттермен айналысуына қарамастан, пси
хиатрия және психология — бір-біріне жақын мамандықтар. Әрқилы 
психологиялық мектептердің өкілдері жасаған көптеген әдістемелер психикалық 
ауруларды зерттеуде, ал теориялық концепциялар жеке психопатологиялық 
көріністерді түсінуде қолданыс тапты.

Бірақ ереже бойынша, психологиялық концепциялар психиатриялық мек
тептер үшін жалғыз теориялық негіз болып саналмайды. Өйткені, психология 
мен психиатрия психика көріністерінің әр түрлі сапалық жағдайларымен бай- 
ланысты болып келеді.

Психодинамикалық психиатрияның теориялық-методикалық негізі болған 
өзекті психология концепциясы ерекше. Өзекті психологияның пайда болуы 
француз психиатры Месмердің есімімен байланысты. Өткен ғасырдың басын- 
да Шелингтің, Ницшенің идеалистік концепциясы, «әлемдік жан» бар екендігін 
және адамдарды иррационалды күштердің басқаратынын уағыздаған 
философтардың концепциясы кең таралды.

«Магнетикалық сомнабулизм» (гипноздың көмегімен болатын ерекше 
жағдай) «әлемдік жанмен» қатынастың тәсілі ретінде қаралды. Өткен ғасырдың 
ортасында өзекті психология дамуы дағдарысқа ұшырады. Әлем жанымен және 
иррационалдық күштермен байланысты магнетизм идеясы «гипноз» түсінігіне 
ауысты (терминді ағылшын ғалымы Дж. Брэдом енгізді).

Өзекті психология З. Фрейдтің коцепциясында жалғасын тапты. З. Фрейд 
концепциясында адамның жүріс-тұрысында иррационалдық күштерге басты 
рөл берілді. Адамның психикалық сферасы нақты ғылыми дәлелдемелерге 
сүйенбей-ақ мынандай деңгейлерге бөлінді: санадан тыс «Мен» және «менен 
жоғары» (сверх-Я) немесе «ол» («оно») «эго», «супер-эго». Санадан тыс жағдай 
адамды басқаратын иррационалдық күштердің қоры болып табылады. 
Бастапқыда З. Фрейд бұл күштерді ең алдымен сексуалды ынтамен байланы-
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стырды. Қоғамдағы моральды-этикалық принциптерге қарама-қайшы тұлғаның 
тілектері мен оның орындалмауы арасындағы тұлға ішілік шиеленіс — «ком
плекс» түсінігін енгізді. Бұның мысалы эдип комплексі бола алады (мифологияға 
сүйенсек, патша Эдип өзінің әкесін өлтіріп, өз анасына үйленеді) — балалардың 
қарама-қарсы жыныстағы ата-анаға үйірлігі және басқа ата-анадан өзінің 
қарсыласын көруі.

Санаға бағынбайтын тілектер бет перделі түрде ерекше түс көрулер және 
ассоциациялар ретінде санаға енуі мүмкін. Кейінірек бұл санаға бағынбайтын 
тілектер мен әуестіктерге З. Фрейд агрессия және өлімге талпынысты қосты. 
Барлық психикалық және көптеген соматикалық ауруларды З. Фрейд және 
оның ізбасарлары адамда комплекстің болуымен, «эго» әлсіздігімен байланы- 
стырады. Бұл бұзылыстарды емдеуде психоанализ ұсынылды — яғни, 
комплекстерді анықтап, психоаналитик көмегімен науқастың оларға қарсы 
тұруы. Арнайы зерттеулердің қорытындысы бойынша, психоаналитикалық 
терапия басқа психотерапиялық емдеу тәсілдерімен салыстырғанда, ешқандай 
артықшылығын көрсете алмады. Фрейд концепциясы бойынша қоғамның 
әлеуметтік, мәдени және діни салалары түсіндірілді, оның ізбасарлары адек- 
ватты психологиялық және патопсихологиялық белгілердің айырмашылықтарын 
көрмеді. Олардың түсінігінше, екі жағдайдың да негізінде сол бір механизм 
жатыр, олар: конфликтілер (шиеленістер), тұлғаның өзге қүрылымдарымен 
әсерлесетін санаға бағынбайтын күштер. Грек философ-идеалисі Платонның 
жан туралы ойы З. Фрейдтің адамның психикалық сферасы жөніндегі схема- 
сымен сәйкес келеді. Платон ілімі бойынша адам жаны үш бөлікке бөлінеді. 
Бұл бөліктер ИД (сана асты), «эго» және «суперэго» тәрізді психикалық сфе- 
ралармен (Фрейд бойынша) өте ұқсас болып келеді. Дегенмен, Платонның 
Фрейдтен ерекшелігі — адамда рационалдықтың иррационалдықтан 
басымдылығын айқын көрсетіп бергендігінде. Бұл тағы да З. Фрейдтің концеп- 
циясының идеалистік бағытта болғандығын көрсетеді.

З. Фрейдтің концепциясы өз Отанында кең түрде танымал болған жоқ. 
Мұнда Э. Крепелиннің нозологиялық принциптегі клиникалық психиатрия- 
сы жоғарғы орынға көтерілді. Ал З. Фрейдтің концепциясы АҚШ -та дәріс 
оқуына байланысты кең түрде танымал болды. Америкалықтарға бұл концеп
ция олардың мүддесін қорғайтын болғандықтан, Америка қоғамының идея- 
сына сәйкес келгендіктен, тез көтерілуіне себеп болды. Сонымен қатар, 
З. Фрейд концепциясы және психоанализбен жеке шұғылданатын дәрігерлерге 
табыс көзі болды, себебі психоанализбен емдеу ұзақ бірнеше айлар мен 
жылдарға созылатын еді.

З. Фрейд концепциясы өзінің бұлдыр құрылымымен және қайшылықтарымен 
өзінің бағыттастарының арасында да сынға тап болды, әсіресе, сынға қатты 
ұшырағаны — эдип комплексі болды. З. Фрейд концепциясына ғылыми теория 
қалпын беру үшін оған әр түрлі толықтырулар енгізілді. АҚШ-та З. Фрейд 
концепциясы іс жүзінде психиатрияның психодинамикалық теориясына та- 
сымалданды. Олар фрейдизм өкілдері сияқты сананың және «Меннің» әр түрлі 
саласын көрсетті: саналы және санадан тыс «Мен» және «менен жоғары». 
Ерекше мағынаны олар баланың превербальды кезеңіндегі эмоционалды өміріне
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берді, олардың ойынша, санадан тыс сфераның құрылуында бұл үлкен рөл 
атқарады.

Авторлар өздерінің концепциясын психодинамикалық деп атай отырып, 
психикалық дамудың динамикалық принципін, сонымен қатар, эмоциялық 
принципті де теріске шығарды. Олар неліктен балалық шақта қалыптасқан 
эмоциялық реакцияның немесе күйзелістердің қандай да бір түрі уақыт өте 
түзелмейтіндігіне қандай да болмасын түсініктеме бермеді. Авторлар эмоциялық 
көріністерді тұлғаның психикалық қасиеттерінің жалпы жиынтығынан тыс 
қарастырды. Қорқыныш, үрей, мазасыздық, сенімсіздік сияқты эмоционалды 
күйзелістердің патогенді рөліне баса назар аудару арқылы психодинамикалық 
концепцияның, инстинктивті өмір сүру саналы өмір сүруден басым деп нақты 
айтқан фрейдизммен әдіснамалық бірлігін дәлелдеді. Психикалық аурулар, 
жүріс-тұрыс аувижулары тұлғаның өмірлік ситуациялармен күресу мүмкіндігінің 
болмауы деп түсіндірілді, ал тұлға әлсіздіктерінің тамыры эмоционалдық 
тәжірибеде жатыр делінді. Психодинамикалық психиатрия фрейдизммен 
әдіснамалық жағынан ортақ болып табылады, тек комплекстердің құрылу си- 
паты және шарты бойынша ғана ажыратылады. Ол көптеген шетелдерде, әсіресе 
батыста кең қолданыс тапты.

Материалистік психология және патопсихология дамуында маңызды мәселе 
психикалық және соматикалық өзара қатынастың механизмін ашу болды. 
И.М. Сеченов пен И.П. Павловтың құрған рефлекс концепциясы психикалық 
және соматикалық арақатынасты, сонымен қатар ми қызметінің бейнелеу 
қызметін түсіндіруде және зерттеуде жаңа ғылыми-әдіснамалық тәсіл ашты. 
С.Л. Рубинштейннің ойынша (1957) психикалық қызметті рефлекторлы сипат- 
та түсіну — психикалық қызметті ми қызметімен байланыстырушы міндетті 
құрал болып табылады. Ми қызметін рефлекстік сипатта қарастыруда екі іргелі 
(психика және ми қызметі) қызмет бірге алынады.

Психиатрияда клиникалық және патопсихологиялық профильдегі қарқынды 
зерттеулермен қатар, психикалық бұзылыстарға тән мидағы, науқас ағзасындағы 
нақты материалдық өзгерістерді анықтауда үнемі әр түрлі әдістер қолданылып 
отырды. Бұл бағыт биологиялық психиатрия деп аталады.

БИОЛОГИЯЛЫҚ БАҒЫТТАР
Психикалық бұзылыстарды бас миының ерекше функциялық жағдайымен 

түсіндіруге талпынысты ежелгі дәрігерлер мен философтардың еңбектерінен 
табуға болады. Психикалық саулық және психикалық бұзылыстар кезіндегі 
жүйке жүйесі жағдайын арнайы сипаттау, сонымен қатар, оларды емдеу тура- 
лы нұсқаулар алғаш Гален еңбектерінде кездесті. Ол адам мүшелерінің ішінде 
негізгі рөлді жүйке жүйесіне берді. Мания мен естен адасу тәрізді дерттерді 
мида болатын ерекше қозу жағдайымен түсіндіріп, соған сәйкес емдеу жолын 
ұсынды.

Ағылшын нейрофизиологы Дж. Джексонның психиатриядағы еңбегі белгілі 
бір қызығушылық тудырды. Ол ОЖЖ-гі құрылымдық-функциялық қаты- 
настардың ерекшеліктері жөніндегі концепцияны дамытты. Джексон ОЖЖ
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дамуы оның құр^ілымы мен функцияларының күрделенуімен және мидың көне 
құрылымдарын неғұрлым жаңа құрылымдардың басқаруымен байланысты деп 
сипаттады. ОЖЖ зақымданғанда, көбіне жоғары құр^ілымды, жас құр^ілымдар 
зардап шегеді, осылайша көне құрылым оның бақылауынан ажырайды. Ол 
өзінің «Шатасу факторлары жөнінде» деген бір еңбегінде психикалық бұзылыстар 
дәрежесі жоғарғы ми орталығы диссоциациясының тереңдігіне сәйкес екенін 
сипаттап берді. Ол шатасудың позитивті және негативті симптомдарын ажы- 
ратып көрсетті. Негативті симптом деп құрылымның ыдырауы және қандай да 
бір функциясының жоғалуын айтты, ал позитивті деп сақталып қалған нейро- 
функционалды деңгейлердің белсенділігін айтты. Бұларға иллюзия, сандырақ, 
жүріс-тұрыс бұзылысы және кейбір эмоционалды күйлер жатқызылды. 
Дж. Джексон диссолюция мен функциялар автоматизациясы түсініктерін си- 
нонимдер ретінде қолданды. Осыған байланысты шатасу жағдайында сана 
субъективтілігі күшейеді деді. Дж. Джексонның концепциясына сәйкес 
физикалық және психикалық үрдістер параллель жүреді және бір-бірінен толық 
ажыратылған күйде қалады. Философиялық-әдіснамалық тұрғыдан қарас- 
тырғанда, ол дуалистік позицияны ұстанды. Оның негативті және позитивті 
немесе өнімді психикалық бұзылыстар және психикалық бұзылыс дәрежесі 
жөніндегі идеясы өз қолданысын тапты және клиникалық психиатрияда дами 
түсті. Отандық физиологияның мақтанышына айналған рефлекс туралы ілім 
нейрофизиология дамуында маңызды кезең болып табылды. И.М. Сеченовтің 
рефлекс туралы данышпан ойлары И.П. Павлов еңбегі арқылы бас миының 
шартты рефлекстері туралы тұтастай эксперименталды негізделген ілімге ай- 
налды. И.П. Павловтың және оның шәкірттерінің көптеген зерттеулері шарт- 
ты рефлекс механизмі жануарлар ағзасының функциялық көріністерінің және 
олардың тәртібінің күрделі формаларының негізіне жататынын көрсетті.

Ең маңыздысы, олар шартты рефлекстік модельдерді жануарларға жүргізілген 
тәжірибелерге сүйене отырып, қолдану жолдарын көрсетіп қана қоймай, адам 
қызметінің арнайы формасында екінші сигналдық жүйе жөніндегі ережені 
ұсынды. 50-ші жылдары И.П. Павловтың еңбегі кеңес психиатриясында кең 
түрде таралып қолданылды. Ш әкірттерінің еңбектерінде жалғасын тапқан 
И.П. Павловтың ілімі психиатрияға үлкен ғылыми-әдістемелік және 
практикалық әсерін тигізді. Психикалық аурулардың этиологиясы мен 
патогенезін әдіснамалық бағытта зерттеу жоғары жетістіктерге қол жеткізді.

И.П. Павлов ілімінің кейбір тұстары психикалық аурулардың терапиясын- 
да ерекше тәсілдің түзілуіне ықпал етті. Жеңіл режим, қорғаушы терапия, әсіресе 
ауру дамуының ерте сатысында В.А. Гиляровский, М.Н. Ливенцовтың 
ұсыныстарымен ұйқы терапиясыәдістемесі, соның ішінде, әсіресе, электро 
ұйқы мәселелері шешіліп, кең түрде қолданыла бастады.

И.П. Павловтың ілімі шетелдік психиатрияда бихевиоралдық концепцияның 
пайда болуына әкелді. Бұл концепция бағытының өкілдері психопатологиялық 
белгілердің патогенезін түсіндіру үшін невроздарды және басқа да психикалық 
бұзылыстарды балалық шақта қалыптасып қалған патологиялық байланыстың 
нәтижесі ретінде (дұрыс оқытпау) қарастыра отырып, шартты рефлекстердің 
құрылу механизмдерін және де психодинамикалық концепция принциптерін
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2.6-сурет. Сеченов И.М. (1829—1905) 2.7-сурет. Павлов И.П. (1849—1936)

қолданды. Сонымен қатар, осындай патологиялық, шартты рефлекстік байла- 
ныстарды үзуге бағытталған арнайы емдеу түрі — бихевиоралды терапияны 
ұсынылды.

И.М. Сеченов пен И.П. Павловтың ашқан нервизм теориясы соматикалық 
үрдістердің жүйкелік реттелуінің маңызын айқындады, ағза қызметін тұтас 
түсінуге алып келді. И.П. Павловтың эксперименталды невроз тудыру тәсілі, 
мысалы, жануарларда стресс арқылы кардиоваскулярлы бұзылысты тудыру 
тәжірибесінде қолданылады.

Соматикалық аурулардың пайда болуындағы шартты рефлекторлы қызметтің 
рөлі К.М. Быков және оның қызметкерлерінің еңбектерінде тәжірибе арқылы 
зерттеліп, теория жүзінде іске асты. ¥заққа созылған стрестің әсерінен ағза 
қызметінің үйлесімділігі бұзылады.

Психиатрияда өткен ғасырдың аяғы және осы ғасырдың алғашқы жарты- 
сында кең түрде таралған бағыт — психоморфология бағыты. Бұл бағыттың 
пайда болуын веналық дәрігер Ф. Галь френологиясымен байланыстырады. 
Ф. Галь адамдардың психикалық сапасы мен ерекшеліктерін қаңқа сүйегінің 
формасы мен құрылымымен байланыстырды. Ол қаңқаның бүдірлері мен 
сайларына қарай отырып, адамның қасиеттері мен неге бейім екендігін 
анықтағысы келді. Ф. Галь френологиясы Ломброзоның буржуазиялық елдер- 
де кең таралған қылмыскерлікке биологиялық бейімділік — туа біткен 
қылмыскер жөніндегі идеяның дамуына түрткі болды.

Психоморфологиялық бағыттың көрнекті өкілдеріне Т. Мейнерт және 
Клейст жатады. Т. Мейнерт психиатрияда нейроанатомия білімі арқылы 
психикалық аурулардың мәні мен симптомдарын түсінуге болады деп санады. 
Мұнда негізгі мағынаны маңдай бөлігінің және олардың байланыстарының
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зақымдалуына жоғары көңіл бөлді. Клейст психикалық бұзылыстар синдром- 
дарының классификациясын зақымданудың ОЖЖ-да орналасқан жеріне бай
ланысты жасауды ұсынды. Ол ми бағанасы мен ми қыртысы зақымдануынан 
болатын симптомокешендерді ажыратты.

Психикалық аурулар кезіндегі нейроанатомиялық өзгерістерді зерттеу 
психиатрлардың және басқа да мамандардың психикалық аурулардың 
материалдық субстратын табуға ұмтылысын көрсетті. Бұл зерттеу аспектісіне 
әр елдің алдыңғы қатарлы психиатрлары көп көңіл бөлді. Мидың органикалық 
зақымдануы кезіндегі психикалық аурулардың патологоанатомиялық зерттеу 
нәтижесі оның табиғаты мен болжамын анықтауға мүмкіндік берді. 
Науқастарда бақыланатын мидағы органикалық өзгерістер мен психикалық 
бұзылыстардың сипаты арасындағы қатынасқа баға беру өте күрделі мәселе 
болды. Бұл психоморфологиялық концепция мидың үлкен жарты шарларының 
интегративті, тұтас қызметінің қалыпты және патологиялық өзгерістерін 
анықтайтын негізгі принциптерді елемейді. Концепцияның кемшілігі ши
зофрения ауруларында психохирургияда (лейкотомия) емдеу практикасын- 
да айқын көрінді. Психохирургияға кеңес өкіметінде тыйым салынған. Со- 
нымен бірге, буржуазиялық елдердің кейбір мамандары бұл концепцияны 
мақұлдап, психикалық ауруларды емдеуде психохирургияны қолдану 
керектігін айтты.

Психиатрияда нозологиялық әдістің енуіне байланысты психикалық ауру- 
ларда зат алмасу үрдістерінің ерекшеліктеріне деген қызығушылық көбейді. 
Адамның психикалық жағдайына ағзаның гуморальды ортасының әсері туралы 
ой Гиппократ тұсында да айтылған. Бірақ психиатрияның дамуы мен 
нозологиялық көзқарас психикалық аурулардың белгілерін түсіндіруде 
психикалық ауруларда болатын биологиялық үрдістердің ерекшеліктерін 
ғылыми тұрғыдан қарастыруға жол ашты. Яғни, С.С. Корсаков психикалық 
ауруларды мидағы болатын материалдық өзгерістермен байланыстырып, ауру 
патогенезін түсіндіруде И.М. Сеченовтің рефлекс идеясын пайдаланды.

Э. Крепелин ерте дамитын ақыл аздығының дамуында биологиялық 
үрдістердің бұзылысына көп көңіл бөлді. Бұл ауру кезіндегі зат алмасу 
бұзылыстарын зерттеуде А. Ющенко, В.П. Протопопов, Гьесинг (Норвегия) 
көп үлес қосты.

Соңғы уақытта табиғи ғылым саласындағы жоғарғы ғылыми жетістіктерге 
байланысты, әсіресе, тұлғаның биологиялық профиліне қатысты психикалық 
аурулардың табиғатын зерттеуде жаңа мүмкіндіктер пайда болды, ол — 
психикалық аурулардың биохимиялық негізін зерттеу болып табылады. Бұл 
бағыт нейрогуморальды регуляторлар, нейропептидтер, аутоиммунды үрдістерді 
зерттеумен айналысады. Нейрогуморальды регуляторлардың алмасу 
ерекшеліктері және олардың мидың әртүрлі құрылымында таралу деңгейі ау
тоиммунды үрдістер бұзылысы дерттің үдемелілігіне тәуелді болып келетін 
науқастардағы психикалық өзгерістердің сипатына байланысты. Психикалық 
аурулардың табиғатын зерттеуде кеңес мамандарының еңбегі зор болды, олар 
психикалық аурулардың сипатын әр түрлі әдістемемен және нақты клиникалық 
қасиеттерін кешенді әдіс қолдану арқылы шешті.
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Кеңес психиатриясында психикалық және психосоматикалық түсініктер 
арақатынасының мәселесін шешуге ғылыми көзқарас материалистік бірлік 
принципі негізінде құрылды. Бұл психикалық қызметтің бүкіл ағзаның және 
оның жеке жүйелерінің физиологиялық процестеріне әсер ету мүмкіндігін 
анықтайды.

Психика құрылымының күрделілігі, оның нейрофизиологиялық субстратпен 
үздіксіз байланысы психосоматикалық өзара әсерлестік жөніндегі түсінікті 
теориялық та және әдіснамалық тұрғыдан да қиындатады. Әрбір адамда дерттің 
көрініс беру сипаты әр түрлі. Сонымен бірге, бұл айырмашылықтар белгілі бір 
психикалық ауруға тән этиология мен патогенез шекарасында өтеді.

Психиатрияның дамуында профилактикалық бағытта шекаралық жағдайлар 
мәселелерін шешуде съездер мен жиналыстарда көптеген мәселелер шешілді: 
«Бөртпе сүзегі кезіндегі психикалық бұзылыстар» (В.А. Гиляровский), «Ашығу 
кезіндегі жүйкелік және психикалық бұзылыстар» (А.М. Гринштейн, 
Т.И. Юдин), «Рефлексология көзқарасты тұлға жөніндегі ілім» (В.М. Бехтерев). 
Тұрғындарға ауруханадан тыс психоневрологиялық көмек көрсету жөніндегі 
ұсыныстар қабылданды. Психиатрияда тиімді ғылыми зерттеулер жүргізілетін 
мекемелер ашылды.

Ең көне ғылыми-зерттеу институттарының бірі В.М. Бехтеревтің 
психоневрологиялық институты болып табылады. Ол 1907 ж. Петербургте 
ғылыми-зерттеу мекемесі ретінде ашылып, кейіннен Бехтеревтің ұсынысымен 
алкоголизмді зерттейтін тәжірибелік институт базасында паторефлексологиялық 
институт болып құр^ілды. 1944 ж. ол В.М. Бехтерев атындағы психоневрологиялық 
ғылыми-зерттеу институты болып қайта құрылды. Институт психиатрия, не
врология және медициналық психологияның маңызды мәселелерінің бірқатарын 
қарастырады: патогенезін, бас миының қан тамырлық зақымданулары, эпи
лепсия, невроз, алкоголизмнің клиникасы мен терапиясы және т.б.

1921 ж. Мәскеуде соттық сараптау институты ұйымдастырылды, кейінірек 
ол В.П. Сербский атындағы Соттық психиатрияның орталық институты болып 
аталды.

Кейін бұл институт теория мен практиканың жалпы мәселелерін зерттеумен 
айналысты және В.П. Сербский атындағы Жалпы және соттық психиатрияның 
бүкілкеңестік ғылыми-зерттеу институты болып аталды.

Бұл ғылыми-зерттеу орталығы соттық психиатрияда психикалық аурулардың 
есі дұрыс еместігі және қабілетсіздігі критерийлерін зерттейді. Осындай 
науқастардың қоғамға зиянды әрекеттерінің алдын алу бойынша зерттеулер 
жүргізіледі. 1921 ж. Киевте психиатриялық аурухана базасында ғылыми-зерттеу 
институты жұмыс істей бастады, ал 1926 ж. (Харьков психиатриялық ауруха- 
насы базасында) Украина клиникалық психиатрия және әлеуметтік гигиена 
институты ашылды. Бұл екі институт Украина психоневрологиялық академи- 
ясы болып қайта құр^ілды және мұнда жұмыс істеуге ірі мамандар — Т.И. Юдин, 
Л.И. Смирнов, И.Н. Филимонов, Л.С. Выготский, А.И. Ющенко, В.П. Про
топопов, К.И. Платонов т.б. шақырылды.

1937 ж. академия Украина психоневрологиялық институты болып қайта 
құр^ілып, академия құрамындағы алғашқы жеке институттар оның бөлімшелері
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болып қалды. Институт қызметіндегі алғы бағыттар жүйке және психикалық 
аурулардың клиникалық ерекшеліктерін ескере отырып, патофизиологиялық 
негіздерін зерттеді. 1965 ж. институт Харьков неврология және психиатрия 
институты болып қайта құрылды.

Грузияда 1925 ж. М.М. Асатианидің басшылығымен психоневрологиялық 
институт ашылды. М.М. Асатиани өмірден озған соң, институтқа оның есімі 
құрметті түрде берілді. Мұнда психиатрияның өзекті мәселелері шешіліп, 
республикадағы стационарлардың ғылыми және емдеу мәселелері шешілді. 
Институттың кең түрде жүргізген жұмыстарының бірі — психикалық аурулардың 
биологиялық негізін клинико-эксперименталды-морфологиялық зерттеуі еді.

Психопрофилактика және гигиена институты мен П.Б. Ганнушкин атындағы 
клиникалық психоневрологиялық институты бірігіп, 1838 ж. Мәскеулік 
психиатриялық ғылыми-зерттеу институты болып қайта ашылды. Мұның 
құрамындағы көптеген клиникалар мен зертханалар жалпы психопатологиялық 
және клиникалық психиатриядағы көптеген маңызды мәселелерді шешті. 
Ғылыми жұмыстарында эпилепсия, алкоголизм және психикалық аурулардың 
фармакотерапиясы бойынша зерттеулер көрнекті орын алады. Институт ауру- 
хана және ауруханадан тыс психиатриялық мекемелелер қызметінің ғылыми- 
практикалық басқарылуын дамытты.

1944 ж. КСРО МҒА психиатрия институты құрылды. Оның жетекшісі бо
лып В.А. Гиляровский тағайындалды. Институт психиатрия тәжірибесі мен 
теориясының түйінді мәселелерімен айналысты. 1982 ж. бұл институт жанын- 
да КСРО МҒА психикалық денсаулық ғылыми орталығы ашылды. Қазіргі 
кезде ол — Ресей медицина ғылым академиясының психикалық денсаулық 
ғылыми орталығы. Орталықтың негізгі мәселесі ш изофрения болды. 
Психикалық денсаулық орталығы психиатрияның негізгі ғылыми мекемесі 
болып саналады.



III Тарау 
ПСИХИАТРИЯЛЫҚ КӨМЕКТІҢ 

ЖӘНЕ ПСИХИАТРИЯНЫ ОҚЫТУДЫҢ ДАМУЫ

ҚЫСҚА ТАРИХИ МАҒЛҰМАТ
Жан ауруларына алғашқы түсініктер беру әдетте, Гиппократ есімімен бай

ланысты. Оның берген түсініктемелері қарапайым материалистік сипатта бол
ды. Атақты ежелгі грек дәрігері былай деп санады: «Адам денесіндегі барлық 
аурулар басты төрт сұйықтың: қанның, сілекейдің, қара және сары өттің тепе- 
теңдігінің ауытқуынан болады». Гиппократ еңбектерінен жан ауруларының 
тұқым қуалап берілуі туралы мағлұматтарды табуға болады.

Адамның психикалық қызметінің нормасы және патологиясын анықтауға 
бағытталған әрекеттерді философтардың еңбектерінен де көруге болады.

Платон «Адамның барлық психикалық қызметі адамның басында болады» 
деп тұжырымдады. Аристотель «О памяти и воспоминаниях» кітабында мынадай 
жағдайларды баяндады: «Адамдар жалған бейнелерді «шындық ретінде 
қабылдады», дертгі қорқыныштар жағдайларын «патологиялық адам жегіштікке» 
санады». Келесі ғасырлар жан аурулары туралы ешқандай жаңалықтар әкелмеді. 
Тек 300 жылдан кейін Рим азаматы Авл Корнелий Цельс психикалық аурулар 
жөнінде қысқаша, жүйелі ілім ашты. Цельс дәрігер де, философ та болған емес, 
ол тек өзінің өмір сүру кезеңінде барлық бағытта барынша толық энциклопеди- 
яны жасауымен белгілі болды. Медицина бөлімінде Цельс психикалық аувижулар 
классификациясын жүргізді. Ақылдан адасу 3 түрге бөлінді: френит — психикалық 
жеңіл қозудан бастап күшті тітіркенгіштік жағдайына жететін жедел басталатын 
қызба; меланхолия — жай басталатын бірінші жағдаймен салыстырғанда, ұзақ 
жүретін, қайғымен көрінетін және қара өттің жайылуына байланысты туындай- 
тын жағдай; бұл жағдайда адамды ақыл ойы мен қабылдау сезімі алдайды.

Цельс бұл ауруларды емдеуде құстыратын дәрілер, аштық, ауруды ұрып- 
соғуды, байлауда ұстауды ұсынды. Рим империясының күйреуі және 
феодализмнің дамуы кезінде ғылым мен философияның дамуы өте баяулап 
қалды, тіпті тоқтап қалды. Ғылымда дін мен сенімнің ықпалы ауқымды болды 
және психиатрия да оның ықпалынан тыс қалмады.

Егер, орта ғасырлар психиатрияның салыстырмалы түрде дамуымен бейне- 
ленсе, ал XIV ғасырдың аяғынан бастап XVII ғасырдың басына дейін діннің 
күшіне енген қатігездік кезеңі болды.

¥лы географиялық ашылулар кезеңі басталғаннан кейін шіркеудің беделі 
бірден төмендеп кетті. Психиатриялық көмек алғашында психикалық аурулар- 
ды қоғамнан бөлектеумен ғана шектелді. XVIII ғасырда психикалық ауруларға
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арналған мемлекеттік пансионат құр^ілды. Пансионаттарды аурухана деп атауға 
болмайтын еді. Ол өте қатаң, тіпті түрме тәртібін сақтаған ерекше орын еді. 
Науқастар ешқандай ем қабылдаған жоқ, нашар тамақ берілді, лас және салқын 
жерде отырды, оның үстіне бақылаушылардан жүйелі түрде таяқ жеп отырды. 
Психиатрия ғылым ретінде дамығанымен, іс жүзінде жаны күйзелгендерге 
ешқандай көмек көрсетілген жоқ. Кейбір дәрігерлер мен оқымыстылардың 
психикалық ауруларға арналған пансионаттардағы патшалық құрған тәртіпті 
әшкерелегенімен, ¥лы француз көтерілісіне дейін іс жүзінде жағдай өзгерген жоқ.

Францияның бірінші үкіметінің нұсқауымен 1891 ж. психикалық аурулармен 
айналысатын комиссия құрылды. 1792 ж. комиссияның ұсынысымен Бисетр 
ауруханасына (сол кезеңдегі Франциядағы аса ірі ерлерге арналған психиатриялық 
аурухана) бас дәрігер болып Филипп Пинель тағайындалды. Бисетрде Пинель 
жаны күйзелгендерге тұтқындар есебінде емес, емдеу орнының пациенттері 
ретінде қарауға тырысты. Оның бұйрығымен әуелі Бисетрде, артынан Сальпе- 
триерде (әйелдер психиатриялық ауруханасы) аурулардан шынжыр алынып 
тасталды. Пинель жаны ауыратындарды емдеудің тұтас әдістемесін жасап 
шығарды. Осы әдістемелер және басқа да медицинаның теориялық мәселелері 
Пинельдің атақты «Трактат о душевных болезнях» деген кітабында жарық көрді.

Англияда жаны ауыратындардың жағдайында айтарлықтай өзгерістер 
XIX ғасырдың 40—50 жылдарында ғана болды. Аурулар жағдайының жақ- 
саруының инициаторы Джон Конолли болды және кей тұстарда ол Пинельден 
де асып түсті. Пиннель бұғауды алып тастады, бірақ көнбіс көйлектерді (сми
рительные рубашки) қалдырды, ал Конолли оларды доғарды, ешқандай 
ығыстырмау принципін қойды.

Психиатрияны оқыту мәселесі медицинаның басқа пәндерімен салыс- 
тырғанда, үлкен кедергілермен шешілді. Психиатрияның университеттерде 
міндетті пән ретінде оқытылуына қол жеткізуге бір ғасырға жуық уақыт кетті. 
Психиатрияны міндетті пән ретінде елемей келген бұл ұзақ жылдар сол кезде 
психиатрияны арнайы оқыту болмады дегенді білдірмейді.

Мыстандарды аулау және оларды отқа жағумен (олардың арасында жан дертімен 
ауыратындар көп болды) есте қалған орта ғасыр кезеңінде дәрігерлердің психиа- 
триямен таныс болуға мүмкіндіктері болды. Ол кезде Салерн мектебі (Италия) 
атақты болды. Салерн мектебінде психиатрияны «Меланхолия туралы» трактаттың 
авторы, атақты Константин Африканский оқытты. Бірақ психиатрияны оқытудың 
арнайы жүйелі бастамасы деп XVIII ғасырдың соңын айтуға болады.

Психиатрияны арнайы және жүйелі оқытудың мұндай алғашқы тәжірибесі 
Солтүстік Бонифация госпиталінің директоры, медицина академиясының про- 
фессоры флоренциялық Винченцо Киаруджи есімімен байланысты. Ол өзінің 
психикалық ауруларға арналған ауруханасында науқастарға физикалық 
ығыстыру тәсілін қолданбады, бұл сол уақыттағы алға басқан қадам болатын. 
Ол психикалық аурулар туралы дәрістер оқыды және ол дәрігерлер мен кіші 
және орта медицина қызметкерлерін оқытуға үлкен көңіл бөлді.

Шамамен осы кезеңге ағылшын психиатры, Глазго профессоры Уильям 
Келленнің қызмет ету кезеңі сәйкес келді. Оның көптеген ізбасарлары болды. 
Ол психиатрия оқулығын жазып шығарды. Дәрігер-психиатрларды оқытудың
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аналогты мектептері Францияда ашылды. Сальпетриер психиатриялық 
ауруханасының қарамағындағы мектеп Еуропада ерекше танымал болды. 
Мектепті Ф. Пинель ашты. Артынша онда оның шәкірті Ж. Эскираль жұмыс 
істеді. Оның дәрістері және науқастардың демонстрациясы көп ұзамай Фран- 
циядан тыс жерлерге де кеңінен таралды және Сальпетриер ауруханасын 
психиатриялық ойлаудың еуропалық орталығына айналдырды.

Психикалық сауаттылықтың таралуында XIX ғасырдың басында кезең- 
кезеңмен шыға бастаған арнайы ғылыми журналдар, окулықтар мен нұсқаулардың 
маңызы зор болды. Олардың ішінен В. Гризингердің психиатриялық оқулығы 
ерекше аталып көрсетіледі. Психиатриялық тәжірибе кеңейіп, тәжірибелі 
мамандардың қажеттілігіартты. Психиатриялық ауруханалардың жанындағы 
мектептер психиатрлардың қажетті мөлшерін дайындауға жағдайы болмады, 
сол кезде психиатрияны оқытудың ескі әдістері уақыт талабына сай емес деп 
танылып, оны өзгерту туралы мәселе өткір қойылды. Сол кезеңнен психиатрия 
басқа медицина салаларымен бірге университет қабырғасында оқытыла баста- 
ды. Бұл жүйенің алғашқы инициаторларының бірі неміс психиатры Зольбриг 
1861 ж. бастап Баварияда психиатрияның медицина курсының міндетті пәні 
ретінде оқытылуына қол жеткізді. Осылайша психиатрия жоғарғы оқу орнын- 
да басқа пәндермен қатар орын алды. Осындай жолмен психиатрия жүз жыл 
ішінде жеке психиатрлар оқытатын пән дәрежесінен медициналық оқу 
орнындағы міндетті пән деңгейіне дейін көтерілді.

Психиатрияның дамуында Мюнхен клиникасының қосқан үлесі ерекше. 
Мюнхен клиникасын 1903 ж. Э. Крепелин ашты. Көрнекті клиницистің 
арқасында клиника Эскироль заманындағы Сальпетриердегідей үлкен атаққа 
ие болды. Мюнхен клиникасында білім жетілдіру курсы ашылды, оған түсу кез 
келген дәрігер-психиатр үшін үлкен абырой болып есептелді. Бұл дипломы бар 
және клиникалық тәжірибесі бар мамандарға білім берудің аса жоғарғы деңгейі 
болды. Бұл курстар қазіргі кездегі дәрігер біліктілігін жетілдіру институты 
сияқты еді.

Ресейдегі психиатриялық көмек дамуының ерте кезеңі батыс елдерінен 
айрықша болды. Психикалық аурулар тәртіп бойынша монастырьларға орнала- 
стырылды. Ресейде Батыс Еуропадағыдай қудалау болған жоқ. Сондықтан пси
хиатрия тарихының көрнекті зерттеушісі Ю.В. Каннабах Ресейде меланхоликтер, 
шизофрениктер және параноиктер қудаланбағанын, мыстанға теңеліп отқа 
жағылмағанын жазды. XVIII ғасырдың басында Ресейдің бірқатар қалаларында 
психиатриялық ірі ауруханалар салына бастады. Ондай ауруханалардың бірі 
мәскеулік Преображенск әйелдер психиатриялық ауруханасы болды (1809). Бұл 
ауруханалар тек психиатрия зерттеу орталығы ғана емес, сонымен бірге, болашақ 
психиатрларға теория мен тәжірбиені оқыту мектебі болды.

Психиатрияны жеке университеттерде оқыту өткен жүз жылдықтың 
30—40 жылдарында басталды.

Мәскеу университетінде психиатрия курсын профессор Х.Г. Бунге оқытты, 
Петербург медико-хирургиялық академиясында профессор П.А. Бутковский 
оқытты. П.А. Бутковский «Душевные болезни» деген бірінші орыс оқулығының 
авторы болды. Дегенмен, психиатрия медицина білімінде міндетгі пән болған жоқ.
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Земство реформасынан кейін психиатриялық көмектің дамуының жаңа 
мүмкіндіктері пайда болды. Земстволар ескі психиатриялық ауруханаларды 
жөнге келтірді және жаңаларын салды. Психиатриялық ауруханалар қаладан 
сырт жерлерге салынды және жер көлемі үлкен болды. Земство психиатрлары 
П.И. Якоби, В.И. Яковенко, П.П. Кащенко т.б. психиатриялық көмектің да- 
муына көп үлес қосты.

С.С. Корсаков психикалық ауруларды тәрбиелеуде және оларға рухани 
жақындауды тәжірибеге енгізуде үлкен рөл атқарды. Психиатриялық ауруха
налар жетіспеді. Сонымен қатар, психиатриялық койкалар ретсіз бөлінді. 
Ресейдің еуропалық бөлігінің ірі қалалары психиатриялық койкалармен жақсы 
жабдықталды, ал орта Азия, Сібір, Закавказье аудандарында психиатриялық 
стационарлар іс жүзінде болған жоқ.

Психиатрияны міндетті пән ретінде оқыту Ресейде 1867 ж. басталды. 
Петербургтегі әскери-медициналық академияда психикалық ауруларға арналған 
клиника ашылды. Оны орыстың тұңғыш психиатрия профессоры И.М. Балин- 
ский басқарды. Ол клиника қабырғасында емдеу жұмыстарымен қатар, кең 
көлемде оқытушылық қызмет атқарды. 1871 ж. И.М. Балинскийдің орнына 
клиниканы 1893 ж. дейін басқарған И.Г. Мержевский келді. Осы уақыт 
аралығында И.Г. Мержевский 50-ге жуық дәрігер-психиатрды дайындады. 
Олардың 11-і профессор-оқытушы дәрежесіне көтерілді. И.Г. Мержевскийдің 
басшылығымен жиырма алты диссертация және 150 ғылыми еңбек жазылды. 
Бұл орыс психиатриясының жаңа ғана дамып келе жатқан кезі болатын. 
И.Г. Мержевскийдің клиникасы сол кезде орыс ғылымының және тәжірибесінің 
негізгі қайнар көзі болатын. М.Г. Мержевский дүние салғаннан кейін кейін 
кафедраны В.М. Бехтерев басқарды. Ол неврология мен психиатрияның даму- 
ына және өзінің объективті психология жасау туралы идеясының іске асуына 
ғылыми тұрғыдан да, ұйымдастыру тарапынан да көп еңбек сіңірді. Обьективті 
психология кейін рефлексология деген атақ алды. Оның орнын өзінің шәкірті
В.Л. Осипов басты. Ол клиникалық психиатрияны құруға үлкен үлес қосты.

XIX ғасырдың аяғы отандық психиатрияның қарқынды дамуымен 
ерекшеленді. Қазан университетінде психиатрияны оқыту 1866 жылы-ақ 
басталған болатын. 1885 ж. В.М. Бехтерев психиатрия профессоры болып 
тағайындалды.

Мәскеу университетінің медицина факультетінің жеке патология және те
рапия курсынан психиатрия мен невропатология бөлініп шықты, және оларды 
оқыту профессор А.Я. Кожевниковке тапсырылды. Ол соңынан мәскеулік 
неврология мектебінің негізін салушы даңқына ие болды. Бірақ психиатрияны 
оқытудың қиындықтары да болды. Университетте психиатриялық клиника 
болған жоқ, сондықтан да психикалық ауруларды клиникалық демонстраци- 
ялау сирек болатын. Психиатриялық клиника ашылды (3.1-сурет). Психиатрия 
кафедрасын және клиникасын басқару С.С. Корсаковқа тапсырылды.

С.С. Корсаков психикалық ауруларға деген гуманистік көзқарастың белсенді 
күрескері еді. Ол басқарған психиатриялық клиника емдеу практикасының 
үлгісі болды. Өзінің сөздерінде және мақалаларында ол мемлекеттік 
психиатриялық көмек жүйесін құрудың науқастарға қажеттілігін дәлелдеді.
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3.1-сурет. С.С. Корсаков атындағы Мәскеу психиатриялық клиникасы

С.С. Корсаков басқарған клиника қабырғасында көптеген шәкірттер жұмыс 
істеді. Психиатрияның әртүрлі бағыттары солардың есімдеріне байланысты. 
С.С. Корсаковтың қазасынан кейін кафедраны және клиниканы ең жақын 
шәкірттерінің бірі В.П. Сербский басқарды.

Ол сот психиатриясының міндеттерін, психикалық науқастарды сот- 
психиатриялық бағалау критерийлерін, қоғамға қауіпті әрекет жасаған 
психикалық ауруларға жүргізілетін медициналық шараларды анықтады.

С.С. Корсаков психиатрияға психологиялық зерттеулерді енгізудің негізін 
салды. С.С. Корсаковтың жақын қызметкері А.А. Токарскийдің еңбегімен 
кафедрада эксперименталды-психологиялық зертхана ашылды. Кейін бұл 
зертхананы А.Н. Бернштейн басқарды. Оның 1907/1908 және 1908/1909 жыл-
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дары оқыған дәрістерінде шизофрениямен ауырған науқастарға психологиялық 
мінездеме беруге аса мән берілді және олардың эмоциялық және интеллектуалдық 
қасиеттері туралы баса айтылды. А.Н. Бернштейн анықтаған аурудың 
ерекшеліктерін Э. Блейлер аурудың негізгі белгілері деп таныды және сол 
белгілердің арқасында ауру «шизофрения» деген атау алды.

С.С. Корсаковтың психиатриялық клиникасында жасалған ғылыми ең- 
бектерде әр түрлі психикалық ауруларға жүргізілген клинико-психопатология- 
лық, патоморфологиялық зерттеулер және тағы басқа зерттеулердің нәтижелері 
көрініс тапты. Осындай зерттеулердің бірін С.С. Корсаковтың басшылығымен 
С.А. Суханов орындады.

С.С. Корсаков тамаша лектор және шебер педагог болатын. Ол 
тыңдаушыларына психикалық ауруларды клиникалық зерттеулердің 
ерекшеліктерін, аурудың психопатологиялық сипатының күрделілігін ашып 
көрсете білді. Ол сонымен қатар психиатрияны оқытудың бағдарламасын 
кеңейтуге, оны жалпы медицина мақсаттарына жақындатуға көп еңбек сіңірді.
С.С. Корсаков пен оның шәкірттері земство психиатрлары еңбектерінің 
арқасында тиімді психиатриялық көмектің ғылыми-әдістемелік ережелері 
жасалды. Бірақ осы барлық алдыңғы қатарлы идеялардың патшалық Ресейде 
іске асырылуына мүмкіндік болмады. ¥лы Қазан төңкерісіне дейін Ресейде 
1000 адамға 0,3 психиатриялық койка және 320 адамға 1 психиатрдан келді. 
Қазан төңкерісінен кейін психиатриялық көмек көрсету қызметінде түбегейлі 
өзгерістер болды.

Психиатриялық көмек территориялық қызмет көрсету принципі бойынша 
құрыла бастады. Белгілі бір ауданға психиатр бөлінді. Ол психикалық ауруларға 
емдеу, ауруханаға жолдау, әлеуметтік жәрдем көрсету секілді көмек түрлерін 
қамтамасыз етті.

1918 ж. балалар психологиясы бөлімі ашылды. Ол балаларға психиатриялық 
көмек көрсетуді дамытудың бастамасы болды. 1923 ж. арнайы шешім бойынша 
психоневрологиялық диспансерлер құрылды. Бұл тұрғын халыққа тікелей 
психиатриялық көмек беруге мүмкіндік берді. Одақтас республикаларда 
психиатриялық көмек көрсету жаңадан құрылды. Медициналық жоғарғы оқу 
орындарының желісі жасалды. Жергілікті мамандардың жоқтығынан кафедра 
меңгерушілігіне Мәскеу мен Ленинградтан профессор-психиатрлар жіберілді. 
Орыс психиатриясының алдыңғы қатарлы дәстүрлерін дамыта отырып, олар 
ұлт кадрларын даярлауға үлкен үлес қосты. Жедел психиатриялық көмек көрсету 
қызметі құрылды, сонымен қатар, ауруханадан тыс психиатриялық көмек 
жүйесіне түнгі кезекшілік енгізілді. Мәскеуде Н.В. Склифосовский атындағы 
институтта жедел психиатриялық көмек бөлімшесі құрылды. Кейін жедел 
психиатриялық көмек арнайы аурухана арқылы қамтамасыз етілді.

В.А. Гиляровскийдің ұсынысы бойынша 1930—1933 жылдары психикалық 
ауруларға көмектің жаңа түрі — күндізгі стационарлар құрылды. Күндізгі ста- 
ционарлар күндізгі психоневрологиялық диспансерлер мен психикалық ауру- 
ханаларда болды. Онда аурулар күндіз болып, түнде үйлеріне қайтады. Күндізгі 
стационарлар көптеген психикалық ауруларды ауруханаларға жолдамастан 
емдеуге мүкіндік туғызды.
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¥лы Отан соғысы кезінде психикалық қызметке көптеген зиян келді. Фа- 
шистер басып алған жерлерінде көптеген ауруханалардағы психикалық ауру- 
ларды жойып жіберді. Психикалық көмекті ұйымдастыру үшін күрделі жөндеу 
тәжірибелерін қалпына келтірді.

Медициналық институттар санының өсуі психиатрларды дайындауға 
мүмкіндік берді. Арнаулы психиатриялық көмек ауруханаішілік және ауруха- 
надан тыс көмек көрсетуден тұрады.

ПСИХИАТРИЯЛЫҚ КӨМЕК
Стационарлық көмек психикалық ауруларды емдеуде маңызды рөл атқарды. 

Әр елде 1000 тұрғынға есептегенде, психикалық орын 0,2 ден 6-ға дейін болады. 
Дамушы елдерде оның саны аз. Қазіргі уақытта психикалық ауруларды, олардың 
отбасыларынан және қоғамнан бөлмей емдеуге қатысты жалпы үрдіске байла- 
нысты психиатриялық койкалар саны қысқарды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау 
ұйымы (ДД¥) эксперттерінің айтуы бойынша, 1000 тұрғыны бар елге 1—1,5 орын 
болуы тиіс. Біздің елімізде 1975 ж. 312,6 мың адамға 1,2 орын болды. Сонымен 
қатар, қалаларда 2-ден жоғары, ауылдық жерде 1 және одан кем болды. Біздің 
елде психиатриялық койкалар саны салыстырмалы түрде көп емес.

Соңғы кезде созылмалы алкоголизммен ауыратын науқастарды емдейтін 
ауруханалар ашылып жатыр. Осындай мамандандырылған ауруханаларда 
науқастармен емдік және оңалту жұмыстарын жүргізу тиімдірек.

Жаңа психиатриялық ауруханалар құрылысында оның архитектуралық 
көркемделуіне, бөлімше және бөлмелерді жоспарлауға көп мән берілді. Пала- 
талар ең аз науқас санына есептелген. Сонымен қатар, қосымша бөлмелер, 
науқастарға арналған тынығатын бөлмелер, спорт залдары, мәдени-терапиялық 
бөлмелер және т.б. бар. Медперсоналдар бөлмелері науқастарды әр уақытта 
тіркеп тұруға ыңғайлы.

Отандық психиатрияның негізін қалаушылар тұрғындарға психиатриялық 
көмектің қолжетімді болу керектігін үнемі көрсеткен. Ауруханадан тыс 
психиатриялық көмектің бір формасы — отбасылық психиатриялық патронаж.

Ресейде ең алғаш рет осы форма туралы 1887 ж. орыс психиатрларының 
бірінші съезінде айтылған. Бұл көмек формасы — кеңес үкіметі кезіндегі 
психиатрияның ең маңызды жетістігі болып табылады.

Жанұялық патронаж кезінде науқасты жанұясында қалдырады немесе 
медициналық көрсеткіштерге сүйеніп, оларға медициналық көмек немесе 
ақшалай көмек көрсетеді. Патронаж көбінесе ремиссия күйіндегі және күтімді 
қажет ететін созылмалы науқастарға тағайындалған. Патронаж психиатриялық 
көмекті тұрғындарға жақындатты және жазылып келе жатқан науқастардың 
дәрігер бақылауында болып, өз жұмысымен айналысуына немесе өзге жұмыс 
іздестіруіне мүмкіндік берді.

Кеңес үкіметінің алғашқы жылдарында психиатриялық патронаж ауылдық 
жағдайда ауруханадан тыс жүйе ретінде маңызды рөл атқарды. Соңғы кезде 
ауруханадан тыс көмек түрінің дамуына байланысты психиатриялық патронаж 
өз маңызын жоғалтты.
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Кеңес өкіметінің алғашқы жылдарында психиатриялық көмекті 
орталықтандыру және оны тұрғындарға жақындату психоневрологиялық дис
пансер ұйымы ретінде жүзеге асты. Бұрынғы Кеңес Одағындағы диспансерлік 
психиатриялық көмек психиатриялық көмек жүйесі бойынша алдыңғы қатарда 
болып отыр. Диспансерлік психиатриялық көмек арқасында психиатриялық 
ауруханаларда стационарлы науқастар саны азайды.

Диспансерлер науқастарға емдік және әлеуметтік көмек көрсетеді. Ауылдық 
жерлерде ауруханаларда психиатриялық кабинеттер жүйесі және орталық 
аудандық ауруханаларда психоневрологиялық бөлімшелер бар. Осындай каби- 
неттерде немесе бөлімшелерде жалпы учаскелік дәрігер және орта медқызметкер 
психиатр кеңесі арқылы бекітілген учаскелеріндегі аурулармен күнделікті емдік 
және профилактикалық жұмыс жүргізеді.

Орталық аудандық аурухананың диспансерлік бөлімінің құрамында 
психиатриялық, неврологиялық, балалар, психоневрологиялық, наркологиялық 
кабинеттер бар. Психоневрологиялық диспансер бөлімшесінің қызметкерлері 
осы контингент науқастарын, әсіресе алғаш дерттің белгісі бақыланған 
науқастарды анықтауға байланысты қомақты жұмыс жүргізеді. Бұл қызметте 
негізгі көмекті ауылдық учаскелік дәрігерлер, фельдшерлер, акушерлер, ауыл 
тұрғындарын жақсы білетін адамдар көрсетеді.

Соңғы 10 жылда науқасты қоғамдық ортадан аластатпай емдеу түрі дамып, 
етек алып келеді.

Ауруханадан тыс психиатриялық көмек жалпы емханамен тығыз байланы- 
ста жұмыс жасайды. Психоневрологиялық диспансер мен жалпы емхана 
арасындағы интеграция бұрыннан қалыптасқан, яғни, осы диспансерлерде 
қызмет ететін дәрігерлер мен жалпы емхана қызметкерлері бір аймақта және 
бір әкімшіліктік ауданда тұратын науқастарды еммен қамтамасыз етеді. Бұл 
диспансерлік және емханалық жұмыстарды жеңілдетеді, яғни, оларға уақытылы 
кеңес беру, тұрақты бақылау жасау, барлық ауруларға уақытында психиатриялық 
көмек көрсету, аурулардың уақытылы дәрігерге көрінуі тәрізді жағдайлар жа- 
салуда. Осы қиындықтарды жеңу үшін емханаларда психотерапия бөлмелерін 
ашу туралы шешім қабылданды.

Психотерапевт бөлмесін жалпы емхана құрамына қосу үшін ауруларға 
психиатриялық және жалпы дәрігерлік көмекті бірдей көрсету қажет.

1975 ж. жалпы психиатриялық көмек жүйесінен бөлек қызмет болып нарко- 
логиялық көмек бөлініп шықты. Наркологиялық көмек арнайы жабдықталған 
аурухана және алкоголизмнен зардап шегетін науқастарды емдеуге арналған 
наркологиялық диспансер түрінде болады. Наркологиялық диспансерлер 
маскүнемдіктен, нашақорлықтан, токсикоманиядан зардап шегетін науқастарды 
ерте анықтау және осы аурулардың алдын алу, емдеу, есепке тіркеу, осы 
ауруларға қажет әлеуметтік көмек көрсетуді іске асырады. Кейбір мекемелерде 
наркологиялық кабинеттер және фельдшерлік наркологиялық пункттер бар.
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ПСИХОГИГИЕНА, МАЗМУНЫ МЕН МІНДЕТІ
Психогигиена — халықтың психикалық денсаулығын сақтау және нығайту 

шараларын іске асыратын, сонымен бірге, адамның оңтайлы психикалық қызмет 
ету жағдайларын зерттейтін медицинаның бір саласы.

Психогигиена адамның психикалық саулығына сыртқы ортаның әсер етуін 
зерттеумен айналысады. Табиғаттағы, қоғамдағы, сонымен бірге өндірістегі, 
тұрмыстағы психикалық сфераға қолайсыз, зиянды факторларды анықтайды 
және оларды аластату жолдарын ұйымдастырады. Өндірісте ғылыми негізде 
жасалған гигиеналық және психогигиеналық нормативтердің сақталу 
қажеттілігін заңды түрде қамтамасыз етеді, жаңа өзгерістерді жетілдіруге, адам- 
зат бақыты үшін ғылыми-техникалық революцияның жетістіктерін толық 
қолдануға бағыттайды. Психикалық бұзылыстар, психикалық дискомфорт — 
адам денінің саулығы түсінігіне қарама-қайшы.

Психогигиена адамның психикалық саулығына сыртқы ортаның тигізетін 
әсерін зерттейді. Психогигиена өзінің әдіснамасы жағынан әлеуметтік 
гигиенаға жақын. Егер әлеуметтік гигиена әлеуметтік ортаның адам ағзасына 
тигізетін әсерін зерттеп және ағзаға тигізетін зиянды факторлардың алдын 
алумен айналысса, психогигиена тек адамның психикасына байланысты 
бөлігімен айналысады. Сонымен, психогигиенаның негізгі мақсаты психикалық 
патологияның пайда болуында тұқым қуалау, биологиялық факторлардың 
мәнін ескере отырып, әлеуметтік ортаның адамның психикалық саулығына 
әсерін зерттейді және психикалық аурулардың алдын алу шараларын 
қарастырады.



Психогигиена, мазмүны мен міндеті 47

Психогигиена ғылым және іс-шаралар кешені ретінде жеткілікті білім 
жинағына және өзіндік зерттеу әдістеріне әлі де кедей. Психогигиена тарихи 
қалыптасуы бойынша психиатрияның бір бөлігі ретінде дамыды. Психогиги
ена арқылы психиатрия мен әлеуметтік гигиена арасында байланыс жүзеге аса 
бастады. Психогигиена тұрғысында әлеуметтік гигиена әдістерін меңгеру, 
клиницист-психиатрларға профилактиканы негізгі бағыт ретінде ұстанып, 
психопатологияның әлеуметтік және биологиялық аспектілерін толық және 
дұрыс бағалауға көмектеседі.

Психогигиенаның профилактикаға бағдары, шекаралық психикалық 
патологияға, әлеуметтік-психологиялық дезадаптирлеуші және психикалық 
сфераны компенсирлеуші факторларға жоғары назар аудару, психикалық 
сау тұрғындар арасында ғылыми және тәжірибелік жұмыстарды кеңейту, 
адамның оптималды психикалық қызмет ету жағдайын зерттеу соңғы кезде 
психогигиенаны медициналық психологияның бір бөлігі ретінде бағалауға 
мүмкіндік берді.

Психология — адамның қалыптағы психикалық қызметін зерттейтін ғылым. 
Медициналық психология — медицинаның психологиялық аспектін зерттейтін 
және патологиялық жағдайларда психикалық зерттеуді ұйымдастыратын ғылыми 
бағыт.

Жоғарыда көрсетілген мақсатқа сәйкес денсаулық сақтау ұйымының ал- 
дында тұрған нақты міндеттерді анықтауға болады, олар — сау психика мен 
үйлесімді тұлға үшін күрес. Бұл міндеттер психогигиена қызметінің бағытын 
анықтайды және осы кезеңге сәйкес теория мен тәжірибені қолданады. Оның 
бөлімдері: еңбек психогигиенасы, жасқа байланысты психогигиена, тәрбие 
және білім беру психогигиенасы, отбасы мен жыныстық өмір психогигиенасы, 
науқас адам психогигиенасы, зиянды әдеттер және алкоголизммен күрес.

Спорт, әскери, инженерлік, космостық психогигиена аумағында және т.б. 
жұмыстар жүргізілуде:

Психогигиена жетістіктерін тәжирибеге асыру құралдары:
1) мемлекеттік және қоғамдық мекемелерге адамның әр түрлі әлеуметтік 

қызметін қамтамасыз ететін ғылыми негізделген нормативтер мен 
кепілдемелер жасау;

2) халықтың нақты контингентін үйрету, психогиеналық біліммен алмасу, 
дағдылар үйрету (медицина қызметкерлеріне, педагогтарға, ата-аналарға);

3) тұрғындар арасында кең көлемді психогигиеналық санитарлық-ағарту 
жұмыстарын жүргізу;

4) қоғамдық ұйымдарды қамти отырып, кең көлемде психогигиеналық білімді 
үгіттеу.

Психогигиена пәнінің мәселесі мен мазмұны арасындағы көзқараста бірлік 
жоқ. Батыс елдерінде оның шекарасын кеңейту үрдісі бар. Ол — психогигие- 
наны жалпы мемлекеттік қызмет деңгейіне көтеру, бүкіл қоғамдық іс деп қарау, 
ал денсаулық сақтау саласында тек психопрофилактиканы есепке алу. Екінші 
жағынан, психогигиена ^зіреттілігі күрт тарылады және емдеу әдісімен, соның 
ішінде психотерапиямен теңеседі. Психотерапияның негізін салушылардың 
бірі З. Фрейд болып табылады. Психоанализді жақтаушылар дертке шалдыққан
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капиталистік қоғамды жеке және топтық психотерапияны кең қолдана отырып 
«емдеу» мүмкін деп санайды. Кей жағдайда психогигиена және медициналық 
психогигиена, психогигиена және әлеуметтік психогигиена түсініктері 
біріктіріледі.

Шетел медицинасында психогигиенаның шығу тегіне көзқарастардың 
әр түрлі болуы идеялық алауыздықты бейнелейді. Психиканы материалдық 
негізінен бөле отырып, психикалық үрдістерді идеяның, жан дүниенің өзіндік 
дамуының нәтижесі ретінде қарап, идеалистер медицинадан, психиатриядағы 
нозологиялық принциптен бас тартты, олар психология мен психопатология 
арасында айқын айырмашылық жоқ деген ой айтты.

Олардың айтуы бойынша, психикалық бұзылыстар стресс нәтижесінде 
дамиды — адамның конфликтіге жауап беру формасы. Олардың пікірінше, 
мемлекеттік құрылым мен капиталистік жүйелер ақаулары конфликтілі 
жағдайларды туындатып, психикалық ауру дамытпайды, ал техникалық про
гресс адам өміріне қауіп төндіреді. Осылайша шынайы себеп-салдарлық 
қатынастар бұлыңғырланады, патологияның көзі болып адамның өзі, оның туа 
біткен әлсіздіктері, цивилизациялық ортаға қарсы тұру мүмкін еместігі болып 
табылады.

Шетел психогигиенасы назарында әлеуметтік зиянды факторларды анықтау 
және оларды зерттеу емес, адам тұлғасы, оның дұрыс түзілуі, оның коррекци- 
ясы және терапиясы болды. Бұл жағдайда тұлға идеалистік, яғни, қоғамдық 
қатынастарды тасымалдаушы емес, тұлғаның әлеуметтік табиғатынан бөлек 
сипатта қарастырылады, олар жеке бастың әлеуметтік және биологиялық 
бірлігін теріске шығарады.

Жалпы психогигиенаның буржуазиялық идеологиясына мыналар тән:
• жүйкелік-психикалық аурулар себептерінің топтық сипатын антиурбанизм, 

антииндустриализм, антитехницизм тәрізді ұсақ буржуазиялық концеп- 
циялармен бүркемелеуге тырысу;

• тұлға проблемасына жоғары қызығушылық таныту, әлеуметтік ортамен 
арадағы конфликтіге кінә арту;

• буржуазия және оның әкімшілігіне ыңғайлы нәтиже алуға бағытталған 
тұлғаны тәрбиелеу және қалыптастыру бағдарламасын құру;

• адам тұлғасына әсер ету формаларын жасауда дінге сүйену.
Бүкіл әлемде психогигиена мәселесіне деген оң қызығушылықты 

мойындамауға болмайды. Психогигиена медицинаның, педагогиканың, 
өндіріске, әлеуметтік қызметке қажет болып табылатын ажырамас бөлігі болып 
танылды. Көптеген елдерде қоғамдық мекемелермен қатар денсаулық сақтау 
органдарында психогигиенаның мемлекеттік бөлімдері қызмет етеді.

1949 ж. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымында (ДД¥) психогигиена бөлімі 
құрылды, онда 38 елден 100 кеңесші мамандар біріктірілді.

Жыл сайын өткізілетін 7 сәуір Денсаулық сақтау күні 1959 ж. «Заманауи 
әлемдегі психикалық аурулар мен психикалық саулық» тақырыбында өткізілді. 
Дүниежүзілік денсаулық сақтау күніне арналған материалдарда психикалық 
аурулар «денсаулық сақтау үшін ең үлкен мәселе» болып көрсетілген. 1960 ж. 
Психикалық денсаулық жылы деп жарияланды және адамның саулығы үшін



Енбек психогигиенасы 49

күрес ұранымен өтті. Соңғы жылдары психогигиена мәселелерін шешу үшін 
бүкіл әлемде көптеген конгрестер, съездер, симпозиумдар өткізіледі. 
Психогигиеналық қызметтің халықаралық бағдарламасы жасалды. Қазіргі 
кезде психогигиенаның алдында мынадай міндеттері бар: нәсілшілдік пен 
панасыздықты, дамушы елдердегі кедейліктің тамырын жою.

Біздің елімізде психогигиена дамуына қолайлы жағдай ¥лы  Октябрь 
Социалистік Революциясы жеңісімен байланысты болды. Мемлекеттік құрылым, 
әлеуметтік-өңдірістік қатынас, адам қабілеті дамуының шектелмеуі үшін 
еңбекшілердің материалды сәттілігі мәдениетті жоғарылатуға негіз салды.

1920—1930 жылдары психодиспансерлер ашылып, кең көлемде көмек 
көрсетілді. Өндіріс орындарында психогигиеналық кабинеттер пайда болды. 
Ж алпы мәдениеттің өсуі, санитарлық-ағарту жұмыстарының дамуы, 
тұрғындардың медициналық білімді игеруі және психикалық аурулар жөніндегі 
тұрғындардың хабардарлығы психоневрологиялық диспансерлерге тек ауыр 
жағдайларда ғана емес, сонымен бірге, шекаралық жүйкелік-психикалық 
бұзылыстармен көмекке келу жағдайларын жоғарылатты. Ш екаралық 
психикалық патологияны кең зерттеу, балалар психотерапиясының дамуы, 
еңбек, сот психиатриясының, әскери сараптар және науқастарды оңалту, 
әлеуметтік факторлар мен психоздардың биологиялық негізін зерттеу 
психикалық бұзылыстардың алдын алуға ықпал етті.

Психогигиена мен психопрофилактиканың дамуы үшін ғылыми платформа 
психиатрия, психоневрология, психопрофилактика және гигиена ғылыми- 
зерттеу институттарында, сонымен бірге, жоғарғы оқу орындарында психиатрия 
кафедраларының және психология мәселелерін және еңбек этикасын зерттейтін 
арнайы зертханалардың ғылыми жұмыстарымен қаланады. Бұл зерттеулер 
тұрғындарды емдеудің мемлекеттік бағдарламасының бір бөлігі және психикалық 
ауруларды қайтаруға бастама болып табылады. Олар диалектикалық материа
лизм теориясымен негізделген ортақ әдіснамалық позициямен орындалады.

Біздің елімізде қол жеткізілген психогигиеналық білім дәрежесі жүйке- 
психикалық аурулармен тиімді күресуге мүмкіндік береді. Еліміздің психо- 
гигиенасының ғылыми негізі — И.М. Сеченов, И.П. Павлов, Н.Е. Введенский, 
А.А. Ухтомский, П.К. Анохиннің физиологиялық ілімі, теориялық негізі — 
диалектикалық және тарихи материализм жағдайлары болып табылады.

ЕНБЕК ПСИХОГИГИЕНАСЫ
Еңбек — адамның жалпы және психикалық денсаулығын сақтап, нығайтудың 

негізгі факторы болып табылады. Адамның жұмысынан айырылуы оның 
психикалық жағдайының нашарлауына және соматикалық сырқаттың жиілеуіне 
алып келетіндігі көптеген зерттеулер мен анықталды. Бұл мәселе 1970 ж. 
қолданбалы психология бойынша 17-ші Халықаралық конгресте жұмыссыздық 
мәселесін талқылауға байланысты көтерілді.

Еңбек арқылы психикалық денсаулықты нығайтып, сау адамның қабілетін 
көтеріп қана қоймай, сонымен қатар, психикалық ауруларды емдеуге болады. 
Еңбек терапиясы психиатрия тәжірибесінде кең қолданылады. Басқа емдік
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әсерлер сияқты еңбек терапиясы қатаң түрде мөлшерленеді, оның мөлшері 
аурудың психикалық жағдайына тәуелді.

Еңбек жеке тұлғаның ерекшеліктерімен сәйкес келгенде ғана қуаныш, 
қанағат сезімін әкеледі. Белгілі бір қабілеттің болмауы кейбір жұмыстарды 
орындауды қиындатады. Басқаша айтсақ, музыкалық қабілеті жоқ адам ком
позитор бола алмайды. Еңбектің кейбір түрі үшін жеткілікті физикалық күш 
немесе тұлғаның күш-жігерлі болуы, психикалық жауаптың жылдамдығы 
және т.б. қажет болады. Мұндай сәйкестікті тұрғындар контингентінің кәсіби 
бағдарын қарастыра келе, кәсіби таңдау жүргізу және де арнайы медициналық 
және психологиялық зерттеулер қамтамасыз ете алады. Егер адамның қабілеті 
кәсіби еңбекпен идеалды сәйкес келген жағдайда да шектен тыс ұзақ және 
қарқынды еңбек патологияның көзі болып табылуы мүмкін. Егер еңбек күші 
қалыпты жағдайдан жоғарыласа, өндірістік күштеме күннің, аптаның, айдың, 
тоқсанның және жылдың ұзақтығына дұрыс бөлінбесе, осы аталған жағдай 
дамиды. Мұндай еңбек жағдайы зорығу мен невротизацияға алып келеді. 
Шудың адам денсаулығына теріс әсер ететіні белгілі. Бұл жағдайда дыбыс 
күшімен қатар оның жиілігі де маңызды. 20 мин жиілігі 400 Гц шу жағдайында 
бір күн бойы жұмыс жасайтын адамдар зейінін бір ойға шоғырландыра ал- 
майды.

Еңбек үрдісінде адам организміне уақыт жеткіліксіздігі де жайсыз әсер етеді. 
Сынақта математикалық есепті жеткіліксіз уақыт аралығында шығару ұсынылды. 
Бұл кезде артериялық қысымның ұзақ уақытқа көтерілуі міндетті реакция 
болды. Уақыт жетіспеушілік жағдайы болмаған кезде сынақтағылардың күрделі 
есептерді шешуі кезінде артериалды қан қысымының жоғарылауы қысқа 
мерзімді болды және айқын байқалмады. Адамның еңбекке қабілетін күшейтіп 
және қажуға кедергі болатын фактор жұмыстың орындалуына оң эмоционалды 
көзқарас, жұмыс нәтижесіне қанағаттану сезімі болып табылады. Бұл жағдай 
моральды және материалды сүйемелдеумен, жұмыс орны мен еңбек этикасын 
сақтау, ұжымда жайлы психологиялық ахуал орнату арқылы жүзеге асырылады. 
Адамның нақты мамандыққа бейімділігінің маңызы үлкен. Эмоциялық ақауы 
дамыған әлеуметтік бейімделмеген шизофрениямен ауыратын науқастарды 
оңалту мәселелері бойынша зерттеулер ол науқастарды еңбекке баулу және 
ұжымға қосу тек жұмысқа қызығушылық болғанда ғана дамитынын көрсетті. 
Сонымен бірге, науқастардың ұжыммен жұмыс жасағанда басқа адамдармен 
қарым-қатынасы және жұмысқа қабілеті жақсарады.

Эмоционалды қажу ол адамның жұмысқа қабілетінің төмендеуімен және 
жұмысқа қызығушылығының төмендеуімен, ұйқының кемуі мен назардың 
бұзылуынан көрінеді, нәтижесінде өндірістегі қайғылы жағдайлар қаупінің 
жоғарылауына алып келеді. Бұның негізгі себебі болып бірқалыпты еңбек 
операциялары кезіндегі сенсорлы депривация болып табылады. Жұмыстың 
бірқалыптылығын өзгерту үшін іс-әрекетті алмастыру керек, өндірістік 
шынықтыру үшін қысқа үзілістер ұйымдастыру, функционалды музыка енгізу 
қажет (дыбысы, ырғағы, мелодиясы өзгермелі музыка). Қысқа мерзімді жұмыс 
кезінде қызыл түс еңбектің өнімділігін арттырады, ал көк түс төмендетеді, ұзақ 
мерзімді жұмыс үшін жасыл түс оптималды болып табылады. Сары және қара
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түс мекемелердегі қауіпті орындарды маркировкалауға ыңғайлы. Бұл зейінді 
ынталандырып, психикалық белсенділікті жоғарылатады. Еңбек мазмұнына 
бар ынтамен терең ену, жұмысшыларды моральды-саяси тәрбиелеу, өзара 
көмекті дамыту қызығушылықты жоғарылатады және қажуға кедергі болады. 
Еңбектің адамға жайлы әсер етуінің маңызды талабы ұжымшылдық болып 
табылады. Топтасу арқылы адам мемлекеттің және қоғамның әлеуметтік 
мәселелеріне араласады.

ЖАСҚА БАЙЛАНЫСТЫ ПСИХОГИГИЕНА
Адам өмірінде психиатрия мәселелерінің санын жоғарылататын жастық 

кезеңдер болады. Бұл — организмнің өсу кезеңі мен психикалық сфераның 
дамуы және биологиялық немесе психологиялық қайта құрылуға байланысты 
егде жас кезеңі болып табылады. Келесі жас кезеңдерін бөлеміз.

• Сәбилік — 1 жасқа дейін.
• Балалық — 12 жас.
• Ересектік (жасөспірімдік кезең) — 12-16 жас.
• Балғындық — 16-22 жас.
• Ересек — 22-50 жас.
• Кері даму — 51-70 жас.
• Қартаю — 70 жастан жоғары.
Психогигиенаның балалық, жасөспірімдік және балғындық жастағыларға 

байланысты міндеті организмнің өсуі мен дамуы және адамның анатомдық- 
физиологиялық ерекшеліктері жөніндегі білім қорына негізделіп шешіледі.

Психика дамуының маңызды сатылары мынадай:
• I  — моторлы — 1 жасқа дейін;
• I I  — сенсомоторлы — 3 жасқа дейін;
• III — аффективті — 3-12 жасқа дейін;
•IV  — идеаторлы — 12 жастан 14-16 жасқа дейін.
Сатыларды бөлу және оларды уақыт бойынша шектеуде жасандылық бар, 

себебі, адам психикасының барлық саласы әрқашан даму үстінде болады. 
Отандық психология мәліметтері бойынша, психикалық дамудың негізгі 
мазмұны сананың функциялық құрамының өзгеруінде және онтогенездің әр 
сатысында қайта құрылуы болып табылады. Бұл кезде қандай да бір психикалық 
үрдіс басым болады. Сатыларды белгілеу арқылы психиканың жетілу дәрежесі 
анықталады. Бұл психика дамуына және тұлғаның қалыптасуына барынша 
қолайлы жағдай жасауға қажет.

Психопрофилактиканы ұйымдастыруда төмендегілерді ескеру керек:
1) психиканың жасқа байланысты ерекшеліктері;
2) психика дамуының бірқалыпты емес секірмелі сипаттамасы;
3) өмірдің бірінші жылдарындағы қарқынды психикалық даму фактісі;
4) балалардың психикалық жауап беру ерекшелігі.
Сыртқы орта әсеріне байланысты бағдарлама күрделендірілуде. Психогиги

ена мен психопрофилактика міндеті — сыртқы орта әсерлерін нақты ұрпақ 
үшін қалыптасқан бағдарламаға максималды сәйкес ету.
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ЕРТЕ БАЛАЛЫҚ ШАҚ ЖӘНЕ ПСИХОГИГИЕНА  
М ӘСЕЛЕЛЕРІ

Бала өмірге инстинктілердің нақты бір жиынтығымен және аштық, ауру 
сезімі және т.б. тәрізді негізгі тітіркендіргіштерге шартсыз рефлекторлы реак- 
циялармен келеді. Осы реакциялардың әсерінен адамның барлық психикалық 
іс-әрекетінің негізгі шартты рефлексі пайда болады. Баланың 3 -4  айынан 
бастап барлық сезім мүшелері толық қызмет ете бастайды, анализаторлардың 
тітіркенуіне бұрын бағытталмаған әрекеттері бағытталған әрекеттерге ауысады. 
Соңғы уақытта бала психикасының дамуы үшін нәрестенің анасымен тығыз 
қарым-қатынасының рөліне көп көңіл бөлінуде. Анасы тек сүтімен ғана емес, 
өмірге қажетті тітіркендіргіштердің негізі болып табылады.

Осы жүзжылдықтың басында америкалық балалар үйіндегі емшектегі 
балалардың 100 пайыздық өлім жағдайы назар аудартты. Анасынан бөлектенген 
балалар апатия күйінде болған, тамақ жемей арықтап, ұйықтай алмай, әлсіреген. 
Аналарына қосылған соң, балалардың жағдайы жақсарған. Анасымен қарым- 
қатынастың болмауы бала өмірінің алғашқы күндеріне, айларына немесе жыл- 
дарына сәйкес келсе, бала психикасында терең із қалдыратындығы байқалған. 
Осындай балалар есейгенде қамқорлық, сүйіспеншілік жағдайында өмір 
сүргеннің өзінде психикалық инфантилизм, агрессивтілік, импульсивтілік, 
инициативтіліктің жетіспеуі белгілері байқалған және олардың адамдармен 
қарым-қатынасы нашарлаған. Осыған ұқсас өзгерістер анасынан айырылған 
маймылдардың балаларында да байқалған. Осындай жағдайда өскен ұрғашы 
маймылдарда аналық сезімі байқалмаған, олар балаларына агрессия көрсетіп, 
қинап өлтіруге дейін барған.

Жануарларға жасалған осы және басқа тәжірибелерде балалардың өсіп- 
дамуын бақылау, ересек кездегі мінез-құлық, бір түрдің дарақтарының қарым- 
қатынасы, адамдардағы отбасылық қарым-қатынастың ерекшеліктері өте ерте, 
туыла салысымен қабылданатыны анықталған. Осы үрдістің орта буыны 
баланың махаббат сезімі, анасына үйреншіктілік сезімі болып табылады. Егер 
бұл буын бұзылса, онда баланың психикалық дамуы бұрмаланады.

Балалардың әр түрлі дағдыны игеруі психиканың дамуына ықпал етеді. 
Баланың басты ұстау дағдысын игеруі мидың қабылдау кеңістігін ұлғайтады, 
өзі отыруды үйрену қолдардың қызметін дамытады. Бала өмірінің бірінші жы- 
лында горизонтальды жағдайдан вертикальды жағдайға ауысуы қол мен қол 
арқылы іске асады, заттардың мәнісін жақсы түсінуге көмектеседі. Екінші жылы 
бала сөйлейді, фразалық сөйлеуді үйренеді, жаратылыс және өзінің тіршілік 
ету логикасын түсінуге мүмкіндік пайда болады.

Балалар дағдыларды және сөйлеуді игергенде (тамақ жеуі, өзін-өзі қамтамасыз 
етуі) айналасындағы адамдарға еліктеудің маңызы зор. Еліктеудің арқасында 
балалар заттарды ұстап үйренеді, басқа адамдардың мінезін ұғады. Мысалы, 
балалар бақшасында, бастауыш сыныптарда тұтығу жағдайы бақыланса, бірден 
бірнеше жағдай бақыланады. Зерттеу нәтижесінде шынайы тұтығу тек бір бала- 
да ғана екені анықталады, ал қалғандарында сол балаға еліктеу арқылы пайда 
болады. Балалардың мінезі өзін тәрбиелеген ортасына байланысты болады.
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Сонымен бала өмірінің алғашқы үш жылында психика, әлемді танудың 
психикалық формасы ерекшеленбеген, бағытталмаған, тітіркендіргіштерге 
моторлы жауап беру (I кезең) жолынан, тітіркендіргіштерге күрделі сенсорлы 
жауап беру (II кезең) жолына өтеді, бұл — барлық психикалық функция 
эволюциясының негізі болып табылады (қоршаған ортамен мақсатты, белсенді 
қарым-қатынас). Күрделі сенсомоторлы саралануы есте сақтау үрдісінің 
дамуының негізі болып табылады — (III кезең). IV сенсомоторлы кезеңде 
баланың сөйлеу қабілетінің дамуына байланысты түсініктер мен ой қоры- 
тындылау мүмкіндігі пайда болады. Үш жастан бастап бала барлығын өзі жасауға 
ұмтыла бастайды. Үлкендердің айтқаны ұнамаса, кері жауап береді. Баланың 
белсенділігін шектеу арқылы ересектер оның дамуына кедергі жасайды. Соның 
әсерінен баланың белсенділігі төмендеп, бір әрекет жасар алдында қорқақтап, 
қимылы пассивті болады.

Балалардың үлкендермен белсенді қатынаста болуы, қызығушылығы, 
қозғалмалылығы бала психикасының дамуын күшейтіп, шығармашылық, 
қиялдау қабілетін күшейтеді. 4 -6  жастан бастап бала өзінің эмоциялық реак- 
цияларымен көзге көрінеді. Баланың эмоциялық ұстамсыздығына үлкендердің 
төзімді түзетуі қажет. Баланы үнемі тыйым салу жағдайында ұстау балада тұрақты 
қарсылық реакциясын, негативизмді туындатады.

Балаларды тәрбиелеуде олардың тежеу реакцияларын жаттықтыру керек. 
Егер отбасында үлкендер баланы үнемі ренжітсе, онда баланың тежелу реак- 
циялары дұрыс қалыптаспайды. Балалар тез қажып, қырсық болады, өзіне және 
қоршаған ортасына көп қиыншылық тудырады. 6 -7  жастан бастап бала өзінің 
кейбір реакцияларын тежеп, ұстамдылықка үйренеді. Осы кезде баланың өзіндік 
санасы дамып үлгеріп, ол өзін қоршаған ортадан жеке бөліп, қоршаған ортаға 
қарсы тұра алады. Іс-әрекетті ойланып жасайды. Психикалық дамудың осы 
деңгейі баланы арнайы бағдарламамен жүйелі оқытуға мүмкіндік береді.

Осылайша, кіші жастағы балалар психогигиенасының негізі олардың жасқа 
байланысты патофизиологиялық ерекшеліктерін ескере отырып ұйымдас- 
тырылған дұрыс тәрбие болып табылады. Балаға қоршаған ортаның барлығы 
оптималды әсер етуі керек. Сыртқы көрініс, үлкендердің тәртібі, балалар 
ортасындағы ойыншықтар, үйдегі заттар, киімдер, табиғат, күнделікті режим. 
Барлық назар ата-анасының психогигиеналық білім деңгейін жоғарылатуға 
бағытталуы керек.

МЕКТЕП ЖАСЫ ЖӘНЕ БІЛІМ БЕРУДІҢ  
ПСИХОГИГИЕНАЛЫҚ АСПЕКТІСІ

Бұл жастағы балаларды тәрбиелеу мәселесінің маңыздылығы кішкентай 
баланың тәрбиесінен кем түспейді. Бірінші орынға жүйелі білім беру қойылады, 
сондықтан балаларды тәрбиелеу осы үрдіске қатысты болады. Білім беру пси
хогигиенасы мәселелерін оңтайлы шешу мынадай жағдайларды қажет етеді:

• баланың оқуға ынталы көзқарасы, оқитын материалына қызығуы және 
жетістіктерге қол жеткізгендегі қанағаттану сезімі;

• оқудың жүйелілігі және үнемі жүргізілу сипаты;
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• баланың психологиялық қабілетіне оқу жүктемесінің және талаптарының 
сәйкес келуі;

• отбасында және мектепте психологиялық жайлылықтың болуы, балалар 
мен оқытушылар арасындағы жақсы, формальды емес қарым-қатынас;

• қатаң күн тәртібі, біркелкі еңбек және демалыс режимі болу керек;
• оқушының психофизиологиялық ерекшелігін ескере отырып, оның ой 

және физикалық жүктемесіне дұрыс болжам жасау қажет;
• ұйқы режимі дұрыс болуы қажет;
• темекі шегу, арақ және наркотиктерді пайдалану мүмкіндігін болдырмау;
• отбасы мен мектеп арасында тұрақты байланыс қажет.
Осы шарттарды ұстану психикалық үрдістің сәтті дамуына, тұлғаның 

үйлесімді дамуына ықпал етеді.

ОТБАСЫ ЖӘНЕ ЖЫНЫСТЫҚ ӨМІР ПСИХОГИГИЕНАСЫ
Отбасы адамның шығармашылық мүмкіндігін ашады және қоғамға пайда- 

лы іс-әрекетін күшейтеді немесе оның инициативасын тойтарып, моральды 
түрде қажытуы мүмкін. Неке бақытты болу үшін рухани және физикалық 
жақындық үйлесімді бірлікте болуы керек. Социалистік қоғамдық және мем- 
лекеттік құр^ілым жанұяның мықты және бақытты болуы үшін қолайлы жағдай 
жасайды. Кейбір некеге отырғандар айырылысып кетуінің себебі олардың не- 
кеге дайын еместігінен болады. Айырылысудың негізгі себебі — түсініспеушілік, 
үй шаруашылығын жүргізе алмау, бос уақытты дұрыс ұйымдастырмау және 
жұбайлардың бірінің маскүнемдігі, жыныс қатынасынан, білім жетіспеушілігінен 
қанағаттану сезімінің болмауы, отбасында және жыныстық қатынаста тең 
құқылы болмау және т.б. болып табылады. Отбасындағы кикілжіңдер әсерінен 
жұбайлардың өздері ғана емес, балалары да зардап шегеді. Соның әсерінен 
балаларында невроз дамуы мүмкін.

Адамның денсаулығы мен әлеуметтік функция атқаруы үшін отбасындағы 
жайлы психологиялық климаттың маңыздылығы, ажырасудың жиілеуі мен 
отбасылық-жыныстық үйлесімділіктің бұзылуы салдарынан психикалық жарақат 
нәтижесіндегі невроздармен және реактивті психоздармен зардап шегетіндер 
санының артуы, осындай жағдайларда ғылыми негізделген медициналық 
ұсыныстар берудің қажеттілігі отбасы және жыныстық өмір мәселелеріне аса 
көңіл аударуға негіз болды.

Соңғы уақыттарда отбасылық және жыныстық қарым-қатынастарды мо- 
дельдеуге, болжауға және дұрыстауға талпыныстар жасалды. 5 некелік фактор 
арақатынасымен таныстырылған жұбайлар арасындағы әрқилы қарым- 
қатынастар концепциясы құрылды, олар: физикалық фактор (ФФ), материалдық 
фактор (МФ), мәдени фактор (МФ), жыныстық фактор (ЖФ), психологиялық 
фактор (ПФ).

Нақты формула арқылы неке потенциалын анықтаймыз. Егер неке фактор- 
лары отбасыны нығайтуға басым бағытталса, онда некелік потенциал оң көрініс 
береді, кері жағдайда теріс болады. Теріс неке потенциалында отбасылық 
байланыс және жыныстық қатынас бұзылады. Отбасылық қарым-қатынастың
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үйлесімді дамуы үшін жетілген тұлға, ересек пікір және эмоционалды қатынас 
қажет.

Үндестікте қалыптасқан отбасы уақыт өте келе берік шаңыраққа айналады, 
ал үйлесімі бұзылған отбасы емдік көмексіз ажырайды. Ажырасуға әйел және 
ер адамның табиғи, биологиялық детерминирленген жыныстық сәйкес 
келмеушілігі әкелуі мүмкін. Ер адамның сексуалдылығы қалыпта 30 жас ша- 
масында тұрақталады, ал кешірек төмендейді. Әйелдердің сексуалдылығы бала 
тууға қабілетті жаста үздіксіз көтеріледі, ал кейде оның соңына қарай қозады. 
Эмоциялық тұрақсыз адамдарда осы тәрізді конфликтілі жағдайлар оның 
психикалық жағдайына патогенді әсер етеді.

Осы сұрақтарды арнайы талдау нәтижесінде неке, некеге отыру және 
отбасылық қарым-қатынасты дамыту өте күрделі үрдіс екені анықталды. Осы 
үрдістер — эпизодты түрде, кейде дисгамма жағдайында жүйелі түрде компе- 
тентті мамандармен бірлесіп (сексопотологпен, психологпен, психиатрмен, 
социологпен), жұбайлардың отбасылық мәселелерін түсіну дәрежесіне қарай 
басқарылып отыруы қажет.

Отбасылық қақтығыстарды болдырмау үшін некеге алдын ала түпкілікті 
дайындық қажет. Мұның қатарына жүкті әйелдің денсаулығын қорғау, жүктілік 
кезіндегі патологиямен күрес, балалардың психофизиологиялық дұрыс даму- 
ын және тәрбиесін қамтамасыз ету, некеге тұрушыларды арнайы дайындау 
жатады. Физикалық жарақаттар, уланулар, жүкті әйелдің соматикалық және 
инфекциялық аурулары әсерінен ұрық мүшелерінің үйлесімділігі мен дамуы 
бұзылады, соның әсерінен сексуалды патология және репродуктивті қызмет 
бұзылысы бақылануы мүмкін. Болашақ баланың денсаулығы жүктіліктің 
барысына байланысты. Босану кезіндегі жарақаттар әсерінен мидың 
органикалық зақымдануы, инфантилизм, психопатизация, эндокринопатия 
болуы мүмкін, осылардың барлығы некенің толыққанды дұрыс дамуына кері 
әсер етеді.

Балаларды тәрбиелеу оның жыныстық рөлін ескере отырып жүргізілуі керек: 
ұл балаларда еріктік қасиеттерді жоғарылату; ер адамға тән күш-жігер, батылдық, 
ал қыз балаларда әйелге тән нәзіктік. Кері жағдайда психосексуалды даму 
бұзылыстары орын алуы мүмкін.

Некеге тұруға дайындық, ең алдымен, міндетті түрде медициналық 
куәландыруды қажет етеді. Ол жүргізілмеген жағдайда неке тіркелгеннен кейін 
интимді жақындықты және ұрпақ жалғастыруды мүмкін емес ететін анатомиялық, 
физиологиялық туа пайда болған немесе жүре пайда болған ақаулар мен ано- 
малиялар, әр түрлі соматикалық және психикалық аурулар анықталуы мүмкін. 
Неке құрушылар сексологтың, гинекологтың және урологтың кеңесін 
тыңдағандары дұрыс. Болашақ жұбайлардың неке мен отбасыға байланысты 
мәселелері бойынша қандай да бір минималды сауаты болуы керек: қоғамдағы 
отбасы рөлін, жыныстық өмір мен қатынастың гигиенасы жөнінде, балалар 
күтімі мен тәрбиесі жөнінде, отбасында жайлы климат құру, үй шаруашылығын 
жүргізу жөнінде және т.б. Біздің елде отбасы мен некеге байланысты сұрақтар 
бойынша ғылыми негізделген ұсыныстар ғылыми зерттеу және емдеу мекемелері 
тарапынан жасалады.
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Невроздар мен психопатиялар кезінде психотерапияны кең қолдану және 
оның психопрофилактикаға және адамның әлеуметтік реадаптациясына 
бағытталуы нәтижесінде отбасылық психотерапия ұғымы пайда болды. 
Психотерапияның негізгі мақсаты — отбасындағы бұзылған қарым-қатынасты 
дұрыстау. Отбасыішілік қарым-қатынас бұзылысы патологияның бір түрі ретінде 
қарастырылады, ең алдымен, дұрыс квалификациялануы керек. Отбасылық 
жыныстық дисгармонияны анықтау үш деңгейде іске асырылады: бейнелік, 
генетикалық және динамикалық. Бейнелік деңгейде жанұялық патология сим- 
птомдары анықталады (жыныстық сәйкессіздік, ұрыс-керіс, алкоголизм, 
невроздық бұзылыстар, психосоматикалық бұзылыстар). Генетикалық деңгейде 
жұбайлық қарым-қатынас эволюциясы қаралады, некенің бұзылуының себебі 
анықталады (ерте некелесу, кездейсоқтық, некені өткен өмірінің конфликтілерін 
ұмытуда қолдану). Динамикалық деңгейде ең негізгі конфликт анықталады, 
оларды шешу тәсілдері анықталады, өзара бірін-бірі толықтыруға, жаңа 
отбасылық рөлдерге бейімделуге қабілеттілік және қабілетсіздік анықталады.

Тексеру үрдісінде отбасының әр мүшесінің тұлға болып қалыптасу жағдай- 
лары зерттеледі және отбасындағы келіспеушілік себептері толығынан ашыла- 
ды, тәрбиелеу жұмысы, медико-педогогикалық түзетулер жүргізіледі. Қажет 
болса, басқа да мамандар қатыстырылады, соматикалық, эндокринді, сексуал- 
ды бұзылыстарды емдеу шаралары, психоформакологиялық және психикалық 
бұзылыстардың қажетті емі жүргізіледі.

Қоғамның даму қарқынына қарай отбасылық қарым-қатынастар, отбасы 
дәстүрі мен ұстанымдары, отбасыішілік байланыс түрі өзгереді. Қоғамда, 
өндірісте әйелдердің рөлі айқын өзгерді. Әйелдер эмансипациясы оларды тең 
құқ^ілы, тәуелсіз, белсенді және интеллектуалды етті. Бұл әйелдің отбасындағы 
рөліне әсерін тигізді, отбасылық және жыныстық қарым-қатынастағы жұбайына 
деген талаптың өсуіне алып келеді.

ЗИЯНДЫ ӘДЕТТЕРМЕН КҮРЕС
Біздің елімізде зиянды әдеттердің ішінде адам денсаулығына ауыр зиян 

келтіретін темекі мен ішімдік болып табылады. Темекі шегу ол — қоғамның 
медициналық, моральдық, әлеуметтік және экономикалық негізгі мәселесі 
болып табылады. Темекі шегушілердің әсерінен болатын қайғылы жағдайлар, 
өрттің шығуы және жұмыс уақытын жоғалту тәрізді зияндылықтар белгілі. 
Темекі тартумен күрес — бұл денсаулық үшін, халық жасының ұзаруы үшін, 
тұрмыс жағдайын жақсарту үшін, өндірісте және тұрмыста микроклиматты 
жақсарту үшін күрес болып табылады.

Темекі тартудың негізінде темекі түтінінде болатын улы заттарға психикалық 
және физикалық тәуелділік түзілуімен жүретін токсикомания жатыр. Темекі 
шартты рефлекс түрінде бекіп, ритуалға айналады. Алғашқыда қалыптасқан 
әдет метаболикалық механизмдер арқылы бекіп, нәтижесінде организмнің 
никотинге мұқтаждығы біртіндеп дамиды. Табакоманияның бірінші сатысы 
1-5 жылға созылады, темекіге обсессивті әуестік тән, қолданылған никотин 
мөлшерін бақылау төмендеп, толеранттылық жоғарылайды. Екінші сатысы
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5-15 жылға созылады. Адамның никотинге толеранттылығы жоғарылайды, 
қолдану формасы тұрақталады, обсессивті әуестік кезеңдік психикалық 
жайлылық сезімін алумен толықтырылып отырады. Астениялық, вазовегетативті 
бұзылыстар, соматикалық қолайсыз көріністер пайда болады. Үшінші саты- 
сында бірінші орынға соматикалық бұзылыстар шығады: бронхиттер, гастрит- 
тер, артериялық гипертензия, қатерлі ісік аурулары. Егер адам темекі тартпаса, 
абстиненция белгілері пайда болады; адамның никотинге толеранттылығы 
төмендейді.

Темекі тарту әсерінен қоршаған ортадағы адамдар да зиян шегеді. Темекі 
түтінінде никотиннен басқа улы газ, синиль қышқылы, аммиак, радиоактивті 
және шайыр заттары бар. Темекімен қатты уланғанда, терінің бозаруы, суық 
тер, тахикардия, ентігу, құлақтағы шуыл, құсу, асқазан-ішек жүйесінің 
бұзылыстары, тоникалық-клоникалық құрысулар, қорқыныш сезімі, сананың 
бұзылулары бақыланады. Бұл симптомдар темекі тартылған мекемеде темекі 
шегуді бастаған адамдар мен темекі шекпейтін адамдарда да пайда болуы мүмкін.

Темекі түтіні ауыздың кілегей қабатына, тыныс алу жолдарының кілегей 
қабатына тітіркендіргіш әсер етеді, созылмалы улану кезінде ринит, стоматит, 
ларингит, бронхит дамиды. Темекі түтінінің шайырлы заты канцерогенді болып 
табылады, ол өкпенің, басқа да органдардың қатерлі ісігіне әкеліп соқтырады. 
Темекі жүрек бұлшықетін қоректендіретін қан тамырларын тарылтып, қы- 
сымның жоғарылауына әкеледі, нәтижесінде эндоартериит, коронаросклероз, 
миокард инфаркті, жалпы және церебральды атеросклероз, инсульт дамиды. 
Сонымен бірге, темекі гастритке, асқазан ойық жара ауруына, ұлтабар (12 елі 
ішек) ойық жара ауруына әкеледі. Созылмалы интоксикация әйелдердің бала 
туу қызметінің бұзылуына, етеккір циклінің бұзылуына, жүктіліктің үзілуіне, 
эндокриндік өзгерістерге, ерте климакс дамуына әкеледі.

Темекінің ағзаға тигізетін зияны аса жоғары болғандықтан, бұл мәселемен 
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы айналысады. 29-шы Дүниежүзілік 
денсаулық сақтау ассамблеясы темекімен күресу мәселелері бойынша арнайы 
резолюция қабылдады. Медициналық қоғам талабына сәйкес көптеген елдер- 
де темекі заттарын сатуда «Темекі сіздің денсаулығыңызға зиян келтіреді» деген 
ақпарат беру қолданылады. Біздің елде темекімен күрес денсаулық сақтау 
жүйесінің профилактикалық жұмысының құрамдас бөлігі болып табылады.

Радиода, теледидарларда, киноларда және баспа орындарында никотинге 
қарсы үгіт жүргізіледі. Темекі тарту әдетінен құт^ілғысы келгендер үшін ақысыз 
медициналық мамандандырылған көмек көрсетіледі.

Темекі токсикоманияның бір түрі ретінде психогигиена мен психипрофи- 
лактика тұрғысынан қарастырылуы керек. Психогигиена және психипрофи- 
лактика өте зиянды әдет — маскүнемдікке қатысты белсенді жұмыс жүргізуі 
керек.
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ПСИХОПРОФИЛАКТИКА

ПСИХОПРОФИЛАКТИКА ТУРАЛЫ ТҮСІНІК  
ЖӘНЕ ОНЫҢ ТҮРЛЕРІ

Психопрофилактика — бұл психикалық аурулардың және олардың 
нәтижесінде болатын асқынулардан сақтандырумен (ескертумен) айналысатын 
психиатрияның бір бөлігі.

Аурулардан сақтандыруға бағытталған жалпы профилактиканың бір бөлігі 
ретінде психопрофилактика нақты психикалық бұзылыстарға негізделген. 
Жалпы профилактикалық көптеген мәселелерді шешу психопрофилактикаға 
қосқан үлес болып табылады. Мысалы: мерездің бастапқы формаларын толық 
тауып, оған ерте ем қолдану біздің елде прогрессивті паралич және ми мерезі 
сияқты психикалық аурулардың жойылуына себеп болды; көптеген 
инфекциялық аурулардың алдын алуға байланысты сәйкес инфекциялық 
психоздар да жойылды. Психопрофилактикалық жұмыс организм үшін қиын 
жағдайларда, мысалы, соматикалық және инфекциялық аурулардың дамыған 
сатысында солардың әсерінен болатын психикалық бұзылыстардан сақтандыруға 
көзделген.

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының шешімі бойынша, психопро
филактика ілкі, салдарлық және үшіншілік болып бөлінеді. Ілкі психопрофи- 
лактикада психикасы дұрыс адамдарды психикалық аурулардан сақтандыру 
жұмысы жүргізіледі. Салдарлық психопрофилактика басталған психикалық 
ауруды ерте анықтап, оның асқынған түрлерін болдырмау үшін және оның 
созылмалы және қайталамалы түріне ауыспауына қарсы жұмыс, ауруды 
бастапқы сатысында тоқтату жұмысын жүргізеді. Үшіншілік психопрофилакти
ка психикалық науқастың мүгедектігіне жол бермеуге бағытталған жұмыстар 
болып табылады.

Ілкі психопрофилактика өте жоғары сапада қызмет жүргізілуін қамтамасыз 
етеді және тек медицина қызметкерлері ғана емес, сонымен қатар басқа да 
мемлекеттік және жалпы ұйымдар мамандарының қатысуымен жүргізіледі. 
Салдарлық және үшіншілік психопрофилактика қызметі ауру басталып, зақым 
келгеннен кейін жүргізілетін болғандықтан, оның жұмысының нәтижесі ілкі 
психопрофилактикамен салыстырғанда толымсыз болады. Сәйкес жағдайларда 
психопрофилактика мазмұны диагностикалық, емдік, консультативтік, 
педагогикалық және басқа да арнайы мамандардың — психиатрлардың, 
психологтардың, дефектологтардың, социологтардың жұмысы болып табыла- 
ды. Тиімділігі аурудың түріне, сипатына, ұзақтығына, ушығуына, даму 
қарқынына, қалдырған ақаудың ауырлығына, организмнің компенсаторлық
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мүмкіндіктеріне, науқасты жүргізу ерекшелігіне, оған жүргізілген емге және 
басқа аурумен қатар жүретін жағдайларға байланысты болады. Күнделікті 
тәжірибеде қай уақытта дертті жағдайды емдеу, қай жерде мүгедектікке алып 
келетін салдардың алдын алу шараларының жүргізілуі арасына шекара қою 
қиынға соғады. Жедел ағымдағы емнің сапасы, әдетте, болашақта болуы мүмкін 
асқынулардың жиілігі мен сипатын анықтайды.

ПСИХИКАЛЫҚ БҰЗЫ ЛЫ СТАРҒА ҰШЫРАУ 
ҚАУПІ ЖОҒАРЫ ТҰРҒЫНДАР ТОБЫ

Біріншілік психопрофилактика шараларын жоспарлау және жүргізу кезінде 
сау тұрғындардың арасынан психикалық бұзылыстарға байланысты жоғары 
қаупі бар контингенттерді бөліп алу керек. Бұл жұмысты жүргізу үшін 
психикалық бұзылыстардың пайда болу себебін, аурудың даму механизмін 
түсініп, психопатологиялық симптомдардың қалыптасуын білу керек. Отандық 
психиатрия психикалық бұзылыстардың шығу тегінде шешуші мәнді адам өмір 
сүретін және қызмет ететін, адамның жеке басына, оның организміне оң не
месе теріс әсер ететін қоршаған орта әсеріне береді. Сондықтан психопро- 
филактикалық қызмет — психикалық сфераға және ОЖЖ-ға әсер ететін 
зияндылықтармен күресу болып табылады.

Негізгі назарда өндірістік жағдайда болатын зияндылықтар тұрады. 
Физикалық, химиялық, биологиялық және психологиялық сипаттағы шектен 
тыс жүктемемен жұмыс істейтін адамның осындай кәсіби жұмысқа қатысы жоқ 
адамға қарағанда, дертке шалдығу қаупі өте жоғары болады. Осы жағдайда 
психикалық бұзылыстардың пайда болу қаупі жоғары контингентке жайсыз 
жағдайларда адамның психикалық сферасына зиянын тигізетін өндірісте қызмет 
ететін адамдарды жатқызуға болады.

Соматикалық қолайсыз жағдайлар ми қызметіне теріс әсер етеді, оны 
әлсіретіп, бүкіл организм фукцияларын біріктіретін және үйлестіретін қызметін 
бұзады. Церебральды жетіспеушіліктің белгілеріне жалпы соматикалық не- 
месе инфекциялық аурулардың симптомы болып табылатын психикалық фе- 
номендер жатады. Сонымен қатар, соматикалық ауырлық жағдайларында 
психикалық аурулардың — эндогенді, психогенді және басқа аурулардың дамуы 
жеңілдейді. Ауыр түрдегі соматикалық дертке шалдыққандар психикалық 
бұзылыстар пайда болу қаупі жоғары топқа жатады.

Психика дамуы кезеңінде психикалық процестер әлі толық жетілмегендіктен 
өте нәзік болып саналады. Психикалық қызметке қажет материалдық 
субстраттың дамуы ми дамуы және оның әрі қарай ұрықта сараланумен бай- 
ланысты ана құрсағында жатқанда басталады. Ана организмінің ішкі ортасының 
кез келген бұзылысы ұрыққа қауіпті болып саналады, ол аномалияның пайда 
болуына немесе оның есейгенде пайда болуына соқтыруы мүмкін. Босану 
механизмінің өзі нәресте өміріне қауіпті, босану кезінде нәресте миы асфиксияға 
ұшырауы және жарақат алуы мүмкін, ал бұл нәрестенің алдағы психикалық 
дамуына әсер етеді. Психопрофилактиканың ең маңызды құрамы жасөспірімдер 
мен балалардың физиологиялық және психикалық дамуын жүйелі түрде



60 V Тарау. Психопрофилактика

бақылау, бала мен ананың қажеттіліктерін толығымен қамтамасыз ету болып 
табылады.

Психикалық бұзылыстардың пайда болу қаупі жоғары контингентке үлкен 
жастағы адамдарды да қосуға болады. Психопрофилактика жүйесін құрастырған 
кезде көрініс берген айқын психикалық патологияны қарттыққа тән деп айтуға 
болмайды.

Алкоголизация тұрғындар арасында жүйкелік-психикалық аурулар кездесуін 
жоғарылатады. Алкоголизм спецификалық алкогольді психоздарға әкеліп 
соқтырады, басқа аурулардың психопатологиялық симптоматикасын туында- 
тады және ауырлатады, тұлға деградациясына ұшыратады, әлеуметтік бейімделуді 
бұзады. Ата-ана алкоголизациясы физикалық және психикалық толымсыз 
балалардың дүниеге келуіне әкеліп соғады. Осылайша, маскүнемдік жүйкелік- 
психикалық аурулардың қаупін жоғарылатады, сондықтан психопрофилак- 
тиканың бірден-бір міндеті — маскүнемдікпен және зиянды әдеттермен күрес 
болып табылады.

Психикалық дертке шалдығу қаупінің мүмкіндігі шизофрения, маниакальды- 
депрессивті психоз және басқа да тұқым қуалайтын аурулармен тұқым қуалау 
ауырлығы бар адамдарда жоғары. Тұрмыс пен еңбекті сауықтырумен қатар, 
эндогенді ауруларға әкелетін экзогенді факторларды жою, медико-генетикалық 
консультацияларды кеңейту, адамдардың тұрмыс құру және нәрестелі болу 
мәселелеріне дұрыс көзқарасты бекіту қажет.

Жоғарыда айтылған психикалық бұзылыстар пайда болу қаупі жоғары топ- 
тарды біле отырып, бізге психопрофилактиканың бірінші кезектегі міндеттерін 
қарастыру керек.

ӨНДІРІС ЖАҒДАЙЛАРЫНДАҒЫ ҚАУІП ФАКТОРЛАРЫ  
ЖӘНЕ ПСИХОПРОФИЛАКТИКА

Өндірісте психипрофилактика міндеті — психикалық патология, оның ішінде 
кәсіби патологияны болдырмауға бағытталған жұмыстар жүргізу болып табы
лады. Кәсіби аурулар өндірістің зиянды әсерінен дамиды. Зиянды өндірістік 
факторлар туралы айтқан кезде, өндірістік ортаның немесе еңбек үрдісінің адам 
организміне зиянды әсер тигізуі туралы айтылады.

Кәсіби аурулар спецификалы және спецификалы емес болып бөлінеді. 
Абсолютті спецификалық аурулар тұрмыста кездеспейтін, тек өндірістік 
жағдайда дамитын аурулар болып табылады. Айқын психопатологиялық сим- 
птомдармен сипатталатын абсолютті спецификалы кәсіби аурулардың арасын
да вибрациялық ауру мен мырышпен созылмалы улануды атап өтуге болады. 
Салыстырмалы спецификалы аурулар деп өндірісте жиі кездесетін, бірақ кей 
жағдайда тұрмыстық жағдайда диагностика жасалатын ауруларды айтамыз. 
Психикалық бұзылыстармен сипатталатын салыстырмалы спецификалы кәсіби 
ауруларға сәуле ауруын, қорғасынмен, сынаппен, мышьякпен, пестицидтермен 
және басқа да заттармен улануды жатқызуға болады.

Спецификалы емес ауруларға мысалы, невроздар, жүйкелік-психикалық 
бұзылыстармен сипатталатын гипертониялық ауру және басқа да мысалы,



Өндіріс жағдайларындағы қауіп факторлары және психопрофилактика 61

конвейерде жұмыс істейтін, қалалық транспортта қызмет істейтін, жолаушы- 
лар тасымалдайтын электропоездарда машинист болып істейтін, яғни, 
эмоциялық жүктеме көп түсетін орындарда жұмыс істейтін адамдарда 
кездесетін ауруларды айтады. Мұндай нозологиялық формалар кәсіби фак- 
торлардан тыс жерлерде де кездеседі. Кәсіби ауру деп атау үшін олар белгілі 
бір өндіріс жағдайында нақты өндірістің зиянды әсерлерінен дамыған болуы 
керек.

Кәсіби аурулармен ауыратын азаматтарға заң жүзінде арнайы көңіл бөлініп, 
жеңілдіктер көрсетіледі.

Қолайсыз өндірістік жағдайлардың әсерінен асқынулар немесе алғашқы 
рет кәсіби емес аурулар пайда болуы мүмкін. Өндірістік зияндылықтан туатын 
биохимиялық, тамырлық, вегетативтік және басқа да патологиялық өзгерістер 
(вибрациялық ауру, улану және басқа да тізімде аталған кәсіби аурулар кезінде) 
атеросклероз, жүрек ишемиялық ауруы, миокард инфарктісінің ерте дамуына 
ықпал етеді, бұл жағдайда олар кәсіби ауруларға теңестіріледі. Шығу тегі кәсіби 
қызметке байланыссыз айқын немесе жасырын патология организмнің кәсіби 
зияндылықтарға сезімталдығын жоғарылатып, оны жайсыз өндірістік ортаға 
төзімсіз етеді. Осылайша, кәсіби патологияны ауырлататын, оның ағымын 
және нәтижесін нашарлататын, психоорганикалық синдром және ақыл 
кемістігі сияқты психикалық бұзылыстардың пайда болуын жеңілдететін 
аурудың бірі — алкоголизм. Сонымен қатар, бұрын ми шайқалуы сияқты 
жарақат алған дені сау адамдарда, жүргізуші мамандығын ерте алған жағдайда 
бірнеше айдан кейін (2 -3  айдан кейін) оптика-вестибулярлы бұзылыстар 
пайда болады, бұл бұзылыстар осы қызметті тастағаннан кейін жойылып 
кетеді. Осындай өзгерістер эндокриндік бұзылыстармен, эмоциялық қозғыш 
адамдарда да кездеседі. Осы тәріздес мәліметтер жүргізуші мамандығын алуға 
қарсы көрсеткіштер қатарына анамнезінде бас-ми жарақатының немесе 
эмоциялық тұрақсыз эндокринді-вегетативтік патологияның болуы болып 
табылады.

Кәсіби зияндылықтар физикалық, химиялық және биологиялық болуы 
мүмкін. Қазіргі замандағы күрделі өндірісте жағымсыз өндірістік факторлардың 
біріктірілген әсерлері кездеседі. Айтар болсақ, химиялық заттармен жоғарғы 
температура жағдайында жұмыс істеу тек организм қызуының көтерілуімен 
ғана қауіпті емес, сонымен қатар кейбір қосылыстар улылығының жоғарылауы 
да қауіпті болып келеді. Осылайша, организм қызуы көтерілген кездегі ги
первентиляция удың организмге көп енуіне себеп болады. Интоксикация 
ауыр физикалық жұмыс жасау үстінде (гипервентиляция, қан айналымының 
жылдамдауы) күшейеді, мысалы, биік таудағы жұмыс. Осындай жағдайда 
ауадағы улағыш газдың кішкене мөлшері болсын (мысалы, машинадан шыққан 
газ) сана шатасуымен, психимоторлы қозу немесе кома сияқты улану жағдайын 
тудыруы мүмкін, кейде өліммен аяқталып немесе деменцияға әкеліп 
соқтырады.

Осылайша психопрофилактикалық жұмыстарды жоспарлау үшін оларды 
ұйымдастыру және іс жүзіне асыру үшін патология туралы, оның себептерін 
және оларды болдырмас үшін жасалатын шаралар жөнінде жетік білім керек.
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Өндірісте психопрофилактика кәсіби аурулардың жалпы профилактикасы 
негізінде дамиды, ол үш бағытта болады:

1) заңды шаралар;
2) санитарлық-техникалық жұмыстар;
3) кәсіби зияндылықтарға организмнің тұрақтылығын жоғарылату үшін 

жүргізілетін жұмыстар.
Заңды іс-шаралар әр түрлі кәсіби зияндылықтарда қызмет етушілерге арналған 

жұмыс күнінің, жұмыс аптасының ұзақтығының нормаларынреттейді, 
жеңілдіктерге, жұмыс қабілеті жартылай немесе толық жойылған жағдайда 
компенсацияға кепілдік береді, зейнетақы тағайындау тәртібін анықтайды, 
жасөспірімдер мен әйелдер үшін жұмыс нормасы мен жағдайларын анықтайды.

Заңның орындалуы мен нормаларын бақылау санитарлық қадағалау арқылы 
іске асырылады, ол дұрыс ұйымдастырылса, алдын алу шаралары сипатына ие 
болады.

Оның мәні келесі санитарлық-техникалық шаралардан тұрады: пайдалануға 
тапсырылатын өндірістікнысандардың, машиналардың, механизмдердің, жаңа 
жабдықтардың санитарлық жағдайын бақылау; технологиялық үрдістерді және 
химиялық заттарды қауіпсіз түрлеріне алмастыру; шығарылған өніммен 
контактіде болмау және қашықтықтан басқаруды ұйымдастыру, шаңсыздандыруға 
бағытталған жұмыстар жүргізу; жабдықтарды герметизациялау; тиімділігі жоғары 
вентиляция жасау; жұмысшылардың индивидуалды қорғаныш заттарын дұрыс, 
жүйелі түрде пайдалану, оның тәртібін сақтауды бақылау; оларды нұсқаулықпен 
таныстыру және гигиенаны үйрету; токсикалық заттардың ауадағы МДК-сының 
жоғарылауын болдырмайтын жағдайларды бақылау және т.б.

Жалпы профилактикалық жұмыстардың үшінші бағыты — сауықтыру болып 
табылады, ол міндетті түрде алдын алу және кезеңдік медициналық тексеру- 
лерден, емдік-профилактикалық қоректендіру, витаминизация, өндірістік 
гимнастика, шаң мен газды орындарда жұмыс істейтін адамдарға ингаляция, 
массаж, физио және сумен емдеуден тұрады. Өндіріс жағдайындағы барлық 
жедел уланулар ерекше тіркеуге алынып, СЭС тексеруінен 24 сағат ішінде өтуі 
керек, созылмалы уланулар СЭС тексеруінен хабар алынған күннен бастап 
7 күн ішінде өтуі керек.

Тексеру нәтижелері арқылы алдағы санитарлық-техникалық және емдік 
шаралардың мазмұны анықталады.

Арнайы жұмыстар ілкі, салдарлық, үшіншілік психопрофилактикамен бай
ланысты болуы мүмкін. Сау адамдардағы жүйкелік-психикалық бұзылыстарды 
ескертуге бағытталған жұмыстар комплексін мысалға келтіреміз (ілкі психо
профилактика):

1) цехтарда және белгілі бір өндірісте, оның бөлімдеріндегі жұмыс сипатын 
және жұмыс жағдайынзерттеу;

2) өндірісте жұмыс істейтіндер арасындағы жалпы аурушаңдық ішінен 
жүйкелік-психикалық ауруларды зерттеу;

3) медико-санитарлық бөлімдегі психоневролог консультациясы, жұмыс- 
шыларды кезеңмен тексеру және диспансеризация жүргізу, осы мәлімет- 
терді талдау;



Өндіріс жағдайларындағы қауіп факторлары және психопрофилактика 63

4) жүйкелік-психикалық бұзылыстарға байланысты жоғары қауіптегі 
контингентті динамикалық бақылау, тіркеу, егде жастағы адамдарды, 
жасөспірімдерді, жоғарғы және орта білім беру оқу орнында оқып жүріп 
жұмыс жасайтындарды, жиі және ұзақ ауыратындарды, созылмалы кәсіби 
аурулармен ауыратындарды анықтау және т.б.;

5) 1-4 іс-шаралардың мәліметтерін талдау негізінде психопрофилактикалық 
жұмыстың жоспарын құру және оны медико-санитарлық бөлімнің жал- 
пы кешенді жоспарына енгізу;

6) жұмысқа тұратындарды алдын ала тексеру және психикалық денсаулығына 
байланысты кәсіби түрде таңдап алу;

7) заңдық нормативтерді және техникалық қауіпсіздік және индивидуалды 
қорғаныш ережелерін сақтауды қатаң бақылау;

8) профилактикалық ем жүргізу — спецификалы, нақты кәсіптік зиянды- 
лықтарға бағытталған және қоршаған ортаның зиянды әсеріне ОЖЖ-нің 
және организмнің қарсылық әсерінің жоғарылауын қамтамасыз ететін 
спецификалы емес ем;

9) зиянды әдеттермен және алкоголизммен күресу;
10) арнайы топтарды керекті дағдыларға үйрететін психогигиена бойынша 

жұмыс жүргізу (қажу мен невроздың және т.б. профилактикасы); арнайы 
дайындалған бағдарлама бойынша жұмыстар, өндірістік-техникалық 
оқыту жүйесіне енгізілуі мүмкін;

11) кең психогигиеналық үгіттеу, ағарту жұмыстарын жүргізу.
Осы мақсатта жергілікті және радиотрансляциялық торап бойынша үзіліс 

кезінде мәліметтер беру, стационарлық және көшпелі қабырға газеттерін әдемі 
безендіру, санитарлық бюллетень шығару, жұмыс істейтіндер мен оқитындарға 
психогигиеналық өзекті тақырыптарға нұсқаулар беру, денсаулыққа арналған 
тақырыптық кештер өткізілуі қажет.

Екіншілік психопрофилактика мақсаты басталған жүйке-психикалық 
бұзылыстардың ауырлауы мен рецидивтерін болдырмау үшін, сонымен қатар 
оның асқынуының алдын алу болғандықтан, оның негізі ерте этиологиялық 
диагностика жүргізу болып табылады. Бұл ең алдымен, дерттің кәсіби фактор- 
лармен байланысты немесе байланыссыз екенін анықтайды. Бұл үшін диагно
стика кезінде анамнез мәліметтері талқыланып, жиналады, зертханалық 
көрсеткіштермен бірге клиникалық зерттеудің нәтижелері салыстырылады 
(соматикалық, неврологиялық, психологиялық).

Анамнезінде аурудың жұмысқа тұруынан бұрынғы аралықтағы денсаулық 
жағдайына көңіл бөлінеді, алғашқы медициналық зерттеу нәтижелері ескеріледі. 
Қазіргі кездегі патологияның сол кезде байқалмауы кәсіби ауру диагнос- 
тикасының критерийлерінің бірі болып табылады. Аурудың кәсіби зиянды- 
лықтармен байланысы анықталады, оның сандық бағасы беріледі (ұзақтығы, 
үздіксіздігі, әсер интенсивтілігі) зиянды факторлардың сапалық сипаты 
анықталады, осы мәліметтердің патологиялық өзгерістердің динамикасымен, 
айқындығымен арасындағы байланыс салыстырылады. Арасында байланыстың 
болуы кәсіби аурулардың пайда болу жиілігін жоғарылатады. Осылайша, сынап, 
марганец фосфорорганикалық қосылыстармен уланғанда және басқа да кәсіби
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патология түрлері кезінде астенизациямен, интелектуалды-мнестикалық 
төмендеу, ой жұмысы кезіндегі жоғары шаршағыштық, тұлға құлдырауымен 
көрініс беретін энцефалопатия дамуы мүмкін. Сол салада жұмыс істейтін 
адамдардағы патологияның ұқсастығын және өндіріспен байланысы жоқ ауру 
белгілерінің пайда болуын анықтау маңызды болып табылады.

Жағдайды талдау кезінде психопатологиялық жауаптың сипаты (экзогенді 
және эндогенді түрдегі реакция), оның соматикалық, неврологиялық өзгерістерге 
және лабораториялық зерттеу көрсеткіштеріне байланыстылығы ескеріледі. 
Психопатологиялық жауап берудің экзогенді түрінде және сәйкес анамнес- 
тикалық мәліметтер болғанда, ағзада улы заттардың немесе зат алмасу, 
эндокринді және басқа да бұзылыстар зияндылықтары әсерінен дамыған 
соматопсихикалық параллельдің болуы жүйке-психикалық өзгерістермен кәсіби 
ауру диагнозын айқындай түседі.

Осылай тітіркенген әлсіздік көріністерімен және ұйқының бұзылуымен 
астениялық симптоматиканың пайда болуы, қорғасынмен жұмыс істейтін 
адамда апатияның, жоғары шаршағыштықтың, ұмытшақтықтың үдеуі созыл- 
малы уланудың болу мүмкіндігін білдіреді.

Қызыл иек қырындағы қорғасындық жиек, гипохромды анемия, қанда 
базофильді-дәнді эритроциттердің көп болуы, ретикулоцитоз, порфиринурия, 
зәрмен қорғасынның бөлінуі, бауырдың функциялық жеткіліксіздігі, полинев
рит сияқты белгілердің болуы тұжырымның дұрыс екендігін дәлелдейді.

Ауруды анықтау терапияны бастауға мүмкіндік береді, оның шарты — кәсіби 
зияндылықтармен жұмысты тоқтату болып саналады. Организмнен улы 
заттардың шығарылуына, жойылуына, ыдырауына шаралар қолданылады, 
патогенетикалық, синдромальды терапия жұмыстары жүргізіледі, жалпы 
әлдендіретін шаралар қолданады. Жағдайдың синдромологиялық құр^ілымына 
байланысты психофармокологиялық басушы және әлдендіретін терапия 
тағайындалады, витаминдер қолданылады, ноотроптар, тағы басқа психоэнер- 
гетикалық заттар, жеке тұлғалық реакцияларда — психотерапия тағайындалады. 
Егер психиканың патологиялық өнімі психотропты дәрілермен толық және тез 
басылатын болса, кәсіби патология кезіндегі психопатологиялық дефицитарлы 
психопатологиялық симптоматика (психоорганикалық синдром, амнестикалық 
синдром, ақыл-естің кемдігі) аса тұрақтылығымен ерекшеленеді. Емдеу және 
айықтыру жұмыстарының тиімділігін көтеру үшін белсенділік пен жігерлілік 
қажет. Көбіне курорттарда емделу жақсы нәтиже береді.

Кәсіби аурулар кезіндегі үшіншілік психопрофилактиканың өзіндік ерек- 
шеліктері бар. Егер кәсіби емес ауруларда оның жоғарғы тиімділігінің көр- 
сеткіші — аурудың кәсіби деңгейі төмендемей ем қабылдағаннан кейін бұрынғы 
жұмыс жағдайына қайта оралуы болып табылса, айқын кәсіби патология кезінде 
мұндай мүмкіндік болмайды. Емдеу нәтижесіндегі жетістіктердің тұрақтылығына 
сенім тек адамның бұрын өндірісте ауру туғызған агентпен кездеспейтіндігіне 
кепілдік болғанда болады. Сондықтан үшіншілік психопрофилактиканың 
міндеті — адамның кәсіби зиянды әсерлермен байланыста болмайтын өндіріске 
қайта квалификациядан өткеннен кейін өзінің бұрынғы кәсіби деңгейіне жетуі 
болып табылады. Квалификация өзгерту қиындықтары кезінде, кәсіби емес
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аурулармен салыстырғанда, науқастың 3-топ мүгедектікте болған кезеңі 
қолданылуы мүмкін. Жас организмнің жоғары бейімделгіштік мүмкіндіктеріне 
байланысты үшіншілік психопрофилактика нәтижесі жастарда, ересек адамдарға 
қарағанда, тиімдірек болады.

Жалпы өндірістік орындарда кәсіби аурулармен ауырмайтын көптеген 
психикалық аурулар қызмет жасайды (3,5%, егер алкоголизмнен зардап 
шегетіндерді санамаса). Сөз созылмалы аурулар жөнінде болып отыр, оның И — 
эндогенді психоздар (шизофрения, эпилепсия, маниакальды-депрессивті пси
хоз), психопатологиялық симптоматикамен бас-ми жарақатынан кейін болатын 
резидуальды көріністер — И соматогенді, инвалюциялық және басқа психикалық 
аурулар — И құрайды. Арнайы жүргізілген зерттеулер, осы аурулардың жоғарғы 
кәсіби деңгейде жұмыс істеп, еңбекте алған шағымдары аз екенін дәлелдеген. 
Психикалық ауру пайда болған әрбір жағдайда олардың әрқайсысының 
клиникалық ерекшеліктерін ескере отырып, жүйелі белсенді диспансерлік 
бақылау жақсы ұйымдастырылса, ыңғайлы еңбек жағдайын қарастыратын 
болса, уақыт өте психикалық жағдайының өзгеруіне қарай психикалық 
науқастарды қарапайым өндіріс жағдайына икемдеуді кеңінен қолдануға бо- 
лады.

Өндіріс орындарындағы психопрофилактиканы ұйымдастыру және 
психоневрологиялық көмек жергілікті жағдайларға және қажеттіліктерге бай- 
ланысты құралады. Ыңғайлы нұсқасы — үлкен зауыттарда медико-санитарлық 
бөлімнің болуы, психоневрологиялық диспансерде аудан кәсіпорындарында 
жұмыс істейтіндерге арнайы көмек көрсететін өнеркәсіптік психиатр кабинетінің 
қызмет етуі, ірі көлемдегі кәсіпорынды немесе бірнеше зауыттар мен 
фабрикаларға қызмет көрсететін емханадағы психоневролог қызметін 
ұйымдастыру, ведомстволық бағынышты психогигиена, психопрофилактика 
орталықтарын құру болып табылады. Қарапайым нұсқа құрамына диспансерлік 
бақылау, элементарлы психоневрологиялық көмек көрсету, цех дәрігерлік 
бөлімшесінің арнайы дайындығынан өткен бөлімшелік терапевт, медико- 
санитарлық бөлімнің немесе емхана невропатологының тарапынан сауықтыру 
шаралары мен медициналық білімді уағыздау, әр түрлі мамандардың жұмыс- 
шыларды жоспарланған медициналық тексеруден өткізуі кезінде психонев- 
рологтың кезеңдік тексеруі, психоневрологиялық диспансер дәрігерінің жүйелі 
түрде бақылауы кіреді.

Осы кезге дейін алкоголизмді анықтаумен және емдеумен тек арнайы емдік- 
профилактикалық орындар ғана айналысты. Қазіргі уақытта ішімдікпен басты 
күресті өндірістік орындарда іске асыру көзделіп отыр, бұл міндет кәсіпорындарға 
қызмет көрсететін жалпы медициналық емханалар және ведомстволық емха- 
налар, денсаулық сақтау орындары, медико-санитарлық бөлімдердің дәрігерлері 
және орта медициналық қызметкерлер күшін қолданып іске асырылады. Керек 
жағдайларда қалалық немесе аудандық денсаулық сақтау органдарының шешімі 
бойынша құр^ілыс және транспорт ұйымдарына, кәсіпорындарға қызмет ететін 
емханаларда немесе медико-санитарлық бөлімдер жанынан наркологиялық 
кабинеттер ұйымдастырылады. Наркологиялық кабинеттердің міндеті алкого
лизмнен зардап шегетіндерді ерте анықтап, оларды есепке алып, кешенді ем
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жүргізу және диспансеризация, ішімдікке қарсы үгіт және профилактика ша- 
раларын жүргізу болып табылады. Кабинет жұмысы әкімшілікпен, кадрлар 
бөлімімен, зауыт комитетімен, маскүнемдікпен күрес комиссиясымен тығыз 
байланыста жүргізіледі. Наркологиялық кабинетке есепке алу пациенттің 
тұрғылықты жеріндегі психоневрологиялық диспансерді (егер болса, 
наркологиялық диспансерді) міндетті түрде хабарландыру арқылы жүргізіледі. 
Есептен шығару үшін ішімдікті толық тыйғаннан 3 жыл өткеннен кейін бола- 
ды, ол объективті мәліметтермен дәлелденуі керек. Есепте тұрғандар жылына 
2 рет наркологтан тексеруден өтіп тұрады, әрбір 6 айда бақылау нәтижелері 
туралы мәліметтер тұрғылықты жердегі диспансерге жеткізіліп тұрады. 
Науқастарға көрсетілетін емдік көмек көлемі психоневрологиялық 
диспансерлердегі наркологиялық кабинеттегідей болады. Белсенді емнен кейін 
қосымша қуаттандыратын терапия тағайындалады. Кейбір ірі өндіріс орында- 
рында белсенді ем жүргізу үшін профилакторийлер, күндізгі немесе түнгі ста- 
ционарлар жұмыс істейді. Қуаттандырғыш қосымша терапияның мақсаты — 
ішімдікке деген теріс көзқарасқа жеткізу және спирттік ішімдіктерді пайдалануды 
сенімді түрде тоқтату. Ішімдікке қарсы жұмыстардың маңызды бөлігі — 
науқастардың тұрақты психотерапиялық ұжымын құру және емге қарсылық 
көрсететін және ішімдік ішу дәстүрін таратушы адамдарды бөлек емдеу (изо- 
ляциялау) болып табылады. Бұндай ауруларға тіпті, қоғамдық-әлеуметтік ша- 
ралардан бастап, күштеп емдеу шаралары да қолданылады. Наркологиялық 
кабинеттердің мақсаты — ішімдікке қарсы белсенді күрес, сауыққандарды 
еңбекке тарту, орналастыру, көпшілік жерлерде және өндірісте жетістікке 
жетулерін қамтамасыз ету, олардың отбасылық бейімделуіне көмек беру болып 
табылады.

СОМАТИКАЛЫҚ АУРУЛАР, ПСИХИКАЛЫҚ БҰЗЫЛЫ СТАР, 
ПАЙДА БОЛУ ҚАУПІ ЖОҒАРЫ КОНТИНГЕНТ РЕТІНДЕ
Ми нейрондарының жоғарғы реактивтілік қасиеті ОЖ Ж -нің басты 

қызметімен түсіндіріледі, оның реттеушілік қасиеті организмдегі гомеостазды 
тұрақты ұстап, қалпына келтіруге бағытталады. Зерттеу мәліметтері бойынша, 
оттегі жетіспеушілігіне, қаңқалық бұлшықетпен салыстырғанда, жүрек 
бұлшықеті 5 есе сезімтал болып келеді, ал мидың сезімталдығы 15 есе жоғары. 
Жүректің ишемиялық ауруы, миокард инфаркты кезінде психикалық бұзылыстар 
тұрақты көрініс беретіні осыдан түсінікті; жиі аффективті бұзылыстар, ұйқының 
бұзылысы және т.б. бұзылыстар жағдай өршігендегі соматикалық көріністерден 
де ерте көрініс береді (жүрек аймағында ауру сезімі, ауа жетіспеу сезімі және т.б.). 
Бұл жағдайда психопатологиялық симптоматика соматикалық (инфекциялық) 
аурулардың нәтижесі және оның белгісі болып табылады. Осы және аурудың 
тағы басқа белгілері дертке тән заңдылықтарды көрсетеді: яғни, өткірлігі, 
сатылығы, ағымы мен аяқталу үрдістерінің үлкен диагностикалық және 
болжамдық маңызы бар. Негізгі ауруды белсенді түрде емдеу (соматикалық, 
инфекциялық) психикалық бұзылыстарға қатысты негізгі профилактикалық 
шара болып табылады.
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Соматикалық стационарда сандырақпен, галлюцинациялармен, психомо- 
торлы қозумен ауыратын тіпті бір ғана науқастың пайда болуы тез арада бүкіл 
бөлімше өмірін өзгертеді. Психоз қоршаған ортаға ауыр әсер етеді: түнгі уақытта 
күшеюі, соматикалық аурулардың психикалық қозуы, соматикалық күйзеліске 
шалдыққан аурулардың демалуына кедергі жасайды. Психоздық жағдайлардың 
дамуы науқастармен жұмыс жүргізуді қиындатады, диагностикалық және емдеу 
шараларын жүргізу мүмкін болмайды, соматикалық жағдайдың одан әрі на- 
шарлауына ықпал етеді, өмірге қауіп төндіреді. Психикалық бұзылыспен бірге 
жүретін сыни көзқарастың жетіспеушілігі жүріс-тұрысының дұрыс болмауына 
және ожар қылықтарға әкеліп соғады, ал соматогенді депрессиялық жағдайлар 
суицидалды үрдістерімен қауіпті. Күрделі, ауыр соматикалық ауру жағдайында 
психикалық бұзылыстар пайда болуына кедергі жасау және психопатологиялық 
синдромның алғашқы белгілерін уақытылы танып, аурудың асқынуын тоқтату 
үшін дәрігерге арнайы білім керек. Динамикада барлық психопатологиялық 
симптоматиканы дұрыс ескеру соматикалық ауруларды болжауға бағалы 
мәліметтер береді.

Психопатологиялық симптоматика этиологиясы ретінде соматикалық 
аурулардың рөлін тек соматогенді әсерлермен байланыстыруға болмайды. 
Соматикалық аурулардың маңызды көзі — психогения болып табылады. 
Теріс эмоция, қорқыныш, аурудың өз өмірі үшін үрейі, жағымсыз тексеру- 
ге реакциясы, емдеу процедураларының ауырлығы, ауруды ауруханаға 
жатқызу — осылардың барлығы психогенияның дамуына жағдай жасайды. 
Соматикалық зардап шегу науқасты әлсіретіп, реактивті жағдайлардың, 
невроздық реакциялардың пайда болуын жеңілдетеді. Астенизация, 
психиканың әлсіздігі, психожарақаттық ситуациялар соматикалық аурулардың 
барысына қарай күшейеді. Реактивті жағдайлар аурудың жедел кезеңінде 
ғана емес, жедел кезең басылғанда ж әне науқастың дертінің сипаты, 
асқынулары мен салдары жөнінде түсінігі жоғарылаған алыс кезеңдерде де 
бақыланады. Соматикалық науқас күйзелісінің басты тақырыбы ол — 
зақымдалған мүшенің жағдайы, дерт, оның нәтижесі және оған байланысты 
әлеуметтік жағдай.

Соматикалық аурулар кезінде невротизация, тұлғаның ипохондриялық 
дамуы, депрессивті және үрейлі жағдайлардың дамуына дәрігердің өзі ықпал 
етуі мүмкін, оның науқаспен теріс қарым-қатынасы және айтқан сөздері не
месе науқастың дәрігер әрекеттерін дұрыс түсінбеуі аталған бұзылыстарға 
әкелуі мүмкін. Дәрігер қателігінің әсерінен болатын дертті жағдай — ятрогения 
деп аталады, бұл жағдай науқас үшін соматикалық патология жағдайынан да 
ауыр соғуы мүмкін. Ятрогенияның алдын алу үшін жалпы дәрігерлік мәдениетті 
күшейту керек, медицина мекемелерінде деонтология принціпін сақтау керек, 
медициналық қызметкерлерді психотерапиялық әсер ету әдістерімен таны- 
стыру керек. Соматикалық катастрофа кезіндегі психикалық өзгерістердің 
сипатын, динамикасы мен айқындылығын анықтайтын басты факторлар ішінде 
негізгі рөлді науқастың тұлғалық ерекшелігі, сонымен бірге, дәрігердің 
психологиялық әсері және басқа факторлар: отбасы, қызметке оралу мерзімі 
және т.б. алады.
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Қазіргі уақытта соматикалық катастрофаны басынан өткерген, ауыр опера- 
циядан өткен ауруларға ғылыми негізделген жүйе сатылы психогигиеналық, 
психопрофилактикалық психотерапиялық шаралар қолданылады. Бұл әдістің 
міндеттері ауру нәтижесінде өзгеріске ұшыраған өмірлік жағдайларға тұлғалық 
көзқарастар жүйесін қайта құру процесін жеделдету болып табылады. Бұл 
міндеттерді шешу үшін мынадай әдістер қолданылады:

а) бөлімшенің жалпы психотерапиялық жағдайының әсері;
б) емдік іс-шаралар кешеніне рационалды психотерапия және аутогенді 

жаттығуларды қосу;
в) психотропты препараттарды қолдану;
г) емдік дене шынықтырудың психотерапиялық әсерін қолдану;
д) қатал төсек мерзімін және стационарда болу ұзақтығын қысқарту;
е) ятрогенияның алдын алу, ауруханалық режимнің және күнделікті өмір 

белсенділігінің тиімсіз шектелуімен күрес;
ж) аурудың туыстарымен психотерапиялық және ақыл-кеңес жұмыстарын 

жүргізу;
е) ауруды бұрынғы еңбек жағдайына оралуға ынталандыру және әлеуметтік 

белсенділікке ынталандыру.

БАЛАЛЫҚ ЖӘНЕ ЖАСӨСПІРІМДІК 
ШАҚ ПСИХИАТРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ 

ЖӘНЕ ПСИХОПРОФИЛАКТИКА М ӘСЕЛЕЛЕРІ
Адамның психикалық саулығының негізі ерте балалық шақтан қалыптасады. 

Сондықтан, бала өмірге келгеннен бастап оның тәрбиесі мен дамуын қадағалап 
отыру керек. Баланың психикалық жағдайына дұрыс көңіл бөлу керек, себебі 
16 жасқа дейінгі кезеңде психикалық бұзылыстарға ұшырау қаупі жоғары бо- 
лады. ОЖЖ дамуының жетіспеушілігі мен оның жауап беру жеткіліксіздігінен 
балалардың қалыпты жағдайда және патология кезінде де жүйкелік-психикалық 
реакциялары өзіне тән ерекшеліктерімен сипатталады. Невроздар мен 
психоздардың ағымы және нәтижелері ересек адамдармен салыстырғанда 
өзгеше.

Ересектерге қарағанда балалар сыртқы ортаның әсеріне көбірек тәуелді 
болады. Бала организмі тек өмір сүріп қана қоймайды, сонымен қатар, өседі, 
дамиды, психикалық процестері қайта құрылып отырады. Мұның өзі бейім- 
делгіштік механизм күшін керек ететін үлкен жүк болып табылады. Типті 
психикалық дамуында ауытқулары бар, даму ерекшеліктері өзгерген балалар 
аса қиын жағдайға түседі.

Жалпы ауруларға байланысты (соматикалық, инфекциялық), микроәлеуметтік 
ортаның жағымсыз әсерлеріне байланысты кейде өсу тежеледі, жеке психикалық 
функцияларға қатысты жалпы немесе жеке психикалық даму тежеледі. Жалпы 
психикалық жетіспеушілік кейде ақыл аздық немесе олигофрения — кемақылдық 
түрінде көрінеді немесе квалификацияланады. Басқа бір жағдайларда психикалық 
даму жетіспеушілігі әлсіз байқалады және ересектерде балалық, аңқаулық
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ретінде көрініс береді, психикалық инфантилизм түрінде бағаланады. Әдетте, 
психикалық инфантилизмге физикалық инфантилизм сәйкес келеді. Бұндай 
адамдарда 25-30 жаста жасөспірімдік бейнесі сақталады, дене салмағының, 
бойының жетіспеушілігі байқалады, екіншілік жыныс белгілері нашар дамыған 
болады. Ой-пікірінің жетік дамымауы себебінен мұндай адамдар өзгелердің 
ықпалына түсіп кетеді, күшті және авторитетті кісілердің пікіріне бағынады, 
өзгенің еркін орындайтын пассивті орындаушы болады. Инфантилизммен қыз 
балалар мен жігіттер асоциальды ортаға түскенде олар осы ортаға сәйкес өмір 
стилін жеңіл қабылдайды. Олар спирттік ішімдіктерді қолдануға үйірленеді. 
Қылмыстық әрекеттер жасаулары мүмкін.

Жеке психикалық функциялар дамуының тежелуі психикалық дамудың 
жалпы теңсіздігіне — асинхронияға әкеліп соқтырады. Осындай жағдайда 
сақталған психикалық функциялар, осындай жетіспеушілік болған жағдайда 
соның орнын толтыру үшін қарқынды дами бастайды, кейде ол біржақты 
дарындылық түрінде көрінеді, психикалық теңсіздіктің айқындылығын 
көрсетеді.

Даму біртексіздігі тежелусіз-ақ жүйелер мен мүшелердің әдеттегіден күшті 
жетілу нәтижесінде де болады. Бұл құбылыс акселерация деп аталады. Акселе
рат жасөспірімдер мен жастардың бойлары ата-анасынан ұзын, сүйек-бұлшықет 
жүйесі жақсы жетілген; олар жыныстық қатынаста да және өздерінің физикалық 
белгілері бойынша ерте дамуларына, басқа жынысқа деген қызығушылықтарының 
ерте дамуына байланысты олар ерте үйленіп, балалы болуларына болар еді. 
Бірақ берік социалды жағдайдың болмауы, материалдық және моральдық 
дербестіктің болмауы, ең бастысы, психологиялық дайындықтың болмауы 
оларға өз отбасын құруға мүмкіндік бермейді. Қазіргі өмір жағдайына байла- 
нысты, қарым-қатынас және ақпарат құралдарының қолжетімділігіне (газет, 
журнал, радио, теледидар, кино) байланысты көптеген балалар өткенмен 
салыстырғанда жылдам, интелектуалды түрде дамиды. Нәтижесінде тұлғалық 
ерекше маңыздылығын сезіну, өзінің құрдастары қатарында басымдылығы 
жөнінде иллюзия, қызығушылықтарының жасына сәйкес еместігі кейде кон- 
серватизмге және ересектердің біржақтылығына қарсы (ата-ананың, 
оқытушылардың) наразылық тудырады. Өмірлік тәжірибесі болмай тұра өзін 
танытуға ұмтылу, ситуацияларға ересек көзқарастың болмауы конфликтіге 
әкеліп соқтырады. Нәтижесінде барлығынан түңілу, депрессивті реакциялар 
түрінде жасөспірімнің өзі зардап шегеді. Балаларда психикалық дерттің баста- 
луы жастық криздік кезеңдермен ұштасады.

Жастыц криздер немесе криздік кезеңдер деп адамның биологиялық және 
әлеуметтік функциясының өте интенсивті қайта құрылуы жүретін өмір 
кезеңдерін айтамыз, бұл кезде сыртқы орта әсерлеріне сезімталдық жоғарылайды, 
ауру туындау қаупі өседі. Криз индивидумның психикалық дамуының, жүріс- 
тұрыстың жаңа мотивтерімен және алға қойылатын жаңа әлеуметтік талапта- 
рымен жаңа сапалық сатысының басталуын білдіреді.

Балалар психологиясы мен психиатриясында 3 негізгі криздік кезең бөлінеді: 
3, 7, 12, 15 жас. Барлық криздік кезеңдердегі психикалық жауаптарға жалпы
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тән ерекшеліктер болады: балалар ашуланшақ болады, тітіркенгіш, тыңдамайтын, 
ересектермен қатынаста айқын негативизм танытады.

3 жастағы жастық криздің маңызы баланың барлық айтқандары ересектер 
тарапынан орындалатын, жүріс-тұрыстың реактивті формасынан «Мен» деген 
жүйенің (өзіндік сана) пайда болуы және бәрін «өзім жасаймын» («Мен өзім») 
деген ұғымдардың пайда болуымен жүретін белсенді формаға ауысуында болып 
табылады.

7 жастағы жастық криз негізі — әлеуметтік, өзіндік сананың оянуы болып 
табылады. Өзін іс-әрекет субъектісі ретінде бағалау сатысынан адамзаттық 
қарым-қатынас жүйесіндегі субъект ретінде бағалауға көшуі. Бала өмірін тол- 
тыратын ойын, шынайы әлеуметтік өмір қажетгіліктеріне сәйкестігін жоғалтады, 
бұл жағдайда жүйелі оқу бастамасы осы жас кезеңінің кризистік ситуациясын 
нивелирлеуге қабілетті болады.

Жасөспірім шақтағы кризис аса жедел және ұзақ мерзімді болып табылады, 
ол пубертатты криз деп аталады. Криз мазмұны өзін таныту мен өз пікірін 
ұстануға қажеттіліктің басымдылығынан тұрады, бұл қажеттіліктер кейбір 
жағдайларда жасөспірімнің социалды және психикалық дамуында синхрон- 
дылықтың болмауына байланысты жиі көрініс бермей қалады. Объективті түрде 
есею, таным шеңберінің кеңеюі, жаңа қызығушылықтардың пайда болуы кезінде 
жасөспірім әлеуметтік сала тарапынан ересектерге тәуелді болып қала береді, 
сондықтан оның көп істері шындықпен араздыққа алып келеді. Жиі байқалатын 
қарқынды жыныстық даму, әсіресе, ер балаларда эндокриндік, вегетативтік 
өзгерістермен және соматопсихикалық дисфункциялармен көрінеді. Психо- 
жарақаттаушы факторлардың әсерімен организмнің реттеуші функциясының 
бұзылуы кезінде невроздық реакциялар, депрессивтік жағдайлар оңай дамиды, 
пубертатты криз кезінде алғаш эндогенді психикалық аурулар, атап айтсақ, 
шизофрения жиі көрініс береді.

Бұл жаста психикалық патология диагностикасының ерекше қиындығы, 
аурудың бастапқы симптомдары пубертатты кризге және акселерацияға тән 
психикалық сфераның және жүріс-тұрыстың әрқилы диссоциациясын бей- 
нелейді. Жыныстық жетілу кезеңіне ешқандай дертсіз-ақ эмоциялық тұрақ- 
сыздық, жоғары қозғыштық, импульсивтілік, қарқынды қиял ойыны, ересек- 
тердің пікірін қабылдамау және құрдастарының пікіріне сезімталдық тән. 
Суреттелген психикалық ерекшеліктер, психикалық және физикалық даму 
деңгейіндегі максималды диспропорциялар, жүріс-тұрыстың әр түрлі бағытталған 
мотивтері әлеуметтік бейімделудің қиындықтарын туғызады және жиі тәртіптің 
бұзылуының және жасөспірімдердің қоғамға қауіпті әсерлер көрсетуінің себебі 
болады. Жүріс-тұрыс бұзылысының профилактикасы үшін олар жөнінде жал- 
пы болса да түсінік болуы керек.

Балалар мен жасөспірімдерде байқалатын жүріс-тұрыс бұзылысы негізінде 
жатқан әр түрлі реакциялар 4 типке бөлінеді: бас тарту реакциясы, оппозициялық, 
имитация және компенсация.

Бас тарту реакциясы бірдемеден айырылған кездегі баланың немесе 
жасөспірімнің эмоциялық күйі бұзылған жағдайларда дамиды: интернатқа 
орналастыруға байланысты отбасынан бөліну, ата-анасының ажырасуы
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себебінен олардың бірінен ажырау, жаңа тұрғылықты орынға көшуге байла- 
нысты достарынан ажырау. Бұл кезде бала тамақтан, қарым-қатынастардан, 
ойыннан және т.б. бас тартады.

Оппозициялық реакция отбасында іні немесе қарындас пайда болуына бай- 
ланысты шамадан тыс жүктемеден немесе жасөспірім өзіне бөлінетін көңілдің 
азаюынан пайда болады, анасының күйеуге шығуы және басқа да себептерге 
байланысты дамиды. Суицидальды әрекеттердің, үйден қашудың, бұзақылық 
істердің мотиві болып өзіне көңіл аударту, өзін басқа жауыз адамдардың 
ықпалымен болған ситуация құрбаны етіп көрсету болып табылады.

Имитация реакциясы өзге тұлғаға немесе бейнеге — кино жұлдызына, 
тәрбиешіге, құрдасына еліктеумен көрініс береді. Имитация реакциясы егер 
еліктеу объектісі антисоциалды тұлға болса социалдық нормалардың бұзылуына 
себеп болады. Теріс имитация реакциясы өзін қандай да бір бейнеге қарама- 
қарсы ұстауға талпынысымен көрініс береді: маскүнем баласының спиртті 
ішімдік ішпеуі; пайдақор отбасында өскен жасөспірім немесе қыз-жігіттердің 
материалдық көмектен бас тартуы. Имитацияның теріс реакциясы шеңберінде 
эмансипация реакциясы пайда болуы мүмкін, ол — жасөспірімнің өз құқығы 
мен еріктілігі үшін күресі.

Компенсация реакциясы — кейбір жетіспеушіліктерді толықтыруға бағытталған: 
физикалық әлсіз жасөспірім өз қатарына ой еңбегі арқылы теңесуге тырысады, 
үздік оқиды, өзінің энциклопедиялық білімімен таң қалдырады.

Гиперкомпенсация реакциясы жасөспірімнің әлсіздік танытқан саласында 
табанды дайындалып, аса жоғары нәтижелерге жетуімен көрініс береді. Бала
лар мен жасөспірімдерге ортақ аталған реакциялардан өзге жасөспірім шақ 
үшін арнайы реакция түрлері бөлінеді: эмансипация реакциясы, құрдастарымен 
топталу реакциясы, әуестену реакциясы (хобби-реакция), сексуалды әуестікке 
байланысты реакциялар. Эмансипация реакциясы туралы жоғарыда айтылды.

Күрдастарымен топ құру реакциясы белгілі бір деңгейде инстинкт түрінде 
детерминирленген; өз лидері бар жасөспірімдік топтардың құрылуымен, топ 
ішінде рөлдердің бөлінуімен, өздерінің нақты территорияларын бөлумен си- 
патталады. Көптеген қылмыстарды осындай топ жасөспірімдері жасайды. 
Әуестену реакциясы балалардың ойыны тәрізді жасөспірім шаққа тән қасиет. 
Әуестіктің әр түрі болады: құмар ойындары, байлық жинауға құмарлық, лидер 
болуға құмарлық және интеллектуалды-эстетикалық және т.с.с. Әуестік 
жасөспірімдердің бар ой-санасын билеп алған кезде жүріс-тұрыстық бұзылыстар 
дамиды, оқуға және еңбекке қарсы қояды, әлеуметтік нормалардың бұзылуымен 
байланысты.

Сексуалды әуестік реакциялары — тікелей жыныстық қозудың іске асыры- 
луына бағытталған (онанизм, өтпелі гомосексуализм) немесе терең жасырын 
сексуалды күйді білдіреді (суицидальды әрекет, агрессия актілері). Жасөс- 
пірімдердің сексуалдылығы әртүрлі тітіркендіргіштер әсерінен пайда болады, 
тұрақсыз, аса сезімтал және патологиялық түрге оңай ауысады.

Барлық суреттелген реакциялар қалыпты жағдайлармен қатар патологиялық 
психикалық реакцияның да көрінісі болуы мүмкін. Патологиялық реакциялардын 
қалыптасуы бірнеше себептермен ерекшеленеді (Личко А.Е., 1983): олар сандық
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жағынан күшейген және оларды тудырған жағдайдың маңыздылығына сәйкес 
емес; генерализациялануға бейім, осы ситуацияның шегінен шығып, 
патологиялық реакция туындатқан микротоп шекарасынан асып, таралуға 
бейім; әр түрлі ситуацияларға, жауаптың стереотипіне айналуға бейім; әлеуметтік 
бейімділікті жоюға әкеп соқтырады.

Сипатталған реакциялар нәтижесінде жүріс-тұрыс патологиясы туады. Оның 
негізгі варианты делинквентті жүріс-тұрыс болып табылады, ол — заң 
бұзушылықтар, жұмысқа бармау, сабақтарды жіберу, ұсақ бұзақылық, ұсақ 
ұрлық, қоғам тәртібін бұзу.

Делинквенттіліктің қарапайым себебі тәрбиенің жетіспеуі, бақылаудың 
жеткіліксіздігі болып табылады. Бұл жағдайға толық емес немесе ажырасқан 
жанұядағы тәрбие және соғыс кезіндегі жетімдік алып келеді. Мінез аномали- 
ясы бар адамдардың асоциалды орта зияндылығына ұшырау мүмкіндігі жоғары. 
Делинквенттілікке жақын жүріс-тұрыстың патологиялық нұсқалары үйден қашу 
және жасөспірімдердің қаңғыбастығы болып табылады. Осы сияқты әрекеттер 
мотивтерінің арасында сауық-сайранға талпыну, жазалау қорқынышы, 
үлкендердің қатаң талабына немесе көңіл аудармауына қарсы наразылық 
көрсету. Кей жағдайда үйден қашулар жиі құб^ілысқа айналады. 1972 ж. АҚШ-та 
1 млн үйден қашу тіркелген.

Қоғамда үрей тудыратын жүріс-тұрыс нұсқаларына жасөспірімдердің 
ішімдікке үйір болуы және есірткі қолдануы жатады. Кеңес авторлары 
мәліметтері бойынша, мектепте оқитын тәртібі нашар жасөспірімдердің 14 пай- 
ызы спирттік ішімдік қолданады, милицияда балалар бөлмесінде есепте 
тұрғандардың 13 пайызында алкоголизм диагностикаланған. Алкоголизмге 
бейімдейтін осы факторлардан басқа отбасылық жайсыз қатынастар және ата- 
ананың ішімдік қолдануы, дұрыс тәрбие бермеу, сонымен қатар, мінез-құлық 
патологиясын (психопатия) айтуға болады.

Тұрғындардың көпшілігі есірткі заттарын қолданатын шет елдерде 
жасөспірімдердегі алкоголизм мәселесі екінші орынға қойылады. Осы ғасырдың 
50-ші жылдарында Жапонияда басталып және АҚШ, Англия, Канада, Швеция, 
Испания, Оңтүстік Америка елдері, Нидерланды, ФРГ, Австрия, Финляндия 
және т.б. басқа елдерде таралған наркотиктер эпидемия сипатын алды. Амфе
тамин, барбитураттар, марихуанна, героин, ЛСД, тұрмыстық химия заттары 
(желім, тіс пастасы, аяқ киім кремі, еріткіштер) тәрізді допингтер кең таралған. 
Біздің елде жасөспірімдер нашақорлығына өте тың көзбен қарайды. Нашақорлық 
жағдайлары психопатия тәртібі бұзылған жасөспірімдер арасында жиі диагно- 
стикаланады, басқаша айтқанда эмоционалды-ерікті сферадағы бұзылыс сал- 
дарынан мінез патологиясы және оның акцентуациясы нашақорлыққа әкеліп 
соқтырады.

Жасөспірімдердің есірткі заттарын қолдануы топтасу реакциясымен байла
нысты. Ересектер патологиясымен салыстырғанда, жасөспірімдерге басынан- 
ақ полинаркомания тән: олар модаға және жалпы үрдіске еліктеп, ойланбастан 
барлық заттарды қатарынан пайдаланады, емделуге ынтасы болмайды.

«Суицидалды тәртіп» деп өзіне-өзі қол жұмсауға талпыну, әрекет ету, өзін 
өлтіру жөніндегі ойлармен жүретін жағдайды айтамыз. Бұл әрекет формалары
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14 жасқа дейінгілерге тән емес, 15-16 жаста суицидалды қауіп жылдам өседі 
және 16-19 жаста өзінің шарықтау шегіне жетеді. Өзіне-өзі қол салу, әдетте, 
психожарақаттаушы жағдайға реакция болып саналады және бұл жиі мінез- 
құлық құрылымы бұзылған жасөспірімдерде кездеседі.

Жүріс-тұрыс формаларына және патологиялық реакцияларға педагогтар 
мен психопатологтардың зейінін аударту керек, себебі олар жасөспірім дамып 
тәрбиеленетін жағдайлардың сәтсіз жақтарын, тәрбиесіндегі жіберіліп жатқан 
қателіктерді көрсетіп береді. М едико-педагогикалық коррекция мұндай 
жағдайларда тұлғаның типологиялық ерекшеліктерін ескере отырып, психоте
рапия және еңбекке орналастырумен айналысады.

ЕГДЕ ЖАС КЕЗЕҢІНДЕ ПСИХИКАЛЫҚ БҰЗЫЛЫ СТАР  
ДАМУ ҚАУПІНІҢ ЖОҒАРЫЛАУЫ

Адам өмірінің бағдарламасы белгілі бір уақыт аралығында күрделенеді және 
оның табиғи аяқталуы тіршілік функцияларының біртіндеп сөнуі, олардың 
толық тоқтауымен көрініс беруі керек. Өмірдің мұндай соңы қазір жиі кездеседі, 
себебі қазіргі медицина жетістіктері өмірді ерте қиятын көптеген қауіпті 
жағдайлармен сәтті күресуді қамтамасыз етіп отыр.

Қартайған шақта гормональды белсенділік төмендейді, ферментативтік 
үрдістердің белсенділігі, зат алмасу интенсивтілігі төмендейді; зат алмасудың 
жеткіліксіздігі толық қышқылданбаған өнімдердің жиналуымен білінеді (тамыр 
қабырғасына холестерин жиналуы); тамырлар мен байламдардың, капсулалардың 
эластикалық қасиеті төмендейді. Бұл кезеңде психикалық үрдістердің бел- 
сенділігі, қозғалғыштығы төмендейді, есте сақтау қиындайды, түскен ақпаратты 
талдау қиындайды, қабылдау түйсігі тұйықталады, ой жұмысы төмендейді. 
Қарттық адамның әлеуметтік жағдайын да өзгертеді. Қарт адамның өмірі 
жоғалтулардан тұрады: туыстары мен жақындары қайтыс болады, зейнетке 
шығуына байланысты үйреншікті өндірістік жұмыс бастылығын жоғалтады, 
бұрынғы әлеуметтік байланыстары әлсіреп үзіледі, ал жаңа байланыстар 
қиыншылықпен іске асады, физикалық күш жоғалады, денсаулық, есту, көру 
қабілеті төмендейді. Осының салдарынан көптеген қарт адамдар жаңа қайғы 
күтумен болады, әр уақытта жабырқаулы күйде болады, қуану сезімі жоғалады. 
Қабатталған биологиялық және әлеуметтік өзгерістер жеке бастың өзгеруіне 
әкеліп соқтырады, ұқыптылық сараңдыққа, тітіркендіргіштік ашуланшақгықка 
ауысады. Организмнің адаптациялық қабілеттерінің бұзылуы себебінен 
қоршаған ортаға реакциялар тікелей сипатқа ие болады, метеотропты 
факторларға, дәрілік заттардың теріс әсеріне, психогенияларға төзімділік 
төмендейді. Дағдыланудың қиындығына байланысты қарт адамдар өмірлік 
өзгерістерден қашқақтайды, мінездерінде консерватизм, ортодоксальдылық 
сияқты құбылыстар пайда болады. Басым тікелей сипатқа соматикалық және 
психикалық реакциялар арасындағы байланыстар ие болады. Әрбір қарқынды 
психикалық реакциялар жайсыз соматикалық ауытқулар тудыруы мүмкін: 
стенокардия ұстамалары, гипертониялық криз, диабет асқынуы. Сонымен 
қатар, соматикалық аурулар ОЖЖ-нің қызметіне аса қиын жағдай тудырады
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және психикалық бұзылыстардың пайда болуына ықпал етеді. Осылайша 
қартайған сайын психикалық бұзылыстар туындау қаупі жоғарылайды.

Қартаю үрдісі ешқашан функциялардың біркелкі төмендеуімен жүрмейді. 
Қартаю дәрежесіне қарай дефициттердің орнын толтыру үшін үнемі функци- 
оналды қайта құрылу үрдісі жүріп отырады. Осылайша қарттық шақта көптеген 
психикалық жетіспеушіліктер компенсациясы түрінде бай кәсіби және өмірлік 
тәжірибе, онымен бірге жүретін парасаттылық, шыдамдылық және т.б. тұлғалық 
оң қасиеттер қолданылады. Психопрофилактиканы ұйымдастыру кезінде егде 
жас кезеңінің тек әлсіз жақтары қолданылмай, сонымен қатар компенсаторлық 
мүмкіндіктері де қолданылуы керек.

Жасушалардың қартаюы мен өлуі өмір бойына жүреді, бірақ жалпы 
биологиялық қартаю үрдісі 45 жастан басталады. Кешірек адамның әлеуметтік 
белсенділігі төмендей бастайды. Осыны ескере отырып, геронтологтар 1962 ж. 
халықаралық симпозиумда 50 мен 64 жас аралығын орта, 65 жастан 74 жасқа 
дейін егде, 75 жастан 90 жасқа дейінгі аралықты қарттық, 90 жастан жоғары 
кезеңді терең қарттық деп атауды ұйғарды. Қоғамдағы адам өмірінің жағдайы 
қарттықты жақындата да, алыстата да алады. Әлеуметтік белсенділік өз 
тәжірибесін қолданып және оны артындағы ұрпақтарға бере алу мүмкіндігі, 
аздап болсын өндірістік қатынастарды сақтап қалу қартаюға кедергі болады. 
Өмірінің соңына дейін бір өндірістік жағдайда жұмыс жасаған адамдар терең 
қарттық шаққа дейін өмір сүргені туралы көптеген мысалдар бар, оларда 
ешқандай психикалық бұзылыстар болмаған және еңбек жағдайы күшті 
сақталған. Зейнетке шығатын адамдарды алдын ала психологиялық жағынан 
дайындау керек, жүйелі медициналық көмек ұйымдастыру, олармен тұрақты 
байланыс жасау, қоғамдық жұмысқа баулуды қарастыру керек. Жасы ұлғайған 
адамдарды, әсіресе, зейнеткерлерді физикалық жаттығуларға, денсаулық топ- 
тарына баулу аса маңызды.

Екіншілік психопрофилактика бойынша іс-шаралар жүргізу кезінде 
психикалық аурулардың диагностикасын қиындататын психопатологиялық 
симптоматиканың жалпы ерекшеліктерін ескеру керек. Осылайша, қарттық 
шақтағы психикалық ауруларға нозологиялық ерекшеліктеріне байланыссыз 
жиі үрейлі эмоциялық бұзылыстар, сандырақтық күйзелістерден зардап шегу 
және олардың мазмұнының аса қарапайымдылығы, естің бұзылуы, сана 
бұзылысының пайда болу жеңілдігі, психопатологиялық синдромдардың са- 
лыстырмалы қарапайымдылығы және олардың толық аяғына дейін дамымауы 
тән. Жиі психоздардың абортивті формалары, психотикалық емес нұсқаларының 
біртіндеп органикалық ақыл кемдігіне ауысатын созылмалы ағымға бейімділігі 
байқалады. Мұндай нәтижеге әлеуметтік бейімділікті күрт бұзатын ауруханаға 
жатқызу жағдайы, қозғалу белсенділігін және сергектігін төмендететін 
орталықтық-босаңсытатын және миорелаксанттық психотропты заттарды 
қолдану алып келеді. Психикалық патологиямен күресетін бұл заттарды аса 
сақтықпен қолдану керек және оларды теріс пиғылмен қолдануға болмайды. 
Олармен емдеу психикалық бұзылыстар сияқты жайсыз соматикалық 
бұзылыстар туғызуы мүмкін, олар егде жаста толық әлеуметтік бейімділікке 
кедергі келтіреді.
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ПСИХИКАЛЫҚ АУРУЛАР ПРОФИЛАКТИКАСЫ  
Ж ҮЙЕСІНДЕГІ МЕДИКО-ГЕНЕТИКАЛЫҚ  

КОНСУЛЬТАЦИЯ
Психикалық ауруды тексеру мен емдеу барысында дәрігер оның туған- 

туыстарымен қарым-қатынаста болады, олар «бұл ауру тұқым қуалап келе 
жатыр ма және ұрпақтарында кездесе ме?» деген сұрақтарды жиі қойып 
отырады. Сонымен қатар, «психикалық аурудың тұқым қуалау қауіптілік 
дәрежесі қандай, оған қалай кедергі жасауға болатыны, психикалық пато- 
логиясы бар баланы психиатрға көрсеткен жөн бе?» деген сұрақтар қояды. 
Бұл сұрақтардың барлығы медико-генетикалық консультация саласына 
қатысты.

Медико-генетикалық кеңес жүргізудің мақсаты — науқас адамның немесе 
оның туыстарының келешек ұрпағында немесе дүниеге келген ұрпағында тұқым 
қуалауға бейім психикалық аурулардың қауіптілік дәрежесін анықтау болып 
табылады. Психопрофилактикалық жағынан бұлардың үлкен маңызы бар, 
өйткені, оның нәтижесінде кеңес алушыларда некеге отыру, бала туу мәселелері 
шешіледі. Келешекте психикалық ауру туындау қаупі жоғары контингентті 
кеңінен диспансерлік қадағалауды денсаулық сақтау тәжірибесіне енгізу міндеті 
қойылып отыр. Аурудың пайда болу қауіптілік дәрежесі оның тұқым қуалауға 
бейімділік дәрежесімен және тұқым қуалаушылық типімен анықталады. Тұқым 
қуалаудың әрбір типіне тән отбасы мүшелерінің ішіндегі дені сау және ауру 
адамдардың арақатынасы болады.

Аурудың даму қауіптілік дәрежесін анықтау үшін бірнеше сатылардан тұра- 
тын зерттеулер қажет.

• 1-саты. Пробандқа диагноз қою. Пробанд — зерттелетін негізгі объект.
• 2-саты. Туған-туысқандарының психикалық жағдайын зерттеу. 

Психикалық патологияның айқын немесе жасырын жағдайларына аса 
назар аудара отырып, пробандтың отбасылық анамнезін түпкілікті зерттеу 
жүргізіледі. Нақты анықтама алу үшін медициналық кұжаттардан алынған 
сенімді мәліметтер қолданылады, бұл үшін тек науқастың өзінен ғана емес, 
оның туған-туысқандарынан да жауап алынады. Сонымен қатар, консуль
тация алып жүрген адамның жақындарының жағдайы бағаланады. Екі 
жақтан да алынған мәліметтер есепке алынып, ата тегінің графикалық 
схемасы құрылады.

• 3-саты. Психикалық ауру дамуының қауіптілік дәрежесін анықтау.
• 4-саты. Консультация алушыға ақпарат беріп, оларға шешім қабылдауда 

көмек көрсету. Бұл үшін консультация алушыға мәліметтің мақсатын, 
оның құрылымын, жағдайын түсіндіру қажет.

• 5-саты. Алдағы уақытта ауруды және оның отбасын қадағалап, қабылданған 
қорытындының дұрыстығын тексеру.

Психоздар арасында шизофрения ауруы медико-генетикалық консультаци- 
ялар жүргізуді жиі қажет етеді. Жалпы популяцияда ауру манифестациясы қаупі 
0,86-1% тең екендігі анықталған. Шизофрениямен науқас жақын туыстар 
арасында шизофрениялық психоздар жағдайының кездесуі айқын және көмескі
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манифестация түрінде де көрініс беретіні анықталған. Туыстықтары қаншалықты 
жақын болса, соншалықты дәрежеде шизофрениялық психоз даму қаупі жоғары 
болады.

Кейбір тұқым қуалайтын ауруы бар жанұяларда психоздар мен мінез-құлық 
ауытқуларының жиілігі ж әне олардың клиникалы қ ерекшеліктері 
шизофренияның ағымының типіне байланысты болады. Аурудың рекуррентті 
формасында шизофрения манифестациясының жоғары қауіптілігі пробанд 
ата-аналарында 18 пайызға дейін, ал сибстерде 19,4 пайызға дейін болады.

Отбасында бір немесе бірнеше адам шизофрениямен ауыратын болса, 
онда оның пайда болу қауіптілігі артады. Егер ата-аналарынан әкесі немесе 
анасы осы дертпен ауыратын болса, онда аурудың балаларында пайда болу 
қауіптілігі шамамен 18,9-10 пайыз аралығында болады. Егер екеуі де осы 
аурумен ауыратын болса, оның қауіптілігі шамамен 59,3-тен 27,2 пайызға 
дейін болады. Ата-аналарымен салыстырғанда балаларында психоз ертерек 
көрінеді.

Егер егіз балалардың біреуі шизофрениямен ауыратын болса, оған үнемі 
міндетті түрде медициналық-генетикалық консультация жүргізіп отыру қажет. 
Ол үшін егіздердің зиготалылығын анықтау керек. Дизиготалы егіздердің жал- 
пы генетикалық факторы орташа алғанда 50 пайызға, ал шизофрениямен ау- 
ыру қаупі қарапайым ағалы-қарындастардағыдай (яғни, сибстердегі) болады. 
Шизофрения бойынша монозиготалы егіздердің конкорданттылығы дизиго- 
талы егіздерге қарағанда 4 есе жоғары. Пробанд ауруы қатерлі болып және 
неғұрлым ерте басталса, оның конкорданттылығы жоғарылай түседі. Егер 
монозиготалы (бір зиготадан дамыған) егіздің біреуі қатерлі шизофрениямен 
ауыратын болса, екінші баланың ауруға шалдығу күші 100 пайызға жетеді. 
Зигота түріне байланыссыз егіздерде аурудың басталу уақытының аралығы 
4 жылдан аспайды. Әдетте, егіздердегі шизофрения ауруы біркелкі симптома- 
тикамен және ағым типімен көрініс береді.

Осылайша, шизофрения ауруымен ауыру қаупі жоғары адамдарға науқас 
адамның жақын туыстары жатады. Психопрофилактика мақсатында 2 топқа 
бөлеміз:

1) жоғары қауіптілік тобы — ата-анасының біреуі шизофрениямен зардап 
шегетін балалар, дизиготалы егіздер және олардың ата-аналары

2) аса жоғары қауіптілік тобы — ата-анасының екеуі де ауру балалар, моно- 
зиготалы егіздер.

Психопрофилактика мақсатында екінші топ адамдары аурудың басталуын 
ерте анықтап, емдеу үшін тұрақты диспансерлік қадағалауда тұрады.

Эпилепсия шизофрения тәрізді басым полигенді берілетін ауруға жатады. 
Демек, тұқым қуалау арқылы ұрпаққа аурудың өзі емес, тек өмір сүру бары- 
сында осы ауруға бейімділік беріледі. Генуинді эпилепсиямен ауыратын моно
зиготалы егіздерде (85 пайыз) және ата-анасының екеуі де ауру балаларда 
(15 пайыз) аурудың пайда болу қаупі өте жоғары.

Үшінші эндогенді психоз — маниакальды-депрессивті (МДП) психоз болып 
табылады, аутосомды-доминантты болып келеді, тұқым қуалау типі 50 пайыз- 
дан аспайды. МДП бойыша монозиготалы егіздердің конкорданттылығы 57-
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100 пайызға тең, ал дизиготалы егіздерде 16-23 пайызға, ал балалар үшін 10
24 пайызға тең.

Кейбір жанұяларда ақыл кемдігіне алып келетін кәрілік шақ аурулары 
жағдайларының жинақталуы бізге мәлім. Аутосомды-доминантты белгі ретінде 
Гентингтон хореясы беріледі, ал науқастың балаларында аурудың даму 
қауіптілігі 50 пайыз болады. Паркинсон ауруында 1-дәрежелі туыстықтағы 
туыстар үшін қауіптілік 12 пайызды құрайды. Альцгеймер ауруында сибстер 
мен балаларда қауіптілік пайызы төмен, ал Пик ауруында ол шамамен 7 пай- 
ызды құрайды. Сенильді деменция кезінде сибстер мен аурудың ұрпақтары 
үшін сәйкес келетін жалпы популяциялық жастық-спецификалы қатердің 4 
есе жоғарылауы бақыланады. Дегенмен, индивидуалды қатер жоғары емес, 
70 жастағыларда 1,5 пайыз шамасында, 75 жаста 5 пайыз, 80 жаста, шамамен, 
8 пайыз болады.

Кемақылдық кезінде мидың экзогенді зақымдалу жағдайын жоққа шығару 
үшін мұқият зерттеу өткізу керек. Кемақылдықтың қайталану қауіптілігі сиб- 
стерде аутосомды-рецессивті және х-айқасқан рецессивті (фенилкетонурия, 
галактоземия, гомоцистинурия және т.б.) ауруларда жоғары.

ПСИХИКАЛЫҚ БҰЗЫЛЫ СТАРЫ  БАР НАУҚАСТАРДЫҢ 
РЕАБИЛИТАЦИЯСЫ ЖАЙЛЫ ТҮСІНІК

Екінші Дүниежүзілік соғыстан кейін үшінші реттік профилактика қарқынды 
дами бастады. Денсаулығы зақымданған немесе денсаулығынан толық айыры- 
лып, соғыстан зардап шеккен адамзат алдындағы жоғары моральды жауап- 
кершілік қоғам мен мемлекет жүйесінің қызметінде өз көрінісін тапты, ол 
әр түрлі атауға ие болды: реабилитация, реадаптация, ресоциализация, қалпына 
келтіру терапиясы және т.с.с.

Реабилитация деп адамның әлеуметтік мәртебесін қалпына келтіру, оның 
құқықтық қайта қалпына келуін түсінеміз. «Реадаптация» терминін медицина 
қызметкерлері қолданады. Ресоциализация — ауру нәтижесінде бұзылған 
әлеуметтік байланыстардың толық қалпына келуі және жаңа дағдыларды игеруі 
болып табылады. Кбайта қалпына келтіру терапиясы — адамның қоғамдық өміріне 
және әлеуметтік пайдалы іс-әрекет етуіне кедергі болатын, аурудан немесе 
жарақаттан кейін қалған құрылымдық және функционалдық бұзылыстарды 
(мысалы, бет күйігінен кейінгі пластикалық операциялар, қызметін атқара 
алмайтын мүшелерді алмастыру, протез жасау және т.б.) түзету.

Осындай іс-әрекеттердің қадамы өте ауқымды болды, осылайша ол 
халықаралық мәнге, теориялық негізге ие болады, «реабилитация» деп аталатын 
өзіндік білім саласы болып түзілді, соғыспен байланысы жоқ ауруларға да 
қатысты болды. Қазіргі уақытта ДДҮ-ның мәлімдемесі бойынша, медициналық, 
кәсіби және әлеуметтік оңалту түрлері бөлінді.

Ағзаның қандай да бір мүшесі және жүйесінің кез келген дерті: көз ауруы, 
жүрек-қан тамыр ауруы немесе сөйлеу ақауы болсын, адам осылардың 
барлығына психикалық реакция береді. Бұл реакцияның сапасы мен тереңдігі 
әр түрлі жағдайларға байланысты: негізгі аурудың ауырлығы және оған бай-
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ланысты асқынуларға, зардап шегушінің тұлғалық ерекшелігіне, оның мінез- 
құлқы, темпераменті, әлеуметтік дәрежесі, болған жайтты дұрыс бағалай 
білуі, жаңа жағдайларға бейімделу қабілеті, айналадағылардың көзқарасы 
және т.б. Сондықтаноңалту, қандай патология түрі болмасын, психикалық 
аспектіні ескеруі керек. Барлық психикалық аурулар кезінде бірінші адамның 
әлеуметтік байланысы зардап шегеді. Тұрғындар арасында реабилитациялық 
көмек көрсетудің көлемі сол аймақтың эконом икалы қ жағдайына, 
медициналық көмектің, денсаулық сақтау ұйымдарының деңгейіне, мемле- 
кет пен қоғамның реабилитация мәселелерін шешудегі қызығушылықтарына 
байланысты.

Науқасты аурудан кейін еңбекке баулу, еңбектік дағдыларға үйрету, 
науқастардың қызығушылығын ескеру, құқықтарын сақтау — бұлардың бәрі 
оңалту принциптерін жасауға негіз болатын идеялар болып табылады. Үшінші 
реттік психопрофилактика сатысында науқастардың еңбекпен қамтамасыз 
етілуі маңызды, жаңа өндірістік байланыстар туғызады. Шизофрения, эпилеп
сия тәрізді аурулардан зардап шегетін адамдарды ескі жұмыс орнында жұмыс 
жағдайын өзгерте отырып қалдыруға талпыныс даму үстінде. Эпилепсиямен 
ауыратын науқастар үшін қозғалмалы механизмдермен, биіктікте, от пен суда 
жұмыс жасауға қарсы көрсетілім бар, өйткені бұл жағдайларда сана бұзылысымен 
және тырысулармен жүретін эпилепсиялық ұстама науқас өміріне аса қауіпті. 
Егер зияткерлік қабілеттерінің айқын төмендеуі және тұлғалық айқын өзгерістері 
болмаса, науқас кітапханаларда, мұрағаттарда жұмыс істей алады, өйткені 
мұндай науқастар аса ұқыпты, мұқият болып келеді. Асығыс, қарбалас 
жағдайларда эпилепсиямен науқастар жүйке процестерінің инерттілігі мен 
қозғалмалылығының жетіспеушілігіне байланысты жылдам декомпенсация 
жағдайына түседі.

Егер науқас қарапайым өндіріс жағдайында жұмыс жасай алмай, мүгедектік 
тағайындалса, оған үйінде немесе психоневрологиялық диспансерлер шебер- 
ханаларында жұмыс істеу ұсынылады. Бұл жерде науқастың дағдыланған ісіне 
қабілетін пайдалану немесе еңбекпен емдеу жөнінде айтылып тұр. Емдік- 
еңбектік шеберханаларда науқастардың жағдайына байланысты еңбек үрдісі 
қатаң индивидуализацияланған және күрделілік дәрежесі әр түрлі: пакеттерді 
желімдеу, жасанды гүлдерді жасау, етікші ісі және тігін өндірісі. Бұл шеберха- 
нада науқас жаңа мамандық игере алады, ал кейінірек психикалық жағдайы 
мүмкіндік берсе, өндіріске ауысуына болады. Ең маңыздысы, емдік-еңбектік 
шеберханаларда науқастың ұжымда болуы, сол кезде оның бойында жаңа 
эмоциялық және іскерлік контактілер пайда болады. Жаңа ұжымда идеялық- 
тәрбиелік жұмыс жүргізіледі, мәдени бағдарлама орындалады, ең бастысы, 
науқас тұрақты дәрігер қадағалауында болады, уақытында тамағын ішеді, тегін 
емделеді және өз еңбегінің материалдық жемісін көреді. Емдік-еңбектік ше- 
берханалар тек диспансерлерде ғана емес, сонымен бірге, ірі психиатриялық 
ауруханаларда ашылып, қызмет етуі керек.

Реабилитацияның соңғы сатысы науқастың сауығып, жанұясына, қызмет 
орнына оралуы болып табылады. Қазір өндірістегі психикалық науқастардың 
реадаптациясына дәрігерлердің қатысуын белсендендіру қолға алынған.
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Психоневрологиялық көмек органдарының ірі өнеркәсіп әкімшілігінің келісімі 
бойынша емдік-еңбектік шеберханалардан өршу сатысынан тыс науқастар 
жұмысқа жіберіледі. Өндіріс жағдайында дәрігер ауру жағдайын жүйелі түрде 
бақылап отырады және сүйемелдеуші терапияның жүруін қадағалайды, дені 
сау қызметкерлерге науқас жайында түсініктеме береді, өз ауруының тәртібіне 
толық жауапкершілік алады.

Науқастың реадаптациялық дәрежесі психикалық патологиялық сипаты мен 
ауырлығына ғана байланысты емес, отбасы позициясына, туысқандарының 
оған деген көзқарасына, науқастың өмір сүріп жатқан ортасына да байланысты 
болады. Осы себептерден барлық елдерде психикалық ауруханаларда 
науқастардың «тұнып қалу» үрдісі орын алған. Экономикасы дамыған елдерде 
психикалық ауруханалар санының көптігі және денсаулық сақтаудың жалпы 
жүйесінде психиатриялық койкалар санының көптігі алдағы уақытта 
психиатриялық көмек дамуына және науқастар реабилитациясына кедергі 
болуда. Сонымен, ДДҮ сарапшыларының пікірінше, тұрғындардың қажеттілігін 
қанағаттандыратын психиатриялық койкалар 1000 тұрғынға шаққанда 1-3 бо
лып табылады. Кей елдерде психиатриялық койкалар саны 1000 тұрғынға 
шаққанда 6-ға жетеді. Англияда психиатриялық ауруханаларға барлық койкалық 
қордың 40-45 пайызы берілген; психикалық науқастарға қызмет көрсетуге 
психоневрологиялық көмек бойынша 98 пайыз шығын жұмсалады, ал 
амбулаторлық көмекке тек 2 пайыз ғана жұмсалады. Ауруханалар босап қалмау 
үшін науқастарды ұзақ уақыт ұстайды. Бұл тек науқастардың өмірге белсенді 
қайта оралуына зиян келтіріп қоймай, госпитализм құбылысының дамуына 
алып келеді: ауруханадан шығуға қорқу, қиындықтардан күдіктену, 
қызығушылықтар шеңберінің тарылуы, маман ретінде өзін қажетсіз сезіну. 
Реабилитациялық жұмыстың жеткіліксіздігінен науқастар ауруханадан шыққан 
соң, көп ұзамай қайта оралып жатады. Сондықтан, көп елдерде койкалық қорды 
1000 тұрғынға шаққанда 1,5—3,5 койкаға дейін қысқарту міндеті тұр. Амбу- 
латорлық көмекті әрі қарай дамыту міндеті де бар.

Психикалық аурулардың айтарлықтай ұзақтығы, олардың жиі рецидивпен 
жүруі психоневрологиялық диспансерлердің науқастарды жүйелі қадағалау 
қажеттігін көрсетеді. Реабилитациялық қызметте науқастардың белсенділігін 
арттыру мақсатында міндетті емес көмек түрлерін іске асыру шешілді. Осы- 
лайша, ірі қалаларда ерікті бастамамен ескі пациенттер клубтары ашылды. 
Клубтың мақсаты науқастарды ұжымға тарту, оның қоғамға және өзіне деген 
көзқарасын қайта қалыптастыру болып табылады. Клуб қызметін дәрігер 
бақылап отырады, бірақ науқастардың өздері ұйымдастырып, іске асырады. 
Клубтағы белсенді қызмет бағаланады, еңбектік тәрбие қарастырылады, 
спортпен шұғылдану және мәдени бағдарлама ұйымдастырылады, аутогенді 
жаттығу тәсілдері үйретіледі, науқастардың туыстарымен дәрігердің 
кездесулері ұйымдастырылады, қызығушылықтары ортақ науқастар топпен 
жұмыс істейді.

Реабилитациялық жұмыс бойынша Отандық психиатрияның жинаған 
тәжірибесі оның негізгі принциптерін құруға мүмкіндік берді. Реабилитацияның 
бірінші принципі ықпал етудің биологиялық және әлеуметтік әдістерінің бірлігін
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ұстанады. Ауруды емдеуақыл-кеңестік, педагогикалық жұмыспен және 
әлеуметтік құрылым қызметімен бірлестіріледі. Екінші принцип — тек қана 
аурумен ғана жұмыс істеп қоймай, ортаны сауықтыру, отбасында, қоғамда 
науқас үшін жайлы әсер ететін қарым-қатынас түзу. Үшінші принцип барлық 
емдік-қалпына келтіру шаралары науқастың тұлғалық ерекшеліктерін ескеріп 
жүргізілу керектігін білдіреді. Төртінші принцип — оңалтудың сатылы жүргізілуі, 
науқасқа әсер ету әдістерінің ретімен ауыстырылып отыруы.

Оңалту идеяларын іске асыру науқасты аурудың жедел кезеңінде белсенді 
дәрілік терапиямен жоғары деңгейде қамтамасыз ету нәтижесінде ғана мүмкін 
болып шықты. Тек психопатологиялық симптоматика редукцияланғанда, оңалту 
қызметі басталуы керек. Оның мазмұны аурудың нозологиялық ерекшелігіне 
және әр жағдайдың ерекшелігіне қарай анықталады.
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ПСИХИКАЛЫҚ АУРУ

V IТарау
ПСИХИКАЛЫҚ АУРУЛАР ЖӨНІНДЕГІ

ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР

ПСИХИКАЛЫҚ АУРУЛАР ЭТИОЛОГИЯСЫ
Қатаң негізделген тәжірибелік профилактикалық, емдік және реабили- 

тациялық іс-шаралар жүйесін құруда психикалық аурулардың түп негізі, 
себептері, пайда болу жағдайлары, клиникалық көрінісінің түзілуіне қоршаған 
ортаның, тұлғаның индивидуалды ерекшеліктерінің әсері, патологиялық 
процестің ағымы мен аяқталуы жөніндегі жетік білімге сүйену қажет.

Психикалық қызмет патологиясы адамның сыртқы ортаға бейімделуін 
күрт өзгертеді және шынайы өмірдің күрделі формаларының бейнеленуін 
бұзады. Психикалық ауру тудырушы факторлар өте көп. Олардың бірі белгілі 
болса (органикалық, инфекциялық, интоксикациялық психоз), кейбірлерінің 
сипатын тек жанама белгілері бойынша байқай аламыз (шизофрения, эпи
лепсия). Психикалық аурулар этиологиясын зерттеу — әлі де аяқталмаған 
процесс.

Психикалық аурулардың себептерін организмге қатысты сыртқы-экзогенді 
және ішкі-эндогенді деп бөледі. Экзогенді ауру тудырғыш агенттерге инфек
ция, интоксикация, мидың жарақаттан кейін зақымдалуы, церебральды ісіктер, 
психогениялар (психикалық жарақаттардың әсерінен рухани күйдің бұзылуы), 
соматогениялар жатады. Ал эндогенді себептер тұқым қуалаушылық және 
адамның конституциялық ерекшеліктеріне, жас кезеңдеріне байланысты. 
Этиологиялық факторларды экзогенді және эндогенді деп бөлу тәжірибелік 
психиатрияда кеңінен қолданылады. Этиологиялық принцип психикалық 
ауруларды жіктеуде шешуші рөл атқарады. Теориялық жағынан зиянды фак- 
торларды эндогенді және экзогенді деп бөлу дұрыс бола бермейді. Мұны түсіну
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үшін қоршаған орта әсеріне жауап ретінде адам ағзасының барлық реакция- 
лары (физиологиялық, патофизиолгиялық) ұзақ эволюция барысында қалып- 
тасқандығын еске түсіру қажет. Осы реакциялардың кейбірі адам ағзасының 
зат алмасу үрдісіне орнығып, тұқым қуалайтын ерекшелікке айналған. Осы- 
лайша, сыртқы ортаның белгілі бір әсеріне ағзаның индивидуалды жауабы 
оның болашақ ұрпақтары үшін алдын ала бағдарланған болып табылады. 
Басқаша айтқанда, белгілі бір субьект үшін экзогенді болған себеп оның 
ұрпақтары үшін эндогенді болып табылады. Үлы орыс клиницисті С.П. Боткин 
ауру сыртқы ортаның организмге тікелей немесе оның алыс-жақын ата-ана- 
лары арқылы әсер етуінен пайда болатынын айтқан. Адам эволюциясының 
күрделі даму жолында организмнің сыртқы ортаға бейімделу реакциясы ғана 
емес, сыртқы ортаның өзі де өзгерді. Адам үнемі қоршаған ортаны өзіне 
бейімдеу үшін өзгертіп келді. Бұл өзгерістер ақыр соңында адамның өзін 
өзгертті.

Ауру туғызушы фактормен кездесу міндетті түрде ауруға шалдығу деген сөз 
емес. Қолайсыз факторлар дерт туындатуы үшін ағза белгілі бір жағдайда болуы 
керек. Осылайша, дертті құбылыс этиологиясы жайсыз фактор болып табыл- 
мауы да мүмкін. Методологиялық тұрғыдан аурудың себебі — ауру тудырғыш 
элемент пен оны қабылдауға қабілетті организм қарым-қатынасы процесі. Тіпті 
тұқым қуалаушылықтары бірдей бола тұра бір жұмыртқалы егіздердің біреуінің 
шизофрения немесе маниакальды-депрессивті психозбен ауруы, екіншісінің 
бұл аурулармен жүз пайыз ауыратындығын білдірмейді. Сондықтан бұл жерде 
психикалық аурулардың тұқым қуалаушылығы жөнінде емес, оларға бейімділіктің 
тұқым қуалайтындығын айтуымыз керек. Мәселе — организмнің алдын ала 
ауруға бейімділігінде. Бұл бейімділік ауруға ұласа ма, жоқ па, ол организмнің 
өмір сүру ортасындағы жағдайларға байланысты. Эпидемиологиялық зерттеу- 
лерге сүйенсек, шизофрения тәрізді эндогенді ауруларда спонтанды дебют өте 
сирек кездесетіндігі анықталған. Науқастардың басым көпшілігінде дерттің 
басталуына психожарақаттаушы ситуация, соматикалық аурулар, ішімдікпен 
уланулар себеп болған. Экзогенияларға сезімтал науқастарда сол зиянды фак- 
торлар шизофренияның қайта өршуін және ұстамалар рецидивін туғыза алады. 
Эндогенді психоз тудыратын сыртқы ортаның әсерін зерттеу психопрофилак
тика үшін маңызды.

Экзогенді зияндылықтардың ауру тудыруы үшін оған бейім жағдайлардың 
рөлі маңызды. И.П. Павлов тәжірибесінде жоғарғы жүйке жүйесінің күшті 
типімен бұрын стреске төзімді жануарлар кастрациядан кейін неврозға жеңіл 
шалдығатынын көрсетті. Отандық психиатрлар С.Г. Жислин, Е.К. Краснушкин, 
Л.Л. Рохлин психогенді ауру тудыратын соматикалық өзгерістерге назар 
аударған. Г.Е. Сухарева өз жұмыстарында инфекциялық психоздардың жиі 
жақын уақыт аралығында психикалық жарақат алған немесе резидуальды це- 
ребральды жетіспеушілігі бар балаларда кездесетіндігін атап көрсетті. 
Психикалық аурулардың дамуына ықпал ететін немесе кедергі болатын фак- 
торлар ретінде адамның жынысы мен жасы да маңызды. Генеративті функция- 
лардың ерекшеліктеріне (менструальды цикл, жүктілік, босану, лактация, 
климакс) байланысты жоғары эмоционалдылық, айқын циклдылық және зат
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алмасудағы өзгерістер — осылардың барлығы әйелдерде ерлерге қарағанда ис
терия, маниакальды-депрессивті және пресенильді психоздардың жиі кездесуіне 
себеп болады. Ал алкогольді психоз, мерездік психоз, жарақаттар және цере- 
бральды атеросклероз ерлер арасында көбірек кездеседі.

Жас кезеңдеріне байланыссыз аздаған психикалық аурулар тобы бар. Орга- 
низмге адаптациялық қиындықтар туғызатын жас кезеңдерінде күрт өзгерістер 
(пубертатты криз, климакс) невроз, реактивті жағдайлар, психопатиялар де- 
компенсациясы, шизофрения, маниакальды-депрессивті психоз ауруларынанегіз 
болады. Қарттық және пресенильді психоздар кезінде жастық факторлардың 
рөлі маңыздырақ.

Өндірістік фактор психикалық бұзылыс себебі түрінде (кәсіби аурулар 
кезінде) кейде оған бейімдейтін жағдай рөлін атқарады. Мысалы, өнеркәсіп 
жағдайындағы үнемі шу, вибрация, эмоционалды жүктеме қантамырлық ауру
ды ауырлатып, психопатологиялық симптоматиканың дамуына ықпал ете 
алады. Кезеңдік ағымдағы эндогенді психоздар үшін маусымдық фактор, ал 
метеотропты фактор қан тамырлық патологиясы немесе БМЖ-нан кейінгі 
резидуалды құбылыстар кездесетін адамдар үшін маңызды. Егер нақты себеп 
болмаса, тек ауруға бейімдейтін жағдайлар психикалық ауру тудыруға қабілетті 
емес. Мысалы, барлық бейімдеуші жағдай болғанымен, ағзада солғын спиро
хета болмаса, ми мерезі немесе үдемелі салдану туындамайды. Елде малярия 
тәрізді қауіпті инфекциялар жойылғандықтан, қазіргі кезде осы аурумен бай- 
ланысты психоздар да кездеспейді.

Осылайша, аурудың себептері де, оларға бейімдейтін жағдайлар да экзогенді 
де, эндогенді де бола алады. Тәжірибеде нақты аурудың себебі мен бейімділік 
жағдайын ажырату қиын, бұл кейбір ауруларды полиэтиологиялы деуге негіз 
болды. Білім жетіспеушілігінен құбылысты қарапайым түсіндіруге тырысамыз. 
Өмірде өзара қатынас және себеп-салдар қатынасы әлдеқайда күрделі. Осын- 
дай өте күрделі мәселелерге психикалық аурулардың этиологиясы мен патогенезі 
қатысты.

ПСИХИКАЛЫҚ АУРУЛАР ПАТОГЕНЕЗІ
Патогенез — аурудың даму механизмі. Патогенетикалық механизмдер тұқым 

қуалаушылық сипатта қалыптасты және адамға заманға сай ұзақ табиғи-тарихи 
күрделі даму нәтижесінде қонды. Орныққан патогенетикалық үрдіс 
физиологиялық, биохимиялық, электрофизиологиялық, психикалық реакци- 
ялардан және мүшелер мен тіндердегі құрылымдық өзгерістерден тұрады, 
басқаша айтқанда, патогенез уақыт аралығында ғана емес, белгілі бір кеңістікте 
күрделене түседі, өзіне сәйкес локализациясы болады. И.В. Давыдовскийдің 
пікірі бойынша, морфологиялық өзгерістер белгілі даму заңдылықтарына 
тәуелді, олар үрдістің жеке фазаларын (әдетте стереотипті және циклды) 
суреттейді, үрдіске тұрақтылық сипатын береді. Патогенез үрдістің 
территориалдылығын білдіреді, ал ол аурудың клиникалық көрінісінде 
бейнеленеді. Патогенез арқылы ауру себептерінің әсері ағзаның жауап реак- 
циясымен әрекеттеседі. Көптеген ауру тудырушы себептердің әсеріне ағза
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шектелген реакциялар жиынтығымен жауап береді. Реакцияның түрі, бағыты, 
сапасы, қарқыны ағзаның жеке мүмкіншілігіне байланысты. Егер ағза 
мүмкіншілігі шектелген немесе мүлдем болмаса, онда оның жауап реакциясы 
болмайды немесе әлсіз болады. Мысалы, кішкене балаларда психоз моторлы 
және аффективті бұзылыстар — қимылдық қозу немесе ступор, қорқыныш, 
агрессивтілік арқылы көрінеді. Оларда сандырақ кездеспейді, себебі оларда 
тұлғаның идеаторлы құрылымы жетілмеген, абстрактылы-логикалық ойлау 
қабілеті жетілмеген. Тек жасөспірімдерде психоздың клиникалық көрінісінде 
сандырақ элементтерін байқай аламыз, олар эпизодты, тұрақсыздықпен, толық 
ашылмаған фабуламен, полиморфизммен, жүйесіз сипатпен байланысты 
көрінеді. Ересек адамға тән сандырақ сапасын тек есейген балаларда 
кездестіреміз.

Патологияның ортақ теориясына сәйкес түзілген патогенетикалық үрдіс 
өзіндік даму, қозғалыс заңдылығына бағынады. Ауру себебі бір мезетте әсер 
етуі мүмкін, бірақ ол тізбекті реакция түрінде бірінен соң бірі қосылып тұратын 
көптеген компенсаторлы және бейімделу жауаптарын қозғалысқа алып келеді. 
Бір себеп әр түрлі бағдарламаларды қозғалысқа алып келеді: нақты қайсысы 
екені — қосымша жағдайларға тәуелді. Ішімдікті шектен тыс қолдану көптеген 
аурулардың себебі бола алады: ақ қызба, алкогольді параноид, алкогольді гал
люциноз, Корсаков психозы, Гайе-Вернике энцефалопатиясы т.б. Мерез жұғуы 
әсерінен орталық жүйке жүйесі зақымдалуы мүмкін, ол үдемелі салдану, ми 
мерезі сияқты жеке аурулар түрінде көрінеді. Сонымен қатар, әр түрлі себептер 
бір бағдарламаға тұрақтап, патогенезі бір болуы мүмкін. Мысалы, делирийдің 
себебі көптеген соматикалық аурулар, уланулар, ми жарақаты, көптеген жедел 
инфекциялар бола алады. Осылайша, патогенез аурудың клиникасын, симпто- 
матикасын, синдром түзілу бағытын, патологиялық үрдістің нәтижесін 
анықтайды. Бірақ этиология, не болмаса патогенез бөлек алғанда нозологиялық 
форманы анықтамайды. Нозологиялық формада этиология мен патогенез 
бірігеді: бір нозологиялық формаға этиологиясы мен патогенезі бір жағдай 
жатады.

Психикалық аурудың теориялық моделі — жалпылама, типті түсінік. Дерт 
белгілі бір адамды зақымдайды және белгілі бір субъектіге тән жауап беру 
ерекшеліктерімен сипатталады. Бұл ерекшеліктер ауру организмінің бастапқы 
физиологиялық жағдайына, жоғарғы жүйке жүйесінің типіне, мінез-құлқына, 
жынысына, жасына, тұқым қуалау ерекшеліктеріне, иммунологиялық 
реактивтілігіне, басқа да науқастың конституциялық ерекшеліктерін сипаттай- 
тын жағдайларға тәуелді. Индивидуалдылық жауап реакцияны өзгертеді, ауру 
клиникасында ауытқулар пайда болуына ықпал етеді. Өйткені, әр адам — 
табиғаттың қайталанбас туындысы, дерт кезіндегі атиптілік типтіліктен гөрі 
табиғат заңына көбірек сәйкес болып табылады. «Нозологиялық қорытынды 
жалпылама түрде ғана шынайылықты көрсетеді; олар шындыққа сәйкес, бірақ 
барлық шындықтың бетін ашпайды, яғни, индивидуальдылық маңыздылығын 
толық ашпайды. Барлық этиологиялық факторлар салыстырмалы түрде ғана 
патогенді, ал пайда болған патологиялық үрдістер біртекті емес, өйткені 
әрқайсысы индивидуальды». Нозологиялық диагноз қоюда клиникалық
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көріністегі ауытқуларды түсіну үшін науқасты дұрыс қарап, анамнездік 
мәліметтерді толық талдау керек.

Патогенез мәселесін жақсы білу рационалды, яғни патогенетикалық 
терапияның дұрыс жүргізілуіне себеп болады. Бұл ем аурудың клиникалық 
көрінісінің негізіне жатқан тізбекті реакцияларды үзу үшін қолданылады.

ПСИХИКАЛЫҚ АУРУЛАР АҒЫМЫ ЖӘНЕ НӘТИЖЕСІ
Зиянды факторлар күрт, массивті әсер еткенде ауру жедел басталады. Осы

лайша, көптеген экзогенді психоздар, рекуррентті шизофрения, маниакальды 
депрессиялық психоздың ұстамалары, эпилепсиялық психоз басталады. Жедел 
экзогенді психоз кезінде кеше ғана өзін дұрыс ұстап, жұмыс істеп жүрген науқас 
бүгін сандырақ идеялар айтып, санасының шатасқанына шағымданып, қоғамға 
қауіп төндіретін әрекеттер жасайды. Ал кейбір жағдайларда психикалық 
денсаулық пен дертті жағдай арасындағы шекара анық емес болатыны соншалық, 
аурудың басталуын анықтауда бірнеше жылдарға дейін жаңылысуға болады. 
Дерттің мұндай бастамасы созылмалы ағымдағы психикалық ауруларға тән. 
Кей кездерде жедел басталған психикалық ауру созылмалы түрге ауысуы мүмкін, 
ал керісінше, дерті жай біртіндеп басталып, күрт өршуге ауысып, артынан 
тұрақты ремиссияға көшіп, адам әлеуметтік пайдалы қызметке оралуы мүмкін. 
Сонымен қатар, аурудың жедел бастамасы деп түсінгеніміз зейін қойып, дұрыс 
тексергенде кейде ерте сатыда анықталмаған психоз манифестациясы болып 
шығады.

Психикалық аурулар ағымының мынадай негізгі кезеңдері бар:
1) продромальды (инициальды) — ерте симптомдар кезеңі;
2) манифестті — психопатологиялық синдромдардың максималды ашылған 

және күрделенген кезеңі;
3) кері даму кезеңі — дертті үрдіс белсенділігінің басылуы және симптома

тика редукциясы.
Кейбір авторлар продромальды кезеңде ең алғашқы ізашар кезеңді бөліп 

айтады, бұл уақытта ұзақ мерзімдік қауіпсіз күйлермен ауысып тұратын қысқа 
уақытқа церебральды жетіспеушіліктің полиморфты белгілері пайда болады. 
Сиптоматиканың эпизодтылығы мен дискреттілігі ағзаның аурумен күресу 
жолындағы қорғаныш күші болып табылады, дертті аластатуға тенденция бол
са, оның болжамы жайлы болып табылады. Осы кезеңді кейде латентті деп, 
яғни көзге көрінбейтін ауру белгілерін белгілеуде қолданады, ауру үрдісінің 
белсенді сатысына ауысу кезеңінде анықталады. Манифестация және аурудың 
кері дамуы кезеңінде барлық клиникалық ерекшеліктері, ауру ағымы, 
патологиялық үрдістің қатерлілік дәрежесі, аяқталу тенденциясы анықтала 
түседі.

Психикалық аурулар ағымының сипатына қарай прогредиентті және 
прогредиентті емес деп бөлінеді. Прогредиентті дегеніміз — ауру көрінісінің 
ауырлауымен үдемелі нашарлау жағдайын түсінеміз, нәтижесінде әлеуметтік 
дезадаптацияға, науқастың тұрақты мүгедектігіне әкеліп соқтыратын ағым. 
Прогредиентті ауруларға ақыл кемдігіне алып келетін бас миының органикалық
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аурулары, психопатологиялық өнімнің ауырлауымен ғана емес, психикалық 
ақаудың тереңдеуімен, интеллектуалды, эмоциялық және еріктік функциялардың 
жоғалуымен жүретін маскүнемдік, нашақорлық, эпилепсия, шизофрения жа- 
тады. Қайсы бір нозологиялық формаға тәнділік патологиялық үрдістің 
прогредиенттілігін толығынан ашпайды. Бір ауру шеңберінде прогредиенттілік 
дәрежесі әр түрлі формалар мен жеке жағдайлар кездеседі. Осылайша, аз 
прогредиенттіге рекуррентті шизофрения, баяу ағымды (көбіне невроз тәрізді) 
шизофренияны, ал дөрекі прогредиенттіге қатерлі жасөспірімдік формасын 
жатқызамыз. Бір ауру ағымының әр сатысында прогредиенттілік дәрежесі 
өзгеріп отырады.

Ауру ағымы үздіксіз немесе ұстама тәрізді өтеді. Ауру үздіксіз ағымда өткенде 
психопатологиялық симптоматика өршіп, әлсіреп тұрады, бірақ дертті 
бұзылыстар толық жоғалмайды. Үстама тәрізді ағымда ауру белгілері әртүрлі 
айқындылық пен ұзақтықтағы ашық аралықтармен үзіліп тұрады. Ашық 
аралықтар кейде толық саулық жағдайына ұқсас болады. Мұндай аралықтарды 
интермиссия (сауығу) деп атасақ, ал ауру ағымын интермиссиялы немесе цир- 
кулярлы деп атаймыз.

Мұндай ағымда кезеңдік шизофрения және маниакальды-депрессивті пси
хоз өтеді. Интермиссия кейде жылдарға созылады, жылына бір-екі ұстама 
болып, науқастың қалған өмірінің барлығы интермиссия болуы мүмкін. 
Психоздың циркулярлы дамуы кезіндегі ұстамаларды фаза деп атайды. Үстама 
тәрізді ағымның ремиттирлеуші ағымы түрінде дертті жағдай толық жоғалмайды, 
ұстама аралық кезеңдерде ремиссияда психопатологиялық өнімнің «ұшқындары» 
қалады; сонымен қатар, әр ұстамадан кейін күшейіп тұратын дефицитарлы 
симптоматика бақыланады.

Жедел экзогенді психоз (аққызба) ағымына қарай транзиторлы болып та
былады, яғни, жеке психозды эпизодпен көрінетін өткінші сипатта болады.

Психоздың нәтижесі толық немесе толық емес айығу бола алады.Толық 
емес айығу психикалық кемшілік дамығанын білдіреді, психикалық қызметтің 
аса зорығуымен (тұрақты астенизация), психопатизациямен, энергетикалық 
потенциалдың төмендеуімен көрінеді, ол өз кезегінде әлеуметтік бейімделуді 
бұзады. Белсенді патологиялық үрдістің басылуымен прогредиентті ағымдағы 
аурулар органикалық, эпилепсиялық және шизофрениялық ақыл кемдігіне 
әкеліп соқтырады. Психикалық ауру нәтижесіндегі өлім — өте сирек кездесетін 
құбылыс (АҚШ, Англия, Франция және т.б.). Психикалық аурулар нәтижесіндегі 
өлім басқа себептер нәтижесіндегі өлімдер ішінде 0,03 пайыздан 0,05 пайызға 
дейін орын алады. Күрт қозу және сана күңгірттенуімен жүретін ақ қызба және 
басқа жедел экзогенді психоз нәтижесі өлімге соқтыруы мүмкін (өлімге алып 
келетін кататония); гипертоксикалық шизофрениямен, эпилепсиялық 
статустағы науқас, үдемелі сал ауруындағы маразм жағдайындағы науқас, Пик 
немесе Альцгеймер ауруындағы ақыл кемдігі жағдайындағы аурулар өлім 
жағдайына ұшырауы мүмкін. Жиі психозбен зардап шегетіндер жалпы 
соматикалық және инфекциялық аурулардан өледі, қоғамдық қауіпті әрекеттер 
жасау нәтижесінде мертігеді.



VII Тарау
ПСИХИКАЛЫҚ АУРУЛАРДЫ 

ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕРІ

КЛИНИКАЛЫҚ ӘДІС
Клиникалық әдіс психикалық аурулар диагностикасында негізгі әдіс болып 

табылады. Ол науқастың паспорттық мәліметтерінен шағымдарын анықтау, 
анамнездік мәліметтерін жинау, соматикалық және неврологиялық тексерулер, 
психикалық жағдайын зерттеуден тұрады.

Сурау әдісі. Клиникалық зерттеу кезінде дәрігерге психикалық науқастармен 
белгілі дағдыларды қажет ететін тікелей қатынасқа түсуіне тура келеді. Мұндай 
дағдылар студенттердің психиатрия курсын өтуінде түзіліп, кейін дәрігерлік 
қызметінде толығымен қалыптасады. Егер дәрігер науқасты тиянақты 
түсінушілікпен тыңдаса, ол өз күйзелісін аша түседі, психикалық патологияны 
анықтау оңайға түседі. Науқастың сөздеріне күлуге, оның сандырақтық ойла- 
рына сөз таластыруға, ауру диагнозы жайлы анықтама беруге болмайды, 
науқаспен достық, еркін тақырыпта әңгімелесуге болмайды. Науқаспен және 
оның туыстарымен жеке сөйлесу керек, әңгіме мазмұны басқа науқастарға 
мәлім болмауы керек.

Паспорттық мэліметтерге науқастың фамилиясы, есімі, әкесінің аты, жасы, 
жынысы, тұрғылықты жері, мамандығы, жұмыс орны кіреді. Науқастың жасы 
психикалық үрдістердің даму деңгейін ғана емес, белсенділігін де көрсетеді. 
Психикалық аурудың клиникалық көрінісі едәуір дәрежеде жас ерекшелігі 
факторына тәуелді; кейбір аурулар дебюті жас кезеңіне тығыз байланысты. 
Науқастың білімі мен мамандығы дәрігермен әңгімелесудің деңгейін анықтайды; 
мамандыққа байланысты ауруларда науқастың мамандығы және жұмыс орны 
жөніндегі мәлімет шешуші рөл атқарады; жұмыс орны мен лауазымы психикалық 
науқастың әлеуметтік еңбектік адаптациясы, тұлғалық қасиеттерінің сақталуы 
және оның өмірлік ұстанымдарының дұрыстығы жөнінде қорытынды жасауға 
мүмкіндік береді.

Шағымдарын анықтау және анамнез жинау сұрастыру тәсілімен іске асыры- 
лады. Психикалық дерт науқастың өзге адамдармен қарым-қатынасын, дерт 
көріністеріне сыни көзқарасын өзгертеді. Мұның барлығы сұрастыру кезінде 
ақпараттың толыққандылығына және мазмұнына әсерін тигізеді. Сонымен, 
психоз жағдайындағы науқас өзін дені сау деп санай отырып, ешқандай 
шағымдар айтпай, ауруын жасыруы мүмкін. Ипохондриялық сандырақпен 
науқас өзін ауыр физикалық күйдемін деп есептеп, соматикалық сипаттағы 
шағымдар айтады (ауру сезімі, ішкі мүшелер бұзылысы, әлсіздік, жүдеу).
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Ақырында науқас жеке адамдардың немесе ұйымдардың соңына түскеніне, 
гипнозбен, сәулелермен, электр тоғымен әсер етуіне, материалдық және 
моральдық шығын келтіруіне шағымдануы мүмкін, яғни өзінің сандырақ иде- 
яларын шағым ретінде айтып беруі мүмкін. Сонымен, науқас шағымдарымен 
танысу зерттеушіге патологияны анықтауда бағдар береді.

Анамнезді тек аурудың сөздерінен ғана емес, сонымен қатар басқа да 
науқасты танитын адамдардан жинаған дұрыс. Науқастан жиналған анамнез 
(субъективті анамнез) есте сақтау, сана бұзылуында, сандырақ жағдайларында, 
диссимуляция кезінде дұрыс мәлімет бермеуі мүмкін. Науқас кейде өзінің 
туысқандарындағы бар психикалық аурулар жайында, балалық шағының 
ерекшеліктері жөнінде, басынан өткерген соматикалық аурулары, бас-ми 
жарақаттары, орын алған талмалар, ұстамалары жайында біле бермейді. Мұндай 
жағдайларда туыстарын, достарын, көршілерін сұрастыру қажет — мұны 
объективті анамнез деп атайды. Обьективті анамнезді науқастың қатысуымен 
жинауға болмайды.

Анамнезді екі түрге бөледі: өмір анамнезі және ауру анамнезі.
Кей жағдайларда бертін келе тұлға дамуына әсерін тигізген, бүкіл өмір бой- 

ында бірге келе жатқан туа пайда болған немесе жүре пайда болған ерте жас 
кезеңіндегі психикалық патологиялар жөнінде өмір анамнезінен бөлек мәлімет 
жинау мүмкін емес.

Өмір анамнезін жинауда ең алдымен, тұқым қуалаушылық мәселесін 
айқындау керек — ата-анасының және жақын туыстарының психикалық 
денсаулық жағдайын, жеке бас ерекшеліктерін толық анықтап алу керек. Ту- 
ыстарына қатысты психикалық ауруларды толық сипаттау керек. Тұқымында 
өзіне-өзі қол жұмсағандар, оғаш жүріс-тұрысты, ақыл-ой кемістігі бар адамдар, 
ұстамалары бар адамдар, нашақорлық және маскүнемдіктен зардап шегетіндер, 
тұқым қуалайтын соматикалық аурулары бар адамдар бар-жоғын анықтау қажет. 
Ерте даму кезеңін анықтауда анасының жүктілік кезіндегі денсаулығын анықтау 
керек, босанғанда жарақат болған-болмағандығын, қандай жағдайда, қалай 
өскенін, тәрбиесін, қай жаста тілі шыққаны, жүргені, мектепке барғаны жайлы 
сұрау керек. Егер дамуында кедергі болса немесе дамуы бірқалыпты болмаса 
(мысалы, жасына сай емес әуесқойлық), осылардың барлығы ерекше тіркелуі 
керек. Балалық шағында ұйқы кезінде жүру, қорқыныштар, кекештену, энурез 
болған-болмағаны жөнінде білу қажет. Науқас қай жерде, қалай оқыды, қандай 
қызығушылықтары болды, қабілеттілігі, тәртібі анықталып, жыныстық даму 
кезеңі, осы кездегі мінез-кұлқы мен жүріс-тұрысындағы ерекшеліктерін анықтау 
керек.

Науқастың білім дәрежесі, еңбек жолын бастаған уақыты, жұмысқа 
көзқарасы, қызметкерлер арасындағы қарым-қатынасы, мамандығы бойынша 
өсуі — осының барлығы маңызды сұрақтар, ол туралы міндетті түрде анамнез- 
де көрсетіліп, өмірдің әр түрлі кезеңдерінде аурудың әлеуметтік бейімділу 
дәрежесі туралы көрсетілуі тиіс. Сонымен қатар, науқастың басынан өткен 
аурулары мен олардың асқынулары, бас ми жарақаттары, өндірістік 
зияндылықтар, зиянды әдеттері (ішімдікке салыну, темекі шегу, дәрілік заттар
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қолдану) жөнінде мәлімет алу қажет. Анамнездің арнайы бір бөлімі жыныстық 
ерекшеліктерге, жыныстық және жанұялық өмірге арналады; жыныстық өмірдің 
басталуы, ерлі-зайыптылар арасындағы қарым-қатынасқа, түсініспеушілік 
себептері, жүктілік, босану, түсіктер, менопауза т.б.

Ауру анамнезінде аурудың пайда болуына себеп болған жағдайларды, 
аурудың алғашқы белгілерін, олардың өткірлік дәрежесін, динамикасын, 
өзін-өзі емдеуге тырысу жолында қолданылған өмір салтын өзгерту 
талпыныстарының, емдік шаралардың әсерін көрсету керек. Науқастың 
психиатрға көріне бастаған мезетін, емнің қорытындысын көрсету керек. 
Егер науқасқа бұған дейін стационарлық ем қолданылған болса, онда оның 
қандай емдік мекемеде, қанша уақыт, қандай препараттармен емделгенін, 
қандай жағдайда шығарылғанын нақтылау керек; сүйемелдеуші ем қабылдады 
ма, қандай препараттармен, қандай мөлшерде қабылдағанын анықтау қажет. 
Психикалық дертке байланысты өндірісте және жанұяда науқас статусы 
өзгерді ме, мүгедектік берілді ме, білу қажет. Психиатриялық стационарға 
қайталап түскен аурудың әрбір госпитализациясы туралы мәліметтер алу 
қажет.

Бацылау әдісі. Науқасты сұрай отырып, дәрігер оның сұрақтарға реакция- 
сына, жүріс-тұрысына, мимикасына көңіл аударады. Бұл тексерудің 
маңыздылығы ауруды сұрастыру қиындаған жағдайда, яғни, ступор, сананың 
өзгерген жағдайында, естің дөрекі бұзылыстарында, негативизімде және 
диссимуляциялық жағдайларда артады. Сұраудың және бақылаудың нәтижесінде 
дәрігер аурудың психикалық жағдайын суреттеп көрсетеді.

Психикалық жағдай. Ауру тарихында психикалық жағдайды белгілі бір рет- 
пен жазу керек. Суреттеу схема бойынша сұраққа жауап ретінде болмауы тиіс, 
ол науқастың және орын алған психикалық бұзылыстардың күрделі, жоспарлы 
сипаттамасы болуы тиіс. Психикалық статусқа дәрігердің жеке ойын көрсететін 
сөз тіркесін және терминдерді жазуға болмайды, мысалы, «Науқаста жабысқақ 
ойлар бар», «Науқастың галлюцинациясы бар» т.б. Бұл құбылыстардың бәрі 
нақты суреттелуі тиіс.

Психикалық статуста науқаспен контактінің бар-жоғы бекітіледі. Аурумен 
байланыс толық немесе формальды өтуі мүмкін: «сұрады — айттым, сұрамады — 
айтпадым» деген тәрізді. Байланыс толық емес болуы мүмкін: науқас өзінің 
сандырақтық немесе өзге күйзелістеріне қатысты емес тақырыптарда ашық 
әңгімелесуі мүмкін. Ступор, негативизм, диссимуляция, науқастың дәрігерге 
деген сандырақтық көзқарасында, императивті галлюцинациялар кезінде кон
такт қиынға түседі немесе мүмкін болмайды.

Одан әрі статуста аурудың уақытқа, орынға, жеке басына байланысты 
бағдары белгіленеді. Ес пен интеллект бұзылыстарында аурудың қоршаған 
ортаны, уақытты бағдарлауы бұзылады. Мысалы, науқас ауруханада екенін 
біледі, бірақ қай ауруханада екенін білмейді, жылды біледі, қандай ай, күн 
екенін білмейді. Науқастың сандырақ әсерінен бағдары бұзылуы мүмкін: 
өзін ауруханада емес түрмеде жатырмын деп, дәрігерді тергеуші деп, жазған 
ауру тарихын тергеу қағазы деп ойлайды. Кейбір ауруларда екіжақты
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бағдарлау болады: бұл кезде ауру өзін бір уақытта ауруханада да, түрмеде де 
жатырмын, кейбір науқастарды емдейді, кейбіреулері тергеуде жатыр деп 
есептейді.

Бағдарлаудың бұзылуы сана бұзылыстарын анықтаудың критерийлерінің 
бірі болып табылады. Делирий уақыт пен кеңістікті бағдарлау бұзылысымен 
жүреді, аменциядан айырмашылығы, бұл кезде өзіндік жеке тұлғасын бағдарлау 
бұзылысы болмайды.

Сонан соң қабылдау бұзылыстарын суреттейді: иллюзия, галлюцинация, 
психосенсорлық бұзылыстар т.б. Патологияның бұл түрі туралы мәліметтерді 
ауруды арнайы сұрау арқылы біледі: дауыстар естиді ме, олар қайдан естіледі, 
олар көп пе, оларды кімдер айтады және т.б. Бақылау әдісі арқылы 
галлюцинациялардың объективті белгілері анықталады (олардың мазмұнына 
байланысты мимика, поза, жүріс-тұрыс және т.б. өзгереді).

Осылайша нақты, түпкілікті түрде ойлау сипатталады: оның темпін, 
ассоциациялық қызметін, логикалық үрдістің бұзылуы — жабысқақтықтар, 
аса бағалы идеялар, сандырақ. Ассоциациялық үрдістердің бұзылуы кезінде 
науқас сөзінің үлгісін немесе оның жазбасының үзіндісін мысалға алуға бо- 
лады.

Одан әрі ес пен интеллектіні зерттеу мәліметтері келтіріледі. Ес жөніндегі 
мәліметті анамнез жинау кезінде аурудың сұрақтарға жауабынан білуге болады. 
Аурудың есі бұзылғанда анамнездік мәліметтерді науқас ретімен, толық жеткізе 
алмайды, соңғы уақыт кезеңінде болған, ағымдағы оқиғалар ұмытылады. Ауруға 
есте жеңіл сақталатын ақпаратты ұсынуға болады, оқыған кітабының, көрген 
кинофильмінің мазмұнын айтып беру сұралады. Аурудың білім қоры, оның 
қоғамда алатын орнына сәйкестігі анықталады. Науқастың ой түйіндеу, пікірлесу 
қабілетін анықтау үшін оған арифметикалық қызметті қажет ететін қарапайым 
есептеу операцияларын, сурет бойынша әңгімелеу, мақалдарды түсіндіріп 
беру т.б. ұсынылады.

Эмоциялар толық суреттеледі: көңіл-күй, реакциялар және т.б. эмоциялық 
көріністер. Науқас эмоциясының көлемі, тұрақтылығы, басым сипаты, 
ситуацияға және науқастың физикалық күйіне және жалпы психикалық 
мазмұнға сәйкестігі көрсетіледі. Осылайша, эйфория кезінде көңіл-күй 
әдеттегідей көтеріңкі емес, адекватсыз түрде көтеріледі, мұндай жағдайлар өлім 
алдындағы кахексиялық ауруларда, өкпе-жүрек жетіспеушілігі ауруларында, 
трансмуральды миокард инфарктында, алкоголизмнің үшінші сатысында 
және т.б. жағдайларда кездеседі. Депрессивті немесе маниакальды жағдайларда, 
дисфория, апатия, үрей, қорқыныш кезінде олардың белгілеріне көңіл аудару 
керек.

Ерікті-қозғалыстық бұзылыстар науқастың активті және пассивті назарына, 
әуестіктеріне, тілектеріне, аурудың әрекеті мен жүріс-тұрысына әсерін тигізеді. 
Тексеру кезіндегі науқастың мимикасын, пантомимикасын, сыртқы көрінісін 
және бөлімшедегі жүріс-тұрысын суреттеу қажет.

Психикалық статустың аяғында науқастың өз жағдайына сыни көзқарасын 
және болашағына болжамын атап өту керек.
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Соматикалық жағдай. Соматикалық клиникадағы сияқты науқас толық 
тексеріледі. Психоз жағдайындағы ауруды қарау кезінде денесінде суицидаль- 
ды әрекет іздері қалуы мүмкін. Осылардың барлығы толық тексеріліп, ауру 
тарихына тіркелуі керек. Эпилепсиямен сырқат науқастар ұстама кезінде 
жарақаттанып, сүйегі сынып, күйіп қалуы мүмкін, бұлардың бәрі қарау кезінде 
байқалады. Тілде, ұрттың кілегей қабатында тіс іздері т.б. байқалады. 
Маниакальды-депрессивті психоз ұстамасын диагностикалауда симпатико- 
тоникалық соматовегетативті өзгерісті табу көмектеседі: салмақ жоғалту, іш 
қату, артериялық қан қысымының жоғарылауы, тамыр соғысының жиілеуі, 
дене қызуының жоғарылауы және т.б. Истериялық бұзылыстар соматикалық 
аурулардың көптеген белгілерін симуляциялайды: ауру сезімі, құсу, кекіру, 
метеоризм, дене қызуының көтерілуі және т.с.с.

Соматикалық өзгерістер басқа да психикалық аурулармен бірге жүреді: 
шизофрения, инволюциялық психоз, мерездік психоз, алкогольдік психоз. 
Осылайша, шизофрения кезінде жиі ауытқулар немесе физикалық даму артта 
қалу белгілері бақыланады. Гипертоксикалық вариантында ағза сусыздануы, 
капиллярлардың жарылуы орын алады, дене температурасы 40—41 °С дейін 
жетеді. Сандырақ күйіндегі науқастар тамақтанудан бас тартады немесе 
физиологиялық дефекация, зәр шығаруды тежейді. Бала көтере алатын жастағы 
әйелдерде психоз жағдайында менструация тоқтайды.

Психикалық аурулар кезінде гормональдық фон өзгерісі жиі кездесетін 
жайт. Сонымен қатар, эндокринді, соматикалық, инфекциялық аурулар психо- 
патологиялық симптоматика құбылысын тудыра алады, ол сипаты, жеделдігі, 
ағымы, ауырлығы бойынша соматикалық өзгерістерге сәйкес келеді, бұл зерт
теу үрдісінде анықталуы тиіс. Ең маңызды орынды трофикалық өзгерістер 
алады. Үдемелі салданумен, сенильді психоз, кататониялық ступормен сырқат 
науқастарда тері тургоры төмендейді, пигментті дақтар пайда бола бастайды, 
естің төмендеуі орын алады, шаштары жылдам түсе бастайды, физикалық 
зорығу бақыланады. Ал нейролюэсте тіндер эластикалылығы төмендеп, 
сүйектер сынғыштығы артып, ішкі мүшелер капсулаларының жарылулары 
болады.

Неврологиялық статус. Неврологиялық клиникадағы сияқты тексеріледі. 
Психикалық бұзылыстар бас миының күрделі бұзылыстарының нәтижесінде 
болатындықтан, психикалық науқастарда пайда болған неврологиялық белгілер 
сирек кездесетін жағдай емес. Бұндай жағдай көбіне органикалық психоздарда 
кездеседі: жарақаттық, инфекциялық, қан тамырлық, интоксикацияға, бас миы 
ісігіне байланысты.

Бас сүйегінің 12 жұп жүйкесі, сіңірлік периостальды және құрсақ рефлекстері, 
сезімталдық, координациялық сынамаларды орындау, вегетативті жүйке 
жүйесінің жағдайы тексеріледі.

Бас сүйек жүйкелері патологиялары арасында көздік симптом негізгі орын 
алады. Көбіне нейромерезге (ми мерезі, жұлын семуі, үдемелі сал) Арджил— 
Робертсон симптомы тән, бұл конвергенция және акомадация сақталуы кезінде 
көз қарашықтарының жарыққа реакциясының жоғалуымен көрініс береді. 
Арджил-Робертсон синдромы толық болғанда анизокория (қарашықтар әр түрлі
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көлемді), қарашықтар деформациясы бақыланады, пилокорпин мен атропин 
әсеріне реакция төмен болады.

Кәрілік ақыл кемдігінде қарашықтар тарылған, олардың реактивтілігі төмен 
болса, қорқыныш, депрессия, атропиндік психоз жағдайларында қарашықтар 
кеңейген күйде болады. Энцефалитке птоз (жоғарғы қабақтың түсуі), стробизм 
(қылилық), диплопия (көз алдында екілену), конвергенция парезі, сирек көз 
жыпылықтату тән.

Дөрекі органикалық психоздарда, инсульттен кейінгі жағдайларда, кейде 
гемианопсия және скотома (көру алаңының бір бөлігінің түсіп қалуы) кездеседі. 
Бас айналуына шағыммен жүретін вестибулярлы бұзылыстар, әдетте, психо- 
сенсорлы сипаттағы қабылдау бұзылыстарымен бірге жүреді.

Психиатриялық тәжірибеде сіңірлік рефлекстердің өзгерістері көп кездесетін 
құбылыс. Олар ОЖ Ж -ның органикалық бұзылысында, сонымен қатар, 
функциялық патология, невроздар кезінде де жоғарылайды. Корсаков психо- 
зында, психопатологиялық диабетте, вибрациялық ауруларда полиневрит пай
да болады және сіңірлік рефлекстер жойылады. Психикалық ауру дамуында 
Бабинский, Оппенгейм, Бехтеров, Россолимо және т.б. патологиялық 
рефлекстердің пайда болуы церебральды-органикалық өзгерістердің күшейгенін 
білдіреді. Осы патологиялық рефлекстер сопорозды және коматозды жағдайдағы 
науқастарда анықталады. Аз уақыт ішінде оларда эпилепсиялық ұстама электро- 
шоктан кейін пайда болады.

Дөрекі органикалық психоздармен сырқат науқастарда психикалық маразм 
сатысында қармау, сору рефлекстері пайда болып, құрсақ ішілік жату позасы 
байқалады. Бұл симптоматика кататониялық ступор немесе естің сопорозды 
бұзылыстарында орын алады және қайтымды, жағдайдың жақсаруына қарай 
жоғалады.

Сезімталдылықтың бұзылуы — жүйке жүйесінің органикалық патология- 
сы немесе истерия белгісі болып табылады. Истерия да жүйеленбеген түрде 
көрінеді, тітіркену немесе сезімталдықтың жоғалу зонасы иннервация 
заңдылықтарына сәйкес емес және өзін-өзі иландыру нәтижесі болып табы
лады. Осындай функционалды сипаттағы истериялық салдану, көру, есту, 
сөйлеу, жүру бұзылысы, гиперкинездік бұзылыстар анық көрінеді. Барлық 
психикалық ауруларда вегетативті және вазомоторлы бұзылыстар қатар жүреді 
және олардың инициальды, жедел кезеңдерінде айқын көрінеді. Вегетативті 
ауытқулардың симпатикотоникалық бағытталуы маниакальды-депрессивті 
психоз ұстамасының бастапқы кезеңінде, алкогольді делирийде, кардиогенді, 
ота жасатудан кейінгі, атропиндік психоздарда орын алады, парасимпа- 
тикотоникалық — тұмауға байланысты психоздарда, шығу тегі әрқилы амен- 
цияда бақыланады. Үрдіске гипоталамустық құрылымдар қосылған кездегі 
невроздар, эндокринопатиялар, мидың органикалық аурулары вегетативті 
пароксизмдермен бірге жүруі мүмкін, ол симпатикотоникалық және парасим- 
патикотоникалық бағытта өтеді.

Экстрапирамидті гипо және гиперкинетикалық бұзылыстар (пароксизм, 
қалтырау, тарсионды спазм, гиперкинездер) психофармокологиялық тера- 
пияның жанама әсері ретінде көрініс береді.
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ЭКСПЕРИМ ЕНТАЛЬДЫ -ПСИХОЛОГИЯЛЫ Қ ЗЕРТТЕУ
Экспериментальды-психологиялық немесе патопсихологиялық зерттеулер 

психикалық патологияның сипаты мен мөлшерін негіздеу мақсатында 
қолданылады, сонымен қатар оның орнын толтыратын мүмкіндіктерді анықтау 
болып табылады. Психиатриядағы экспериментальды-психологиялық зерттеу 
клиникалық психопатологиялық зерттеулердің жалғасы болып табылады, яғни 
оның жауапты кезендерінде, диагностикада, дифференциалды диагностикада 
және клиникалық сұрақтарды шешуде, әлеуметтік еңбекті бастағандағы емнің 
нәтижелілігін бағалауда және реабилитациялық жоспарлауда, экспертизалар 
және кәсіби сараптауда маңызы зор.

Психологиялық тестілер тұрғындарды жаппай тексергенде, соның ішінде 
психикалық ауруларға бейім контингенттерді анықтауда қолданылады. Арты- 
нан мұндай науқастар клиникалық психиатрда сауықтыру және аурудың алдын 
алу шараларын жүргізу үшін қаралып, тексеріледі. Тұрғындарды зерттеу кезінде 
басқа да мәселелер шешіледі, мысалы, нақты ауданға қажет мамандандырылған 
көмектің мөлшері. Тестілеу алынған көрсеткіштерді математикалық өндеуге, 
бұл үшін заманауи техниканы қолдануға және бұл жұмыс бойынша ғылыми 
негізделген нұсқаулар беруге мүмкіндік береді.

Жеке адамның типологияық және негізгі индивидуалды ерекшелігін 
анықтауға көмектесетін психикалық қызметтің барлық сферасын зерттеу үшін 
көптеген тестілер құрылған. Патопсихологиялық зертханаларда жасалатын 
ондай зерттеулер өте қиын және көп уақыт алады. Экспериментальды- 
психологиялық зерттеудің салыстырмалы түрде қарапайым әдісін дәрігер- 
психиатрлардың басым бөлігі игерген, науқасты клиникалық зерттеуді тереңдете 
түсу мақсатында қолданады және бұл мәліметтерді психикалық статусты су- 
реттеу кезінде ауру тарихына енгізеді. Қандай жағдай болса да науқастың 
жағдайы жөнінде шешуші сөз — клиницист еншісінде, патологиялық тест 
қорытындысы кез-келген лабораториялық көрсеткіштер тәрізді тек қосымша 
көмек ретінде қолданылады. Қарапайым үрдістерді — назар салу, қажу, есте 
сақтауды зерттеу үшін бірнеше әдістер қолданады.

Корректуралық сынама. Типографиялық бланкіде басылған аз ғана мәтінді 
науқасқа беріп, 10, 5 не 3 мин ішінде белгілі ретпен К және Р әріптерін сызып 
тастауын сұраймыз. Науқастың қорытындысын мәтінге арналған арнайы жа- 
уаппен салыстырып, аурудың нақтылығы мен әрекет жылдамдылығын 
есептейміз. Маниакальды жағдайдағы науқас жұмысты өте тез жасайды, бірақ 
көп қате жібереді, ал депрессиямен ауырған науқас өте баяу жасайды. Психи- 
касы сау жас адам 10 мин ішінде 10-15-ке дейін, мидың қан тамырлық және 
органикалық патологиясы бар науқас 40-60 қате жібереді. Жұмыс қабілеті 
төмендегенде, минуттарға шаққанда қателер бірқалыпты болады, ал шаршаған 
кезде қателердің саны зерттеудің соңында көбейеді.

Крепелин бойынша санау. Науқасқа типографиялық бланк береді, ол одан 
ұзын қатар жасап орналасқан сандарды көреді. Белгілі бір уақытта зерттелуші 
сандарды жіктеп, нәтижелерін жазып отыруы керек. Науқастың ісі бойынша 
оның жылдамдығын және жұмысының нақтылығын, жұмыс қабілетінің 
ауытқуын, қажу сатысын анықтайды.
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Санау эдісі. Науқастан мысалы, 100-ден немесе 200-ден 7, 17, 13 немесе 
басқа санды алуын сұрап, қалдығын анықтатады.

Шульте таблицасынан санды іздеу. 5 таблицада шашылып орналасқан 1-ден 
25-ке дейін сандарды дауыстап айтып көрсету керек. Қажудың жоғары деңгейінде 
бір кестеге кететін уақыт аз болады. Церебральды атеросклерозбен ауыратын- 
дар тапсырманы жиі тоқтап, ал эпилепсиямен ауыратындар баяу қарқында 
орындайды.

10 сөзді жаттау. Науқасқа бірнеше рет қайталап (5 ретке дейін) 10 сөзді 
жаттатамыз. 50-60 мин кейін науқастан дайындықсыз түрде жаңағы сөздерді 
қайталауын сұраймыз. Науқастың есінде қалған ақпарат бекітіледі: қызмет 
нәтижесі графикалық, еске сақтау қисық сызығы түрінде көрсетіледі. Қалыпты 
жағдайда ақпараттың есте сақталуы қайталаған сайын көбейеді, ал жоғары 
қажуда, естің бұзылуында ол біртіндеп азаяды немесе бірқалыпта қалуы мүмкін. 
Тұрақсыз назар әсерінен қисық сызық «зигзаг» тәрізді болады.

Келесі тест топтары ойлау мен интеллект мүмкіндіктерін зерттеуде 
қолданылады.

Әңгімені еске түсіру. Мәтінді түсіну мен есте сақтауды, ауызша және жазба- 
ша сөйлеу ерекшеліктерін зерттеу керек. Науқастан алдын ала терілген мәтін- 
мысалды, қысқа әңгімелерді тыңдауын немесе өзі оқып шығуын өтінеді. Одан 
кейін ол мәтіннің мазмұнын ауызша не жазбаша түрде жеткізуі керек. Солай 
мәтіннің құр^ілымы мен күрделілігіне қарай тапсырманың қиындық дәрежесін 
өзгертуге болады.

Сюжетті суреттерді түсіндіру. Науқастан суретте не салынғандығын 
сұрайды. Зерттеу үшін әр түрлі сюжетті суреттерді пайдаланады. Зерттеу кезінде 
науқастың ой жинақылығы, негізгіні бөле білетіндігі, эмоциялық қызығушылық 
дәрежесі анықталады. Олигофрения кезінде суреттің сюжетін түсіну өте қиынға 
соғады, аурулар мимиканы нашар түсінеді, жалпы қимылды, адамдар арасындағы 
қатынастарды, суреттегілерді бағалай алмайды. Эпилепсиямен ауырған 
науқастар бөлшектерді, заттарды дұрыс бағалау үшін ұзақ жолмен түсіндіреді; 
шизофренияда суретті сандырақ оймен жеткізу жиі бақыланады. Ақыл 
кемдігімен сырқат науқастардың суретті түсінуі өте қиын.

Щиялдау қабілетін зерттеу үшін прожективті Роршах әдісі қолданылады. 
Науқасқа сия дағы бар қағазды көрсетіп, онда не салынғандығын сұрайды. 
Зерттелушінің жеке басының ерекшеліктерін мінездейтін ақ-қара және түсті 
суретті Роршах кестесінің стандартты жинағы бар.

Оқиғаның реттілігі. Айтылатын оқиғаны науқас ретімен суреттеуі керек. Бұл 
мақсатта сюжетті суреттер сериялары (3-6) балалар үшін, Бидструп карикату- 
ралары сериясы («Үйде және жұмыста», «Жыл өтті», «Кім жұмыс жасады және 
кім шаршады», «Көру алданышы» т.б.) қолданылады.

Жіктеу. Адамдардың, жануарлардың және басқа заттардың бейнесі салынған 
70 суретті науқасқа беріп, түрі бойынша жеке-жеке жіктеуді сұрайды. Психикалық 
сау адам киімді, жеміс-жидекті, аңдарды, үй жануарларын т.б бөлек жіктей 
алады. Келесі кезеңде топтарды азайтамыз. Қалыпты жағдайда 3 топ бар: тірі 
жандар, өсімдіктер, өлі жандар. Абстрактылау үрдісіне талап жоғарылағанда,
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әсіресе екінші кезеңде ақыл кемдігінен зардап шегетін науқастардың жіктеу 
қабілеті күрт төмендейді. Эпилепсиямен ауыратын науқастардың детализацияға 
бейімділігіне байланысты, олар көп мөлшерде ұсақ топтар құрады. Орман 
құстары мен ұй құстары, кеселер мен басқа ыдыстар және т.с.с. ажыратады. 
Шизофрения кезінде науқас ойы қилы жоспарлы болып келеді, олар топтарды 
бөлгенде әр түрлі принципке негіздейді; мысалы, ол ыдыс-аяқты, адамдарды, 
транспортты бөледі, артынан көк және қара түсті заттарды, темір мен ағаш 
заттарды жіктейді.

Артық затты анықтау. 4 зат салынған суретті науқасқа көрсетеді. Қалған 
үшеуіне сәйкес келмейтін бір суретті алып тастауға өтініш жасалады, содан 
кейін қалған үш зат қандай топқа жататыны сұралады. Алаңдату мен абстрак
ция қасиеттері зерттеледі.

Маңызды белгілер. Ірі шрифтімен басылған сөзге сәйкес ұсақ шрифтімен 
басылған 5 сөз ішінен 2 сөзді таңдауды сұрайды. Бұл 2 сөз заттың қасиетін 
көрсетуі керек.

Түсінікті анықтау. Бірнеше сөздерді айтып, оларды түсіндіріп беруді сұрайды.
Түсінікті салыстыру. Науқасқа бірнеше жұп сөздерді айтып түсіндіреді: 

жаңбыр және қар, жалған немесе қате т.б. Бұл сөздерді не байланыстыратынын 
және не ажырататынын айту керек.

Мақал-мәтелдер мен метафоралардың мағынасын ашу. Науқас өзіне берілген 
мақал-мәтелдердің және метафоралардың мағынасын айтып, осы мағынаға 
сәйкес қағазда жазылған фразаларды таңдауы керек.

Ассоциацияларды зерттеу үшін алпыс сөз (кез келген, ойға түскен), бос 
ассоциациялар (зерттелуші сынақ жасаушының айтқандарына жауап ретінде 
кез-келген сөзді айтады), қарама-қайшылықтар (сөздер қатары беріледі, осы 
сөздерге қарсы мағыналы сөздерді таңдау керек) әдісі қолданылады. Бұл 
мақсатта пиктограмма да қолданылады: науқас ұсынылған сөздер мен мысал- 
дарды есіне сақтау үшін кез келген суреттемелер жасауы керек, бір сағаттан 
кейін жасалған суреттерге байланысты еске сақтауға берген мәліметтерді 
сұрайды.

Үшінші топқа науқастың іс-әрекетке эмоционалды көзқарасы және оның 
зерттеу нәтижесіне әсерін нақтырақ анықтауға мүмкіндік беретін әдістер жа
тады.

Бұл топқа мысалы, «Линк кубы» әдісі жатады. Сынақтан өтушінің құруы 
қажет куб 27 ағаш 3^3 см көлемді кубиктерден тұрады. Кубиктердің әрбір бетін 
бояу үшін үш түс қолданылады: қызыл, жасыл, сары. Линк кубын құлатып, 
зерттелушіге қайта құрауға беріп, оның әр беті бір түсте болуын сұрайды. Жа- 
сау үрдісінде шизофрениямен ауыратын науқастардың эмоциялық топастығы, 
психопатиямен ауыратын науқастардың дертті күйзелістерге еніп кететіндігі, 
аса шыдамсыздық, қозғыштығы айқындалады.

Әрбір науқасқа оның біліміне, жасына, аурудың психикалық жағдайына 
байланысты жеке зерттеу әдістемесін таңдау қажет.

Жалпы психиатрияда қолданылатын психологиялық әдістердің жоғырыда 
аталған түрлерінен басқа арнайы мәселелерді шешуге арналған, терең
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дайындықты қажет ететін тестілер қолданылады. Осылайша, патофизио- 
логиялық әдістер көмегімен мидың жергілікті патологиясын, қантамырлық 
аурулар кезіндегі сөйлеу, праксис және қабылдау бұзылысын зерттейді. 
Адамның ақыл-ойлық жасын анықтайтын (Бине әдісі) және жалпы интеллект 
деңгейін анықтайтын (Векслер әдісі) және басқа да қабілеттердің даму 
дәрежесін анықтайтын әдістер бар. Мұндай ақпарат әсіресе, балалар мен 
жасөспірімдердің психикалық дамуының барысы мен жағдайын қадағалау 
үшін аса қажет.

Соңғы уақытта шекаралық психиатрияда адамның тұлғалық ерекшеліктерін 
зерттеу, оның әлеуметтік ортаға бейімделуін зерттеу және психологиялық 
қорғанудың механизмін зерттеу кеңінен таралған. Бұндай әдістерге тұлғаны 
жан-жақты зерттеу (ТЖЗ), Роршах әдісі және басқалар жатады. Тұлғаны жан- 
жақты зерттеудің Роршах әдісінен айырмашалығы — тұлғаны бағалауда 
математикалық талдау жүргізіп, табылған ауытқуларды бұрыннан белгілі 
стандарттармен салыстырамыз. Тұлғаны жан-жақты зерттеу әдісімен тұлғаның 
көзден жасырын акцентуациясын, психикалық дерт нәтижесіндегі 
патологиялық өзгерістерін және аномалиясын анықтауға, адамның психикалық 
бейімделуін зерттеуге болады. Бұл әдіс біздің елімізде көп жылдар бойы кеңінен 
қолданылуда, ол миннесоттық анкеталық тұлғалық тестінің орысша нұсқасы 
болып табылады.

ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУ
Электрофизиологиялық зерттеу негізінде мидың функциялықжағдайын 

әр түрлі электрлік құбылыстарды қолдану арқылы анықтау жатыр. Сондықтан, 
электрофизиологиялық зерттеу функционалды диагностика әдісі деп те атала- 
ды. Психиатриялық тәжірибеде электроэнцефалография, реоэнцефалография 
және эхоэнцефалография қолданылады.

Электроэнцефалография — мидың функциялық жағдайын көрсететін элек- 
тропотенциалдарды тіркеу болып табылады.

Мидың электропотенциалы өте аз, 100-150 мкВ-ке дейін. Мұндай әлсіз 
потенциалдарды тіркеу үшін күшейткіштер қолданылады. Қалыпты жағдайда 
ми биотоктарын бас терісі арқылы белгілі бір жылдамдықпен жүріп тұрған 
(30 мм/с) қағаз лентаға жазып алады.

Қазіргі кезде бір мезгілде бастың бірнеше жерінен электропотенциалды 
жазатын 4-24-ке дейін каналы бар электроэнцефалографтар ойлап табылған. 
Электроэнцефалограмма функционалды жүктемелер арқылы науқастың 
босаңсыған сергектігі жағдайында жасалады: гипервентиляция, жарықпен және 
дыбыспен стимуляциялау, фармакологиялық сынамалар т.б. Бұл тыныштық 
жағдайындағы ОЖЖ-нің электрлік белсенділігін ғана емес, әр түрлі сыртқы 
әсерлерге мидың жауап реакциясын анықтауға да мүмкіндік береді. ЭЭГ-ны 
терең зерттеу үшін белсенді сергектік жағдайында, яғни, адам ой еңбегімен 
шұғылданғанда немесе әр деңгейдегі ұйқы жағдайында зерттейді. ЭЭГ 
қорытындысын визуальды және санау машиналарына жалғанған анализатор
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құралдарымен анықтайды, ЭЭГ қорытындылаған кезде мынадай параметрлер- 
ге көңіл аудару қажет: жиілікке, амплитудасына, электропотенциалдың ауытқу 
конфигурациясына, тербелістің жиілігіне және олардың жойылуына. Жиілік 
белгілі уақыт бірлігінде (1 с) тербеліс саны бойынша анықталады. Жиілік бой- 
ынша биоритмдердің мынадай түрлері белгілі: альфа ырғақ (8-12 тербеліс/с) 
бета ырғақ (13-25 тербеліс/с.), гамма ырғақ (25-30 тербелістен жоғ-ры), дель
та ырғақ (0-3), тета ырғақ (4-7). Секундына жиілік ырғағы 8-30 арасында 
болса, жылдам деп атайды, аз жиілікті тербелістер болғанда, баяу толқындар 
жөнінде айтылады. Амплитуда деп ЭЭГ электропотенциалының тербелісінің 
көлемін айтамыз.

Альфа толқын конфигурациясы синусоидты, ал бета және гамма конфигу- 
рациясы ұшы үшкір болғандықтан үшбұрышқа ұқсайды; баяу толқындар кон- 
фигурациясы әр түрлі болады: синусоидты, дөңгелек, үшкір болуы мүмкін. Осы 
айтылған ырғақты толқындардан басқа, ЭЭГ-де де ырғақсыз толқындар бар. 
Олар сырттай үшкір толқындарға ұқсас, бірақ ұзақтығы аз болады. Бұл 
толқындардың амплитудасы фонды потенциалдың амплитудасынан жоғары 
және кейде 100-1000 мкВ дейін жетеді. Шың және үшкір толқындар баяу 
толқындар комплексіне кіреді. Мұндай комплекстер «шың — толқын», «үшкір 
толқын — баяу толқын» деп аталады. Ырғақсыз биоэлектрлік толқындар ЭЭГ 
фонында ұзақ әр түрлі пароксизм тәрізді айқын көрінеді. Бұндай разрядтар 
жоғары амплитудалы альфа, бета, гамма, дельта толқындардан, сонымен қатар 
үшкір толқындардан немесе олардың баяу толқындары комплексінен тұрады. 
Аталған ырғақсыз белсенділік формасы патологиялық жағдай болып есептеледі. 
Мидың әр бөлігінде ЭЭГ компоненттерінің таралуы әр түрлі. Мидың шүйде 
бөлігінде альфа ырғақ басым, мидың алдынғы бөлімінде тез және баяу ырғақтар 
көбірек. Қалыпты жағдайда ЭЭГ жазғанда мидың симметриялы аудандарында 
көрсеткіштер бір типті болады.

Дені сау ересек адамның ЭЭГ-да сергектік жағдайында 100 мкВ аспайтын 
амплитудалы альфа ырғағы басым. Шүйдеден маңдайға қарай жүрген альфа- 
ырғақ амплитудасы азаяды. Бұл жерде таралған бета-ырғақ амплитудасы 
15 мкВ жетеді. Дені сау адамның баяу толқындары ЭЭГ-да амплитудасы 
бойынша негізгі ырғақтан аспау керек, ол ұйымдасқан пароксизм тәрізді және 
жазылу уақытының 15 пайызын алады. Психикалық белсенділіктің жоғарылауы 
(мысалы, қиын ой жұмыстарын орындағанда) ЭЭГ-да өзгерістер туады, 
альф аырғақ жиілеп амплитудасы қысқарады. Пассивті және босаңсыған 
сергектік жағдайында альфа ырғақтың кері өзгерістері бақыланады. Қысқа 
уақытта сыртқы тітіркендіргіштің кенеттен әсер етуіне байланысты альфа 
ырғақ екі секундқа дейін жоғарылайды. Сыртқы тітіркендіргіш ретінде 
жарықтың жарқылын немесе дыбыстың қысқа уақыт әсерін қолданады. 
Ырғақты фотостимуляция кезінде науқастың электрлі потенциалының сыртқы 
ырғақты әсерлерді қайта өңдеу қабілетін зерттейді. Бұл — ырғақты меңгеру 
реакциясы, жарықты жыпылықтатқанда мидың шүйде бөлімінде айқын 
байқалады, бұл зерттелушінің альфа ырғағына сәйкес келеді. Мидың 
органикалық зақымдалуын және эпилепсияны диагностикалау үшін ЭЭГ
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фонында патологиялық белсенді формалар, жоғары амплитудалы үшкір 
толқындар, шыңдар және олардың баяу толқындармен комплексі пайда бо- 
лады. Бұл патологиялық құбылыстар эпилептогенді ошақ тұсында айқын 
байқалады. Гипервентиляция және ырғақты жарықпен ынталандыру арқылы 
ЭЭГ-дан патологияны анық табуға болады, бұл пароксизмальды белсенділіктің 
күшеюін немесе пайда болуын, ал кей кезде құрысусыз ұстама және 
эпилепсияның құрысулы түрінің дамуын диагностикалауға көмектеседі. Үзақ 
жүйелі емдеуден кейінгі клиникалық көріністер, қалыпты тұрақты ЭЭГ-ге 
сәйкес келгенде дәрілік препараттардың мөлшерін азайтуға немесе толық 
бермеуге болады.

Мидың органикалық зақымданулары кезіндегі ЭЭГ өзгерістері әртүрлі және 
олар патологиялық ошақтың мөлшеріне, орналасуына, оған айналасындағы 
қалыпты тіндердің жауап реакциясына байланысты. Көлемді беткей зақымдалуда 
электрлік тыныштық зонасын зақымдалу ошағына сәйкес жерден байқаймыз. 
Мұндай ошақтың айналасындағы ми тіндері жоғары амплитудалы баяу 
толқындар шығарады, олар ЭЭГ-ге жазылады. Терең патологияда қыртысты 
проекция аумақты жер алады, яғни жалпы фонға сәйкес келмейтін, өзінше 
электрлік белсенділігі бар ауқымды көлемде көрінеді. Мидың диффузды 
органикалық патологиясында ЭЭГ-де негізгі ырғақ амплитудаларының 
арақатынасы, мида симметриясы және таралуы бұзылады, патологиялық 
белсенділіктің өзгерістері байқалады.

Мидың локальды органикалық зақымдануларынсыз жүретін психикалық 
аурулар кезінде (шизофрения, маниакальды-депрессивті психоз, невроз, I және 
II сатыдағы алкоголизм т.б.), ЭЭГ көрсеткіштері органикалық патологиямен 
дифференциалды диагностика жасауға, мидың функционалды жағдайын және 
компенсаторлы мүмкіндіктерін анықтауға көмектеседі. Науқасты ауру бары- 
сында қайталап зерттеу, аурудың динамикалық үрдісі мен оны болжауға көмегін 
тигізеді. Сонымен қатар, ЭЭГ өзгерістері бойынша емнің белсенділігі мен 
тиімділігін бағалауға болады.

Наркоз және экстремалды жағдайлар — ми ісігі, гипогликемия, кома — 
ЭЭГ-да тез ырғақтың баяу-тета және дельта ырғақпен алмасуымен көрінеді. 
Ауыр жағдайларда электрлік үнсіздік және оның жиілеуі көрініс береді.

Реоэнцефалография. Жоғары жиілікті әлсіз электр тогына бас миы тіндерінің 
қарсыласуындағы өзгерістер көлемін жазу болып табылады. Реографиялық 
толқындар түріндегі электрлік қарсылық тербелістері жүрек жұмысының 
әсерінен мидың қанмен қамтамасыз етілуінің өзгеруін көрсетеді. Қарсыластықтың 
80-90 пайыз көлемі ми қан тамырлары, 10-20 пайызы бас терісінің тамырла- 
рына тән екені анықталған.

Реоэнцефалограмма (РЭГ) пульс тәріздес қисық сызыққа ұқсайды. РЭГ тал- 
дау кезінде визуальды бағалау және сандық өңдеу жүргізіледі.

Қисық сызықтың басы, шыңы (ең жоғары нүктесі), соңын бөлеміз. Басынан 
шыңына дейінгі аймақты өрлемелі немесе анакротикалық реографиялық 
толқынның бөлшегі, шыңынан соңына дейінгі қисық сызықты төмендеуші 
немесе катокротикалық бөлшек дейді. Қалыпты жағдайда төмендеуші бөлімнің
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жоғарғы және ортаңғы үштіктің ортасында 1-2 қосымша толқын (инцизура) 
болады. Дені сау жас адамда өрлемелі бөлімі төмендеуші бөлімге қарағанда 
үлкендеу, ал ұшы үшкір немесе аздап дөңгеленген болып келеді. Церебральды 
атеросклероз дамуына байланысты толқынның ұшы тегістеліп арка тәрізді түрге 
айналады.

РЭГ-ның қисық сызығының сандық көрсеткішін талдағанда, толқынның 
таралу уақытына, барлық толқындардың өрлемелі және төмендеуші бөлімдерінің 
уақытына, әр деңгейдегі толқындар амплитудасына көңіл аударады, осы 
көрсеткіштер бойынша әр түрлі индексті есептейді.

Толқынның негізінен шыңына дейінгі арақашықтықты РЭГ толқынының 
амплитудасы дейді. Амплитуданың биіктігі бойынша қантамырдың пульстік 
қанмен толуының мөлшерін бағалайды: қан толуы күшті болған сайын 
толқынның амплитудасы жоғары болады.

Амплитуданың мөлшері жүрек жиырылуының жиілігіне, қанның соққы 
көлеміне, артериялық қысым көлеміне, қантамыр қабырғасының тонусына 
байланысты болады. Тамырлардың локальды бұзылыстарында (инсульт, мидың 
зақымдалуында, гематоманың асқынуы) реоэнцефалографияны зерттегенде 
өзгеріс, зақымдалған ошаққа сәйкес келеді. Функционалды сынамалар арқасында 
бұзылыстың түрін, оның орналасқан жерін, реактивтілігі мен қантамырларының 
компенсаторлы мүмкіншіліктерін анықтауға болады. Функциялық сынамалар 
ретінде фармакологиялық жүктемелер, гипервентиляция, бастың орналасу 
жағдайын өзгерту әдістері қолданылады.

БАСҚА АСПАПТЫҚ ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕРІ
Эхоэнцефалография — эхолокация феноменіне негізделген, миды ультра- 

дыбыс көмегімен зерттеу әдісі. Мидың орталық құрылымынан шығатын уль- 
традыбысты сигнал ұсталады: мидың алдыңғы бөлімінде мөлдір аралықтан, 
ортаңғы бөлімінде — III қарыншадан, артқы бөлімінде — эпифизден ұсталады. 
Зерттеу екі жақтан бір мезгілде жүргізіледі. Ісіктерде, қан құйылуда, іріңдегенде 
мидың медиальды бөлігі жарты шардың сау жағына қарай ығысады, ал ми 
атрофиясында жарты шардың зақымдалған жағына қарай ығысады. Бірінші 
жағдайда ультрадыбыс жолы зақымдалған жағында көбірек ұсталады және 
осцилоскоппен бейнеленген сигналдың тіркелу уақыты да өседі, ал екінші 
жағдайда ультрадыбыс зақымдалмаған жақпен салыстырғанда аздау болады. 
Аралық құрылымның ығысу шамасы ультрадыбыс сигналы ны ң 
арақашықтығымен анықталады, қалыпты жағдайда ығысу 12 мм-ден аспауы 
керек. Бұл әдіс мидың органикалық ауруларын зерттеу және диагностикасы 
үшін қажет.

Миды рентгенографиялъщ зерттеу әдісіне краниография, пневмоэнцефа
лография, ангиография және компьютерлі томография кіреді.

Краниографияда бастың рентген суретін контрасты заттарды жібермей-ақ 
алуға болады. Рентген суретінде бас сүйегі, ондағы өзгерістер мен қалыңдаулар 
және жарақаттан кейінгі ми қабығындағы әктенуді, бөгде денелерді көруге 
болады. Бас сүйегінің өсіп келе жатқан ісікпен жанасуының нәтижесінде бас
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қысымының өсуіне байланысты ісік жіңішкеріп, ми иіріміне «басылған саусақ 
белгісін» түсіреді.

Бас ішілік қысым көтерілгенде, веналық қан ағысы төмендейді де, ми 
тамырларының суреті күшейеді. Бұл әдіс мидың органикалық зақымдалуын 
анықтауға мүмкіндік береді.

Пневмоэнцефалография — бұл жұлын сұйықтығының бір бөлігін ауа не- 
месе оттегімен толтырғаннан кейінгі миды рентгенографиялық зерттеу әдісі 
болып табылады. Ми қарыншалары және субарахноидальды кеңістік пнев- 
матизациясы қабынулық және спайкалық үрдістер, ісіктер, туа біткен 
ауытқулар кезіндегі патологияны, олардың орналасу аймағын анықтауға 
мүмкіндік береді.

Ангиография — қан тамыр жүйесіне контрастылы немесе радиоактивті затты 
енгізу арқылы жүргізілетін мидың рентгенографиялық әдісі. Бұл әдіс ми 
тамырларының зақымдалуын, әр түрлі жаңа түзілістер — ми қан айналысын 
бұзатын ісіктерді зерттеуге мүмкіндік береді.

Компьютерлік томография — мидың барлық бөліктеріне қатысты патоло- 
гиялық өзгерістерді зерттеуге мүмкіндік беретін қабатты, рентгенографиялық, 
рентгеноскопиялық зерттеу.

ЭВМ көмегімен бір уақытта алынған мәліметтерді өңдеу өлшем нәтижелерін 
бірден алуға мүмкіндік береді. Ми ісіктері, киста, гуммалары, селдіреуі және 
бас миының семуі диагностикаланады.

ЛАБОРАТОРИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛ ЕР
Психикалық ауруларды зерттегенде міндетті түрде зәр мен қанның жалпы 

және клиникалық анализдері болуы керек.
Бұдан кейін осындай зерттеулерді аурудың жағдайына байланысты жүйелі 

және кезеңді түрде жүргізіп отырады. Бұл тек аурудың фонды соматикалық 
жағдайын бағалау ғана емес, сонымен қатар, психикалық аурулардың белсенді 
терапиясы үрдісінде соматикалық күйді бағалауға қажет. Бұдан өзге анализ- 
дерде психикалық патологияны көрсететін оны сипаттайтын өзгерістер 
болады.

Соматогенді, инфекциялық, интоксикациялық психозда жиі лейкоцитоз, 
ЭТЖ -ның көтерілуі, нейтрофилия, қан формуласының солға ығысуы, ал 
аллергиялық реакцияларда эозинофильдер көбеюі, созылмалы қабыну 
үрдістерінде лимфоцитоз байқалады. Үдемелі салдануға эозинопения тән. 
Шизофрениямен сырқат науқастар қанында лейкоциттер 4500-3000 дейін 
төмендейді. Емдеу мақсатында сульфозинді бұлшықетке жібергенде әлсіз лей- 
коцитарлы реакция пайда болады, бұл организм реактивтілігінің төмендеуімен 
байланысты. Аса жедел жағдайларда — фебрильді кататония кезінде науқас 
ағзасының сусыздануы әсерінен зәрдің тығыздығы жоғарылайды, қанда 
эритроциттердің тұну жылдамдығы жоғарылайды, лейкоцитоз, нейтрофильдердің 
улы түйіршіктелуі көрінеді. Маниакальды-депрессивті психоздың маниакаль- 
ды фазасында зәр тығыздығының азаюы мен полиурия байқалады, ал депрес- 
сияда зәр бөлінуі азайып, оның тығыздығы 1030-ға дейін көтеріледі. Эпилеп-
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сиямен ауыратын науқастан эпилепсия ұстамасынан кейін қанның лейко- 
цитарлы реакциясын, зәрде нәруыз пен қантты көруге болады.

Көптеген психикалық ауруларға қан мен зәрдің биохимиялық өзгерістері тән. 
Оның сипаты және қарқындылығы нозологиялық форманың ерекшелігіне ғана 
емес, сонымен қатар оның синдромальды көрінісіне, психикалық бұзылыстардың 
жеделділік дәрежесіне, науқас қозған немесе тежелген жағдайда ма, ауру үрдісіне 
мүшелер мен жүйелердің қатыстылығы дәрежесіне де байланысты.

Қимылдық қозу жағдайындағы әрбір науқаста нозологиялық формаға 
тәуелсіз гипергликемия пайда болады. Сонымен бірге, қанда кортикостероид- 
тар мен катехоламиндер де көбейеді. Анық аффективті бұзылыстарда гипер
гликемия мен глюкозурия кездеседі. Маниакальды-депрессивті психоздың 
бастапқы ұстамасы негізгі зат алмасудың жоғарылауымен сипатталады, ал 
ұстамаға дейінгі аралық кезеңде негізгі зат алмасу төмендейді де, қанда диа- 
бетке тән өзгерістер болады. Бұрыннан жайсыз ағымда келе жатқан шизофре
ния үрдісінде алмасу бұзылыстары бар эндокринді ауытқулар байқалады; 
глюкозаға толеранттылығы азаяды. Алкоголизмде бауырлық сынамалар өзгереді, 
церебральды атеросклерозда қанда холестериннің мөлшері көбейеді, тригли
церид көрсеткіші жоғарылайды. Қан мен зәрдің биохимиялық өзгерісі сома- 
тогения, инфекциялық, интоксикациялық психозбен сәйкес келеді.

Зат алмасудың туа пайда болған ауыр бұзылыстары олигофренияның кейбір 
түрінде анықталады: фенилкетонурияда, лейцинозда, клен шырыны ауруында 
және т.б.

Белсенді емдеудің кейбір түрлерінде бағытталған биохимиялық зерттеулер 
жүргізу міндетті болып табылады. Инсулинокоматозды терапия жүргізгенде, 
глюкозаға толеранттылық зерттеледі, ал литиймен емдеу жүргізгенде, оның 
мезгіл-мезгіл қандағы мөлшері анықталып отырады. Литий тұздары қанда 
0,8—1,0 ммоль/л көп болған жағдайда асқынулар мен жағымсыз әсерлер туады, 
ол дәрінің артық мөлшерде берілуімен байланысты. Қанды серологиялық 
зерттеу әдістері негізінен мерезге реакция-Вассерман (RW), Закс-Витебский, 
Кан болып табылады. Кейбір жағдайларда органикалық қабынулық церебраль- 
ды ауруларда тиісінше антигенмен токсоплазмоз реакциясы жүргізіледі.

Жулын суйықтығын зерттеу. Мида органикалық патологияның бар екеніне 
күдіктенгенде, жұлын сұйықтығына зерттеу жүргіземіз.

Жұлын сұйықтығын қауіпсіз алу мақсатында люмбальды пункция 
қолданылады, жұлынның төменгі жағының аяқталуы аймағынан III және IV не
месе IV және V бел омыртқасының арасынан алынады. Бұл жерде ми қабығы 
жұлын сұйықтығына толған қалташа құрайды. Манипуляцияға байланысты 
науқастың жүрегі айнып, құсуы мүмкін. Сондықтан, пункцияны тағам қабыл- 
дамай тұрып жасау керек, болған соң басы ауырмас үшін 3 -4  сағат жастықсыз 
төсекке жатқызу керек, жату режимінің ұзақтығы 2 -3  күн. Пункция кезінде 
науқас столға еңкейіп отыруы керек немесе аяғын бүгіп, бір жақ бүйірімен 
жатуы керек.

Қалыпты жағдайда жұлын сұйықтығы мөлдір, түссіз, жиі тамшылап ағады. 
Бас іші қысымы көтерілгенде сұйық жылдам ағады, ал төмендегенде сирек 
тамшылайды. Отырған науқаста оның қысымы 240-300 мм с.б. тең, ал жатқан
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науқастағы қысым 120-200 мм с.б. тең. Жұлын сұйықтығына қан араласқан 
кезде ликвордың түсі қоңыр қызыл және тұндырған кезде өзгермейді. Қан 
араласудың себебі — тері қан тамырларын тескен кезде зақымдалғанның белгісі. 
Сұйықтықтың қанмен боялу қанықтылығы келесі порцияларда азаяды, 
тұндырғанда, центрифугирлеу кезінде эритроциттер тұнбаға түседі де, сұйық- 
тықтың мөлдірлігі қайта қалпына келеді, мұндай жағдай мидан қан кеткен 
кезде болмайды. Менингитте, ми ісігінде, киста жарылған кезде жұлын 
сұйықтығы лайланған болады.

Люмбальды пункция кезіндегі жұлын сұйықтығының қалыпты жағдайдағы 
негізгі көрсеткіштері: тығыздығы 1,005-1,008, реакциясы — әлсіз сілтілі, 
pH -  7,4-7,8. Цитоз 0 -5  клетка 1 мкл. Қант мөлшері 2,22-3,33 ммоль/л. 
Нәруыз — 0,16-0,3 г/л. Альбумин мен глобулиннің арақатынасы 1:1. Тұнба 
глобулинді реакция Нонне — Апельта аммония сульфатымен теріс ( - ) . 
Нәруызға — сезімтал. Панди реакциясы карбол қышқылымен теріс ( - )  не
месе әлсіз оң (+). Сулемамен Вейхбродт нәруызды реакциясы теріс ( -) . Вас
серман реакциясы теріс ( -) . Ланге реакциясында коллоидты алтын мен жұлын 
сұйықтығын қосқанда ерітіндінің алқызыл түсі өзгермейді.

Ликворды зерттегендегі көрсеткіштер өзгеруінің диагностикалық маңызы 
зор. Гидроцефалиямен ауыратын науқастарда сұйықтықтың салыстырмалы 
тығыздығы азаяды, ал мидың және оның қабықтарының қабынулық аурула- 
рында цитоз көбейеді. Лимфоцитарлы реакциямен әлсіз цитоз (1 мкл 10-100 
клетка) арахноидиттің созылмалы түрі мен нейромерезге тән. Жедел іріңді 
менингитте 1 мкл-ға шаққанда полинуклеарлар 150-ден бірнеше мыңға дейін 
жиналады. Кейде сұйықтықта ауру қоздырғыш стафилококк, стрептококк, 
менингококк, пневмококк, бозғылт спирохеталар кездеседі. Қатерлі ісіктермен 
ауыратын науқастар ликворында ісік жасушалары болуы мүмкін.

Жұлын сұйықтығында қант мөлшерінің азаюы ми қабығындағы қабыну 
үрдісінің күшеюін көрсетеді. Ақуыз санының көбеюі мен глобулиндердің пай- 
да болуы, табиғи әр түрлі церебральды органикалық патологияда, ісіктерде, 
энцефалитте, менингитте, арахноидитте, сифилис ауруларында кездеседі. Бұл 
жағдайда ақуыздың тұну реакциясы оң болады. Ланге реакциясының 
патологиялық өзгерістерде дифференциалды диагностикалық маңызы зор. 
Реакцияны 10, 20, 40, 80 есе және одан да көп сұйылтылған жұлын сұйықтығын 
16 түтікшеге құяды. Әрбір түтікшеге 5 мл коллоидты алтын қосады. Сұйықтық 
түсінің өзгерісін санмен белгілейді: 1 — қызыл, 2 — қызғылт-күлгін, 3 — күлгін, 
4 — көк-күлгін, 5 — көк, 6 — көгілдір, 7 — түссіз. Ми мерезіне түстің аздап 
өзгеруі тән, 2 -5  түтікшеде айқындау болады.

Вассерман реакциясы үдемелі салдануда күрт оң (4+); басқа да серологиялық 
реакциялар (Закс, Витебский, Кан) оң болады. Ми мерезімен ауыратын 
науқастардың қан мен жұлын сұйықтығының серологиялық реакциясы анық 
нәтиже бере алады. Полиомиелитте, безгекте және басқа ауруларда Вассерман 
реакциясы оң мәнді болуы мүмкін. Күмәнді жағдайда күрделі реакция 
қолданылады: иммунофлюоресценциялық (ИФР) — бозғылт трепонеманы 
иммобилизациялау реакциясы (БТИР). Ми мерезінде ИФР 95-100% оң нәтиже, 
ал БТИР 98-100% оң нәтиже береді.
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НЕЙРОМОРФОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛ ЕР
Психикалық бұзылыстар ми патологиясының салдары болып табылады. 

Бірақ симптомдардың пайда болуы мен дамуын байланыстыруға болатын 
патологоанатомиялық өзгерістер барлық аурулар кезінде табыла бермейді. Бұл 
ұғым өз ретінде психикалық ауруларды функционалдық және органикалық деп 
бөлуге негіз болды. Біріншісіне, сөзсіз, маниакальды-депрессивті психоз, пси
хогения, екіншісіне ақылкемдігіне алып келетін үрдісті сипаттағы аурулар 
жатады.

Морфологиялық зерттеулер техникасының дамуы, гистохимия, электронды 
микроскопия және т.б. тәрізді жоғары сезімтал әдістердің пайда болуы ағзада 
қалыпты жағдай мен патология кезінде жасуша, синапс, рецептор деңгейінде 
болып жатқан көптеген функционалды процестерді түсінуге мүмкіндік береді. 
Бұл функцияның кез-келген өзгерісі — өзінің негізінде құрылымдық өзгеріс 
жатқандығының дәлелі.

Психиатрияда электронды микроскопия әдісі шектелуі жағдайларда 
қолданылады, ол тірі тіннің морфофункциялық жағдайын фиксациялауға 
бағдарланған. Біздің елімізде психикалық науқастарға өмір сүру кезеңінде 
психикалық өзгерістерді анықтау үшін ми биопсиясы жасалмайды, ал өлгеннен 
кейін миды электронды-микроскопиялық зерттеу көп пікірталас тудырады, 
өйткені, ол тіндегі аутолиздің әртүрлі сатысын бейнелейді. Сондықтан дәстүрлі 
микроскопиялық және нейрогистологиялық әдістер нәтижелеріне көп көңіл 
аударылады. Тарихи дамуы жағынан бұл әдістер клиникалық-морфологиялық 
салыстырулар жолымен клиникалық мәліметтерге негізделген. Осыған байла
нысты патологоанатомиялық зерттеулер клиникалық зерттеулердің жалғасы 
болып табылады.

Патологоанатомиялық зерттеу жүргізгенде мидың көлденең кесіндісінде 
анықталатын мидың мөлшері, салмағы, тығыздығы ми қабықтарының жағдайы, 
жүлге, иірімдері мен тініндегі өзгерістер қаралады. Одан әрі гистологиялық 
зерттеу жүргізгенде, миды 5% — формалин ерітіндісінде ұстаған соң жеке 
аймақтардан алынған бөліктерін түрлі әдістер бойынша бояйды: Ниссель бой
ынша — жүйке жасушаларын анықтау үшін, Ортеге мен Александровский 
бойынша — микроглияға, Бильшовский бойынша — нейрофибриллаларға 
және т.б. Кейде гистохимиялық зерттеулер, люминесцентті микроскопия 
жүргізіледі.

Нейроморфологиялық зерттеу аяқталған соң толық патологонатомиялық 
диагноз құрастырылады, ол барлық әдістермен бірге клиникалық фактілерді 
де қамтиды. Патологонатомиялық диагноз қойған соң нозологиялық форма, 
оның сатысы квалификацияланады, мидағы патологиялық өзгерістердің сипа- 
ты мен орналасқан жері анықталады, соматикалық локальды және жалпы 
өзгерістер, жасқа байланысты өзгерістер ескеріледі, өлім себебі анықталады. 
Кейде психикалық ауруларда өзіне тән морфологиялық субстрат болмаса, 
(маниакальды-депрессивті психоз, психопатия, невроз) диагноз клиникалық 
мәліметтерге негізделеді.
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Барлық патологоанатомиялық өзгерістер 3 топқа бөлінеді:
1) ми дамуының аномалиялары;
2) өмір сүру кезіндегі церебральды үрдіс ерекшелігін бейнелейтін өзгерістер: 

жүйке тінін зақымдайтын мезенхиманың ілкі немесе салдарлық 
зақымдалуы нәтижесіндегі қабынулық немесе дистрофиялық үрдіс;

3) ми тініндегі тыртық, дефектіге байланысты болатын резидуальды 
құбылыстар. Сонымен, патологоанатомиялық зерттеулер арқылы диа- 
гнозды дәлелдеп қана қоймай, сонымен бірге аурудың даму механизмін, 
үрдістің сипатын, орналасуын, тіндердің таңдамалы зақымдалуын, 
жеделдік дәрежесін, фазасын, ауруға организмнің жалпы реакциясын, 
ішкі органдардың жағдайын көз алдымызға елестете аламыз.

Кейбір жағдайларда патологоанатомиялық зерттеулер аурудың себеп фак- 
торын табуға көмектеседі. Үдемелі салдануда, мерез ауруы кезінде мидан бозғылт 
спирохеталарды көре аламыз, Кох таяқшасын таба аламыз, сәйкес патология 
кезінде цистицерк немесе сәулелі саңырауқұлақты таба аламыз. мидағы жалпы 
өзгерістер негізінде жарақаттар, уланулар, қан айналысы бұзылысы кездерінде 
мидағы өзгерістердің жалпы суретіне сүйеніп, бұзылыс себептерін анықтауға 
болады.

Макроскопиялыц зерттеу. Макроскопиялық зерттеулерде мидың көзге 
көрінетін дөрекі өзгерістерін байқауға болады. Ең алдымен ми қабықтарының 
зақымдалуына назар аудару керек. Соның ішінде ми қабығының қалыңдауына, 
мидың қатты қабығының бассүйегінің ішкі бетімен бітісуіне, жұмсақ затымен 
жанасуына, іріңді қабыну үрдісіне жаңа және кеш болған қан құйылуларға на
зар аударған жөн. Ми негізінде субарахноидальды қуыстарда кисталар, цере
бральды атеросклерозда склерозданған ірі қантамырлары кездеседі. Ми 
қабықтары мен қарыншаларында жұлын сұйықтығының мөлшері көбеюі 
мүмкін. Мидың созылмалы су шемені (гидроцефалия) ми затының атрофия- 
сына әкеледі, бүйір қарыншалар жалпы бір қуысқа бірігеді, ал ми жұқа қабырға 
тәрізді борпылдаққа айналады. Мидың жаңа түзілістерінде жұлын сұйықтығының 
мөлшері азаяды. Үдемелі салдануда, кейде кәрілік ақыл кемдігінде IV қа- 
рыншаның түбінде дән тәрізді эпендимитті көруге болады.

Миды қарап тексергенде, оның көлемінің өзгеруін байқауға болады: үлкеюі 
(мегалоэнцефалия), кішіреюі (микроцефалия). Микроцефал ияда ер адам 
миының салмағы — 1100 гр, ал әйел адамда — 1000 гр. Олигофренияның ауыр 
жағдайында ми даму кезеңінде тежелу болған сатыны бейнелейді. Ми дамуы 
бұзылысында иірімдердің болмауы — агирия байқалады, олар өте ұсақ, көп 
мөлшерде — микрогирия немесе қалыңдаған, аз мөлшерде болуы мүмкін — 
пахигирия.

Жүлгенің кеңеюі мен иірімдерінің жіңішкеруіне байланысты ми салмағының 
азаюы, ми атрофиясында, ақыл кемдігінде, церебральды атеросклерозда, Пик 
және Альцгеймер ауруларында, үдемелі салдану кезінде кездеседі. Кесіп 
қарағанда сұр зат қабаты жұқарған, кейде қалыпты қалыңдығының жартысы- 
на ғана жетеді, оның түсі ақшыл-сарғылт болады. Атрофия бірқалыпсыз болуы 
мүмкін, әдетте маңдай мен төбе бөліктері зақымдалады. Көп жағдайда 
патологоанатомиялық қарауда мидың гиперемиясы мен анемиясы байқалады.
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Гиперемияда ми қызыл түсті, кесу кезінде көп қан ағады, кесіндінің бетінде 
қан шашыраған тәрізді сұр зат қанық боялған. Құтыру (бешенство), инсульттан, 
ұстама кезінде, алкогольді делирийдің өткір сатысында өлген адамның миын- 
да гиперемия басым болады. Миды ашып қарағанда, жарақаттық зақымдануды, 
қан құйылуды, жұмсаруларды, кисталарды, тамыр аневризмасын, іріңді, 
тыртықты, эхинококк және т.б. жақсы көруге болады.

Микроскопиялыц зерттеу. Бұл зерттеуде мидың құр^ілымдық элементтерінің, 
жүйке жасушаларының, талшықтарының, тамырлары мен дәнекер тіндерінің 
өзгерісін көруге болады. Ауру үрдісінде бұл элементтердің барлығы да өзгереді.

Жүйке жасушаларының өзгерістері әрқилы болуы мүмкін: ілкі тітіркенуден, 
жедел ісіну, церебральды бұзылыстар, жедел психозды жағдайлар кезіндегі ісіну 
жағдайларынан, жасушалық заттың тығыздалуымен нейрондардың жиырылуы, 
жасушаның мумификациясы мен қартаюы, түрін өзгертуі (липоидты склероз, 
кальцинация), созылмалы патология кезінде жасушалардың өлуіне дейін жетуі 
мүмкін. Шизофрения ауруында нейрондардың жедел және созылмалы өзгерістері 
бір науқаста бір уақытта тіпті бір жасушада байқалуы мүмкін. Жүйке 
жасушаларының айтылған өзгерістері бейспецификалы болып табылады, бұл 
патология анықталған жағдайда зақымдалудың көлемі және айналадағы 
тіндердің жауап реакциясы ескеріледі. Шизофренияда ми қыртысының III 
және V қабатының маңдай, самай бөлігінің, гипоталамустың, аммонов мүйізінің 
зақымдалуы, олардың ұя тәрізді өзгерістері, қантамырларымен байланысының 
жоқтығы, сонымен қатар орын басушы дәнекер тіндердің пролиферациясының 
болмауымен организмнің реактивтілік қызметінің төмендеуі түсіндіріледі. 
Нейроглияның тітіркену белгілері, жүйке жасушаларының бір уақыттағы ауыр, 
жедел өзгерістерімен және өлуімен пролиферациясы шизофрения ауруында, 
жедел психоз жағдайында өлген адамда байқалады. Склероз, атрофия, Пик 
ауруы, Альцгеймер ауруы, эпилепсия кезінде нейроглия анық продуктивті 
реакциямен жауап береді. Осы аталған жағдайларда ми бетінің глиозы, ми 
қабығының қалыңдауы, қан тамырларының фиброзы байқалады.

Пик ауруында байқалатын жүйке жасушаларының өзгерісі арнайы өзгеріске 
жатады. Қыртыстың липоидты склерозында, жасушалардың өлуі мен атрофи- 
ясы кезінде Пик денешіктері бар баллонды нейрон анықталады. Бұл домалақ 
түзілістер жасушалардың құрылымдық элементтерінен тұратын гомогенді 
аргирофильді конгломераттар болып табылады, олар жасуша ядросын шетке 
ығыстырады. Кәрілік психозға ми амилоидозы тән болып табылады. Ми 
қыртысы мен қыртыс асты қабатында сенильді табақшалардың пайда болуы 
байқалады. Олар Бильшовский бойынша препаратта күміспен импрегнация 
жасау кезінде және люминисцентті микроскопияда жақсы көрінеді. Сенильді 
табақшалар амилоид тасымалдайтын глиальды жасушалар базасында және 
жүйке жасушалары өсінділерінде, нейрофибрилдерде пайда болады. Пресенильді 
деменцияның гистологиялық ерекшелігі, нейрофибрилдердің түрін өзгертуі 
болып табылады, олар жүйке жасушаларының цитоплазмасында қалыңдап, 
бір-бірімен қосылады.

Жүйке жасушалары екіншілік сипатта өзгеруі мүмкін, мысалы ми қан та- 
мырларының патологиясында. Қан тамырлық апаттарда, ми жарақаттарында,
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жүйке және глиальды жасушалар некроздалғанда тін тамыр қабырғасы жасу- 
шаларымен толықтырылып, мезодермальды тыртық пайда болады. Аздап ми 
қоректенуі бұзылғанда, аса сезімтал жүйке жасушалары өледі, ал қалған гли- 
альды жасушалар глиомезодермальды тыртық түзілуіне қатысады. Созылмалы 
ми-қан тамырлық жеткіліксіздік кезінде жүйке жасушаларының зақымдалуы 
мен өлуі зат алмасуы белсенді, оттегіге қажеттілігі жоғары аймақта басым 
байқалады. Бұл кезде қыртыс барлық тереңдікте емес, шамамен V қабатына 
дейін зақымдалады. Осындай таңдамалы зақымдану қыртыстағы ангиоархи
тектоника және тотығу үрдістерінің ферментативті ұйымдастырылу ерекшелігіне 
сәйкес келеді. Қуыстанумен көрінетін глиозды тыртықтану байқалады.

Осы айтылған өзгерістердің барлығы энцефалопатияларға жатады, ал оның 
негізінде дистрофиялық үрдістер жатыр.

Қазіргі уақыттағы жүйеге сәйкес энцефалопатияның келесі түрлерін ажы- 
ратамыз:

1) диспластикалық (ми дамуының ақауы);
2) дискуляторлық;
3) некробиоздық және некроздық;
4) геморрагиялық;
5) жарақаттық және басқа да деструктивті;
6) бөгде денелермен паразит инвазиясымен байланысты энцефалопатия;
7) регенеративті-пролиферативті;
8) дистрофиялық.
Барлық энцефалопатиялар ішінде психикалық ауруларды диагностикалау- 

да тәжірибелік маңызы зор дистрофиялық энцефалопатия болып табылады. 
Бұл энцефалопатиялар өз кезегінде төмендегідей бөлінеді:

а) ноксикалық;
б) алиментарлы-дистрофиялық;
в) токсикалық;
г) токсико-аноксикалық (эндогенді психозда);
д) инволюционды-дистрофиялық (кәрілік ақыл кемдігінде).
Қабыну үрдісінің — энцефалиттердің кең тараған түрі үш патологиялық 

белгімен көрінеді:
а) альтерация;
б) инфильтрациялы экссудация;
в) пролиферация.
Экссудация дегеніміз — қантамыр қабырғалары арқылы плазмалық 

сұйықтықтың шығуы; қан жасушалары мен гематогенді гистиоциттер инфиль
трат бола алады. «Пролиферация» деп қантамырлары мен оның элементтерінің, 
дәнекер тіндердің, глиозды жасушалар мен талшықтардың көбеюінтүсінеміз. 
Глиальды пролиферативті реакция диффузды түрде немесе түйіндердің пайда 
болуымен жүруі мүмкін. Жоғарыда айтылған қабыну белгілері әр ауруда әр түрлі 
айқындықта болады. Альтеративті құбылыстар іріңді қабыну үрдісінде ерекше 
байқалады. Үдемелі салдануда жүйке жасушаларының өлуі қыртыстың маңдай 
бөлімінің айқын атрофиясымен көрінеді, мезенхимальды тін-ми қантамырлары 
зақымдалып, қабыну белгілерінің іздері қалады. Экономо-эпидемиялық
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энцефалиті пролиферативті құбылыстардың басымдылығымен өзгешеленеді, 
экссудативті және салыстырмалы түрде дегенеративті-деструктивті өзгерістер 
аз болады. Іріңді қабынулар әдетте айналадағы органдар мен тіндерден пайда 
болады және қан тамырлары мен ми қабықтары арқылы ми тініне жайылады.

Қазіргі жіктелімге сәйкес энцефалит спецификалы, спецификалы емес, 
жедел, созылмалы, диффузды және ошақты болып бөлінеді.

Этиологиясына қарай вирусты, бактериалды, паразиттік энцефалит деп 
бөлінеді; негізгі орынды диссеминирлеуші энцефалит алады. Шығу тегі әр түрлі 
ми ісіктері кезінде белгілі бір қарқында және интенсивтілікте дамитын жалпы 
және жергілікті, деструктивті, қабынулық үрдістер болады. Локальды цере- 
бральды симптоматика біріншілік болғандықтан белгілері көбіне невро- 
патологияның құзіретіне жатады.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ ӘДІС
Эпидемиологиялық әдіс жеке жағдайларды емес, көпшілік дертті жағдайларды 

зерттеуге және психикалық патологияға тән жалпы заңдылықтарды анықтауға 
мүмкіндік береді. Эпидемиологиялық зерттеулер нәтижесі барлық популяция 
мен репрезентативті топты зерттеу нәтижесінде алынған жағдайда ғана маңызды 
болып табылады. Популяция бір аймақты мекендеген тұрғындар немесе қандай 
да басқа бір белгілері арқылы біріккен (мамандық, жыныстық, нәсілдік және т.б.) 
топтар болуы мүмкін. Популяция шизофрениямен, эпилепсиямен немесе қандай 
да бір басқа аурулармен ауыратын адамдардың тобы болуы мүмкін. Көлемді 
зерттеулерде репрезентативті топтар құрылады.

Құрылған топ барлық көрсеткіштері бойынша популяцияға (жынысы, жасы, 
қызметі, білімі) сәйкес келуі керек.

Тұрғындардың психикалық денсаулығының негізгі көрсеткіштері ауыру, 
аурушаңдық және ауыру қауіптілігі болып табылады. Ауруға шалдығу — попу
ляция деңгейінде бір жыл ішінде тіркелген жаңа науқастар санымен анықталады. 
Аурушаңдық — науқас адамдардың жалпы санымен анықталады. Аурушаңдық 
пен ауыру 100, 1000, 10 000, кейде 100 000-ға дейінгі тұрғындар есебінен алы- 
нады. Интенсивті көрсеткіштер бойынша басқа да құбылыстардың таралу 
дәрежесі көрсетіледі: өлім дәрежесі, мүгедектік және т.б. Ауыру мен аурушаңдық 
және басқа да көрсеткіштер басқа сипаттамаларға қатысты көрсетіледі: нақты 
бір жылда немесе қандай да бір уақыт кезеңінде, қандай да бір жас кезеңіндегі 
адамдарға және т.б. Ауруға шалдығу қаупі — адам жасына қарай аурудың пайда 
болу мүмкіндігі және аурудың басталу жасы. Қауіп мүмкіндіктері (50 ішінен 
1 мүмкіндік) немесе пайыз түрінде көрсетіледі.

Психикалық аурулардың қалаларда, аудандарда, елдердегі таралу көрсет- 
кіштерін салыстыру науқастардың психикалық жағдайын бағалау унификаци- 
ясы іске асырылғанда ғана нақты нәтиже береді.

Дегенмен, мектептердің көбеюі мен диагностикалық тәсілдердің әрқилы- 
лығына байланысты ұқсас жағдайларды нақты квалификациялауды әртүрлі 
елдерде емес, бір ғана ел шеңберінің өзінде іске асыра алмаймыз. Ауру жағдайын 
бағалауда келіспеушіліктерді болдырмас үшін психикалық аурулардың таралуы,
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формасы, нұсқасы туралы мәлімет алғанда, зерттеу кезіндегі есепке алынған 
сипаттаманың унификациясы қажет. Осыған байланысты біздің елімізде 
эпидемиологиялық зерттеулер жүргізгенде, тәжірибеде қолданылатын барлық 
негізгі нозологиялық формалар үшін психопатологиялық синдромдар 
глоссарийлері дайындалған. Кез келген психикалық ауруларды бағалауға 
қолданылатын стандартты синдромдар жинағы құрастырылған. Синдромдарды 
глоссарий бойынша шифрлай отырып, диагностикалық бағытқа және мамандық 
бойынша дайындық дәрежесіне тәуелсіз дәрігер суреттелген синдромдардың 
бірімен науқас жағдайын идентификациялайды.

Осылайша, болашақта статистикалық өңдеу жүргізу үшін мәліметтер алу- 
да бірлік қалыптасады. Әрі қарай мәліметтерді талдауда зерттеу кезінде нақты 
синдромды анықтау ауру дамуының өте ерте сатысында науқастың алдағы 
жағдайы жөнінде нақты қорытынды жасауға мүмкіндік береді. Осындай 
жағдайда ауру ағымын синдромдардың динамикалық тізбегі түрінде қарауға 
мүмкіндік туады, бұл психопатологиялық үрдістің динамикалық тенденция- 
сын, себептерді және клиникалық патоморфоз ерекшеліктерін анықтауға 
мүмкі
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ПСИХИКАЛЫҚ БҰЗЫЛЫСТАР 

СИМПТОМДАРЫ

ПСИХИКАЛЫҚ ҮРДІСТЕРДІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ 
ЖӘНЕ ОНЫҢ БҰЗЫЛЫСЫНЫҢ БЕЛГІЛЕРІ ЖӨНІНДЕ 

ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР
.

Психикалық үрдістердің көмегімен біздің санамызда бізден тыс және бізге 
бағынышсыз обьективті шындық бейнеленеді — қоршаған орта мен біздер осы 
шындықтың бөлігі болып саналамыз. Психикалық үрдіс арқасында әлемді 
танимыз: сезім мүшелерінің көмегімен қабылдау акты бойынша заттар мен 
құбылыстарды санамызда бейнелейміз; ойлау үрдісі арқылы заттар мен 
құбылыстардың арасындағы байланыстарды, нақты заңдылықтарды білеміз; 
есте сақтау үрдісі арқылы осы ақпараттар бекітіледі, одан әрі таным дамуына 
ықпал етеді. Осылайша қабылдау, ойлау, есте сақтау таным урдістерін құрайды. 
Сыртқы дүниеге және ондағы барлық өзгерістерге біздің көзқарасымыз — эмо
ция психикалық қызметтің бөлігі болып саналады. Психикаға ерікті құбылыстар 
жатады: зейін, тілек, әуестік, мимика, пантомимика, адамның жеке және толық 
іс-әрекеті. Күрделі психикалық үрдістердің құрылымдық элементтері және бір 
мезгілде әлемді бейнелеу сатылары да осындай.

Таным динамикасын сипаттайтын осы кезеңдерде психология ғылымында 
психикалық акт ретінде зерттелген категориялармен сәйкестікті табуға болады. 
Бұл, ең алдымен, қоршаған ортаны «шынайы пайымдау» немесе танымдық 
сезім заттар мен құбылыстарды жанама немесе сезімдік тану, заттар мен 
құбылыстарды тікелей қабылдау; сонымен қатар, «абстрактылы ойлау» немесе 
айналадағыны рационалды тану; ең аяғында адам қызметі, таным дұрыстығы 
критерийі ретіндегі «тәжірибе» болып табылады.

Бейнелеудің ең жоғарғы формасы — сана деп аталады.
Сана дегеніміз — адамның психикалық қызметінің арнайы формасы. Ол 

адамдар арасындағы қарым-қатынаспен, адамның әлеуметтік болмысымен 
детерминирленген.

Психикалық үрдістердің даму ерекшеліктері, олардың күші, қозғалғыштығы, 
бағыты әрбір адамның биологиялық қасиеті мен әлеуметтік тәжірибесімен 
анықталады. Адамдағы биологиялық және әлеуметтік арақатынас біртұтас, 
қайталанбас жеке тұлғаны құрайды. Тұлға мінез-құлық, темперамент, қабілет, 
ұстанымдарды сипаттайды.

Қалыпты жағдайда психикалық дені сау адамның барлық психикалық 
үрдістері үйлесімді түрде байланысты, қоршаған ортаға адекватты және
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айналадағы болып жатқан оқиғаларды дұрыс бейнелейді. Психикалық ауру- 
ларда бұл байланыстылық бұзылады, жеке психикалық акт зардап шегеді не- 
месе патологиялық үрдіс психикалық қызметті түгел қамтиды. Өте ауыр 
психикалық аурулар адамның тұлғалық қасиетін бұзады.

СИМПТОМДАРДЫҢ ИНФОРМАТИВТІЛІГІ
Психикалық ауруларды анықтауда маңызды ақпаратты психикалық 

бұзылыстардың клиникалық белгілерін, оның симптомдарын ескере отырып, 
талдағанда алуға болады. Симптомдар аурудың туындысы, бір бөлігі болып 
саналады. Олар ауру туғызатын себептер мен патогенетикалық механизмдер 
әсерінен пайда болады. Ерекшеліктері бойынша симптомдар аурудың жалпы 
және жеке қасиеттерін сипаттайды.

Симптомдар динамикасы ауру дамуының тарихын құрады. Симптомдардың 
қалыптасу заңдылықтары, мазмұны, жиынтықтары, терапиялық әрекеттерге 
сезімталдығы туралы білім психикалық ауруларды сәтті диагностикалап қоймай, 
олардың ағымы мен аяқталуы жөнінде пікір жасауға мүмкіндік береді.

Симптомдардың ақпараттық көлемі бірдей емес. Мысалы, галлюцинаци- 
яны алсақ, ол өте үлкен ақпараттық жүктеме болып табылады. Галлюцинация 
психикалық аурудың қандай да бір сатысында клиникалық көріністі басып 
тастауы мүмкін. Ойлау қарқынының жылдамдауы немесе баяулауы, қимылдық 
қозулар, зейін зорығуы және басқа да белгілер жеке дара жүрмейді. Олар 
өздеріне байланысты аурудың белгілерімен байланысып, комплекс құрамында 
қаралады.

Симптомдардың диагностикалық маңызы оның арнайылық деңгейімен 
сипатталады. Зейін зорығуы тәрізді симптоммен салыстырғанда, галлюцинация 
арнайы болып келеді және ақпараттылық дәрежесі жоғары. Зейін зорығуы, 
ұйқысыздық, бас ауруы, тітіркенгіштік, көңіл-күй төмендеуі және басқа белгілер 
психикалық ауруларда ғана емес, сонымен бірге соматикалық, неврологиялық 
аураларда да кездеседі. Ал, галлюцинация тек шектеулі психикалық аурулар 
қатарына тән.

Ж ағдайдың индивидуалды ерекшеліктеріне жақын болған сайын 
симптомдардың арнайылық дәрежесі және диагностикалық мәні соғұрлым 
жоғары. Кез-келген жалпылама симптомның арнайылығы төмен; бұл жағдайда 
аурудың белгілі бір түрі туралы айту қиын. Нақты аурудың өзіне тән 
симптомдарының клиникалық көрінісі, өзіндік ерекшеліктері, сипаты 
болғандықтан, осы белгілерді танып, білу арқылы ауруларды ажыратамыз. 
Мысалы: неврастенияда, маниакальды-депрессивті психозда, церебральды 
атеросклерозда да науқас ұйқысыздыққа шағым айтады. Алайда, бұл аурулардың 
ұйықтамау себебі әрқалай. Неврастенияға тітіркенген әлсіздік, шыдамсыздық 
және басқа да белгілердің пайда болуын анықтайтын ішкі тежеудің жеткіліксіздігі 
тән. Тежелу реакциясының әлсіздігіне байланысты ұйқы шала болады, ауру 
болмашы тітіркендіргіш әсерінен түні бойы жиі оянады. Сондықтан адам дұрыс 
тыныға алмай, таңертең тұрғанда басы ауырып, ұйықтай алмағанына және 
айналадағы болып жатқанның бәрін естіп жатқандығына шағым айтады.
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Маниакальды-депрессивті психозбен ауыратын науқас депрессия сатысын- 
да түні бойы көз ілмейді. Олар бір минут болсын ауыр күйзелістен құтыла ал- 
майды: өткен өмірі қателіктерге толы, қазіргі өмірі азапты, болашағын күңгірт 
көреді. Түнімен азаптанған науқас осы жағдайынан шығар жол таба алмайды, 
өмірден кеткісі келеді. Анестетикалық депрессияға шалдыққан ауру түнімен 
ұйықтап, оянғанда өзін түнімен ұйықтай алмағандай сезінеді. Бұл ауруда 
ұйқысыздықтан да басқа тою, ашығу сезімі, қуаныш, қайғы сезімдері жоғалады; 
кейде олар өз денесін де сезбейтінін айтады. Церебральды атеросклерозбен 
ауруға барлық психикалық үрдістердің әлсіреуі тән, ол назардың тұрақсыздығы, 
ес жеткіліксіздігі, жан әлсіздігі арқылы көрінеді. Зорығу реакциялар инерт- 
тілігімен бірге жүреді, бұл кезде науқас күні бойы болған оқиғалар, әңгімелер 
әсерінен ұйықтай алмайды. Көзі ілініп барып, 2—3 сағаттан кейін ұйқы 
механизмінің қажуына байланысты оянып кетеді. Қайтадан ұйықтауға тыры- 
сады. Ақырында таңғы 6—7 шамасында көзі ілініп, іле-шала сағат шырылынан 
оянып кетеді.

Жоғарыда келтірілген мысалдардан мынаны байқауға болады, бірдей 
психопатологиялық симптомдар әр ауруда әртүрлі болады, өйткені патогенезінде 
айырмашылық бар.

ПРОДУКТИВТІ ЖӘНЕ НЕГАТИВТІ 
ПСИХОПАТОЛОГИЯЛЫҚ СИМПТОМАТИКА

Шығу тегі ерекшеліктеріне байланысты барлық психопатологиялық сим
птоматика позитивті және негативті болып бөлінеді. Позитивті симптомати
ка (продуктивті, плюс симптоматика) психиканың патологиялық өніміне 
байланысты дамиды. Мұнда галлюцинация, сандырақ, жабысқақтықтар, аса 
бағалы идеялар және басқа да патологиялық түзілістер жатады. Негативті 
симптоматикаға (дефицитарлық, минус симптоматика) психикалық қызметтің 
қандай да бір звеносының дұрыс дамымауы, жоғалуы нәтижесіндегі психикалық 
функцияның тұрақты түсіп қалу белгісі жатады. Психикалық дефектінің 
көріністеріне естің жоғалуы, ақыл кемдігі, ақыл аздығы, тұлғалық төмендеу 
жатады. Позитивті симптоматика негативті симптоматикаға қарағанда, дина- 
микалы болып келеді; ол өзгермелі, күрделенуге қабілетті және жиі қайтымды. 
Дефициттік ^былыстар тұрақты, терапиялық әсерлерге үлкен тұрақтылықпен 
ерекшеленеді.

Тәжірибеде психопатология феномендерін продуктивті және негативті деп 
бөлу жиі қиындық тудырады. Осы уақытқа дейін астениялық құбылысты қай 
топқа жатқызуға болатыны жөнінде шешімді пікір айтылған жоқ. Астениялық 
симптоматика бір жағдайда динамикалы, қысқа мерзімдік, екінші бір жағдайда 
қайтымсыз болуы мүмкін. Астения бұл зейін жеткіліксіздігімен, ес әлсіреуімен, 
еңбекке қабілеттіліктің төмендеуімен, шығармашылық өнімділіктің төмендеуімен 
бірге жүреді. Мұның барлығы психикалық қызмет үшін жоғалту болып сана- 
лады. Сонымен қатар, астенияда эксплозивті реакциялар, көңіл-күй 
бұзылыстары, ипохондриялық күйзелістер байқалады. Астения негізінде 
психиканың кез келген патологиялық өнімі туады. Ауыр, продуктивті
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психопатологиялық симптоматикаға бай зорығу психоздары да кездеседі (мы
салы, пеллагра кезіндегі психоз және т.б.).

Біздің ғасырымыздың бірінші жартысында невролог Дж. Джексон продуктивті 
және дефицитарлы симптоматика концепциясын ұсынғаннан бері психикалық 
сферада «дефицит» ұғымын дәлелдейтін көптеген фактілер жиналды. Дефицит 
тек қайтымсыз дефект болуы міндетті емес; ол психикалық функцияның 
кідірістері, уақытша сөнуі болуы мүмкін екендігі айқындала түсті.

Дәрілік емнің көмегімен көптеген жылдар бойы колония мен психиатриялық 
ауруханаларда жатқан шизофрения, соңғы сатыдағы диагноз қойылған көптеген 
науқастардың жағдайын жақсартып қоймай, жанұясына қайта оралтуға да 
мүмкіндік туды. Алайда, шизофрениялық дефектінің кейбір формалары белгілі 
бір дәрежеде қайтымды болып табылады, бұл жағдайдағы патологиялық үрдіс 
динамикасы күрт баяулағанымен, аяқталған деп есептеуге болмайды.

Позитивті және негативті симптоматика бірлескенде, олардың өзара 
қатынасы жөніндегі мәселе қиындық тудырады және дұрыс зерттелмеген. 
Ауру жағдайында позитивті және негативті белгілер бір-бірімен байланысқан 
бірлікте болса, түрлі жағдайларда, әртүрлі жас кезеңдерінде, әр түрлі аурулар- 
да әрқалай көрінеді. Қолайсыз ішкі және сыртқы себептердің, ауыр аурудың 
әсерінен сәбилерде белгілі бір психикалық функция дамуының кідірістеуі 
мүмкін. Осының салдарынан жетіспеушілікті компенсациялауға биологиялық 
үрдістің болуына байланысты өзге психикалық функциялар қарқынды дами 
бастайды да, психикалық қызметтің біркелкі дамымауы жалпы асинхронияны 
тудырады.

Позитивті және негативті белгілерді бөлу клиникалық шындыққа сәйкес 
келеді. Бір-бірімен бірлікте болғандықтан оларды бөлу бір-біріне қарсы қою 
дегенді білдірмейді.

Дж. Джексонның айтуынша, ауру тек негативті белгілер тудырады, ал 
позитивті белгілер ауру зақымдамаған жүйке жасушасының белсенділігі 
нәтижесінде дамиды. Неврологиялық тәжірибеде патология мида ошақты, 
кейде кең көлемді болса негативті белгілер басым болады.

Психикалық ауруларда церебральды деструкция жай көзбен көрінбейді және 
бұл кезде функциялық бұзылыс жөнінде айтамыз. Сондықтан компенсаторлы 
мүмкіндіктер сақталып, ол продуктивті белгілердің көптүрлілігімен көрініс 
табады. Мидың зақымдалуы неғұрлым айқын болса, соғұрлым психикалық 
реакция әлсіз және дефицит белгілері анығырақ көрінеді, бұл органикалық 
деменцияда максималды бейнеленген.

Психиатрияда симптомдардың өзара әрекеті мәселесі жеткілікті 
қарастырылмаған және одан әрі оқып-зерттеуді талап етеді. Симптомдардың 
бірлестігі және арақатынасы туралы мәселе «синдромдарды» сипаттайтын та- 
рауда толығымен қаралады. Аурудың психикалық жағдайын зерттеу барысын- 
да мынаны ескеру керек: әр түрлі симптомдарды жасанды жолмен бөліп- 
жарамыз, бірақ олар жеке дара, басқа белгілерге байланыссыз көрініс бермейді, 
оларды жақсы танып-білу үшін жеке-жеке сипаттаймыз. Психикалық үрдістің 
құрылымына сәйкес қабылдау, ес, ойлау, эмоционалды сфера және қимыл- 
еріктік бұзылыстарын ажыратамыз.
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ҚАБЫЛДАУ БҰЗЫЛЫ СЫ
Кдбылдау — материалды әлемнің заттары мен құбылыстарын бейнелейтін 

психикалық үрдіс. Қабылдау — күрделі акт, ол ес, ойлау үрдістерімен тығыз 
байланысты. Қабылдау түйсіктен басталады.

Туйсік — қабылдаудың ажырамас бір бөлігі, ол психикалық үрдістің бірінші 
элементі, оның көмегімен біз әрбір заттар мен құбылыстардың сапасын, жеке 
қасиеттерін: көлемін, формасын, салмағын, түсін, тұнықтығын және т.б. 
бейнелейміз. Ең алғаш Аристотель «Біздің санамызда ешқашан болмаған зат 
біздің түйсігімізде де болмаған» деп айтып өткен. Түйсік пен қабылдау — біздің 
санамыздың қақпасы. Түйсік пен қабылдау — біздің барлық біліміміздің қайнар 
көзі.

Түйсік пен қабылдау бұл заттар мен құбылыстар әсер еткендегі анализатор- 
лар функциясының нәтижесі. Сезім мүшелерінің келісілген және дұрыс қызметі 
психикалық үрдіс үшін маңызды. Әр түрлі ауруларға және хирургиялық 
араласуларға байланысты анализаторларды жоғалту психикалық белсенділіктің 
төмендеуіне, жоғарғы жүйке жүйесі қызметінің бұзылыстарына әкелуі мүмкін. 
Павловтың жануарлардың бір немесе бірнеше анализаторларының церебраль- 
ды бөлігінің экстрипациясымен жануарларға жасаған тәжірибесінде және 
көптеген авторлардың сенсорлы изоляция мен депривация жағдайында сурдо- 
камерада адамның сезімі мен жүріс-тұрысын бақылауы осының дәлелі бола 
алады.

Затты қабылдау түйсіктер жинақтығына саяды, бұл тек жаңа туған нәрестеде 
бақыланады. Өмір сүру барысында ересек адамдардың қиялында барлық 
заттардың бейнесі, өзіндік эталоны құралады, осылайша біз ол заттарды біле 
отырып, бір-бірімен салыстырамыз. Ересек адамдар қабылдауын көрнекілік 
үшін мына формуламен бейнелейді: қабылдау = түйсік сомасы + елестету.

Елестету — заттың ойша бейнесін еске түсіру. Елестету нақты болуы мүмкін, 
ол өткен шақта қабылданған нақты объектілер жөнінде естелікке ұласуы мүмкін. 
Елестетулердің өзара әрекеттесуі нәтижесінде заттар мен құбылыстар жөнінде 
жаңа күрделі елестетулер пайда болады. Елестету адам қызметінің барысында 
құрылады және үнемі жетіліп отыратын заттар туралы білім қоры тәрізді.

Патологиялық жағдайда түйсік өзгерісі сапалық және сандық болуы мүмкін. 
Сандық өзгерісі тітіркену табалдырығының төмендеуіне немесе жоғарылауына 
байланысты.

Тітіркендіргішке сезімталдықтың төмендеуі гипестезия деп аталады. 
Сезімталдықтың жоғалуы — анестезия. Түйсік жеткіліксіздігі кез келген 
анализаторға қатысты болуы мүмкін, ол шығу тегі жағынан орталық не шеткі, 
шынайы немесе өзін-өзі иландырудың нәтижесі болуы мүмкін.

ОЖ Ж -нің органикалық ауруларымен ауыратын науқастарда жүйке 
бағаналары мен орталықтарының зақымдалуы кезінде терілік анестезия ин
нервация зоналарына сәйкес келеді. Өндірістік және басқа интоксикация 
әсерінен болған энцефалопатияларда, наркоманияда, алкоголизмнен зардап 
шегетіндерде, жұқпалы инфекциялық психоздардан кейін неврит пен поли
неврит дамуымен байланысты гипо немесе анестезия дамуы мүмкін. Жарақаттан
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кейін, мидың мерездік және қантамырлық зақымдалуларынан кейін астения 
құбылыстары және интеллектуалды жеткіліксіздікпен бірге тері сезімталдығының 
орталық және ошақты бұзылуы байқалады.

Истерияға шалдыққан ауруларда тері сезімталдығының өзгеруі шұлық, 
қолғап, жакет тәрізді немесе дененің жарты бөлігіне жайылған түрде болады. 
Олар жиі психикалық жарақаттан кейін дамиды және сипаты жағынан 
салданудың клиникасы жөнінде науқастың білетініне сәйкес келеді. Сонымен 
бірге, истериялық соқырлық, саңыраулық, дәм мен иіс сезудің басылуы 
кездеседі, олар әдетте қайтымды және қысқа уақытқа созылады.

Тітіркендіргіштерге жоғары сезімталдық — гиперестезия деп аталады. Ол 
жиі астенизацияланған ауруларда тітіркенген әлсіздік белгілерімен көрінеді. 
Күннің сәулесі, жай дыбыстар, тіпті, иістерді көтере алмайды, киімнің денеге 
жанасуы да тітіркендіреді.

Түйсіктің сапалық өзгерісінің ішінен парестезия мен сенестопатияны бөлеміз. 
Бұл кездерде науқас буында, аяқ-қолда, теріде, барлық денеде болатын буып- 
қысу, шаншу, қозғалу т.б. осы секілді жағымсыз сезімдерге шағым айтады. 
Парестезия кезінде сезім нақтырақ, физикалық, сезімдік сипатта болады. Се- 
нестопатияда сезімдер айқын емес, нақтылығы жоқ кейде оғаш, түсініксіз 
болып келеді; науқастар оны жиі ішкі мүшелермен және бас миы жағдайымен 
байланыстырады. Парестезияның шығу тегі — неврологиялық бұзылыстар 
нәтижесі, сенестопатия кезінде жүйке және жүйке орталықтарының 
көрінерліктей патологиясы болмайды. Сенестопатия мәні жағынан жалпы 
сезімнің иллюзиясы және галлюцинациясы болып табылады (тактильді және 
интероцептивті). Қабылдау мазмұнының патологиялық өзгерістері, сапалық 
бұзылыстарына сезім мүшелерінің алдануы — иллюзия мен галлюцинация 
жатады. Иллюзияда қабылдау бұрмаланған және қабылдау объектіне сәйкес 
келмейді.

Галлюцинацияда тітіркендіру көзі мүлдем болмайды, бірақ адамда әр түрлі 
сезімдер пайда болады, жоқ құбылыстар мен заттар қабылданады. Осы 
құбылыстарға толық сипаттама беру үшін тоқталамыз.

Иллюзия — шындығында бар объектіні қате қабылдау. Иллюзия тек психи- 
калық аурудың белгісі емес, жиі сау адамдар арасында да кездесуі мүмкін. 
Психикалық иллюзия дамуының бірден бір себебі сезім мүшелерінен түсетін 
ақпараттың жеткіліксіздігі болып табылады. Қараңғыда жарық күнмен 
салыстырғанда шатасу, бір затты басқа зат ретінде қабылдау оңай. Осыған 
байланысты иллюзия қандай да сезім мүшесі функциясы әлсіреген адамдарда 
кездеседі: мысалы, саңырауларда — есту, көзі нашар көретіндерде — көру ил- 
люзиясы т.б.

Иллюзияларда ақпарат жеткіліксіздігі елестету арқылы толықтырылады. 
Бұл жағдайда елестету өздігінен емес, осы уақытта санада үстемдік етуші 
ойға байланысты пайда болады. Мысалы, қорқыныш жағдайындағы адам 
қараңғыда бұрыштағы ілулі пальтоны жасырынып тұрған қастандық жасау- 
шы деп ұғады.

Патологиялық жағдайда иллюзияның дамуы осы заңдылық бойынша жүреді. 
Кейбір психоздар (аққызба, шизофрения өршуі, кәрілік алдындағы психоз, қан
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тамырлық психоздар) қорқыныш, үрей, мазасыздық, жақындаған қайғы- 
қасіретті сезінуден басталады. Ауру өзіне төнген қауіпті сезінеді, істің мәні неде 
екенін түсіну үшін қоршаған ортаға күдікпен қарайды. Өткінші адамдардың 
сөз үзінділерін көше дыбысымен біріктіріп, өз көңіл-күйіне қатысты қабылдайды: 
соғыс басталды, оған қарсы шабуыл ұйымдастырылып жатыр; көшеде ойнаған 
балалар шуылын подвалда қиналып жатқан туыстарының дауысы деп ойлайды, 
оларды қинамауын өтініп, жылайды. Бұл аффективті иллюзия деп аталады, бұл 
кезде сандыраққа дайындық бар.

Сезім жеткіліксіздігіне байланысты қабылдауда елестету рөлі өсе түседі. 
Қалыпты жағдайда пайда болған қабылдау қателіктері сау пікір көмегімен 
түзетуге келеді. Сандырақпен ауырған науқастарда елестету де, ойлау да 
патологиялық өзгерген болып саналады және де сандырақты елестету санада 
үстемдік етеді. Осылайша, тітіркендіру күшінің жеткіліктілігіне қарамастан 
сезім мүшелеріне түсетін ақпарат сандырақ ойлармен бұрмаланады.

Шизофрениямен ауыратын науқас айнаға қарап отырып, бетінің төмендегі 
бөлігі алға қарай қозғалатындығын «қасқыр тұмсығына» ұқсайтынын көреді; 
пресенильді психозда өзін тірі өлік санайтын адам, денесінен жанының қалай 
шыққандығын, өлік дақтарын, өлім белгілерін «көреді». Осы тәріздес интер- 
претативті иллюзия жедел сезімдік сандырақпен, интерметаморфоза 
сандырағымен, оң және теріс егіздік сандырағымен науқастарда да кездеседі.

Иллюзияның үшінші түрі — парейдолиялық деп аталады. Иллюзияның бұл 
түрінде қоршаған орта туралы ақпарат науқас санасының фантастикалық 
елестерімен бұрмаланады, сана күңгірттенуі жаңа басталып келе жатқан 
науқастар елестерінің таңғажайып ойынымен бейнеленеді. Қалтырау 
жағдайындағы балада сезім мүшелеріне түскен тітіркендіргіштер бір сәтте ертегі 
сюжеттеріне айналады, мысалы, тұсқағаздағы дақтар, қабырғалардағы жарықтар, 
шам көлеңкесі еденге түскенде қозғалатын жануарлар бейнесіне енеді, үйлер 
тәрізді қабылданады; бұлттар қорғандарға айналып, оның контурынан үлкен 
қалаларды, әдемі пейзаждарды көреді. Одан әрі науқас жағдайының ауырлау- 
ына байланысты шынайы қоршаған ортамен арадағы байланыс біртіндеп жой- 
ылады, елестер басым бола түседі.

Галлюцинациялар. Галлюцинация — объектісіз қабылдау, жалған қабылдау. 
Галлюцинация кезінде науқас шын мәнінде жоқ дауыстар естіп, адамдарды 
көреді. Бірақ науқас олардың бар екендігіне толық сенімді.

Галлюцинацияны алғаш рет Ж. Эскироль сипаттаған, ол галлюцинантты 
қандай да бір жоқ затты көретініне, еститініне немесе басқа да жолдармен 
қабылдайтынына сенімді адам деп қарастырды.

Галлюцинацияны сезім мүшесі бойынша: есту, көру, сезу, дәм сезу, өз денесін 
сезу немесе жалпы сезім галлюцинациясы болып бөлінеді. Соңғы жағдайда 
патологиялық түйсік жеке мүшелер немесе барлық денеге қатысты: іште бірдеңе 
жыбырлағандай, ішкі мүшелерде ішектер жабысқан сияқты, өкпе тасқа 
айналғандай болып сезіледі.

Галлюцинацияларды сезім мүшелеріне қарай есту, көру, иіс сезу, дәм сезу, 
жанасу және денелік (тәндік) немесе жалпы сезімдік деп бөлеміз. Соңғы аталған 
түрінде патологиялық сезім жеке мүшелерден немесе бүкіл денеге қатысты; іш
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қуысымда бір нәрсе қазбалап жатыр, ішкі мүшелерім орын ауыстырды, ішектерім 
жабысып қалды, өкпелерім тасқа айналды.

Галлюцинациялар элементарлы, бұл кезде тек дыбыстар, шуыл, тарсыл 
(акоазмдар), жарық жолақтарын, дақтар көру (фотопсиялар) және аса курделі 
болуы мумкін, адамдардың сөздерін естиді (вербальды галлюцинация), бейнелер 
көреді.

Кей жағдайларда галлюцинациялар тек ұйықтар алдында (гипногогиялық 
галлюцинация) немесе оянар кезде (гипнопомпиялық галлюцинация) пайда 
болады. Сирек байқалатын экстракампинді галлюцинацияларды жеке айтып 
өту керек: бұл кезде науқас көру аумағынан тыс нәрсені көреді мысалы, өз 
артындағы адамды көреді.

Функциональды немесе рефлекторлы галлюцинация, бір нақты немесе өзге 
анализатор тітіркенген жағдайда пайда болады. Науқас желдеткішті қосқанда, 
оның шуымен қатар әңгіме естиді; желдеткішті өшіргенде, дауыстар жоғалады. 
Дөңгелек сартылымен қатар ән естиді, поезд тоқтағанда ән естілмейді. Иллю- 
зияда шын мәнінде бар тітіркендіргіш басқа зат ретінде қабылданса, 
рефлекторлық галлюцинацияда тітіркендіргіш галлюцинациямен бірге 
қабылданады.

Галлюцинацияның пайда болуы психикалық жағдайдың едәуір ауырлығын 
көрсетеді. Галлюцинация — психоз жағдайының жиі көрінісі, ал невроз 
жағдайында болмайды.

Галлюцинациялардың ерекшеліктерін әрбір жеке жағдайларда қарастыру 
психикалық дерт диагнозын қойып, нәтижесін болжауға көмектеседі. Адамға 
тән дауыстарды жалған қабылдау шизофренияға және алькогольді галлюциноз 
кезінде бақыланады. Ш изофрения кезінде естілетін дауыстар жиі тікелей 
науқасқа бағытталған, бұйрық береді, оның іс-әрекетіне талдау жасайды. Со- 
зылмалы алкогольді галлюцинозда дауыс үшінші жақтағы адам дауысымен 
науқас жөнінде сөйлейді, оның маскүнемдігін талқылап кінәлайды.

Көру галюцинациясы орталық жүйке жүйесінің улануымен, инфекциясымен 
байланысты жедел психоздарға тән, бас миының органикалық зақымдануларында 
кездеседі. Бөртпе тифозды психозда ауру бөлме ішіндегі өртті көреді; аққызбада 
(белая горячка) көз алдында жануарлар, қорқынышты құбыжықтар келеді. 
Жақын адамын жоғалтуға байланысты дамыған психоздарда өлген адамның 
бейнесі көз алдына келеді: әдетте түн уақытында, қараңғы жағдайда көрде не- 
месе бөлме бұрышында ақ жабынмен көреді. Шизофренияға көру галлюцина- 
циялары тән емес, олар кездескен жағдайда күрделенбеген түрде, қысқа уақытқа 
созылады, жедел жағдайға байланысты пайда болады. Шизофения клиника- 
сында иіс сезу галлюцинациясының пайда болуы, дерттің емге тұрақты жайсыз 
ағымға ауысқанының белгісі. Кокаинмен уланғанда ауру тері астында жәндіктер, 
инелер, майда тірі жәндіктер қозғалып жүргенін сезінеді (Маньян симптомы).

Галлюцинация бар екендігін науқастың әңгімесінен ғана емес, оның қимыл- 
әрекетінен байқауға болады (галлюцинацияның объективті белгісі). Бұл әсіресе 
науқастың галлюцинация бар екенін жасыруы кезінде маңызды. Есту галлю- 
цинациясымен ауырған науқас дауыстармен сөйлесіп, оларға жауап береді 
(8.1-сурет). Дауыстардан шаршаған адам оларды естімес үшін құлағын жабады
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(8.2-сурет), кейде құлағына әр түрлі заттар тығып қояды. Жағымсыз иістерді 
сезбес үшін мұрын тесігін саусақтарымен басады (8.3-сурет), көру галлюцина- 
циясы кезінде ауру бетін басады, бір жаққа қарайлайды (8.4-сурет). Тетраэтил 
қорғасынмен уланғанда психоз жағдайында науқас үздіксіз ауыз қуысынынан 
өзіне сезіліп тұрған шаштарды алып тастауға тырысады.

Науқастың бұрыс іс-әрекеті галлюцинацияның мазмұнына сәйкес келеді. 
Ауру жалған өрттен қашамын деп жоғарғы қабаттың терезесінен секіріп, 
жарақаттанады. Жалған соңына түсушілер даусынан қашып, транспорт астына 
түсіп мертігеді. Берген тамақтан бас тартады, өйткені, тамақ уланған сияқты 
болып көрінеді. Әсіресе, императивті есту галлюцинациясымен ауыратын 
науцастар өте қауіпті, олар оған бұйрық береді: тамақ ішпе, біреуді соқ, өзіңе 
қарсы қол жұмса деген сипатта.

Шынайы галлюцинация шынайы қабылдаудың барлық белгілеріне ие және 
шын мәнінде бар объектілерден ажыратылмайды. Галлюцинаторлы бейне 
сезімдік шынайылыққа ие: күші, биіктігі, дауыс ырғағы, бейне түстілігі, көлемі, 
және т.б.; кеңістіктен қабылданады (экстрапроекциялық қасиеті); ырықсыз 
пайда болады; науқастың өзіндік «Мен»-імен байланысы жоқ, объективті 
шындық ретінде қабылданады.

Галлюцинация өзінің табиғаты бойынша аурудың елестету сезімінің 
жандандырылған түрі, галюцинация құрылымының баяу және аяқталмаған 
үрдісінде ауруларда «жетілмеген галлюцинацияларды» байқауға болады.

Оларды галлюциноидтар деп атаймыз (Е.А. Попов). Мысалы, науқас ойы 
бірінші түрінен басқа (сезімдік жандылық) қабылдаудың барлық қасиеттерін 
иеленсе. Мұндай аурулар дыбыссыз дауыстарды естиді, олар бұны дауыс емес, 
ол — басқалардың ойы, әлде роботтың дауысы — «механикалық, ер адамның 
да, әйел адамның да емес» дейді, көз алдында қоршаған ортадағы заттарды 
көруге кедергі келтірмейтін мөлдір бейнені көреді (кино сияқты). Г. Баярже 
«ең жай сыбдырдан да жай» дауыстарды сипаттады және бұл жалған қабылдауды 
психикалық галлюцинация деп атады.

Галлюциноидтың басқа нұсқасы — экстропроекциясыз жалған қабылдау. 
Науқас ат үстіндегі кісіні көреді, оның көйлегінің түсінің қандай екенін де 
айтуы мүмкін, бірақ өзінің ішкі дүниесінде көреді — «ішкі шолуымен». Ауру 
басының ішіндегі дауыстарды естиді, олардың кейбіреулерін таниды, олармен 
сөйлеседі; дауыстар еркінен тыс пайда болады, аппараттың көмегімен науқастың 
басына беріледі. Экстрапроекциялық қасиеті жоқ бұл жалған қабылдаулар алғаш 
рет орыс дәрігері В.Х. Кандинскиймен сипатталды, оны жалған галлюцинаци- 
ялар (псевдогаллюцинациялар) деп атады. Одан әрі бұл маңызды диагностикалық 
феномен бөлшектеп зерттелді, сондықтан қазіргі уақытта оның басқа белгілерін 
есепке ала отырып, толық анықтамасын бере аламыз.

Псевдогаллюцинациялар — жасандылық сезімімен жүретін және жалған 
объектілерді қабылдауда елестетулер (көз алдына келтірулер) сферасымен 
шектелген, науқас үшін шынайы заттар және құбылыстармен бір уақытта 
жүретін, бірақ олармен бірігіп кетпейтін қабылдау бұзылысы. Псевдогаллюци
нациялар Кандинский—Клерамбо психикалық автоматизм синдромының 
құрамына кіреді (галлюцинаторлы және сандырақтық синдромды қараңыз).
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8.1-сурет. Науқас галлюцинациялық 8.2-сурет. Есту галлюцинациясымен
дауыстармен сөйлесу үстінде ауырған науқас

8.3-сурет. Иіс сезу галлюцинациясы 8.4-сурет. Көру галлюцинициясы

Сезімдік шынайылығы бар, экстропроекциялы, науқас үшін объективті 
шындыққа жататын қабылдау алданыштары болады, бірақ олар науқастың 
ырқы бойынша, назарын арнайы аударғанда пайда болады. Бұл галлю- 
циноидтың тағы бір нұсқасы: галлюцинацияның үшінші қасиеті түзілмеген 
жағдай.
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Төртінші қасиетін — науқас тұлғасымен байланысқа ие болып үлгермеген 
немесе ол байланысты жоғалтқан (ем әсерінен болуы мүмкін) галлюцинация- 
лар жиі реактивті психоздар кезінде бақыланады және галлюциноидтардың бір 
түрі болып табылады. Науқас өзінің дертке шалдыққанын түсінеді, дәрігердің 
көмегіне жүгінеді.

Психиканың патологиялық өнім шығаруға, иллюзиялар және галлюцина- 
циялар пайда болуына жоғары дайындығын арнайы тәсіл арқылы тексеруге 
болады. Жедел алкогольді психоздан кейін науқасқа көзін жұмуды өтінеді, көз 
алмасына саусақпен басып, науқастан не көріп тұрғанын сұрайды. Қараңғы 
фонда жарық нүктелер, дақтар, жолақтар пайда болып, адамдарды, жануарлар- 
ды, құбыжықтарды, тұрмыстық көріністер көргендей сезім тудырады (Липман 
симптомы). Науқасқа таза парақ беріп, не көргенін сұрайды, ол параққа қарап, 
әлдененің суретін, жоқ жазбаларды оқиды. (Рейхардт симптомы). Науқас 
қосылмаған телефон арқылы әңгімелесіп, жауап береді (Ашаффенбург сим
птомы).

Галлюцинация патогенезінщ теориясы. Галлюцинацияның шығу тегін 
түсіндіруге тырысқанда мынаны байқауға болады, галлюцинациялар патогенезі 
теорияларының бірде-бірі оның көптүрлілігін түсіндіре алмайды. Ең көнесі 
перифериялық теория болып табылады, оған сәйкес галлюцинацияның пай
да болуында анализатор аппараттарының дертке ұшырауы кезіндегі тітір- 
кенуіне көп көңіл бөлінеді. Эксперимент барысында (механикалық, электор 
тоғымен) белгілі жүйкені тітіркендіргенде, жарық, дыбыстық және т.б. сезім- 
дер тудырады, бірақ олар элементарлы, затты тұтасымен қабылдауды құра- 
майды.

Кейінірек, алғашында иллюзия, артынан галлюцинация тәрізді қабылдау 
алдамшыларының пайда болуын, көздің мөлдір қабығының дағы, көз жанарының 
бұлдырлануы, құлақта құлықтың жиналуымен байланыстырды. Дегенмен, бұл 
теория сезім мүшелері сау адамдарда анализатордың сырттан тітіркену 
мүмкіндігінің толық болмауы кезінде (соқыр, саңырау адамдарда) 
галлюцинацияның пайда болу жағдайын түсіндіре алмады.

Біртіндеп галлюцинациялардың шығу тегі орталыққа байланысты және сезім 
мүшелерінің жоғарғы орталығының қозуы нәтижесінде пайда болатындығы 
жөнінде пікір қалыптасты. Осындай көзқарасты С.С. Корсаков және В.А. Ги
ляровский ұстанды. Әр түрлі медикаментермен қозуды жою, ауруды тыныш- 
тандыру арқылы галлюцинацияны бәсеңдетуге немесе жоюға болады.

И.П. Павловтың тежеулік теориясы негізінде галлюцинациялардың пайда 
болуы ми қыртысының тежелуі негізінде болады деген концепция жасалды. 
Бұл жағдайда қозу ошағында күш қатынастары өзгерген: әлсіз тітіркендіргішке 
жүйке жасушалары өте күшті қозумен (парадоксальды) жауап береді немесе 
сол күшпен күшті тітірікендіргішке де жауап береді (теңесу фазасы). Жоғарыда 
келтірілген концепцияның авторы Е.А. Попов галлюцинациясы бар шизофре
ниямен ауыратын науқастарға тері астына кофеинді егіп, оның қоздырушы 
әсерінің жоғарғы шегінде галлюцинацияның жойылғанын бақылаған. 
Кофеиннің әсерімен біршама уақытқа орталық жүйке жүйесінің тежелуін 
тоқтатқанымыз және жоғарғы жүйке қызметін қалыпқа келтіргеніміз рас.
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Психосенсорлы бузылыстар. Сыртқы әлемді және өз денесін қабылдаудың 
күрделі бұрмаланыстарын білдіретін бұл ұғымды енгізген М.О. Гуревич болды, 
яғни, бұл кезде сезім мүшелерінен тарайтын сезімдер емес, олардың синтезі — 
сенсорлы синтез бұзылады. Психосенсорлы бұзылыстарды иллюзиядан айыра 
білу керек. Иллюзия кезінде бір (құбылыс, зат) зат екінші бір зат ретінде 
қабылданады; ал психосенорлы бұзылыстар кезінде затты немесе құбылысты 
тану бұзылмайды, оларды бүтіндей қабылдау бұзылады. Сенсорлы синтездің 
бұзылуы жиі орталық жүйке жүйесінің органикалық зақымдануларымен 
науқастарда байқалады және ол әдетте пароксизм түрінде көрінеді.

Психосенсорлыға дене схемасын қабылдау бузылысы жатады. Науқас адамға 
бүкіл денесі немесе оның жеке бөліктері үлкейген сияқты болып көріне бастай- 
ды: басы шар тәрізді домаланады, ісінеді, жарылып кететіндей болады; тілі 
жуандап, ауыз қуысына сыймай тұрғандай; аяқ-қолы, саусақтары жуандап, 
ұзарған тәрізді. Бұл сезімдерді көзбен тексергенде, науқас бұл өзгерістердің 
жоқтығына көзі жетеді. Кейде денесі кішірейіп, нүктеге айналғандай, 
салмақсызданғандай немесе ауырлағандай, көздері шарасынан шығып, денесінен 
бөлініп бара жатқандай азапты сезім болады.

Кеңістіктегі заттарды қабылдау бузылысы: заттар бұрмаланған (метамор- 
фопсия), ұлғайған (макропсия) немесе кішірейген (микропсия), алшақтаған 
немесе жақындаған түрде қабылданады. Науқас стақанды столға қоюға 
ұмтылады, бірақ арақашықтықты айыра алмау нәтежесінде стақан еденге 
құлайды. Жер, еден науқасқа кедір-бұдыр болып көрінеді де, науқас аяғын не 
тым жоғары көтеруі мүмкін немесе кенеттен жерге, еденге сүрінуі мүмкін.

Уақытты, қоршаған ортадағы өзгерістерді қабылдау бузылысы жиі эмоцио- 
налды бұзылыстармен және сана өзгерістерімен байланысты жүреді. Бұл кезде 
уақыт азапты түрде ұзаққа созылуы мүмкін немесе керісінше болуы мүмкін: 
күндер аса жылдамдықпен өтеді, қоршаған орта өлі тыныштық, қатып қалған 
немесе аласапыран әрекеттер түрінде қабылданады.

Дереализация — қоршаған ортаны бөтен, өзгерген, жасанды түрде қабылдау. 
Дереализация сана немесе өзіндік сана бұзылған кезде байқалады.

Деперсонализация — өзіндік сана бұзылысы ретінде өзін, өзінің психикалық 
және физикалық «Менін» қабылдаудың бұзылысы. Клиникасы бойынша де
персонализация әрқалай көрініс береді: өзін, өз денесін, ойларын, сезімдерін, 
іс-әрекеттерін қабылдау нақтылығының бұзылысы немесе олардың бөтенденуі, 
бұл жасандылық сезімімен, өзіндік «Менді» немесе оның бірлігін жоғалту 
сезімімен жүреді. Деперсонализацияның әрқилы айқындылық дәрежесіндегі 
белгілерін барлық психоз түрлерінде кездестіруге болады.

Қабылдау бұзылыстарының жасқа байланысты ерекшеліктері
Қабылдау бұзылыстары балаларда жиі кездеседі және олардың бірқатар 

ерекшеліктері болады. Балаларда ең алдымен, көру иллюзиялары жиі пайда 
болады. Олар ұйқыға кетер алдында, қорқыныш жағдайында (оқылған 
ертегілерден немесе ұйықтар алдында тыңдалған «қорқынышты» оқиғалардан), 
дене температурасының жоғарылауы кезінде жеңіл пайда болады. Бұл жағдайда
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қоршаған ортадағы заттар қорқынышты көрінеді, фантастикалық формаларға 
енеді, балалар бөлмеде жалғыз қалуға қорқады.

Егер галлюцинациялар пайда болса, соның ішінде, көру галлюцинациялары 
басым болып келеді, олар ашық, бейнелі сипатта болады және әдетте, кешкі 
уақытта пайда болады. Галлюцинациялар өзгерген сана фонында жиі 
бақыланады.

Психосенсорлық бұзылыстар — балалардағы инфекциялық және органикалық 
аурулардың жиі симптомы.

Жасөспірімдердегі қабылдау бұзылыстары ересектердікіне ұқсас болып 
келеді. Дегенмен, ересектермен салыстырғанда жасөспірімдерде көру галлю
цинациялары, қиял елестері айқын болып келеді. Жасөспірімдердегі галлюци
нациялар мен псевдогаллюцинациялардың ерекшеліктері оқылған кітаптар 
мазмұнын, қызығушылықтарын бейнелейді. Жасөспірімдерде дереализация 
мен деперсонализация жиі бақыланады. Бұл бұзылыстар шаршау немесе эмо- 
ционалды күйзелістер кезінде эпизодты түрде пайда болуы мүмкін.

Зерттеу әдістері
Қабылдау бұзылыстары клиникалық, экспериментальды-психологиялық 

әдістермен анықталады.
Сұрау әдісі науқастағы қандай да бұзылысты мақсатты анықтауға негізделген. 

Мысалы: «Сізде денеңіз ұлғайып немесе кішірейген, ауырлаған немесе 
жеңілдеген тәрізді сезім болады ма?» Бақылау әдістері науқастың жүріс-тұрысын 
бақылаудан тұрады, жүріс-тұрысқа аффективті және вербальды иллюзиялар, 
парейдолиялар, галлюцинациялар әсер етуі мүмкін. Қауіп төндіруші, кінәлаушы 
галлюцинациялары бар науқас палатадағы науқастардан «олар менің соңыма 
неге түсіп жүр, менен кек алғысы келеді ме?» деп сұрауы мүмкін. Императивті 
галлюцинациясы сырқаты бар науқас тағамнан мүлдем бас тартуы мүмкін, 
өйткені, «дауыстар солай бұйыруда».

ЕС БҰЗЫЛЫ СЫ
Ес латын тілінде mnesis, сондықтан ес үрдісі — мнестикалық деген атауға ие.
Ес — бұл ақпаратты бекіту, сақтау және өткен шақ тәжірибесін қайта 

жаңғыртудан тұратын психикалық үрдіс. Оның ауытқуы мнестикалық үрдістің 
осы аталған үш буынының кез келгеніне қатысты болуы мүмкін.

Мнестикалық үрдіс негізінде шартты рефлекстік қызмет жатыр. Шартты 
рефлекс тәрізді барлық дағдылар немесе ассоциациялар адамның өмір сүру 
үрдісінде түзілген байланыс болып табылады. Шартты рефлекс — түрлік түсінік, 
ал ассоциация — тектік түсінік. Шартты рефлекторлы қызмет бағынатын заңды 
ескере отырып, мнестикалық үрдіске және оның бұзылыстарына қатысты 
көптеген заңдылықтарды түсінуге болады.

Жоғарғы жүйке жүйесінің заңдарына сәйкес шартты рефлекс неғұрлым 
жиірек бекітілсе, соғұрлым мықты болады. Осылай мнестикалық қызмет 
жөнінде де айтуға болады, ассоциациялар көп қайталану нәтижесінде бекітілген
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болса, ұмытылуы оңай болмайды. Мұнымен естің дөрекі бұзылыстары кезіндегі 
патология жағдайында кәсіби дағдылар мен білім ұзақ мерзімге дейін сақталып 
қалады. Есте сақтаудың мығымдығына қажет бірінші жағдай — ақпаратты 
жеткілікті мөлшерде қайталау болып табылады.

Ес бұзылуының маңызын медицина қызметкерлері арасында да әрқашан 
дұрыс түсіне бермейді. Галлюцинация, сандырақ, жүріс-тұрыс бұзылысымен 
науқастар жағдайын, олардың барлық жайтты жақсы есте сақтауы негізінде 
психикалық сау адам деп санайды. Қажу жағдайымен, тұмаудан кейін, отадан 
кейін, сомотогенді астенизация кездесетін оқушылар мен студенттердің барлығы 
дерлік невропатологқа және психиатрға келгенде, есте сақтаудың нашарлауы- 
на шағымданады. Осылайша, үй тапсырмасына бұрынғыдан көп уақыт 
жұмсалып, тиімділігі төмендейді. Есті объективті зерттеу кезінде ешқандай 
өзгеріс байқалмайды. Көзделген сұрастыру мен зерттеулер назардың 
бұзылғандығын, ал есте сақтау бұзылысы 2-ші реттік екендігін көрсетеді. 
Белсенді зейін жетпіспеушілігіне байланысты мұндай адам оқығанда көп 
алаңдайды, ойы басқа жаққа ауады, мәтіннің мазмұнын ойланбастан, 
механикалық түрде көзімен шолып өтеді. Мұндайда ақпарат саналы түрде 
қабылданбайды, сондықтан санада із қалдырмайды. Осылайша, есте сақтау 
үшін маңызды болып табылатын екінші жағдай, ол — зейіннің жеткілікті 
белсенділігі болып табылады. Арнайы көріністегі мәтін (жуан шрифтімен, 
курсивпен, асты сызылған, шеңберге алынған) зейінді өзіне бірден аударып, 
есте жақсы сақталады.

Өте мықты білім адамның мақсатты қызметімен байланысты болады. Бұл — 
үшінші жағдай. Көпшілік жағдайда өз сағатындағы 6 саны қандай түрде 
жазылғанын адамдар айта алмайды, өйткені, біз жиі сағатымызға басқа 
мақсатпен қараймыз, сондықтан сағаттың көркемдік бөлшектері біздің наза- 
рымыздан тыс болады.

Төртінші жағдай — ақпараттың энергетикалық бекітілуі. Эмоциялық реак
ция пайда болуымен байланысты қабылданатын ақпарат жақсырақ бекітіледі. 
Ауруда есте сақтаудың дөрекі бұзылысы байқалғанымен, кейде аффективті 
маңыздылығы жоғары, әсіресе, жағымды естеліктер үзіндісі есте сақталып 
қалады. Клиникалық тәжірибеде ауыр теріс эмоциялық реакция тудырған 
жағдайлардың естен жоғалу жағдайы кездескен. Мысалы, жалғыз баласының 
өлімін басынан кешкен ана кенеттен болған жағдайларды ұмытып, баласының 
демалыстан үйіне қайтуына дайындалып немесе оған жаңа оқу жылына кітап 
сатып алып, үй шаруасымен айналысып жүреді. Өткен жайттың естен шықпағаны 
гипноздық ұйқы жағдайында анықталады немесе ол спонтанды түрде пайда 
болуы мүмкін (мысалы, түс көруге байланысты).

Дертті жағдайға байланысты мнестикалық актілер жан-жақты бұзылады — 
ақпаратты бекіту, оны сақтау немесе қайта жаңғырту.

Ақпаратты бекіту қабілетінің бұзылысы
Егер ақпарат бекітілмесе (фиксация) оның сақталуы мен қайта жаңғыру 

үрдісі іске аспайды. Ақпаратты бекіту жеткіліксіздігі клиникасы ағымдағы 
оқиғаларды есте сақтаудың бұзылуымен көрінеді, ал бұл құбылыс фиксациялық
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амнезия деп аталады. Ф иксациялық амнезия Корсаков амнестикалық 
синдромының негізгі белгісі болып табылады, ол корсаков психозында, қарттық 
психозда, қан тамырларының зақымдалуы және жүйкелік жасушалардың өлуі 
нәтижесінде ми қоректенуінің бұзылысында кездеседі. Мұндай аурулар оқыған 
кітабының мазмұнын еске түсіре алмайды, таңертең қандай тамақ жегенін, 
керек затты қайда қойғанын есіне түсіре алмайды. Мұндай аурулар дүкенге 
барып тұрып, не алу керек екенін есіне түсіре алмай қиналады. Орын мен уақыт 
бойынша бағдарлау бұзылысы орын алады. Ауру бүгін қай күн екенін, қандай 
ай, қай жыл, аптаның қай күні екенін, үйден сыртта тұрып қайда тұрғанын, 
емханаға қашан түскенін, емдейтін дәрігердің атын сұрағанда айта алмайды. 
Фиксациялық амнезиямен науқастың өмірі біркезеңді болады, осы уақыт 
алдындағы сәттермен байланыссыз өтіп кетеді, сондықтан болып жатқан жайт- 
ты түсіну және бағдарлау бұзылады.

Осы тәріздес клиникалық фактілер қысқа уақыттық және ұзақ уақыттық ес 
бар екендігі жөніндегі жаңа көзқарас арқылы түсіндіріледі.

Қысқа уақыттық ес физиологиялық механизмі деп тітіркендіргіш әсерінен 
кейін қалған мидағы циркуляцияда жүрген қозу жағдайы түсіндіріледі. Рибо- 
нуклеин қышқылы (РНҚ) жүйке жасушалары қозған жағдайда жиналады. Бұдан 
басқа қозған аймақта электрлік белсенділік жоғарылайды. Егер қозу ұзақ уақыт 
сақталатын болса, белсенді электрлік алаң әсерінен РНҚ молекуласы өзгеріске 
ұшырайды және ақпарат кодталады, осылайша қысқа уақыттық ес ұзақ 
уақыттыға ауысады. Патология кезінде бұл механизм бұзылуы мүмкін, бұл 
құбылыс фиксациялы амнезияда және басқа да мнестикалық бұзылыстарда 
кездеседі.

Ақпараттың қысқа уақыттыдан ұзақ уақыттыға ауысу үрдісі өте сезімтал 
болып табылады, бұған эксперименттік мағұламаттар дәлел бола алады. Жану- 
арларда қозғалыс дағдысын дамытқан, артынан электр тоғы көмегімен 
тырысулық ұстама шақырған. Электрошок дағдының түзілуінен кем дегенде 
бір сағаттан кейін жасалғанда, дағды сақталып қалған. Егер электр тоғымен 
әсер ету қозғалыс дағдысынан кейін бірден жасалынғанда дағды сақталмаған. 
Бұл тәжірибе игерілген дағды іздері консалидацияланып, қысқа уақыттық ес 
жағдайында тұрған ақпарат ұзақ уақыттық еске өтуі үшін уақыт керек екендігін 
дәлелдеді. Келтірілген мысал клиникалық тәжірибеде кездесетін ретроградты 
амнезияның кейбір нұсқаларының моделі болып табылады.

Өткен тәжірибиенің есте сақталуының бұзылысы
Қабылданған ақпараттың (ретенция) сақталуы жөнінде оны қайта еске 

түсіруге негізделіп, пікір жасалады, бұл — дұрыс емес. Шындығына келгенде, 
біздің жадымыз — көлемі және мазмұны жағынан біз ойлағаннан едәуір мықты. 
Бұған гипермнезия деп аталатын клиникалық факт дәлел бола алады. Кейбір 
ерекше жағдайларда адамның есіне әлдеқашан ұмытылып кеткендей болған 
жайлар түседі.

Әдебиетте ауыр жұқпалы аурумен сырқаттанған кәрі әйелде қызбаның ең 
өткір кезеңінде сана өзгерісі байқалған: әйел мазасызданып, тоқтамастан көне 
Грек шығармашылығынан үзінділер айтқан. Оның жағдайы жақсарып, өз-өзіне
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келгенде, ол көне Грек шығармашылығы туралы мүлдем мағлұматы жоқ екенін 
айтқан. Дегенмен, бұл науқастың жастық шағында көне Грек әдебиеті 
мәселесімен айналысқан белгілі ғалымның үйінде үй қызметкері болып жұмыс 
істегені анықталды. Ғалым жиі өз бөлмесінде жүріп Көне Грекия ақындарының 
шығармаларын дауыстап оқыған, бұл кезде үй қызметкері үй шаруашылығымен 
айналысып жүріп, еріксіз иесінің оқыған шығармаларын тыңдайтын болған. 
Осылайша, науқас үшін қажетсіз ақпарат қабылданған, өзгерген сана жағдайында 
ес тұңғиығынан беткейге шыққан.

Өткенді ұмыту ретсіз емес, белгілі заңдылықпен өтеді. Рибо заңы бойынша, 
бірінші ретте неғұрлым кеш қабылданған, нашар ұйымдастырылған дағдылар 
зардап шегеді; одан кейін біртіндеп естегі көне оқиғалар жойылады. Бұл 
қалыпты жағдайға да, патологиялық жағдайға да қатысты, бірақ патологиялық 
жағдайда ұмыту үрдісі қарқынды жүреді және ол білім, дағды жинақтау 
үрдісінен басым болады. Осындай жағдайда өмірдің ерте кезеңіне қатысты 
ақпараттардың өзекті болуы бақыланады (гипермнезия ^былыстары). Мұндай 
науқас бір жыл бұрын әйелінің қайтыс болғанын, 2 жыл бұрын тұрғылықты 
орнын ауыстырғанын есінде сақтамайды, бұрынғы мекен-жайын айтады, 
зейнетке 5 жыл бұрын немесе 10 жыл бұрын шыққанын айта алмайды, бірақ 
балалық шағын, көшесін, мектепке барғанын, алғашқы ұстазының есімін 
айтып бере алады.

Есті жер қабаттарымен салыстыруға болады: өмір барысында біртіндеп 
жинақталған білім, дағды өткен тәжірибемен қабатталады және онымен бай- 
ланысты ұйымдастырылады. Дерт беткей қабаттарды шайып, көне қабаттарды 
бетке шығарады.

Өткен тәжірибені қайта жаңғырту бұзылысы
Өткен тәжірбиені қайта жаңғырту (репродукция) бұзылысы фиксация және 

өткенді есте сақтау бұзылысында үнемі көрініс береді. Бірақ мнестикалық 
үрдістің осы звеносының ілкі зақымдалуы болуы мүмкін. Церебральды атеро- 
склерозбен ауыратын науқаста өз естеліктерін басқару қабілеті бұзылады; 
жауапты жағдайда қажеттіні еске түсіре алмайды: есім, атаулы күндерді, нақты 
атауларды. Белгілі бір уақыт өткеннен кейін, оның қажеті болмаған кезде, бұл 
мәліметтер оңай еске түседі.

Еске түсірудің барлық бұзылыстарын сандық, сапалық және таныстық (көзге 
таныс) сезімінің бұзылыстарына бөледі.

Еске түсірудің сандық бұзылыстары
Еске түсірудің сандық бұзылыстары гипермнезия және гипомнезия болып 

бөлінеді.
Гипермнезия жоғарыда аталып өткендерден басқа маниакальды және гипо- 

маниакальды жағдайлардағы ассоциативті тежеусіздік кезінде бақыланады. 
Гипомнезия жалпы (тотальды) және аралшықты (лакунарлы) амнезияларға 
бөлінеді. Тотальды гипомнезияны әріптері өшкен, оқуға қиын көне кітаппен 
салыстырады, амнезия — жыртылып тасталған кітап беттері сияқты.
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Гипомнезия кезінде Рибо заңына тәуелді дамитын жалпы еске түсірудің 
жетіспеушілігі байқалады. Гипомнезияның ауыр жағдайында соңғы жылдарда 
және онжылдықтарда болған жағдайларды еске түсіру мүмкін болмай қалады. 
Бұл уақыттың кеш кезеңінен ерте кезеңіне қарай ес ыдырауы үдемелі амнезия 
деп аталады.

Аурудың зақымдаушы әсеріне ертеде қабылданған жүйелі ғана емес, неғұрлым 
автоматтандырылған тәжірибе қарсы тұра алады: есту және көру жадысына 
қарағанда моторлы және эмоциялық жады тұрақтырақ болады. Бұл симптома
тика кәрілік ақыл кемдігі, Пик және Альцгеймер ауруларында көрінеді.

Амнезия ішінде антеро және ретрогродты амнезияны бөлеміз. Бас-ми 
жарақатына дейін бірнеше минут, күн, апта ішінде болған (инсульт, 
эпилепсиялық ұстама, улану және т.б.) оқиғалардың естен жоғалуы клиникалық 
тәжірибеде ретроградты амнезия деп аталады. Бас-ми жарақатынан кейінгі 
болған оқиғалардың естен жоғалуы антероградты амнезияға тән. Ретроградты 
немесе ретроантероградты амнезия Корсаков синдромының бір белгісі болып 
табылады.

Бір кісі мотоциклмен келе жатып, оны қаладан 78 км қашықтықта жүк 
машинасы қағып кетеді. Бас-ми жарақатынан кейін ол 64 км-ге дейінгі болған 
жағдайды және жарақаттан кейінгі бірнеше сағатта болған жағдайларды ғана 
есіне түсіре алды. Жарақаттан кейін мидың функциялық қабілеті өзгерген, 
сондықтан адам өз-өзіне келіп, сыртқы ортада өзін дұрыс ұстаған жағдайда да 
ақпарат біраз уақыт аралығында мимен бекітілмеуі мүмкін.

Бірақ, естен 14 км жол оқиғасының шығып кетуі, бұл — кезең ізі есте 
мығымдалып үлгермегендігінің дәлелі, сондықтан жарақат әсерінен өшіп 
қалған.

Еске түсірудің сапалық бұзылыстары
Еске түсірудің сапалық бұзылуы (дисмнезия, парамнезия) — естеліктер 

мазмұнының өзгерісі болып табылады. Бұл құбылысты феноменологиялық 
зерттеу кезінде псевдореминисценция және конфабуляция деп бөлеміз.

Псевдореминисценцияны ес иллюзиясы деп те атайды. Бұл болған оқиғаның 
уақытын немесе орнын қате есіне алу. Психиатриялық ауруханада айлап жатқан 
ес бұзылысымен ауыратын науқасқа «бүгінгі күнді қалай өткіздің?» деген сұраққа 
олар үйде болғанын, қандай жұмыспен айналысқанын есіне түсіріп, толық 
айтып береді. Бұл жерде науқастың күн сайынғы шаруасы жөнінде сөз болып 
тұр, мұның барлығы — ауруханаға түспестен бұрын болған оқиғалар.

Конфабуляция кейде ес галлюцинациясы деп те аталады. Конфабуляция кезінде 
жадыдан түсіп қалған оқиғаларды науқас шын мағынасында болмаған 
оқиғалармен толықтырады. Инсульттан кейінгі науқас өзінің өткен аптада 
таудан космосқа ұшқанын, яғни, космоста аяқ киімін ұмытқанын есіне түсіреді. 
Конфабуляциялар өз фабуласы бойынша шындыққа жанасуы мүмкін немесе 
айқын фантастикалық сипатта болуы мүмкін.

Қазіргі кезде ес бұзылысының сапалық түрлерінің барлығын конфабуляция 
деп атайтын үрдіс бар, өйткені тәжірибеде ес иллюзиясы мен галлюцинациясын
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ажырату өте қиын. Кәрі адамдар кейде түс көрулерін шынайы өмірмен шата- 
стырады. Осыған ұқсас жағдай Ф.М. Достоевскийдің «Дядюшкин сон» пьеса- 
сында суреттелген.

Конфабуляция психиканың патологиялық өнімінің нәтижесі болып табы
лады. Ол гипомнезия фонында мидың органикалық ауруларында кездеседі 
(орталық жүйке жүйесінің қан тамырлық зақымдалулары, жарақаттық, 
интоксикациялық, инфекциялық ауруларында). Фиксациялық, антеро-ретро- 
градты амнезиялар бірігіп Корсаков синдромының триадасын құрайды. Конфа- 
буляциялар мнестикалық функция жеткіліксіздігімен бірге жүретін психоздық 
жағдайларда да бақыланады. Шизофрениямен ауыратын науқастар кей жағдайда 
қиялдан шыққан жайттар жөнінде әңгімелейді (әдетте фантастикалық сипатта).

Псевдореминисценция негізінде кейде экмнезия ^былысы дамиды. Экмне
зия — науқастың өткен өмірі. Өткен жылдар оқиғаларын науқас қазіргі уақытта 
болып жатқандай уайымдайды. Өзінің, туыстарының және таныстарының жас 
мөлшерін, айналада және өзімен болып жатқан оқиғаларды осы кезеңге 
сәйкестендіреді. Қарттық ақыл кемдігімен сырқат науқастар өздерін 40, 30, 
18 жастамыз, кішкене баламыз бар, семья құрамыз және қайтыс болған 
жақындары хат жазады немесе соғыс кеше ғана бітті деп айтады.

Экмнезия құбылысы кәрілік психозда, истерияда, шизофренияның соңғы 
сатыларында бақыланады. Экмнезия — күрделі психопатологиялық түзіліс. Бұл 
кезде соңғы жылдарда және ағымдағы болып жатқан оқиғалардың есте 
сақталмауымен қатар, бұрын болған оқиғаны осы шаққа ауыстырып айтумен 
гипермнезия, уақыт бойынша бағдарлау бұзылысы және уақыт аралығында 
өзін адастыру, ой түйіндеу бұзылысымен жүреді.

Еске түсірудің сапалық бұзылыстарына криптомнезия, яғни жасырын еске 
түсіру жатады. Өткен шақта науқас қабылдаған бөтен идеялар, бөтен 
шығармашылық, уақыт өте науқас ойында өзінің жаңа, біртума идеясы түрінде 
танылады.

Таныстық сезімінің бұзылысы
Ес бұзылыстары симптомдарының ішінде ерекше топ таныстық сезімінің 

бұзылуы болып табылады. Аталған бұзылыстар психопатологияда шекаралық 
бұзылыстарға жатады. Олар сау адамдарда, мысалы, көңіл-күй өзгерістерінде 
және психикалық науқас адамдарда да байқалады. Таныстық сезімінің бұзылуы 
симптом ретінде қабылдау бұзылысы шеңберінде де қарастырылуы мүмкін, 
өйткені, заттарды тану бұзылады және эмоциялық бұзылыстар шеңберінде 
қарастыруға, сана бұзылысымен де байланыстыруға болады.

Бұрын көргендік симптомы (deja vu — француз авторлары бойынша) және 
ешқашан көрмегендік симптомдарын (jamais vu) ажыратамыз.

Бүрын көргендік симптомы кезінде адам өмірінде алғаш қабылдап тұрған 
нәрсені бұрын болған оқиға түрінде қабылдайды. Бұл сезімнің қате екенін 
түсінеді. Мысалы, қандай да бір қалаға алғаш келген адам осы қалада өзін бұрын 
болғандай сезінеді.

Ал ешқашан көрмегендік симптомы кезінде адамға жақсы таныс қандай да 
бір зат бөтен, алғашқы рет көріп тұрғандай сезім тудырады. Бұл жағдайда кри-
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тика сақталады, бұзылыс екенін жоққа шығармайды. Мысалы, адам өзінің 
бөлмесіне кірген кезде өзінің бөлмесінің ерекшеліктерін біле тұра, танымауы 
мүмкін.

Таныстық сезімінің бұзылуы жиі психосенсорлы бұзылыспен бірге жүреді 
және дереализация және деперсонализация синдромдары құрылымында көрініс 
береді. Бұл бұзылыстарды ең алдымен, энцефалит, ми ісігі, эпилепсия, шизоф
рения, маниакальды-депрессивті психозбен ауыратын науқастардан іздеу керек.

Естің жасқа байланысты ерекшеліктері
Балалар қиялы өте бай болып келетіндіктен, оларда жиі конфабуляциялар 

мен псевдореминисценциялар кездеседі. Бала ауруханада жатып, туыстары 
келмеген кезде де анасымен жаңа ғана кездескендігін «ол маған келді» деп 
айтуы мүмкін. Ереже бойынша, олардың әңгімелері қанық, фантастикалық 
детальдарға бай болып келеді. Кейде олар ертегі мазмұнын өздеріне қатысты 
оқиға ретінде әңгімелейді, өздерін шығарма кейіпкері ретінде санайды. Со
нымен қатар, балалық шақта, әсіресе, 10 жасқа дейінгі балаларда ес иллюзия- 
лары жиі кездеседі, балалар қиял мен шындықты ажырата алмайды.

Жасөспірімдерде, ересектерде алкогольдік мастану жағдайында естің 
ошақтық түсіп қалулары — палимпсестер бақыланады, бұл кезде қимыл-әрекет 
автоматтылығы сақталады. Науқастар қозғалыста, қарым-қатынасқа түседі, 
бірақ келесі күні ол жөнінде толық есте сақтай алмайды, үзік-үзік қана еске 
алады. Егде және кәрілік жаста ес бұзылыстары жиі кездеседі және орталық 
жүйке жүйесінің склероздық үрдістерімен байланысты болады.

Есті зерттеу әдістері
Ес жағдайын зерттеу үшін клиникалық әдістер қолданылады: сұрау, бақылау 

және экспериментальды-психологиялық әдістер.
Сұрау әдістері. Ес осы шақ, жақында болған, бұрын өткен оқиғалар жөнінде 

сұрау тәсілі арқылы тексеріледі. Жеке өмірінің оқиғалары, сонымен қатар, 
кәсіби, қоғамдық өмір оқиғалары жөнінде сұрастырылады.

Бақылау әдісі. Амнестикалық дезориентировка жағдайы объективті дәлелдеу 
үшін қолданылады, бұл жағдайда науқастар естің дөрекі бұзылысына байланы
сты палатасын шатастырады, процедуралық кабинетті, әжетхананы, дәрігер 
кабинетін және т.б. есінде сақтай алмайды.

ОЙЛАУ БҰЗЫЛЫСЫ
Ойлау — адам санасында объективті шынайылық бейнеленуінің ең жоғарғы 

формасы.
Бұл — шындықты сөз және білімге сүйеніп сипаттайтын құбылыс.
Ойлау әлемді сезімдік тану және адамдардың тәжірибелік қызметімен тығыз 

байланысты. Қабылдау актісінде заттың жеке қасиеті мен бүтін затты, 
^былыстарды бейнелейтін сезімдік түсінуден ойлау үрдісінің айырмашылығы, 
ол табиғат заңдылықтарына сәйкес түрде заттар мен құбылыстар арасындағы
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ішкі байланысты бейнелейді. Ойлау үрдісінде адам заттың мәнін түсінеді, тікелей 
қабылдаудан тыс орналасқан сыртқы ортаның өзге тарапын ашады. Адам ой 
арқылы қоршаған ортаға белсенді әсер етеді. Адамдар тәжірибелік қызмет 
нәтижесінде жаңа білім қорын игереді, жаңа түсініктер ескі түсініктерді өзгертеді. 
Осылайша, танымдық ортақ үрдіс жалпы заңцылықка бағынады: сезімдік таным 
арқылы адам рационалды ойлауға көшеді, ал одан тәжірибеге және шындыққа 
қол жеткізеді.

Ойлау негізі — түсінік болып табылады. Түсінік — заттардың өзіне тән 
қасиеттері туралы жалпылама білім. Ойлау үрдісі кезінде біз материалды тал- 
даймыз, синтездейміз, салыстырамыз, табамыз, қорытынды жасаймыз. Түсінік 
пікірден туып, тіл, сөз арқылы көрінісін табады.

Көркемдік-әрекеттік, нақты-бейнелі, абстрактылы-логикалық ойлау ажыра- 
тылады. Адамның өніп-өсуі және оның психикалық үрдістерінің дамуына 
байланысты сөз формасында емес, басым сыртқы әрекеттермен іске асатын 
көркемдік-әрекеттік (қимылдық) ойлау нақты-бейнелік ойлауға орын береді. 
Абстрактылы-логикалық немесе түсініктік ойлау — ересек адамға тән. Ол білім 
мен дағдылардың толық дамуын, сонымен қатар, сөйлеу қабілетін игеруді 
білдіреді. Ойлаудың бұл түрі өте тиімді және терең болып саналады. Оның 
сферасына түсінік, пікір, символика, ой түйіндеу кіреді.

Ойлау сау адамдарда ойлар арасында байланыс түзілуімен жүреді. Қалыпты 
жағдайда да бір ассоциация шекараластығы, ұқсастығы, контрастылығына 
байланысты екінші бір ассоциацияны туындатады. Шекараластық бойынша 
ассоциация: нақты затпен (ситуациямен) кездескенде адам осы бір затпен не- 
месе жағдаймен орын және уақыты бойынша байланысты басқа заттар немесе 
жағдайлар жөнінде ойға кетеді. Одан да күрделі ұқсастық бойынша ассоциация 
сөздік ойлау негізі болып табылады. Бұл кезде әртүрлі құбылыстарға тән ортақ 
белгілерді табу, олардың арасындағы ұқсастықтарды анықтау, осы белгілер 
бойынша қабылданған және сақталған мәліметтерді біріктіру болып табылады. 
Контрасты бойынша ассоциация: ақ — қара, жақсы — жаман, ақылды — 
ақылсыз т.б. болады.

Ассоциативті үрдіс ассоциациялардың ретпен пайда болуымен, мақсаттылығы 
және белгілі бір жылдамдықта жүруімен сипатталады.

Патологиялық жағдайда ассоциативті үрдіс бұзылуы мүмкін немесе ой 
арасындағы байланыстар бұзылады немесе жоғалады, бұл — ойлаудың форма- 
сы бойынша бұзылуы. Кейбір ауруларда ой тұжырымдау үрдісі бұзылады, ло
гика зардап шегеді, осыған байланысты ойлау мазмұны бойынша бұзылады.

Ойлаудың формасы бойынша бұзылуы
Ойлау жылдамдығы оның темпінің жоғарылауымен сипатталады. Бұл кезде 

алаңдаушылық, зейін бұзылыстарына байланысты пікір жалаң, аяқталмаған, 
үстірт талданады, рифм ұйқастыруға бейімділік болады. Ассоциативті қызмет 
жылдамдауының ең шегі идеялар секіруі — fuga idearum деп аталады. Бұндай 
жағдай сөздік қозумен көрінеді, бұл айқын көрініс бергенде сөз «сөздік 
қиқымдарға» айналады. Сөз байланыссыздығын еске түсіреді, бірақ бұл екі
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феномен — екі түрлі. Идеялар секіруі кезінде ойлар арасындағы байланыс 
бұзылмайды, бірақ ассоциациялар құйынына түскен науқас сөздерін айтып 
үлгермейді. Сөзі ой соңынан ілесе алмайды. Мұндай жағдайда науқас сөйлемді 
аяқтамай, келесісіне көшеді, бірнеше сөз айтып, сөздер немесе сөйлемдерді 
жібере отырып, келесі ойын жеткізуге асығады. Бұл жағдайда қоршаған ортаға 
аса қызығушылық және зейіннің аса тұрақсыздығы ойлау қызметіне түрткі 
болатын көптеген әсершіл пікірлер тудырады.

Ойлау жылдамдығымен сырқат науқастың стенографиялық жазбасында:
«Менің толықтай денім сау, менде тек маниакал. Әдіс емес, нәтиже маңызды. 

Сіздің күтушіңіз бүгін жұмысқа келді, оның ішкі киімі көйлегінің астынан 
көрініп тұр. Жұмадан соң сенбі... Ертең сенбі, Сіз мені ертең шығарасыз ба? 
Сіздің галстугыңыз дұрыс болмай тұр, мен сізге жөндеп жіберейін, ойламаңыз, 
мен сізге жағымпазданып тұр деп. Бүкіл әлемге қаншама рет жағымпаздықтың 
қажетсіз, зиянды екені айтылды. Мен сізге ғашықпын, бұнда тұрған не бар? 
Махаббат ұят емес, үлкен күнә. Мен сізге өлең түрінде хат жаздым, оқып берейін 
бе?» және т.с.с.

Ой жылдамдауы маниакальды-депрессивті психоз, шизофрения, экзогенді 
психоз шеңберіндегі маниакальды жағдайда бақыланады.

Ойлаудың баяулауы — ойлау қарқынының төмендеуі, тежелуі. Науқас ойлау 
қызметінің қиындығына, басы босап қалған сияқты, ой тоқтауына, жоғалуына 
шағымданады. Сөзі баяу, кедейленген, сұрақтарға жауаптары біртекті, біраз 
үзілістен кейін жауап береді. Депрессиялық психозда, шизофренияда, реактивті 
және басқа да психоздарда кездеседі.

Патологияльщ байымдыльщ — бір ойдан екіншіге ауысуының қиындауымен, 
ойлаудың аз жылжымалылығымен сипатталады. Науқас маңыздысын екінші 
дәрежелі мәнділіктегі ойдан ажырата алмайды, детальдардан шыға алмайды, 
бір орында тұрып қалады, негізгі тақырыбынан бөлек басқа тақырыпқа ауысып 
кетеді, біраз уақыттан кейін қайтадан сол тақырыпқа келіп, артық ассоциаци- 
ялармен қайта көңілі бөлінеді.

Эпилепсиямен ауырған науқастан ұстама қалай өтеді деп сұрағанда, науқас 
былай жауап береді: «Оқиға жазда болды, біз қыздармен тоғайға саңырауқұлақ 
теруге келіскенбіз, мен кештен бастап жинала бастадым, уайымдап түнімен 
ұйықтай алмадым. Оянсам, әлі түн екен, тұрсам ба екен деп ойладым, тұрдым, 
сыртқа шықсам сиыршы Иван Васильевич уақытында сиырларды жинап жатыр 
екен. Бұл сиыршының өткен күзде әйелі уланып қайтыс болды, үйлерінде ешкім 
жоқ еді. Әйелі пештің үстіне шығып жатқаннан тұрмай қалған. Иван Василье
вич менің досым — қызы Надямен жалғыз қалды. Қалай мен Иван Васильевичті 
көрдім, солай басым қатты ауырды. «Сен неге сонша асығасың, менің Надеж
дам әлі төсегінен тұрған жоқ», — деді. Мен жүгіріп Надяға барсам, шынымен 
ол тұратын ойы жоқ, заттарын жинастырмаған, етігін, себетін іздеп жүр екен. 
Мен одан сайын толқып кеттім. Басқа қыздар келді, ол әлі жүр. Тоғайға келдік, 
мен саңырауқұлақтар іздеп жүріп, Қара алаңқайға қалай шыққанымды білмей 
қалыппын. Бұрын бұл жерде хутор болған, соғыс кезінде ол өртеніп кеткен. 
Бұл жердің айналасында күйген ағаштар әлі күнге дейін тұр. Сондықтан, бұл 
жерді Қара алаң деп атайды. Қараймын, өз көзіме өзім сенбеймін: барлық
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ағаштың түбінде саңырауқұлақтар өсіп тұр. Мен жүгіріп барып алуға еңкейіп 
едім, барлығы да жоғалып кетті де, әрі қарай ештеңе білмеймін. Өзім көлдің 
жағасына келдім. Қыздар айналамда тұр. Надя мені құшақтап жылап тұр. Мен 
суға малынғанмын: менің үстіме су құйған ба, әлде зәр жіберіп қойғанмын ба... 
Содан бері ұстамамен ауырамын».

Ойлаудың патологиялық пайымдылығы — эпилепсиялық ақыл кемдігіне 
тән, сонымен қатар, эпидемиялық энцефалиттің кеш кезеңінде, ОЖЖ-нің 
басқа да органикалық ауруларында байқалады.

Резонерлік — танымдық мағынасынан айырылған бос, өнімсіз пікір. 
Ш изофренияда бақыланады, бұл — дерттің бұрыннан бері келе жатқанды- 
ғының белгісі. Мысал ретінде науқастың дәрігермен әңгімелесуінен үзінді 
келтірейік.

Сұрақ: Сіз өзіңізді аурумын деп санайсыз ба?
Жауап: «Бұл дертті жағдайды қалай түсінуге байланысты. Ауру деген — 

тіршіліктің бір түрі, ал тіршілік ету — өмір сүру, яғни, аурудағы өмір, өмірдің 
бір белгісі. Ауырмай өмір сүруге болады, ал өмір сүрмей ауыруға болмайды. 
Аурудың зардабы тереңдеген сайын, өмір сүру сезімі де қиындайды. Мен 
ешқандай зардапты сезінбеймін, осыған байланысты, мен ауру емес болғаныммен 
өмір де сүрмеймін. Менің өмірім ағзаның бұзылмаған физиологиялық 
бөлінділеріне сай келеді.

Ойлаудың узілуі — сөйлемнің грамматикалық құрылымының сақталуымен 
түсініктер арасындағы мағыналық байланыстың болмауы. Науқастың сөзін 
мысалға келтірейік:

«Сіздің үлкен ынтаңызды біле отырып, осы көзқарасыңызға толық қосыла 
отырып, мен жақын жатқан сөре деңгейіне дейін төмендей аламын. Бірінші 
және екінші жағдайда да дұрыс болар еді, себебі аспанға тек бір саусақпен жету 
қиын».

Мұндай жағдайда сөйлем өзінің коммуникациялық қасиетін жояды, адамдар 
арасындағы қарым-қатынас құралы ретіндегі қасиетін жоғалтады, тек өзінің 
сыртқы түрін сақтап қалады. Ой үзілуі шизофренияның көп жылғы үрдісінде 
бақыланады.

Ойлау байланыссыздығы. Науқастың сөзі мағынасы бір-бірімен байланы- 
спайтын фразалар үзінділерінен, жеке сөздерден тұрады; грамматикалық 
құрылымы бұзылған. Ойлау байланыссыздығы өте ауыр ағымдағы жалпы және 
психикалық аурулар кезінде психикалық бұзылыстардың тереңдігін көрсетеді. 
Ол сананың аменция түріндегі бұзылуы жағдайында байқалады.

Ойлау персеверациялары жзне стереотипиялары — қандай да бір ойда мүдіріп, 
тұрып қалу. Ол бір сөзді немесе сөйлемді бірнеше рет қайталаумен көрінеді, 
нәтижесінде науқастың жауабы мағынасыз болады. Мысалы:

Сұрақ: Сіздің аты-жөніңіз кім?
Жауап: Виталий Александрович.
Сұрақ: Сіз нешедесіз?
Жауап: Александрович.
Сұрақ: Сіз қайда тұрасыз?
Жауап: Александрович.
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Персеверация және стереотип инсульттан кейінгі және кәрілік кезеңдегі 
ақыл кемдігі бар науқастардың афазиясымен бірге жүреді және мидың басқа 
да органикалық зақымдануларында кездеседі.

Ментизм (ой ағымы) — науқастың еркіне бағынбайтын, еріктен тыс ойлар 
ағыны, оларды басқара алмау, олардың жасандылығы сезімімен жүреді. Бұл 
идеаторлы автоматизм құбылысына жатады, шизофрениямен ауыратын 
науқастарда байқалады.

Шперрунг (ойлау үрдісіндегі үзіліс) — анық сана фонында кенет пайда бо
латын ассоциациялар ағымындағы үзіліс, әңгіме желісінің жоғалуы. Шизофе
ния ауруында байқалады.

Ойлау мазмұнының бұзылуы
Сандырац ойлар — аурудың санасын толық жаулап алатын және түзетуге 

келмейтін қате ой түйіндеулер.
Қате талдау, ой түйіндеу әрбір адамда болады. Дегенмен, сау адамдарда 

логикалық қателіктер қосымша түзетулер немесе фактілер арқылы түзетілуі 
мүмкін. Сандырақ кезінде науқас өз ойларын түзетуге қабілетсіз ғана емес, 
дұрыс емес пікірлерді сырттан түзетулерге, сыни көзқарастарға мүлдем 
берілмейді. Бұл науқастың сөздерінен ғана емес, оның жүріс-тұрысынан да 
көрінеді. Жалған дұшпандарының бар екендігіне сенімді сандырақ жағдайындағы 
науқас жаудан қашады, жасырынады немесе оған шабуыл ұйымдастырады, 
жауларының әсер көрсетіп отырған аппараттары, биоөрістерінен қорғанатын 
тәсілдер ойлап шығарады, өздерін қатаң жазалауды өтінеді, жалған қылмыстары 
үшін өздерін қинайды, өздерінің жасаған жобаларын жоғарғы инстанцияларға 
жібереді.

Жоғарыда келтірілген сандырақ анықтамасының дұрыстығын ескере отырып, 
жиі сандырақ дамуы толық аяқталмай, оны аса бағалы идеялар және жабысқақ 
ойлармен дифференциаланған диагностика жүргізу қажеттілігі пайда болады. 
Сандырақтаған науқас сандырақ дамуының ең жоғарғы шыңына жеткенде 
түзетулерге саңыраулық танытады. Психоз баяу, ал сандырақ болса өте төмен 
қарқында — айлар, кейде жылдар бойы түзілуі мүмкін. Мұндай ауруларда ұзақ 
уақыт ауруына аздап сыни көзқарас сақталады, олардың дұрыстығына 
күмәнданады; түзетулер қысқа уақытқа оң нәтиже береді. Мұндай жағдай 
сандырақ жүйесі ем нәтижесінде ыдырай бастағанда да байқалады.

Кейбір жағдайда сандырақтаған сау адамның шатасуынан ажырату қажеттілігі 
туады. Мұндай адасу қандай да бір дәрежеде тұлғаның әлеуметтік орнын, 
ұстанымын анықтайтын адамның бүкіл өміріндегі тұрақталған жүйе ретінде 
болғандықтан, ажырату қиынға соғады. Бұл жерде сөз жиі діни сипат алған 
ұстанымдар жөнінде болып тұр. Мұнда әдетте, білім жеткіліксіздігі, кейде 
қарапайым надандық бірге жүреді. Сандырақ, психикалық науқас сандырағы 
дертті жағдайда (ауру негізінде) оның өнімі және белгісі ретінде пайда болады; 
сандырақ жүйесі жиі алынған білім деңгейіне қарама-қайшы болады.

Сандырақтың біртіндеп дамуында оның құрам бірлігі болып табылатын 
компоненттер динамикасын көруге болады. Сандырақ пікірдің пайда болуы
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алдында эмоционалды күйдің өзгерісі орын алады. Ішкі кернеліс, түсініксіз 
тынышсыздық, үрей, төніп тұрған бақытсыздықты сезіну байқалады. Науқас 
шарқ ұрып не болғанын, қоршаған орта неліктен ол үшін жаңа, түсініксіз ішкі 
мағынаға ие болғанын түсінуге тырысады.

Осындай сандырақты көңіл-күй дамуымен сандырақтық қабылдау бірге 
жүреді: айналадағылардың барлығы шындық емес, жасанды немесе бір қауіпті 
құпия тұнып тұрғандай көрінеді. Сандырақтық қабылдау сандырақтық елесте- 
тулер түзілуімен тікелей байланысты, осының негізінде аурудың өткен өмірінің 
кейбір сәттері жаңа мәнге ие болады. Сонымен, сандырақтықтау пайда бола
ды — бұрын түсініксіз болған құбылыстардың интуиция арқылы айқындала 
түсуі. Осы сәттен бастап сандырақ нақты мазмұнға ие болады, бұл субьективті 
жеңілдену сезімімен, эмоционалды тынышталу жағдайымен бірге жүреді — 
сандырац кристаллизациясы.

Қолданыстағы сандырақ классификациясы оның жеке сипаттамасына 
негізделеді және бір жағдайда күйзелістер тақырыбын, келесі жағдайда — 
жүйелілік дәрежесін, құрылымын, пайда болу ерекшеліктерін немесе өзге де 
белгілерін ескереді. Мағынасына байланысты сандырақ соңына түсу, әсер ету, 
уландыру, қызғаныш, өзін-өзі кінәләу, өзін-өзі кемсіту, ұлылық және т.б. 
бөлінеді.

Соңына тусу сандырағында науқас, белгілі бір адамдар немесе ұйымдардың 
өзін құпия немесе ашық түрде соңына түсіп, жоюға әрекет жасап жүргендігіне 
сенімді.

Эсер ету сандырағы соңына түсу сандырағының бөлігі немесе оның бір түрі 
болып табылады: сол аталған ізге түсушілер науқасқа моральді немесе физикалық 
әсер етеді, ол үшін күрделі тәсілдер және қазіргі жаңа техникалық құралдарды 
қолданады деп есептейді. Науқас өзінде гипноз, телепатиялық әсерді сезінеді, 
электр тоғы, сәуле, магниттердің әсері жөнінде айтады.

Уландыру сандырағы да соңына түсу сандырағының құрамына кіреді; науқас 
уландырудың негізгі көзі құрамында улы заттары бар дәрі, су, ауа, тамақ деп 
санайды.

Кртынас сандырағы соңына түсу сандырағын толықтырып отырады. Науқас 
өзіне байланыссыз жағдайларды өзіне қатысты деп есептейді. Мысалы, үйде 
жарық жоқ болып, қараңғы болса, ол оның қараңғы, білімсіз адам екенін ар
найы көрсету үшін жасалған деп қабылдайды. Егер дәрігер халатының 3 ілгегі 
салынбаса, ол ауруханаға 3 рет жататындай, автокөліктің кенеттен жол 
қиылысына бұрылуы, науқас өмірінде де өзгеріс болатындай әсер етеді. 
Науқастың айналасындағы болған оқиғалар ол үшін екі түрлі мағына береді, 
науқас бәріне ерекше көңіл аударады.

Сахналау, интерметаморфоза сандырағымен науқастар айналадағылардың 
бәрі әдейі құрастыр^ілған, өмірінің бір үзіндісі жайлы көрініс ойнап жатқандай, 
эксперимент жасалып жатқандай, қос ойын жүргізіліп тұрғандай, барлығы 
үздіксіз мағынасын өзгертіп жатқандай сезімде болады: кейде бұл аурухана, 
кейде аурухана емес, тергеу мекемесі секілді; дәрігер — дәрігер емес, тергеуші, 
ал ауру тарихы — қылмыстық іс қағазы, науқастар мен медперсоналдар — киім 
ауыстырған қауіпсіздік органының қызметкерлері болып көрінеді.
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Зиян сандырағы. Науқас зиянкестер оған материалды немесе моральды зиян 
келтіруде, тонап, заттарын бүлдіреді, құқығына қысым жасайды деп сенеді.

Кверулянттыц сандырац. Өзінің тарапына ұқыпсыз, қайырымсыз, адал 
емес көзқарасты сезген науқас дауласады, оны әшкерелеуге көп күш жұмсайды, 
көп уақытын, кейде бүкіл материалдық жиған-тергенін жұмсап жібереді, 
әр түрлі мекемелерге шағым жасайды, сандырақ мазмұнына біртіндеп жаңа 
адамдарды қоса түседі; сандырақ тақырыбы шынайы ситуациялардан баста- 
лады, мысалы, көршілермен, жанұя мүшелерімен, қызметтестерімен жанжал- 
дасудан.

Қызғаныш сандырағы кезінде науқастың жолдасының әрекеті, сыртқы келбеті 
мен жүріс-тұрысы, жолдасының сөздері, қоршаған ортадағы түрлі оқиғалар 
жұбайлық көзге шөп салу белгілері түрінде көрінеді («дәлелдер»).

Ипохондриялық сандырақ тақырыбы — ауыр, дауасы жоқ дерттің бар 
екендігіне сенімділік.

Өзін-өзі кінәлау жзне өзін-өзі кемсіту сандырацтыц идеялары ипохондриялық 
және депрессиялық күймен бірге жүреді. Науқастың пікірі бойынша, оның 
бүкіл өткен өмірі күнәға толы деп санайды; өздерін кінәлайды, өкінеді.

Егде жастағы науқастарда ипохондриялық тақырыппен депрессиялық 
сандырақ мегаломаниялық сипатта жеңіл өтеді. Бұл сандырақ мазмұны бой- 
ынша нигилисттік немесе теріске шығару сандырағы деп аталады. Мысалы, 
науқас өзінде асқазанның ауыр ауруы барын, оның өлімге алып келетіндігін; 
одан әрі асқазаным жоқ, ол шірікке айналды, орны бос қалды; көп ұзамай 
науқастың өзінің жоқ екендігі, ол — тірі өлік, тірідей ыдырап жатқандығын 
естиміз; кешірек — еш нәрсе қалмайды: әлем, өмір, өлім де жоқ (Котар син
дромы).

Ипохондриялық сандыраққа сипаты жағынан ұқсас жас кезде басталатын 
(жасөспірім шақта) дисморфомания болып табылады. Дисморфоманияны 
физикалық жеткіліксіздік бар екендігіне немесе жағымсыз иістерді (ішек 
газы, зәр, тер т.б.) таратушы екеніне сандырақтық сенім ретінде қарастыруға 
болады.

Кемтарлық түсінігі әдетте дененің көрінетін бөліктеріне қатысты болады: 
мұрынның, кұлақтың, тістердің, қол-аяқтың және т.б. формасы немесе көлемі. 
Толық түзілген дисморфоманияға мыналар тән:

1) жабырқаулы көңіл-күй;
2) өз күйзелістерін жасыру;
3) жалған ақауды түзеуге бағытталған белсенді әрекеттер (хирургиялық 

операцияға дейін);
4) қатынас идеясының пайда болуына және дамуына бейімділік.
Көтеріңкі көңіл-күйге ұлылық сандырақтық идеясы, байлық сандырағы

сәйкес келеді. Науқас — әлем әміршісі, барлық ұлы жаңалықтарды ашқан, өмір 
эликсирін ойлап тапқан, perpetuum mobile, Пушкин және Толстой 
псевдонимдерімен барлық кітаптарды жазғанын, ертегідей байлық иесі екендігін 
айтады. Кейде жеке монотематикалы шығармашылық сандырағын байқауға 
болады. ¥лылық сандырағы үдемелі салданудың экспансивті формасына, па- 
раноидты шизофренияның кеш сатыларына (сандырақ дамуының парафренді



136 VIII Тарау. Психикалық бүзылыстар симптомдары

сатысына) тән, маниакальды-депрессивті психоздың маниакальды фазасында 
бақыланады.

Ертеден келе жатқан жіктеу бойынша ілкі және салдарлық сандырақты 
бөлеміз. Ілкі сандырацта психиканың патологиялық өнімдері сандырақтық 
түрде дамиды. Салдарлыц сандырацта ой түйіндеу өзгерген фонда дамиды, 
мысалы, ауруда қауіп төндіруші есту вербальды галлюцинациялары және оған 
сәйкес соңына түсу сандырақтық идеялары бар; ес бұзылысымен егде жастағы 
науқастар киімін, ақшасын қайда қойғанын есінде сақтай алмайды, бұл екіншілік 
сандырақ түзілуіне негіз болып табылады.

Сандырақ сонымен қатар, жүйеленген және жүйеленбеген болып бөлінеді. 
Жедел психикалық жағдайда науқас санасында сандырақ өте үлкен жылдамдықта 
өзгереді, науқас мәнін түсініп үлгермейді. Бұл жағдайда сандырақ жүйеленбеген 
сипатта болады. Сандырақ көзқарастар жүйесіне еніп, қандай да бір байла- 
ныстылыққа ие болуы үшін уақыт керек. Сондықтан, ауру жүйеленген санды- 
рақпен көрініс берсе, дерт үрдісінің ұзақ мерзімділігі жөнінде айтуға болады. 
Үдемелі ауруларда (шизофренияда) психикалық ақау дамуына байланысты 
сандырақ жүйесі ыдырайды, сандырақ орынсыз, оғаш сипат алады.

Қазіргі кезде интерпретативті, сезімдік және бейнелік сандырақ түсініктері 
кеңінен қолданылады. Интерпретативті немесе талдау сандырағы — бұл 
жүйеленген ілкі сандырақ, паранойялы синдромға тән. Жедел сезімдік сандырақ 
ерекшелігі қоршаған ортаны сандырақтық қабылдау болып табылады. Бұл 
жағдай алдында күдікшілдік, сандырақтық көңіл-күй бақыланады, соның 
әсерінен барлық қабылданған ақпарат сандырақтық сипат алады. Идеаторлы 
талдау болмайды, сөздері интерметаморфоза сандырағына сәйкес келеді; гал
люцинация болуы міндетті емес, сезімдік сандыраққа жиі иллюзиялар тән. 
Патологиялық күйзелістер мен науқастың пассивті позициясы арасындағы 
диссоциация, абдырау жағдайының жиілігі сезімдік сандырақ жағдайын оней- 
роидты жағдайға жақындата түседі. Сандырақ жедел экзогенді психозда, ши
зофренияда кездеседі. Егер сезімдік сандырақ сыртқа бағытталып, шын мәнінде 
бар заттар мен құбылыстарды сол мезетте қабылдаумен негізделсе бейнелік 
сандырақ науқаста қалыптасып қалған пікірлерге негізделіп түзіледі, былайша 
айтқанда, ол осы шаққа емес, өткен шақ қабылдауларына сүйенеді. Бейнелі 
сандырақ мағынасы бойынша қиял сандырағы, кейде тізгінсіз фантазияға ұқсас 
болады. Бұған жалған естеліктерге негізделген конфабуляторлы сандырац мысал 
бола алады. Науқас өмірінде болған адам сенгісіз оқиғаларды «еске алады», 
оларды шындықпен байланыстырғысы келеді. Сандырақпен ауыратын науқас 
өз ата-анасын бөтен адамдар ретінде санап, өзінің ата-аналарымен жақсы 
тұрмысын нақты суреттейді; науқас жас кезінде оның өмірін балгер болжағанын, 
өмірінің сағаттарына дейін болжанғанын айтады, жаңа детальдарды «есіне 
түсіреді», өзінің басынан өтіп жатқан жайттарды осы естеліктермен байланы- 
стырады. Бейнелік сандырақ шизофренияда, алкогольді делирий, кәрілік және 
тамырлық психоздарда кездеседі.

Шығу тегі бойынша сандырақтың ерекше формаларын бөлуге болады: ре- 
зидуалды сандырақ және индуцирленген сандырақ. Резидуалды сандырац — 
психоз жағдайынан кейін біршама уақыт бойы жалғыз симптом ретінде қалатын
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бейнелік сандырақ, науқас жүріс-тұрысына айтарлықтай әсерін тигізбейді. 
Резидуалды сандырақтың динамикалық үрдісі қолайлы: ол трансфармацияға, 
күрделенуге ұшырамайды және науқаста сыни көзқарас пайда болғанда (кри- 
тикасы) кенеттен жоғалады. Индуцирленген сандырацта психикасы сау 
адамдардағы қате пікірлердің пайда болуы сандырақтан зардап шегетін науқас 
адамдармен байланысты болады; примитивті, ситуацияны сыни көзқараспен, 
дұрыс түйіндей алмайтын тұлғаларда дамиды.

Аса бағалы идеялар — шынайы факторлар базасында пайда болатын, 
науқастың шамадан тыс эмоционалды жауабына байланысты санада басымдық 
көрсететін пікірлер. Психопатияларда, шизофренияда, аффективті психоздар
да кездеседі. Тематикасына байланысты шығармашылдық, ипохондриялық 
және т.б. идеялар болып бөлінеді.

Жабысцацтыцтар (обсессиялар) — еріктен тыс пайда болатын, науқас ойын 
жаулап алатын және науқас үшін бөтен, дертті жағдай ретінде қабылданатын 
ойлар мен күйзелістер, науқас оларды өз ерік-күшімен жеңе алмайды. Жабысқақ 
ойлар, елестетулер, естеліктер, күдіктенулер, қорқыныш, әуестіктер, қимылдар 
мен әрекеттер болады. Жабысқақтықтарды 2 топқа бөлеміз:

1) бейтарап, яғни, науқас үшін индифферентті, айқын эмоциялық реакци- 
ялармен жүрмейді;

2) бейнелік, науқас үшін ауыр және айқын аффективті жауап арқылы 
көрінеді.

Бірінші топқа жабысқақ ақылгөйсу, жабысқақ санау, терминдерді, есімдерді, 
күндерді т.б. жабысқақ еске түсіруді жатқызуға болады. Жабысқақтықпен науқас 
бейтарап тақырыпта ұзақ ойланады, мысалы, неге әлем шексіз, егер ол аяқталса 
не болады, аяқталғаннан кейін не болады және т.с.с. Жабысқақтықпен науқас 
оқығанын немесе естіген сөздерін талдайды, бөліктерге, буындарға бөледі не- 
месе қадамын санайды, баспалдақ сатыларын, терезелерді, сөздегі әріптерді 
санайды, ойша шексіз санау операцияларын жүргізеді.

Екінші топқа өткен өмірдің қандай да бір оқиғасы жөніндегі жабысқақ 
естеліктерді жатқызады, ол ұят сезімімен, өкіну және басқа да эмоциялық 
реакциялармен бірге жүреді. Елестетулер бүкіл санасын жаулап алғанда оқиғалар 
науқаста ауыр күйзелістер тудырады, ол адамның жүріс-тұрысында бейнеленеді 
(ол бұл күйзелістің жоқ екендігіне көз жеткізгісі келгенде). Науқас өз туыс- 
тарының үйінен келіп, олар науқастың ваннада тастап кеткен каустикалық 
содасымен уланып қалуы мүмкін деп ойлай бастады. Жақындарының өлім 
алдындағы қиналғандарын көз алдына келтіріп, оларға ұзақ уақыт бойы жаз- 
бады, себебі, олардың өлімі жөнінде нашар хабар аламын деп қорықты; мере- 
ке қарсаңында олардан құттықтау қағазын алғаннан кейін ғана ол жөнінде 
ойлауын доғарды.

Жабысцац цорцыныштар — фобиялар әрқилы болып келеді, аффективті 
қанықтылығымен ерекшеленеді. Жиі кездесетіндері: канцерофобия — қатерлі 
ісікке шалдығудан; сифилофобия — мерезге шалдығудан; кардиофобия — 
жүректің ауыр дертіне шалдығудан; танатофобия — өлімнен қорқу; мизофо- 
бия — ластанудан қорқу; клаустрофобия — жабық кеңістіктерден қорқу; 
агорофобия — ашық кеңістіктерден, көшелерден, алаңдардан қорқу; эритро-
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фобия — өзге адамдар алдында қызарып кетуден қорқу; фобофобия — фобия 
пайда болуынан қорқу.

Бейнелік жабысқақтықтарға жабысцац күдіктенулерді (есік жабылды ма, 
жарық өшті ме, кран жабылды ма), жабысцац тілектер, әуестіктер, цимылдар, 
әрекеттерді қосуға болады. Кейбір науқастарда жасауға болмайтын қылық 
жасауға жанын қинайтын тілек пайда болады: жерлеу рәсімінде күлуге, жақсы 
көретін баласының көздерін шанышқымен шұқып алу. Бұл контрастылы 
жабысцацтыц деп аталады. Егер сандырақ жөнінде емес, жабысқақ ой тура- 
лы әңгіме болса, ауру өзінің тілегін ешқашан іске асырмайды. Психоз 
жағдайында контрастылы құбылыстар сырттай жабысқақтық тәрізді болуы 
мүмкін, шынтуайтқа келгенде, ол баяу түзіліп келе жатқан сандырақ сатысы 
болуы мүмкін. Мұндай жағдайда науқастар қоғамға қауіпті әрекет жасауы 
мүмкін.

Ритуалдар — орындағанда қысқа уақытқа науқас жағдайының жақсаруымен 
көрінетін жабысқақ қимыл-әрекеттер; ритуалдық әрекеттер дұға тәрізді, 
қорғанысты білдіреді. Жабысқақтықтар нервоз жағдайына тән; нервотикалық 
деңгейде өтіп жатқан барлық психикалық ауруларда көрінуі мүмкін мүмкін. 
Жабысқақтықтар сау адамда да болуы мүмкін. Мұндай жағдайда олар тұрақсыз 
болады, сананы жайламайды, эпизодты түрде пайда болады және адамның 
әлеуметтік ортада бейімделуіне әсерін тигізбейді.

Сандырақ пен жабысқақтықтың патофизиологиялық мәні И.П. Павлов 
еңбектерінде ашылған. Параноик сандырағын талдай келе, ол осы науқастарда 
орталық жүйке жүйесінің мықты үрдісіне көңіл бөлген. Мида фазалық күйлердің 
дамуына байланысты сандырақ түзуші тұрақталған қозу ошағы өз айналасын- 
да күшті тежелу зонасын түзеді (теріс индукция заңы бойынша). Критикаға 
сәйкес келетін ешқандай қозу осы тежелу жиынтығынан өтіп, доминантты 
ошақты басуға қабілетсіз. Осы жағдай сандырақтаған науқастарда критиканың 
болмайтынын түсіндіреді. Жабысқақ жағдайлар неврозы кезінде, керісінше, 
жоғары жүйке қызметінің әлсіздігі бақыланады. Бас миының әлсіз қыртысы 
күшті доминантты қозу ошағын түзуге қабілетсіз, ал доминантты ошақ күшті 
тежелу қабатымен өзін қорғай алмайды. Жабысқақтықтар ерекшелігі осылай- 
ша түсіндіріледі: жеке жабысқақтық болады (тұрақталған қозу ошағы) және 
оған деген сыни көзқарас болады (қосымша қозу ошақтары), бірақ бұл сынға 
сәйкес қозу негізгі ошақты басуға қабілетсіз. Тұрақты қозу ошағы қалыпты күш 
қатынасына бағынуы мүмкін немесе сергектік және ұйқы арасындағы жағдайда 
болуы мүмкін.

Инвертті сандырац деген түсінік бар, бұл кезде науқас сөздері шынай^ілыққа 
тікелей қарама-қайшы болып келеді: адал қызмет етіп келген кассир әйел өзін 
ақша ұрлады деп айыптап отырғанын, кейіннен бүкіл өмірінде ұрлықпен 
айналысқанын және адамдарды алдағанын айта бастайды. Бұл жағдайды 
И.П. Павлов тұрақты қозу ошағының ультрапарадоксальды фазасы деп түсіндірді 
(тежелуі қажет нәрсе реакция туғызады немесе керісінше). Ультропарадоксаль- 
ды фаза заңы бойынша реакция жабысқақтықта да (мысалы, контрастты 
жабысқақтықтар) болады.
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Ойлау бұзылыстарының жасқа байланысты ерекшеліктері
Ойлау бұзылыстары балалар мен жасөспірімдік шақ психикалық ауруларының 

клиникасында үлкен орын алмайды.
Балалық шақта жиі сандырақ тәрізді фантазиялар кездеседі.
Сандырақтан айырмашылығы бұл фантазиялар тұрақсыз болып, бұл жағдайда 

науқастарға ұғындыруға болады. Фантазиялар арманшыл адамдарға тән, ал 
балалық шақта барлығы дерлік арманшыл, фантазияларға бейім болып келеді. 
Өздерінің фантазияларында балалар, жасөспірімдер өз армандарын, тілектерін 
шындыққа айналдырады, басты рөлді, әдетте ержүрек кейіпкер сипатында 
ойнайды. Фантазиялар маңыздылығын жоғалтқанша оларға сенеді, артынан 
қарапайым шынайылыққа оралады.

Сандырақ түзілуі үшін ойлаудың жетік дамуы қажет болғандықтан, бұл 
бұзылыс балаларда сирек кездеседі. Балаларда бұл функция әлі де толық 
құрылмаған және егер, сандырақтық идеялар пайда болған жағдайдың өзінде, 
олар әдетте примитивті және эмоционалды күймен байланысты болып келеді. 
Жақындарына деген жеккөрініш, белгісіз қауіптілікті сезіну сияқты көрініс 
береді. Балалар өз күйзелістерін нақты түсіндіріп бере алмайды. Балалық және 
жасөспірімдік шақта мазмұны бойынша жиі өзінің ұсқынсыздығы, бөтен ата- 
ана жөніндегі — ата-анасы өзінікі емес, ауыстырылған, бөтен жандар, аса бағалы 
немесе сандырақтық идеялар кездеседі. Балалар мен жасөспірімдерде жабысқақ 
идеялар жиі бақыланады.

Зерттеу әдістері
Ойлау үрдісін зерттеу үшін клиникалық әдістер: сұрау және бақылау қол- 

данылады. Науқастың не жөнінде және қалай сөйлегенін зейін қоя тыңдау 
арқылы сұраудың өзі ойлау үрдістерінің сипатын (оның жылдамдауын, баяу- 
лауын, байымдылығын, резонерлікті және т.б.), құрылымдылығын, логика- 
лылығын анықтауға мүмкіндік береді.

Ойлауды зерттеуде науқастың өз ойын жеткізуіне мүмкіндік берген жөн, 
өйткені «сұрақ-жауап» жолымен әңгімелескенде көптеген бұзылыстар анықтала 
бермейді. Бұл кезде резонерлік, ойлаудың үзілуі, байланыссыздығы, аса бағалы 
идеялар, сандырақтық идеяларды анықтауға болады. Бірқатар бұзылыстар 
мақсатты сұрастыруды қажет етеді. Осылайша, жабысқақ ойлар (егер науқас 
оларға өздігімен шағымданбаса) анықталады. Аса бағалы және сандырақтық 
идеяларын науқастар белсенді әңгімелейді. Дегенмен, кейбір науқастар оларды 
жасырады немесе белсенді диссимуляциялайды (яғни, үзілді-кесілді теріске 
шығарады). Бұл жағдайларда науқастың бөлімшедегі, туыстарымен кездесуіндегі 
жүріс-тұрысын бақылау маңызды болып табылады. Мысалы, уландыру 
сандырағымен науқас дәрігермен әңгімелескенде өзін біреулердің уландырғысы 
келетіндігі жөніндегі ойларын жасырады, өйткені олар госпитализация себебі 
осы бұзылыс екендігін түсінеді, ал бөлімшеде өздерін ерекше ұстайды, тамақтан 
бас тартады, иіскейді, дәрілерді қабылдамайды, өзге науқастардан «тамақ 
уланбаған ба?» деп сұрайды. Сандырақ бар-жоғын анықтауда науқастардың 
әңгімелесу кезіндегі өзін ұстау ерекшеліктері аса күдік тудырады: тайғақ жау-
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аптар, белгілі бір тақырыпта әңгімелесуден бас тарту. Науқас тыжырынады, 
күдікпен жан-жағына қарайлайды, құлақтарын жабады, бірдеңені иіскейді 
немесе мұрнын жабады және т.с.с. Бұл галлюцинаторлы-сандырақтық жүріс- 
тұрыстың объективті белгілері болып табылады.

ЭМОЦИЯ БҰЗЫЛЫСТАРЫ
Эмоция — (латын тілінен алғанда emotio — толқытамын) — адамның 

қоршаған орта құбылыстарына және де өзіне деген көзқарасын білдіретін 
психикалық үрдіс.

Психикалық қызметтер құрылысын қарастырғанда, адамдар тек түйсініп, 
ойлап, еске түсіріп, әрекет етіп, сезініп қоймай, субъективті күй — ләззат алу, 
қуану, масаттану, қорқу, ашыну, ашу-ыза, таң қалу, қайғыру, тәубаға келу, 
өкіну күйлерін кешетіні анықталды. Бұл күйзеліс кез-келген психикалық актіні 
қанықтыра түседі, оған айқындылық береді.

Эмоцияның басты қызметі кез келген психикалық қызмет тәрізді шындықты 
бейнелеу болып табылады. Эмоциялық қызмет нәтижесі тітіркендіргіштің 
орналасуын, қасиетін, механизмін және басқа параметрлерін анықтап жатпай- 
ақ, оның ағзаға зиян немесе пайдасын көрсете отырып, ағзаның оларға 
субьективті жылдам жауабын қамтамасыз етеді. Басқаша айтқанда, эмоция — 
бұл кезде адам субьективті формада өзінің қоршаған ортаға қатынасы ғана емес, 
қоршаған ортаның өзіне қатынасы күйзеліспен жүретін психикалық үрдіс. 
Эмоцияның оң және теріс түрін бастан өткізе отырып, біз қоршаған ортаның 
мәнін бейнелейміз (қолайлы ма, қолайсыз ба).

Эмоциялар — сыртқы тітіркендіргіштерді әрекет мотивтеріне айналдыратын 
ерекше механизм.

Эмоцияларға байланысты бұзылған тепе-тендік, гомеостазды қалыптастыруға 
бағытталған қимылдық және жүріс—тұрыстық реакциялар қосылады. Осылай
ша, эмоциялар — өзін-өзі реттеу рефлексінің пайда болу көзінде тұрған үрдіс, 
ол ағзаның қалыпты функциясын қамтамасыз етеді және ағзаның қиын, төтенше 
жағдайлармен күресуіне жағдай жасайды. Бұл эмоцияға әмбебап сипат береді 
және осы эмоциялар адам тұлғасының ядросына жақын екенін және тұлғаны 
тұтастай бейнелейтінін көрсетеді.

Өзіндік реттелу (саморегуляция) кері байланыс принципі бойынша іске 
асады. Егер ағзаның қандай да бір қажеттілігі қанағаттандырылған болса, онда 
оң эмоция пайда болады. Медицинадареконвалесцент эйфориясы деген түсінік 
қолданылады. Бұл — жедел дертті жағдайды басынан өткерген, қызба 
ұстамасынан шығу жағдайындағы адамда болатын көтеріңкі көңіл-күй. Ауыр 
ауру сезімін бірден басу да эйфория туғызады. Оң эмоцияның қандай да бір 
қажеттілікті қанағаттандыруы жөніндегі сигналдан гөрі, биологиялық мәнінің 
маңызы өте зор. Қажеттілікті қанағаттандыруға ағзаның жұмсаған күші үшін 
оң эмоция тарту болып табылады.

Эмоциялар бас миының қыртыс асты құрылымдарыньщ қызметіне 
негізделген күрделі интегралды үрдіс. Эмоция интеграциясы үрдісінде бірінші 
дәрежелі рөл гипаталамусқа қатысты — ол мидың төменгі және жоғары жатқан
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бөліктерімен ағзаның сыртқы және ішкі ортасымен, барлық сезімтал және 
атқарушы жүйелер мен мүшелер арасындағы әр түрлі байланыстардан тұратын 
ерекше диспетчерлік пункт болып саналады. Гипотоламус қозғыштығына және 
ондағы симпатикалық және парасимпатикалық жүйке жүйесінің орталықтарына 
байланысты эмоция пайда болу фактісі және олардың сапалық ерекшеліктері 
түсіндіріледі. Өзін-өзі реттеу ортақ үрдісі шеңберінде әрекетке түрткі түзіледі 
(субьектитивті күйзеліс түріндегі эмоциялық қозғалыс) және алдағы әрекеттің 
энергетикалық қамтамасыздалуы дайындалады (соматовегетативті және 
алмасулық өзгерістер формасында).

Сондықтан, барлық эмоционалды реакциялар пульс өзгеруімен, артериялық 
қысым өзгеруімен, тыныс жиілігінің, мүшелердің қанмен қамтамасыз етілуінің, 
биохимиялық көрсеткіштердің және т.б. өзгеруімен жүреді. Қорқыныш не
месе ашу жағдайында жүрек қызметі күшейеді, пульс жиілейді, артериялық қан 
қысымы көтеріледі, газ алмасу артады, қандағы глюкоза мөлшері өседі, жұмыс 
жасап жатқан мүшелерге, әсіресе қаңқа бұлшықеттеріне қоректік заттар мен 
оттегінің түсуі жоғарылайды; бұл кезде қанның ұйығыштығы жоғарылайды, 
осының әсерінен күрес кезінде (жануарларда) қан ағуы тоқтайды.

Филогенез кезінде эмоция — әрекетке дайындық — әрекет реакциялары 
неғұрлым жақсы жетілген болса, жануарлар қауіпті жағдайларды аластатуға 
соғұрлым бейім болып келеді.

Эмоцияның жүйкелік субстраты қыртысасты құрылымдар екеніне кли- 
никалық фактілер дәлел бола алады. Өте айқын эмоционалдық өзгерістер 
патологиялық үрдістің қыртыс астында емес, таламус пен гипоталамуста ор- 
наласатыны айдан анық. Клиникалық деректер жүйке жүйесінің әр түрлі 
бөліктерінің экстрипациясы және тітіркендіру арқылы жасалған зерттеулермен 
дәлелденген. Ми қызметі неғұрлым жоғары және күрделі болған сайын 
эмоциялық реакциялардың құрылуы мен бағытында соғұрлым маңызды рөлді 
бас миының қыртысының қызметі атқарады.

Адамға жалпы жануарларға тән эмоциялармен қоса, жоғарғы дәрежедегі 
эмоциялық күйзелістер тән, олар зияткерлік және шығармашылық қызметке — 
сезімдерге байланысты пайда болады. Интеллектуалды, өнегелік және 
эстетикалық сезімдерді бөледі. Басым жағдайда адам эмоциялары саналы 
қабылданады; эмоция және оның белгілері саналы түрде тежеледі немесе жа- 
сырын болады; кез—келген эмоциялық күйзеліс сөз арқылы тулырылуы мүмкін.

Эмоцияның объективті белгілеріне тән қалыпты көріністері — мимика, поза 
және оқшау қимылдар (пантомимика) жатады. Осы құбылыстарды бірінші 
болып Чарльз Дарвин түпкілікті зерттеген, ол эмоцияның сыртқы көріністері, 
эмоцияның өзі сияқты шығу тегі жануарлық екенін дәлелдеді. Жануарлар 
әлемінде өмір үшін күрес бейімделуге көмектеседі. Қорқыныш шақыратын 
поза — жануар ырылы жауды шошытады; ал көнбістік позасы мен мимикасы 
оны тыныштандырады, агрессияны төмендетеді; көздерін кең ашып, қастарын 
көтерумен таң қалу мимикасы бағдарлық реакцияны жеңілдетеді. Адамдарда 
бұл реакциялар адамзаттың әлеуметтік мәніне қарай, тәрбиеге байланысты 
өзгеріске ұшыраған және санамен бақыланады, бірақ эмоциялардың 
физиологиялық механизмі өзгермейді. Егер адам күшпен столды ұрса, онда ол
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еріксіз тістенеді және тісін қайрайды. Жылау, күлу және басқа мимикалық 
әрекеттер туғаннан пайда болады, олар әр адамда бірдей және кішкене балалар 
да мұны жеңіл түрде түсінеді. Мимика және пантомимика адамдардың қатынас 
құралы болып табылады (эмоционалдық деңгейдегі қатынас).

Эмоциялық көріністер және олардың бұзылысының белгілері
Эмоциялық көріністер төмендегідей бөлінеді:
1) эмоциялық жағдай;
2) эмоциялық реакция;
3) эмоциялық қарым-қатынас.
Бұзылыс осы аталған топтардың әрқайсысын қамтуы мүмкін.
Эмоциялыц жағдай. Эмоциялық жағдай жөнінде айтқанда, ұзақ уақыт 

сақталатын белгілі бір жүйкелік-психикалық тонусты түсінеміз. Эмоциялық 
жағдайларға, ең алдымен, жалпы бейтарап сипаттағы, бірақ ағзадағы жайлылық 
немесе жайсыздық жағдайын бейнелейтін адамның көңіл-күйін жатқызамыз. 
Сонымен қатар, көңіл-күй қалыпты жағдайда адамның әрқилы күйзелістері 
мен әсершілдігіне байланысты тербелмелі болып келеді. Патологиялық жағдайда 
көңіл-күй кенет өзгеріп, көтерілуі немесе төмендеуі мүмкін; ол кенет өзгеріске 
ұшырауы мүмкін немесе ұзақ уақыт бірқалыпты болуы мүмкін және адекватсыз, 
ситуацияға, адамның психикалық немесе физикалық жағдайына сай болмауы 
мүмкін. Эмоциялық жағдайдың өзгеруі науқастың психикалық қызметіне 
мақсатты әсер етіп, мүгедектікке соқтыруы мүмкін.

Көтеріңкі көңіл-күй маниакальды жағдайдың басты симптомы болып та
былады. Көңілді және қуанышты көңіл-күй күндерге, апталарға, айларға со- 
зылады. Науқас өзін бақытты сезінеді, күші және энергиясы тасып, ешқандай 
дерті және физикалық бұзылысы жоқ тәрізді болып, қоршаған ортадағы 
жайттардың барлығы қызықтырып, өмір сүруге құштар болады. Олар әр уақытта 
күлімдеп жүреді, көп қозғалып, көп сөйлеп, сөз тапқыш болып келеді (8.5-су- 
рет). Осы суреттелген көңіл-күй көтерілуі маниакальды-депрессивті психоздың 
маниакальды фазасында, кезеңді шизофенияда, орталық жүйке жүйесінің 
органикалық ауруларында кездеседі.

Көтеріңкі көңіл-күй түрлерінің бірі — эйфория деп аталады. Эйфория кезінде 
көңіл-күй шектен тыс шабытты жағдайға (маниакальды науқастардағыдай) 
дейін көтерілмейді. Эйфория интеллектуалдық үрдістердің белсенділігімен және 
әрекет етуге талпыныспен көрініс бермейді.

Кеңпейілділік және бейғамдық науқастың қорғансыз, аянышты жағдайына 
сәйкес келмейді. Өкпе туберкулезінен өлім аузындағы және ауыр миокард 
инфарктының жедел сатысында эйфория жалпы жағдайдың ауырлауымен 
қатарласып жүреді. Эйфория мастану жағдайына да тән (ішімдікпен, есірткімен). 
Бас миы ісігімен және бас-ми жарақатының жедел кезеңінде және бас миының 
басқа да органикалық ауруларында қозғалыстық қозумен, алаңғасарлықпен 
және оғаш жүріс-тұрыспен эйфория жағдайы бақыланады, бұл жағдайды — 
мория деп атайды.

Шизофрения (гебефрения) ауруындағы есалаңдықты мания мен эйфория- 
дан айыру қажет. Ауру бет аузын қисайтып, тілін көрсетеді, секіреді, билейді,
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8.5-сурет. Маниакальді жағдайдағы науқас кейпі

домалайды, кенеттен қатты айқайлап күледі. Бұл «көщлдену» қоршаған 
адамдардың эмоциялық резонансын тудырмайды, себебі ол бос көңілділік: 
көңіл-күйдің көтерілуі және оған сәйкес келетін ассоциативті белсенділік бол- 
майды. Көңіл-күй төмендеуі депрессивті жағдайларға тән. Бұл жағдай — 
науқастарда апат тәрізді субъективті күйзеліс. Бұл жағдайдың негізгі белгісі 
ауыр қайғы-мұңмен көрінеді, кейде бұл жағдай өз-өзіне қол жұмсауға дейін 
жеткізеді. Мұң сезімі кейде аса айқындалады: науқастар жан ауруына, жан не- 
месе жүректегі ауырлық сезіміне шағымданады.

Осындай жүректік мүң (anxietas praecordialis) деп аталатын сезімнің пайда 
болуы, оған ұқсас стенокардия ұстамасымен дифференциалды диагностикасын 
жасауға негіз болады; оны ажырату әсіресе, егде тартқан адамдарда және қан 
тамырлық жеткіліксіздігі бар адамдарда депрессия жағдайы дамығанда қиындық 
тудырады. Ауыр депрессия кезінде, әсіресе, қартайған шақта кейбір сыртқы 
тітіркендіргіштердің (инфекциялар, ауруды қарау және т.б.) әсерінен мұң күрт 
күшеюі мүмкін: raptus melancholicus жағдайына дейін жететін ауыр меланхолиялық 
қозу жағдайы байқалады. Мұндай науқас аласұрады, қайда болсын жүгіруге 
тырысады, басын қабырғаға ұрады, шашын жұлады, өзін-өзі өлтіруге дейін 
барады. Циклотимиялық депрессия кезінде төмен аффект мұң ретінде сезілмейді; 
науқас өзін нашар сезінетініне, жабырқаулыққа шағымданады. Депрессия 
қызығушылықтың, әуестіктің, талпыныстардың төмендеуімен жүреді; 
классикалық депрессияға қозғалыстық және идеаторлы тежелу тән.

Кейбір депрессиялық ауруларда anaesthesia psychica dolorosa — жанға бататын 
сезімсіздік симптомы байқалады. Науқас сезу қабілеттілігінің жоғалғанына, 
қуаныш, жақын адамына деген махаббатын, аяушылық сезімін жоғалтқанына 
шағымданады. Науқас бояу қанықтығын («солғын тартқан»), тамақтың дәмін 
(«тамақ шөп сияқты») және кейде өз денесін де сезбейтіндігін айтады. Бұл 
жағдайдың апатиядан айырмашылығы — бұл кезде науқас ауыр күйзеледі.
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Апатия — бос эмоциялық күй, барлығына толық немқұрайлылық, эмоциялық 
топастық (тупость) — дефицитарлы симптомға жатады. Апатия — шизофрениялық 
үрдіске, тотальды органикалық деменцияға тән.

Дисфория жағдайы — тітіркенгіштік, қаталдық, ызалылық, өзі мен айна- 
ласындағыларға көңіл толмаушылықпен, атылғыштықпен, агрессивті және 
күйрететін әрекеттерге бейімділікпен жүретін өзгерген көңіл-күй кезеңдері. 
Бұл жағдай теріс және оң да эмоциямен көрінуі мүмкін. Тітіркенген-мұнцы 
жағдай аяныш сезімін тудырмайды, ал ызалы көңілділік айналасындағылардың 
көңілін көтермейді. Дисфориялар эпилепсияның үлкен ұстамасының эквиваленті 
болып табылады және деалкоголизммен, наркоманиямен ауырған науқастар 
абстиненциясы жағдайында, психоорганикалық синдромда бақыланады.

Жігерсіздік — эмоциялық әлсіздік, сезімдер сферасындағы лабильділік 
жағдайы. Болмашы нәрсеге қатысты көңіл-күйдің үнемі тербелісімен сипатта- 
лады; тез арада жылайды, ал көңіл-күйі көтерілгенде, сентиментальдылық 
бақыланады. Бас миының қан тамырлық зақымдануында, соматогенді астени- 
яда байқалады.

Абдырау — өзіндік сана және заттық сана бұзылысымен психикалық 
қызметтердің жедел бұзылысының дамуымен бірге жүретін шатасу жағдайы. 
Көздері кеңінен ашылған, кезбе көзқарас, сенімсіз қозғалыс, сұрамшыл сөз — 
науқастың бар кескіні өз жағдайы мен болып жатқан жайтты түсінбейтіндігін 
суреттейді. Абдырау шизофренияда симптоматиканын онейроидты сана 
күңгірттенуіне бағытталуы кезінде айқын көрініс береді.

Эмоциялыц реакция — биологиялық немесе әлеуметтік мәні бар тітір- 
кендіргішке эмоционалды жауаптар.

Көңіл-күймен салыстырғанда, эмоциялық реакция қашан да нақты болып 
келеді. Эмоциялық реакция эмоциялық жағдаймен салыстырғанда, қысқа және 
интенсивтілігі жоғары болып келеді. Эмоциялы жауап бергеннен кейін адам 
қалыпты эмоциялы күйге қайтып келеді. Интенсивтілігі бойынша шамадан 
тыс эмоциялық реакция аффект деп аталады. Аффект дәрежесіне дейін кез 
келген эмоция — теріс және оң, күшеюі мүмкін. Бұл — қаһар, ашу, қорқыныш 
немесе экстаз, энтузиазмның шегіне жеткен көрінісі болуы мүмкін.

Көрініс ерекшеліктеріне қарай аффект физиологиялық және патологиялық 
болып бөлінеді.

Физиологиялық аффектіде эмоциялық жауап күші бойынша тітіркендіргішке 
сәйкес келеді, одан асып, реакция шыңында сана тарылуымен бірге жүруі 
мүмкін, бірақ өз жүріс-тұрысын бақылай алады және осы кезеңде орын алған 
оқиғалар жөнінде естелік қалады.

Патологиялық аффект — психикалық үрдістердің қажуына алып келетін, 
тітіркендіргіш күші мен сапасына сәйкес келмейтін, буырқанған қимылдық 
және вазовегетативті көріністермен, сананың күрт тарылуымен, артынан 
күңгірттенуімен, автоматизацияланған әлеуметтік қауіпті сипаттағы жүріс-тұрыс 
мақсатсыздығымен көрінетін максималды анық эмоционалды реакция. 
Патологиялық аффект бірнеше минуттан 1—2 сағатқа созылады, артынан 
аффективті жүріс-тұрыс кезеңінің толық амнезиялануымен терең ұйқыға ауы- 
сады. Осылайша, патологиялық аффект деп психикалық қызметтің жедел қысқа



Қозғалыстық және еріктік бұзылыстар 145

уақыттық бұзылуларының эмоциогенді дамуын айтамыз, осы уақытта адам 
өзінің істеріне жетекшілік ете алмайды, өз істерінің қателігін түсінбейді, арты- 
нан осы жағдайда жасаған заңға қайшы әрекеттеріне жауап бере алмайды (кісі 
өлтіруге дейін). Бас-ми жарақатымен, эпилепсиямен, алкоголизммен, нарко- 
маниямен зардап шегетін адамдар аффективті реакцияларға бейім болып келеді.

Дисфориялық реакция — дисфория жағдайындағы науқас адам реакциясы. 
Бұл эмоциялық пароксизм, ол тек сырттай қоршаған орта тітіркендіргіштеріне 
жауапты ызалы-агрессивті реакция ретінде көрінеді, бірақ өзінің мәні жағынан 
мидағы алмасу үрдістерінің тербелісінің салдары болып табылады. Қатал кею- 
мен күйрететін реакция болмашы себептен, кейде онсыз да пайда болады, ол 
науқастың өзіне немесе жансыз заттарға бағытталуы мүмкін. Дисфория 
жағдайындағы адамның қозуы брутальдылықпен, бірбеткейлікпен сипатталады 
және оны шақырушы тітіркендіргіш ликвидациясынан кейін де тоқтамайды. 
Өзінің типті түрінде эпилепсия кезінде көрініс береді.

Эмоциялыц цатынастар — эмоциялық таңдамалылық, эмоцияның белгілі 
бір оқиғалармен, адамдармен немесе заттармен тұрақты байланысы. Біз өзімізді 
қандай да бір заттармен қоршаймыз, тек нақты адамдармен байланыс жасаймыз, 
бір нәрсеге талпынамыз және бір нәрседен қашқақтаймыз, симпатия және 
антипатия сезінеміз — осының барлығы эмоциялық қатынастарымыздың белгісі 
болып табылады. Эмоциялы қатынастардың күрт өзгеруі мысалы, жақын ада- 
мын жоғалту дертті күйлер — невроздар және реактивті психоздарды тудыруы 
мүмкін.

Эмоция бұзылыстарының жасқа байланысты ерекшеліктері
Балалардағы эмоциялы бұзылыстардын жалпы ерекшелігі атиптілігі, 

айқындылық дәрежесінің әлсіздігі, қысқа уақыттылығы және тұрақсыздығы 
болып табылады.

Типті аффективті синдромдар балаларда сирек кездеседі. Депрессивті және 
дисфориялық жағдайларда өзін нашар сезіну, сылбырлық, әлсіздік басым, 
маниакальды күйлер қысқа уақытты және балалардағы физиологиялық 
көңілділікке жақын болып келеді.

Жасөспірімдердегі аффективті синдромдар ересектердікіне ұқсас болып 
келеді, бірақ өзіндік ерекшеліктері болады. Депрессивті және маниакальды 
күйлер ассоциалды жүріс-тұрыспен көрініс беруі мүмкін — алкоголизация, 
қаңғыбастық, агрессивтілік және т.б. Депрессияның ипохондриялық және 
астено-адинамиялық, астено-апатиялық формалары жиі кездеседі.

Балалық шаққа тән эмоциялық бұзылыс қорқыныш синдромы болып та- 
былады.

ҚОЗҒАЛЫСТЫҚ ЖӘНЕ ЕРІКТІК БҰЗЫЛЫ СТАР
Ерік — бұл саналы, мақсатты психикалық белсенділік. Шетел психологтары 

және философ-идеалистері ерік бостандығы принципін жариялай отырып, ерік 
үрдісінің детерминирленбегендігін, оның сыртқы жағдайларға, орта әсеріне 
тәуелсіздігін көрсеткісі келді. З. Фрейдтің пікірі бойынша, адамның жүріс-



146 VIII Тарау. Психикалық бүзылыстар симптомдары

тұрысының мазмұнын сыртқы тітіркендірулер емес әуестіктер анықтайды; 
әуестік барлық адамда бірдей және бірінші кезектегі, қарпайым қажеттіліктерді 
қанағаттандыруға жағдай жасайды. Осы және басқа да ерік бостандығына 
сүйенген реакциялық теориялар марксизм-ленинизм классиктерінің 
еңбектерінде көрініс тапты және жаратылыстану ғылымының мәліметтерімен 
теріске шығарылды. Адам әрекеттерінің детерминирленбеген сипаты оларды 
болжауды жауапсыз және мүмкін емес етеді.

«Бостандық — табиғат завддрынан қиялдағы тәуелсіздік арқылы емес, осы 
завд;ылықтарды танып-білу нәтижесінде іске асыру және осы білімге сүйеніп, 
табиғат заңын белгілі мақсатқа жетуде қолдану» деп жазған Ф. Энгельс.

Ерік қызметі, ең алдымен, қажеттілікпен байланысты, ешқашан одан тыс 
пайда болмайды. Адамның ерік қызметі әрқашан сана қызметіне тәуелді. Сана 
актісі, оның мазмұны мен бағыты — адам өмір сүретін нақты әлеуметтік-тарихи 
жағдайлармен детерминирленген және адамның сеніміне, көзқарастарына, 
қызығушылықтарына, ойлары мен сезімдеріне тәуелді.

Еріктік әрекет бір-біріне тікелей байланысты екі фазадан тұрады:
1) әрекет етуге және шешім қабылдауға саналы талпыныстың дамуы;
2) қабылданған шешімді орындау.
Бірінші фаза таңдауға қатысты акт — саналы баға беру және таңдау. Бұл 

фазада қанағаттанбаған қажеттілік (тағамдық, интеллектуалдық және т.б.) 
сәйкес эмоционалдық күйзелістер мен ойлар туындатады, қажеттілікті 
қанағаттандыруға талпыныс пайда болады. Талпыныс әуестік немесе тілек 
түрінде көрініс беруі мүмкін.

Әуестік — нақты ой және саналы мақсаттармен байланысы жоқ талпыныс. 
Тілек — нақты объектіге саналы талпыныс. Әуестік ситуацияны ұғыну үрдісінде 
тілекке ауысуы мүмкін. Шешім қабылдау жолында тілектер олардың орындалу 
мүмкіндігіне қарай, таразыға салынып бағаланады.

Егер тілектердің орындалуына қажетті жағдай жоқ болса, егер олар тұлға 
ұстанымдарына қарсы немесе басқа себептерге байланысты орындалмаған 
болса, олар саналы түрде басылады. Әрекет етуге шешім таңдауы уәждер 
күресінен өтеді. Уәж тілектерді ой сүзгісінен өткізу нәтижесінде пайда болады.

Екінші фаза — қабылданған шешімді орындау адамның тәжірибелік қызметіне 
тікелей қатысты. Соңғысы қимыл арқылы іске асады. И.М. Сеченов кез келген 
психикалық акт, сыртқы тітіркендіргіштерге жауап қимылы арқылы іске аса- 
тынын көрсетті. Қимыл ерікті және еріксіз болуы мүмкін. Еріксіз қозғалыс 
шартсыз рефлекске сәйкес келеді (мысалы, ыстыққа тигізгенде қолды тартып 
алу); еріксіз қозғалысқа, сонымен қатар, эмоциямен байланысты мимикалық 
қимылдар және идеомоторлы қозғалыстар жатады. Ерікті қозғалыс негізінде, 
И.П. Павлов анықтағандай, шартты рефлекстік үрдіс жатыр. Еріктік әрекетті 
іске асыру үшін психикалық функция сақталған күйде болуы керек. Сөз, ойлау 
ыдырауы кезінде еріктік әрекет мүмкін емес, бұл апраксия деп аталады. Пато
логия еріктік үрдістің кез келген звеносына: әуестік және тілек сферасы, мо
тивация, қозғалыс және толық жүріс-тұрысқа әсерін тигізуі мүмкін. Сонымен 
қатар, еріктік бұзылыстарға зейін бұзылыстары да жатады. Клиникалық 
тәжірибеде зейін, әуестік патологиясын, қимылдық бұзылыстарды ажыратады.



Қозғалыстық және еріктік бүзылыстар 147

Зейін бұзылысы
Зейін бұзылуы психикалық ауруларда ең жиі кездесетін симптом болып 

табылады. Зейін қоршаған орта объектілеріне шоғырлану қабілеті түрінде активті 
және пассивті болуы мүмкін. Пассивті зейін — филогенезі жағынан ежелгі үрдіс, 
ол шартсыз бағдарлық рефлекске негізделген, дерт әсеріне тұрақты болады. 
Активті немесе ерікті зейін адамның саналы қызметімен байланысты, бұл — 
адамға тән қызмет түрі; психикалық ауру кезінде тез бұзылысқа ұшырайды. 
Зейіннің жиі бұзылыстары қажу, алаңдаушылық және патологиялық қадалу 
болып табылады.

Зейін қажуы — астениялық жағдайға тән. Мұндай науқас әңгімелесу және 
ақылмен жұмыс жасау үрдісінде тез шаршайды, әңгіме арқауы үзіледі, жауап 
қайтару сапасы төмендейді, ақыл қызметі төмендейді. Бұзылыс негізінде ішкі 
тежелудің жетіспеушілігі жатыр.

Зейін алаңдаушылығы — маниакальды ауруларға тән. Науқас зейіні үздіксіз 
біріншісінен екіншісіне ауысып отырады, аздаған детальдарға фиксацияланып 
үлгереді, бірақ зейіннің бір объектке шоғырлануы, бір орында отыруы мүмкін 
болмайды.

Зейіннің патологиялық қадалуы депресивті ауруларда байқалады. Науқас ауыр 
қайғылы ойлардан арылуға дәрменсіз, барлық уақытта ойында бір ғана тақырып 
қайталанады, ол өз күйінен шығар жолдың жоқтығы.

Әуестік бұзылысы
Әуестік бұзылысы сапалық және сандық болып бөлінеді. Сандық бұзылысы 

күшеюімен немесе әлсіреуімен, сапалық бұзылысы — бұрмаланумен көрініс 
береді.

Барлық әуестіктер мен тілектердің кушеюі, тежеусізденуі — (гипербулия) 
маниакальды және гипоманиакальды жағдайларға тән: науқас мешкей, сексу- 
алды, әйелдер кербез болады. Науқастар кез келген жұмысқа кірісіп кетеді, 
кейде бірнеше жұмысты бірдей бастайды, бірақ зейін тұрақсыздығына байла
нысты соңына дейін аяқтамайды, тез тастап кетеді, кең пейілді болады; 
таңдаусыз жыныстық байланысқа түседі. Мидың органикалық зақымдануларында 
булимия (полифагия) — семіздікке алып келетін тәбеттің патологиялық күшеюі; 
полидипсия — басылмайтын шөл; гиперсексуалдылық-жыныстық инстинктінің 
күшеюі бақыланады.

Әуестіктің әлсіреуі (гипобулия), толық жойылуы (абулия) депрессивті 
жағдаймен жүреді: тәбеті жоғалады, осының әсерінен тамақтан бас тартады 
(анорексия), сексуалды сезім басылады. Тіпті, күшті өзін-өзі сақтандыру 
инстиктісі тежеледі, нәтижесінде суицидальды қауіптілік жоғарылайды. Абулия 
шизофрениялық дефектіге тән немқұрайлылық (апато-абулиялық жағдай) 
жағдайында көрініс береді.

Тамацтан бас тарту (анорексия) — психикалық аурулар кезіндегі жиі 
кездесетін құбылыс. Тамақтан бас тарту себептері галлюциянациялар (тиым 
салушы немесе науқас тағамнан жағымсыз иіс сезеді), уландыру, өзін-өзі 
кінәлау, өзін-өзі кемсіту (өзін күнәһар, тамақ жеуге құқым жоқ деп санайды),
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ипохондриялық (науқас тамақтың сіңбей, қуысқа түсіп жатқанына сенімді) 
сандырақ идеялары, негативизм және ступорлық қозғалыссыздық болуы мүмкін. 
Жуйкелік анорексия атауы, толып кету алдындағы қорқынышқа байланысты 
арықтауға ұмтылу. Осы жағдайлардың барлығында тамақтану рефлексі мен 
өзін-өзі сақтау инстинкті әлсіреген. Осылайша, анорексия ілкі, яғни, тамаққа 
әуестік бұзылысымен байланысты, және салдарлық, психикалық қызметтің 
басқа сферасының патологиясы әсерінен болады. Тамақтан бас тартқан 
науқастарды шұғыл психиатриялық ауруханаға жеткізіп, емдеу қажет, өйткені, 
бұл жағдайлар өмірге қауіп төндіреді.

Суицидальды тенденциялар (өзіне қол жұмсау тақырыбындағы ойлар, сөздер, 
әрекеттер) галлюцинациялармен (дауыстардың өзіне-өзі қол жұмсауға бұйрық 
беруі), соңына түсу сандырағымен (науқас соңына түсушілерден қорғана мерт 
болады), өзін-өзі кінәләу, өзін-өзі кемсіту (өмір сүруге құқым жоқ), қызғаныш 
(сүйген адамын, артынан өзін өлтіреді), ипохондриялық сандырақпен (қауіпті, 
дауасы жоқ аурудан құтылу үшін), айнала фрагментарлы және біржақты болу- 
ымен көрінетін сана күңгірттенуімен байланысты болуы мүмкін. Кең өрісті 
өзіне қол жұмсау жағдайлары мәлім, бұл кезде науқас өзін өлтіру алдында жақын 
туыстарын өлтіреді, науқас оларды алдағы қайғы-қасіреттен, жоқшылықтан 
құтқарып жатқандай сезімде болады. Суицидальды үрдістің күшеюі науқасты 
ауруханаға шұғыл жатқызуға көрсеткіш болып табылады. Ауруханаға жатқанға 
дейін науқас қатаң қадағалауды қажет етеді.

Әуестік бурмалануы (парабулия) жарамайтын заттарды — нәжіс (капро- 
фагия) жеуге, өзіне зақым келтіруге, перверсияларда жыныстық қанағат сезімін 
алуға (гомосексуализм, садизм, мазохизм және т.б.) құштарлықпен көрінеді. 
Бұндай бұзылыстар тұлғаның ауыр патологияларында, психопатияларда, 
психопатия тәрізді жағдайларда, мидың органикалық бұзылыстарында 
кездеседі.

Импульсивті цубылыс — жедел туатын әлденеге бағытталған күшті талпыныс, 
ол алдын ала ой сүзгісінен өткізілмейді және мотивтер күресінсіз іске асыры- 
лады. Импульсивті әуестіктерге клептоманияны — өз пайдасына қатыссыз 
ұрлыққа құштарлықты жатқызуға болады. Импульсивті әрекет аяқталған соң 
ұрланған зат иесіне қайтарылып беріледі немесе лақтырылып тасталады. Пи
романия — ешқандай зұлым ойсыз өрт шығаруға құштарлық. Дромомания — 
қаңғыруға құштарлық. Дипсомания — салынып ішуге алып келетін спиртті 
ішімдікке кенеттен пайда болатын күшті құштарлық. Әуестік қалай кенет ба- 
сталса, солай аяқталады. Салынып ішулердің аралықтарында ішімдікке әуестік 
болмайды, науқас салауатты өмір салтын ұстанады. Импульсивті әрекеттер 
мотивсіз суицидальды әрекеттер, айналасындағыларға кенеттен шабуылдармен 
және басқа мәнсіз әрекеттер түрінде көрінуі мүмкін.

Амбиваленттілік — қарама-қарсы сезімдердің, тілектердің, әуестіктердің 
бірге жүруі. Амбиваленттілік психикалық үрдіс бірлігінің ыдырау белгісі болып 
табылады, ол шизофренияға тән. Негізінен адам өзінің заттар мен құб^ілыстарға 
қатынасын сезімдер мен мотивтер күресі арқылы анықтайды. Патологиялық 
жағдайда көптің ішінен негізгісін таңдау қабілеті бұзылады, науқас қандай да 
бір шешімге келе алмайды, бұл жүріс-тұрыстан көрініс береді (амбитенденттілік).
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Қозғалыстық бұзылыстар
Қозғалыс бұзылыстары психотикалық жағдайларда жиі кездеседі. 

Қозғалыстың және толықтай жүріс-тұрыстың бұзылысы қоршаған ортадағы 
адамдардың назарын өзіне аудартады және олармен психикалық дерт белгісі 
ретінде дұрыс қабылданады. Қозғалыс бұзылыстары элементарлы түрде: гипо, 
гипер және дискинетикалық, яғни, қозғалыс белсенділігінің төмендеуіне, 
күшеюіне немесе бұрмалануына байланысты бөлінеді.

Қимылдық мелшиіп қалу
Қимылдық қозғалыстын күрт азаюымен немесе толық қозғалыстын 

тоқтауымен мелшиіп қалу ступордың клиникалық суреттемесін береді. 
Органикалық гипо және акинезиядан ступордың айырмашылығы — моторлы 
зонаның тежелуінен туындаған қайтымды жағдай. Ступор терең жалпы қатып 
қалу түрінде толық және қозғалыс сферасын толық қамтымайтын, тұрақсыз, 
толық емес болып бөлінеді. Толық ступор кезінде науқас бір қалыпта 
қозғалыссыз, кейде ыңғайсыз позада жатады. Қоршаған ортаға ешқандай ре- 
акциясы жоқ, өзін күтпейді, ұқыпсыз болады, табиғи қажеттіліктерін төсекке 
жібереді. Науқастың өзінің тамақтануы мүмкін емес. Тамақты аузына салғанда, 
шайнамайды және жұта алмайды, тек зондпен тамақтандыру және күтім 
көрсетіледі. Терең ступор жағдайында науқаспен сөздік қатынас мүмкін емес; 
науқастар сөйлеспейді және жауап қатпайды. Ступормен ауыратын науқастардағы 
сөйлемеу мутизм деп аталады. Бұл кезде айналадағы адамдардың сөздерін және 
болып жатқан жайттарды түсінеді. Ступор жағдайынан шыққан науқастар 
кейде қатып қалу жағдайында неге куә болғанын анық айтып бере алады.

Егер қимылдық мелшию бірден дамымай, біртіндеп дамитын болса, онда 
әр түрлі субступорлыц жағдайды байқауға болады. Науқас бұл кезде біртіндеп 
тежеле түседі, жай дауыспен сөйлейді немесе қысқа уақытқа жүріп келе жатып 
аяғын көтеріп тұрып қалады, тамақ ішіп жатқанда кейде қасықты аузына тақап 
тұрып қалады. Науқасты дауыстап, сыртқы тітіркендіргіш әсерімен кейде 
қозғалыстық мелшию жағдайынан шығарып алуға болады, бірақ біраз уақыттан 
кейін ол қайта қайталанады. Толық емес ступор жағдайында науқастар кейбір 
инструкцияларды орындауы мүмкін, берілген тамақты өзі ішіп, дәретханаға 
бара алады. Толық емес ступор кейде мутизм дамуымен шектеледі. Науқастар 
сөйлемейді, бірақ бұрынғы белсенділігі сақталады, ымдау немесе хат арқылы 
түсіндіруге тырысады. Толық емес ступордың клиникалық көрінісінде 
патологияның нозологиялық формасына сәйкес басқа симптомдар да болуы 
мүмкін. Өзінің табиғатына байланысты ступор кататониялық, депрессиялық, 
психогенді, истериялық болуы мүмкін.

Кататониялық ступор суреттемесі кататониялық синдромға арналған 
бөлімінде көрсетіледі. Депрессиялық ступор депрессивті науқасқа тән сөздік- 
қозғалыстық тежелудің соңғы дәрежесі болып табылады. Мелшиіп қалу 
айқындығы депрессиялық аффектінің ауырлығына тікелей сәйкес. Бұл жағдайда 
науқаспен сөйлесу мүмкін емес, бірақ оның ауыр күйзелістері жөнінде жалы- 
нышты, мұвд;ы көзқарасынан немесе бет кескінінен, терең күрсінуінен, бір
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8.6-сурет. Тежелген депрессия жағ- 
дайындағы науқас кейпі

нәрсе айтуға әлсіз талпынысынан білуге 
болады. Айқын қозғалыстық тежелу су- 
цидальды ойларды іске асыруға мүмкіндік 
бермейді.

Қайғы-мұң күші бұрынғысынша 
сақталып, қимылдық тежелу қайтып, сим- 
птомдар кері дамығанда науқастың өз- 
өзіне қол жұмсау әрекеттерінің қаупі 
жоғарылайды.

Депрессия кезінде толық ступор сирек 
кездеседі. Әдетте, дәрігер әлсіз тежелу 
жағдайындағы науқастарды бақылауы ке- 
рек. П сихиатриялық ауруханаларда 
мұндай ауруларды бет-әлпеттеріне қарап 
бірден айыруға болады. Олар көбіне жа
тады немесе шуы және қозғалысы аз жер- 
де оқшауланып отырады. Бүгілген фигура, 
зарыққан кескін, қайғылы бет әлпеті ауыр 
күйзелісті дәлелдейді: дауысы жай, көз 
жанары солғын, мимикасы қатып қалған, 
бет терісі бозғылт немесе сұрғылт-топырақ 

түсті, көздерінің астында күңгірт шеңбер, ерін бұрыштары салбырап төмен 
түскен, қыртыс және әжімдері терең. Науқастар қарт тәрізді және қушиған 
кейіпте болады (8.6-сурет).

Психогенді ступор жедел аффективті-шокты реакциялардың клиникалық 
көрінісінде бақыланады. Мұндай реакциялар адамда күшті жан тербелісін 
тудыратын психожарақаттаушы оқиғаларға жауап ретінде болады. Мұндай 
оқиғалар апаттар, табиғат апаттары, жақын адамының кенеттен қаза табуы 
және т.б. болуы мүмкін. Психогенді әсер кенеттен орын алғанда индиви- 
дуалды, тұлғалық реакция көрініс беріп үлгермейді, бұл жағдай тек адамдарға 
емес, жануарларға да ортақ — орнында тұрып қалу немесе қозу реакциясы, 
гиперкинетикалық реакция. Ступор толық немесе жартылай болуы мүмкін, 
оның ұзақтығы — минут, сағат, күндер. Дертті жағдайдың тереңдігі, 
ұзақтығы, динамикасы психогениямен, оның сипатымен анықталады. Толық 
психогенді ступор кезінде адамның мелшиген бет-әлпеті психогения ба- 
сталуына себеп болған аффективті күй — қорқыныш, шошу, абдырау күйін 
бейнелейді. Вегетативті симптомдар кең көрініс береді: жүрек қағуы, 
тершеңдік, вазомоторлар ойыны, асқазан-ішектік бұзылыстар (құсу, іш 
өту). Сана аффективті тарылған (аффективті қарауыту), ступордан шығар 
кезде жартылай немесе толық амнезия бақыланады. Әсіресе, аффективті- 
шокты реакция балаларда жеңіл пайда болады. Оларда тежеу жағдайы 
қоршаған ортада ступор тудырған психотравмалық ситуацияны еске түсіретін 
жайт пайда болғанда қайталанады. Ересек адамдарда ступор психогенияға 
жеке реакция түрінде болуы мүмкін немесе жиі реактивті психоздың даму 
сатысы болуы мүмкін.
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Истериялық ступор классикалық нұсқада мінездің белгілі бір истериялық 
сипатындағы жандарда дамитын психогенді реакция болып табылады. Мұндай 
жағдайларда сөз жоғарғы жүйке қызметінің әлсіздігі (туа немесе жүре пайда 
болған) жөнінде, әсіресе екінші сигналды жүйе реакциясы жөнінде болып отыр. 
Осының нәтижесінде шартсыз рефлекстік және бірінші сигналды жауап беру 
басымдылық танытады, тұлғаның негізгі қасиеттері балалық, психикалық 
инфантильділік, аса эмоцианалды қозу, күшейген қиял ойыны және өзін-өзі 
сендіру, жоғары жүйкелік тежелгіштік. Мұндай тұлғалар объективті мәні бар 
психожарақаттаушы оқилар орын алғанда ғана емес, болмашы — көршісімен 
жанжалдасу, жұмыс орнындағы ескертулерге де тежелумен жауап беруі мүмкін. 
Қолайсыз ситуацияда науқастар талып барып, сұраққа жауап бермейді, әлсіз, 
босаңсыған күйге түседі, позасы — дәрменсіздікті, мимикасы — қайғыруды 
бейнелейді. Сананың терең бұзылыстары болмайды, науқастар ситуацияны 
басқаруға қабілетті. Құлап бара жатып науқастар өзіне зақым келтіруден сақтанады. 
Соматикалық және вегативті симтомдар анық көрінеді: пульс және тыныс жиілігі, 
бетінің қызаруы немесе көгеруі, тершеңдік, көзқарашығы реактивтілігінің күшеюі.

Истериялық ступорды көне авторлар жалған өлім деп атаған. Басқа 
истериялық жағдайлар сияқты бұзылыстың өзі пайда болған қиындықтардан 
«құт^ілудың» бір түрі ретінде қаралған. Бір жағдайда осы жолмен қол жеткізілген 
артықшылықтар осы реакцияның мақсаттылығын көрсетеді, оны шартты- 
қалаулы етеді. Сондықтан истер иялық бұзылыстар, соның ішінде тежелу 
құбылыстары қайталанады. Тежелу құбылысы мелшию реакциясының 
генерализацияланған деңгейіне жетпеуі мүмкін, тек жеке қозғалу актілеріне 
қатысты болуы мүмкін. Бұған истериялық парездер және салданулар, астазия- 
абазия, сөйлеудщ истериялық бұзылысы және басқа да функционалды 
өзгерістерді жатқызуға болады.

Истериялық парездер мен салданулардың органикалық негіздері жоқ, ауру бұл 
бұзылыстарды өзіне қалай елестетсе, солай көрінеді. Ауру бірдеңеден қорықса, 
қолы не аяғы жұмыс істемей қалатыны анықталды (аяғы мақта сияқты, өзіне 
бағынбайды, бір күні тіптен қызмет жасамай қалады). Дәрігерге бір аяғы не 
қолы зақымдалған немесе екі аяғы мен қолдары да зақымдалған, жиі бет 
нервісінің қатысуынсыз гемиплегиямен науқастар келеді. Салданудан аяқтарда 
белсенді қозғалыс жоқ, бірақ қорғаныстық қозғалыс, әсіресе аурудың назарын 
басқаға аударған кезде бақылануы мүмкін: моторика ұйықтағанда немесе 
гипноздық жағдайда қалпына келеді. Неврологиялық зерттеуде иннервация 
зонасына сәйкес келмейтін сезімталдық бұзылысы болады: шұлық, қолғап 
түріндегі анестезия. Рефлекстер өзгермеген, патологиялық белгілерді, тонус 
бұзылысы, тофикалық бұзылыстарды анықтай алмаймыз. Бұлшықет электрлі 
қозғыштығының өзгерісі болмайды. Истериялық парездер және салданулар 
кейде ұзақ және нәтижесіз емделеді, ал кейін кенеттен қандай да бір сыртқы 
әсердің әсерінен оңай жоғалады. Аяқтың истериялық салдануында астазия- 
абазия байқалады, ауру тұра алмайда, отыра алмайды, жүре алмайды, бірақ 
тынышталып, жатқан кезде аяғын еркін қозғалтады.

Истериялық сөйлеу бузылысы толық мылқаулықпен, афониямен, кекеште- 
нумен, сөздерді дұрыс айтудың өзгеруімен және т.б. көрінеді. Мылқаулық
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кезінде жазу және басқа сөздерді түсіну бұзылмайды, ауру мимика арқы- 
лыайналадағылармен қарым-қатынас жасай алады. Афония кезінде сөз 
дыбыстылығы жоғалады, науқас дауысын жоғалтуына байланысты сыбырмен 
сөйлейді. Ол қатты жөтеле алады, ол дауыс байламдарының өзгерісі жоқтығын 
көрсетеді. Бір науқаста мылқаулық афониямен, кейін кекештену немесе арти
куляция бұзылысымен алмаса алады, бұл бір патологияның әртүрлі деңгейі 
тәрізді көрінеді. Осы құбылыстардың барлығы тек сырттай ұқсас, ол ауру 
түсінігінде ғана біріктіріледі.

Қимылдық қозу
Қимылдық қозу — қимылдық тежелу тәрізді психоз жағдайларына тән және 

бірқатар жағдайларда олардың жеделдігінің белгісі. Мазмұнына қарай қимылдық 
қозу біркелкі емес. Ол тек қозғалысқа талпыну немесе әрекетке талпынысты 
көрсетуі мүмкін. Біріншісі кататониялық қозудың ерекшелігі — таза маторлы, 
мақсатсыз және мағынасыз қозу. Әрекетке талпыну психомоторлы қозу деп 
анықталатын маниакальды қозуға тән.

Маниакальды жағдайда барлық психикалық функциялар жанданған, 
қабылдау жеңіл, ассоцативті қызмет жылдамдаған, көңіл-күй көтеріңкі болады. 
Мұндай қозу ауыр жағдайдың өзінде де мағынасыз болмайды, ол әрқашан бір 
мақсатқа бағытталған. Науқастар — аса белсенді, қозғалғыш, шаршамайды, 
көп және дауыстап сөйлейді. Барлық жерде шу шығарып жүреді, барлық іске 
кірісіп, оның ортасында жүреді. Ойына келген істерін жылдам іс жүзіне асы- 
рады. Гипоманиакальды жағдайдың жеңіл түрінде жұмысқа қабілеті артады, ол 
жиі өзінің жағдайына сыни көзқарастың төмендеуіне байланысты болады. 
Дертті жағдайдың шыңына жеткенде психомоторлы қозу хаосты сипат алады. 
Зейін қойып бақылағанда, науқастың түсініксіз тәртібі мақсатты, бірақ 
аяқталмаған әрекет екендігін байқауға болады. Егер мұндай науқасты суретке 
түсіріп алса, фотографияда белгілі бір істі тындырып жатқан адам бейнесін 
көруге болады. Бұл сурет кататониялық жағдайдағы қозған аурудың бейнесінен 
ерекшеленеді, кататониялық жағдайдағы науқас қимылдары қыртыс асты 
гиперкинездеріне ұқсас. Маниакальды қозу жағдайындағы науқас келбеті 
олардың эмоциялық күйін бейнелейді: олар өздерін сенімді ұстайды, жасарып 
кеткендей көрінеді, бет әлпеті көңілді, көздері жылтылдайды, беттері қызарған, 
мимикасы жанданған, қозғалысы және позалары нық, дауыс байламдарына 
тұрақты күш түскендіктен дауыстары қарлыққан (8.7-сурет).

Депрессивті науқастардың урейлі ңозу жағдайы айналасындағыларда ауыр 
сезім тудырады. Аурулар қатты ыңырсып, жаны ауырып, көмек күтеді, қолдарын 
майыстырып, күбірлейді (8.8-сурет), өз-өзіне зақым келтірулері мүмкін, күтпеген 
жерден суицидальды әрекет жасаулары мүмкін. Суицидальды қауіптілік үрейлі 
қозу өзін-өзі кінәлау сандырағымен бірге жүргенде күшейе түседі.

Галлюцинаторлы және сандырақтық қозу мазмұны қорқынышты галлюци
нациялар, соңына түсу, әсер ету, қызғаныш және т.б. идеялары болуы мүмкін.

Мұндай аурулардың әрекеттері сандырақ пен галлюцинацияның мазмұнына 
сәйкес келеді: науқастар бірдеңеден қорғанады, жасырынады, медициналық
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8.7-сурет. Айкын маниакальді козу 8.8-сурет. Үрейлі депрессия кейпі

көмек көрсетуге тырысканда, шабуыл жасайды, карсыласады. Осындай 
жағдайлар айналасындағылар үшін және өзі үшін де кауіпті. Нағыз кауіптісі 
сана өзгерісімен козу жағдайы болып табылады. Жедел сандырак және галлю
цинация әсерінен делириозды, онейроидты, сананың күңгірттенген карауытуы 
жағдайындағы, бағдарлау бұзылысымен және ситуацияны түсіну бузылысымен 
наукастар терезеден секіріп, басы ауған жакка кашады, шыныны сындырып, 
киімін, кұжаттарын жыртып, бағалы заттарды лактырып жібереді. Сана 
күңгірттенуінің (аменция, мусситирлеуші делирий) ауыр жағдайында козу 
ретсіз, хаосты, төсек деңгейімен шектеледі, сөзі былдырлаған немесе байла- 
ныссыз болады.

Жедел және ауыр психогениямен байланысты туындайтын аффективті- 
шокты ступорлык реакциялар туралы тежелу жағдайларын сипаттаған кезде 
айтылды. Аффективті-ш окты реакциялар көрінісінің 2-ші түрі — 
гиперкинетикалык. Мұндай психогенді қозу аффективті тарылған сана фонын- 
да дамиды, наукас өз әрекетін баскара алмайтын жағдайда болады. Қоркыныш 
билеген адам бағытын таңдамай, әлсірегенін және жаракат, күйік кезінде ауру 
сезімін сезбей жүгіре береді. Бұл жағдайда адам кауіпке керісінше жакын бо
лады: мысалы, өрт кезінде жағдайды байыппен түсініп, ғимараттан есік арқылы 
шығудың орнына адам үлкен ғимараттың терезесінен секіріп кетеді.

Истериялық қозу әркашан психогенді себептен пайда болады және 
истерияның барлык көріністері сиякты театрландырылған, демонстративті 
болады. Бұл — туракгы немесе кезеңді кайталанатын гиперкинездер немесе 
ұстамалар. Бұл кезде ауру айғайлап жылап, ұрынып, еденде сырғанап, әр түрлі 
козғалыс жасап, театрлардағы калыпты колданады. Истериялык ұстамада егер
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наукас бұрын осындай ұстаманы өз көзімен көрген жағдайда эпилепсиялык 
ұстаманы имитирлейді. Психогенияға катыссыз дамитын эпилепсия ұстамасынан 
айырмашылығы: истериялык ұстама әркашан өзге адамдардың көз алдында 
эмоциогенді дамиды және ұйкы кезінде болмайды; наукас кұлаған кезде закым 
алудан корғанады, тілін тістеп алу немесе кіші дәретін жіберіп кою байкалмайды, 
тыныш, сабырлы жағдай жасау аркылы ұстаманы тоқгатуға болады. ¥стаманың 
ұзактығы бірнеше сағатка созылады.

Эпилепсиялық қозу дисфориямен бірге жүреді және әдетте, наукаста 
канағаттанбаушылык сезімін тудыратын сырткы себепке байланысты болады. 
Қозу агрессивтілікпен және күйрететін әрекеттермен жүреді, монотонды және 
ұзак болуы мүмкін: наукас бір сөздерді айғайлап, кайталайды, біркелкі козғалыс 
және әрекет жасайды.

Эффекторлы-еріктік бұзылыстардың жасқа байланысты 
ерекшеліктері

Қимылдык козу, ступор синдромдары балалар мен жасөспірімдерде жиі 
кездеседі. Балалык шакта баланың ойындык кызметінің бұзылысы, үйден ке- 
тулер мен каңғыбастык синдромы формасында жүріс-тұрыс бұзылыстары 
бакыланады.

Жасөспірімдердегі жүріс-тұрыс бұзылысы патологиялык әуестік синдром- 
дарымен көрініс береді; ол әуестіктердің айрыкшалығымен сипатталады; олар 
аса интенсивті, жасөспірімнің бүкіл өмірін жаулап алады және акырында бұл 
әуестіктер ешкандай өнім әкелмейді.



IX Тарау
НЕГІЗГІ ПСИХОПАТОЛОГИЯЛЫҚ

СИНДРОМДАР

ПСИХИКАЛЫҚ АУРУЛАР КЕЗІНДЕ СИНДРОМ 
ТҮЗІЛУ ЗАҢДЫЛЫҚТАРЫ

Психопатологиялык синдром дегеніміз — ортак патогенезбен біріктірілген 
симптомдар жиынтығы. Синдромдар өздігінен белгілі бір нозологиялык формаға 
тән болмайды және көптеген психикалык ауруларда кездесуі мүмкін. Мысалы, 
делириозды синдром тек алкогольді делирийда ғана емес, сонымен катар жедел 
интоксикациялык, инфекциялык ауруларда, операциядан кейінгі, жаракаттан 
кейінгі психоз бен ішкі мүшелердің ауруларымен байланысты психоздарда, 
тамыр ауруларында да кездесуі мүмкін. Бұл жағдайлардағы делирий бір-біріне 
өте ұксас, егер тек наукастың анамнезіне, соматикалык жағдайы мен наукастың 
осы кездегі психикалык өзгерістеріне ғана көңіл аударсак, онда ауруды 
аныктауымыз мүмкін емес. Осылай бола тұра, симптомдар мен синдромдар 
аурудың клиникалык көрінісін кұрайтын материал болып табылады. Дертті 
үрдіс өзінің типті немесе индивидуалды көріністерін тек симптомдар мен син
дромдар, олардың жиынтығы мен динамикадағы өзгерістері аркылы іске асы- 
рады. Сондыктан, ауруда тек синдромдар ғана емес, сонымен катар, олардың 
динамикасы спецификалык болып табылады: синдромдардың күрылуы, 
күрделенуі, кері дамуы, ауыспалылығы.

Синдромдар және олардың динамикасы аркылы ауру патогенезі, оның 
сатыларының реттілігі көрініс береді. Синдромдардың таңдамалылығы және 
олардың ауыспалылығы әрбір ауруға тән даму стереотипін аныктайды. Дертті 
үрдіс барысында патогенез сатылары әрбір ауруда ұксас болуы мүмкін, бұл 
кезде клиникасы психопатологиялык симптомдар ұксастығымен көрінеді. 
Сондыктан, психикалык ауруды дұрыс айыру үшін (нозологиялык формасын) 
сол уакытта жағдайдағы доминантты психопатологиялык синдромға сүйеніп 
кана коймай, аурудың бүкіл контекстіне карау керек: яғни, бұл синдром баска 
симптом, синдромдармен калай байланыскан, оның динамикасы, наукастың 
тұлғалык сакталып калуында кандай ыкпал көрсетті, закымдалу дәрежесі, кө- 
лемі кандай, дертті үрдіске психикалык саланың кандай дәрежеде катысты- 
лығы бар.

Психопатологиялык синдромдарды кіші және үлкен, карапайым және 
күрделі деп бөледі. Кіші немесе карапайым психопатологиялык синдромда 
бұзылыс дәрежесі жоғары емес, бұзылыстар кайтымды, аурудан айыккан соң 
тұлғалык өзгерістер болмайды. Кіші синдромдармен невроз, психопатия,
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маниакальды-депресивті психоздар өтеді. Үлкен, немесе күрделі психопа
тологиялык синдромдарда патологиялык үрдістің генерализациялану дәрежесі 
жоғары болады, әр түрлі сатыда синдром өзіне психиатриядағы танымал 
симптомдардың барлығын коса алады, наукас тұлғасына зиян келтіріледі. Үлкен 
(күрделі) психопатологиялык синдромдар бас миының органикалык закым- 
дануларында байкалады.

Синдром түзілуінің психикалык аурулар кезіндегі жалпы патологиялык 
зандылыктары мынадай схемада көрсетілген (9.1-сурет).

А.В. Снежневский схемасы психопатологиялык синдромдардың динамика
сы, алмасу кезектілігі, дертті үрдістщ генерализациялануыньщ әр түрлі 
деңгейінде кандай да бір синдром басымдылығы жөнінде корытынды жасауға 
көмектеседі. Кез келген психопатологиялык үрдіс астениялык симптоматика- 
дан басталады. Неврастенияда (астениялык невроз, бұзылыстардың І шең- 
бері) — карапайым (кіші) синдром пайда бола салысымен дерт көрінісі кұралады. 
Егер әрі карай синдром күрделеніп, патологиялык үрдістің генерализациялану 
белгілері пайда болғанда, астениялык невроздың ілкі диагнозын жокка шығаруға 
болады.

Баска невроздарда синдром күрделенуі жабыскактык, истериялык, сенесто- 
ипохондриялык бұзылыстар деңгейіне жетеді (ІІІ шеңбер). Бұл деңгейде пси- 
хопатияда да декомпенсация жүреді. Наукаста үрдістің генерализациялану 
дәрежесі жоғары нозологиялык формаларға тән галлюцинация, сандырак, 
кататониялык, эпилептиформды және баска да патологияның пайда болуына 
карап, невроз диагнозы дұрыс койылғандығына күмән туады.

Ал бұл бұзылыстар маниакальды-депрессивті психозға тән карапайым 
аффективті синдромға (депресивті, маниакальды) жат болып келеді (ІІ шеңбер).

Бұзылыстардың келесі жоғарғы деңгейі шизофренияға тән, ол І—V шеңбердегі 
синдромдарды камтиды. Егер ауру бастамасы баяу болса, инициальды 
астениялык симптоматика біртіндеп астеноипохондриялыкка трансформаци- 
яланады немесе жабыскактыктармен, фобиялармен үстемеленеді, аффективті 
тербелістер туады, олар шизофренияның бұл ағымының сатысын невроздарға 
немесе циклотимияға ұксастырады. Дерттің нағыз табиғаты бұзылыстың гал
люцинациялар, сандырак, кататониялык симптомдар пайда болуымен психоз 
деңгейіне дейін күрделену дәрежесіне жеткенінде аныкталады. Бұл сәт психоз 
манифистациясын білдіреді. Егер шизофрениялык үрдіс жедел басталса (мы
салы, кезеңдік формасында), онда симптоматика дамуының каркындылығы 
соншалык, синдромдардың күрделенуінің алғашкы сатылары бұрмаланып, дерт 
бірден күрделі аффективті-сандырактык, галлюцинаторлы-параноидты, 
парафренді, онейроидты-кататониялык синдромдармен көрінеді.

Бүзылыстардың төмен және жоғары орналаскан деңгейлерінің арасындағы 
шекарада аралык (өткінші) полиморфты психопатологиялык симптоматика 
бар дертті формалар пайда болады. Өтпеліге шетелдерде жеке түрде шизо- 
аффективті психозды жаткызады, ол маниакальды-депрессивті психоз бен 
шизофренияның арасындағы шекарада тұрады. Біздің елдегі классификация 
бойынша бұл психотикалык варианттар кезеңдік (рекуррентті) шизофренияға 
жаткызылады. Мұндай дертті жағдайлар ағым ерекшелігі (циркулярлы), салы-
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9.1-сурет. Өнімдік психопатологиялык синдромдардың аракатынасы

стырмалы түрде катерлі емес және бұзылыстың кайтымдылығы мен аффективті 
каныктылығы бойынша маниакальды-депрессивті психоздың заңдылыктарын 
бейнелейді. Ш изофренияға сандыракпен, псевдогаллюцинациялармен, 
кататониялык кұбылыстармен және сананың онейроидты өзгерістерімен 
синдромның күрделену деңгейі сәйкес келеді. Неврозбен шекаралас терең 
емес, «невроздык» деңгейдегі бұзылыстармен жүретін шизофрения диагности- 
каланады: тұракты, демалғаннан кейін де жойылмайтын астения, жабыс- 
кактыктар, фобиялар, истероформды бұзылыстар немесе ипохондриялык 
жүріс-тұрыс байкалады. Неврозбен салыстырғанда бұзылыс тереңдігі жөнінде 
тұлғалык өзгерістер дәрежесі дәлел болады, ол невроздык деңгейден жоғары 
болады.

Одан жоғарғы шеңбердегі (ѴІ шеңбер) бұзылыстар сана күңгірттенуімен 
байланысты экзогенді психоздарға тән (делирий, аменция карауыткан жағдай), 
одан жоғары (ѴІІ шеңбер) органикалык психозбен шекаралас, одан да әрі 
(ѴІІІ шеңбер) эпилепсия шеңбері (үлкен ұстама, баска тырысулык және ты- 
рысусыз пароксизмдер). Синдромдардың дамуы ІХ шеңберде дөрекі органикалык
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психоздармен шектеледі (үдемелі салдану, кәрілік психозы және т.б.). Әрбір 
жоғары жаткан синдромдар шеңбері төменгі деңгейдегі синдромдар шеңберін 
камтиды. Сондыктан үдемелі салдануда депрессивті және маниакальды 
жағдайлар (маниакальды-депрессивті психозға сәйкес аффективті деңгейдің 
косылуы), парафренді сипаттағы пікірлер (шизофрениялык бұзылыстар 
шеңбері), үлкен тырысулык ұстамалар кездесуі мүмкін. Басым галлюцинатор- 
лы-параноидты синдроммен жүретін эпилепсиялык психоздарды манифестация 
кезеңіндегі шизофрениядан айыру киын. Сонымен катар, шизофрения бары- 
сында пайда болған делириозды және карауыткан жағдай эпилептиформды 
ұстамалар дерттің клиникалык көрінісіне атипті сипат береді және әркашан 
шизофренияға жат болып келеді.

Осындай принцип бойынша астенияға тән психикалык үрдістердің ка- 
жуынан бастап, тұлға деңгейінің төмендеуінің әр түрлі дәрежесіне дейін және 
орталык жүйке жүйесінің органикалык закымдануымен наукастардағы то- 
тальды акыл кемдігінің дамуына дейін (ІХ—Х шеңберлер) ауырлаған негативті 
психикалык бұзылыстар карастырылады (І шеңбер) (9.2-сурет).

9.2-сурет. Негативтік психопатологиялык синдромдардың аракатынасы
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Бұл схема Э. Крепелиннің психикалык патологияның жалпы теориясы 
негізінде жасалған. Ол психикалык бұзылыстардың үш регистрін ажыратты.

I. Невроздар мен маниакальды-депресивті психозға сәйкес келетін невроздык 
және аффективті бұзылыстар.

II. Шизофрениялык бұзылыстар.
III. Органикалык бұзылыстар.
Психопатологиялык синдром карапайым симптомдар жинағы емес, ол — 

әр дертке тән кұрылымы бар нозологиялык формамен детерминирленген 
патологиялык жүйе.

Галлюцинаторлы және сандырақтық синдромдар
Галлюциноз — бір анализатормен шектелген сана күңгірттенуінсіз көп 

мөлшердегі галлюцинациялармен сипатталатын жағдай. Наукас үрейлі, ты- 
нышсыз немесе керісінше, тежелген. Наукастың жүріс-тұрысы мен галлю- 
цинацияға катынасына карап, жағдайдың өткірлігін байкауға болады. Же- 
делдігіне байланысты жедел және созылмалы галлюцинозды ажыратамыз, ол 
мазмұнына карай есту, тактильді, көру болып бөлінеді.

Есту галлюцинозы, әдетте, вербальды болады: дауыс естілгендей, өзара 
сөйлескендей, дауласкандай, наукасты кінәлағандай, оның өміріне кастандык 
ұйымдастырғандай болады. Есту галлюцинозымен алкагольді психоздың 
клиникалык көрінісі аныкталады; синдром сонымен бірге, интоксикациялык 
психозда, нейросифилисте, мидың кан тамырлык закымдалуында да кездеседі.

Тактильді галлюцинозда наукас терісінде және тері астында жәндіктер, 
кұрттар, микробтар жүргендей сезінеді, жыныс мүшелеріне жанасып тұрғандай 
болады; бұл күйзелістерге әдетте, сыни көзкарас болмайды. Егде жас психоз- 
дарында, орталык жүйке жүйесінің органикалык закымдануында кездеседі.

Көру галлюцинозы — кенеттен көру кабілетін жоғалткан карт адамдарда жиі 
кездесетін галлюциноз формасы және де соматогенді, кантамырлык, 
интоксикациялык және инфекциялык психоздарда кездеседі. Шарль Бонне 
галлюцинациясы кезінде наукастар бір уакытта үй кабырғасынан айкын сурет- 
тер, күнге шағылыскан суды, гүлдер алаңын, ойнап жүрген балаларды көргендей 
болады, бұл көрініске таңданады, дегенмен, көру кабілетінсіз мұндайды көру 
мүмкін еместігі, дертті күй екендігін наукас саналы түрде түсінеді.

Әдетте, галлюциноз кезінде наукастың орын, уакыт және өзіндік тұлғасына 
бағдары бұзылмайды, дертті күйзеліс амнезияланбайды, баскаша айтканда, 
сана күңгірттенуі болмайды. Кейде наукас өміріне кауіп төндіретін сипаттағы 
жедел галлюциноз кезінде наукаста үрей, коркыныш деңгейі жоғарылайды да, 
сананың аффективті тарылуы болады.

Паранойяльды синдром — сандырак синдромы, біріншілік сандырак, 
шынайылык фактілерін сандыракта интерпретациялау (интерпретативті 
сандырак), кате пікірді негіздеу үшін дәлелдер жүйесі келтіріледі (жүйеленген 
сандырак). Сандырак біртіндеп доминантты идеялардан аса бағалы идеялар 
сатысына өту аркылы түзіледі. Бұған аффективті реакциялардың күштілігімен 
және ригидтілігімен, ал ойлау және әрекет саласында байымдылык және
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детализацияға бейімділікпен тұлға ерекшеліктері ыкпал етеді. Мазмұны жағынан 
бұл — жанжалшылдык, шығармашылдык, кызғаныш, соңына түсу сандырағы.

Паранойяльды синдром шизофрениялык сандырактың бастапкы сатысы 
болуы мүмкін. Бұл сатыда галлюцинация және псевдогаллюцинация болмайды, 
психикалык автоматизм кұбылысы жок. Паранойяльды синдроммен пара- 
нойяльды психопатияның және алкогольді параноидтың психопатологиялык 
симптоматикасы толыкталады.

Галлюцинаторлы—параноидты синдромдар — өзара органикалык байланысты 
галлюцинаторлы және сандырактык бұзылыстар әр түрлі аракатынаста көрінетін 
синдромдар. Егер галлюцинация басым болса, галлюцинаторлы синдром деп, 
сандырак идеясы басым болса, параноидты деп атайды.

Параноидты синдром деп сандырак дамуының параноидты сатысы да ата
лады. Бұл сатыда бұрын паранойяльды сандыракка сәйкес келген кате пікірлер 
жүйесі сакталуы мүмкін, бірак оның ыдырау белгілері табылады: жүріс-тұры- 
сында оғаштык, сандырак мазмұнының басым аффектіге және галлюцина- 
цияға (псевдогаллюцинацияларға) тәуелділігі, олар да параноидты сатыда 
пайда болады.

Кандинский—Клерамбо психикалыц автоматизм синдромы галлюцинаторлы- 
параноидты синдромның жеке жағдайы болып табылады және псевдогаллю- 
цинациялар, психикалык актілердің бөтендену кұбылысы — автоматизмдер 
және әсер ету сандырағы косылады. Қабылдау бұзылысы шеңберіндегі наукас, 
олардың еріктен тыс пайда болатындығына, жасандылығына сенімді. 
Автоматизмнің мәні осында. Автоматизм идеаторлы, сенсорлы немесе мотор- 
лы болып бөлінеді. Наукас өз ойларын баска біреулер баскарады, оларды 
параллельді етеді (кабаттастырады), олармен ойы аркылы ұрсысуға мәжбүрлейді, 
оның басына баска ойларды салады, ойларды басынаң алады, окиды деп 
есептейді. Бұл жағдайды идеаторлы автоматизм деп айтамыз. Бұл автоматизм 
түріне псевдогаллюцинациялар жатады. Сенсорлық автоматизмге сезімдік 
таным бұзылысы жатады және наукастың сезім (немкұрайлылык, әлсіздік, 
ыза, үрей сезімін «тудырады») және түйсіктің (дененің әртүрлі бөліктерінде 
ауру сезімін, электр тоғы жолдары сезімін, күйдіру, дызыл «тудырады») 
жасандылығы жөнінде айтуларымен сәйкес келеді. Моторлы автоматизм 
дамуында наукаста өз кимылдары мен кызметтерін баскаруды жоғалткандығына 
сенім туады: бетінде еріксіз күлкі пайда болады, аяк-колдары еріксіз козғалады, 
күрделі кимылдар жасалады, мысалы, суицидальды актілер.

Созылмалы және жедел галлюцинаторлы-параноидты синдромдарды бөледі. 
Созылмалы галлюцинаторлы-параноидты синдром бірте-бірте күрделенеді, 
алғашкы симптоматикасы жаңалана түседі, күрделі психикалык автоматизм 
синдромы түзіледі.

Жедел галлюцинаторлы-параноидты синдромдар емдеу әсерінен редуцирленеді 
және баска психопатологиялык синдромға жылдам ауысады. Синдром ауысканда 
бұрынғы психопатологиялык симптоматика жойылып, орнына жаңасы келеді. 
Жедел галлюцинаторлы-параноидты синдромның кұрылымында жедел сезімдік 
сандырак, коршаған ортаны сандырактык кабылдау, саскалактау немесе канык
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аффект көрінеді; Кандинский—Клерамбо синдромы толык жетіліп үлгермейді 
(оның кейбір элементтері байкалады).

Жедел галлюцинаторлы-параноидты синдром жиі жедел парафрения және 
онейроидты жағдай дамуының бір сатысы бола алады. Галлюцинаторлы-пара- 
ноидты синдром маниакальды депресивті психоздан баска барлык психоздар 
кезінде диагностикалануы мүмкін.

Парафренді синдром — фантастикалык сандырак синдромы. Ол созылмалы 
және жедел түрде болады, кандай да болмасын сандырак түзілуінің соңғы са
тысы болып табылады және психикалык функцияның ауыр бұзылысына сәйкес 
келеді. Созылмалы сандыракта парафренді синдром біртіндеп акыл кемдігіне 
ауысады, жедел түрінде онейроидты типтегі сана күңгірттенуіне ауысады.

Парафренді сандырак кұрамына ұл^ілык идеясы катысады. Сандырактык 
идеялар оғаштыкпен, гротескілікпен ерекшеленеді, табанды тұжырымдау 
ешкандай дәлелсіз келтіріледі. Көтеріңкі немесе кеңпейілді көңіл-күй фонын- 
да айкын конфобуляциялар (фантастикалык-конфабуляторлы парафрения) 
болады.

Парафренді сандырактың бір түрі депрессиялык наукастарда дамитын 
ипохондриялык Котар сандырағы болып табылады. Дамудың әр сатысында 
Котар синдромы нигилистік-ипохондриялык сандыракпен үрейлі-сандырактык 
депрессия көрінісімен немесе мәңгі өмір сүру, мәңгі корлык көру немесе сырткы 
әлемді жокка шығарумен фантастикалык ипохондриялык сандырак түрінде 
көрінеді.

Мнестикалық бұзылыс синдромдары
Корсаков синдромы — корсаков алкогольдік психозының психопатологиялык 

суретін көрсететін амнестикалык синдром. Синдром да, ауру да оларды алғаш 
сипаттаған автор С.С. Корсаков есімімен аталады.

Синдром психопатологиялык триададан тұрады: фиксациялык амнезия, 
ретроградты (немесе ретроантероградты) амнезия, конфабуляциялар. Ауыр ес 
бұзылуының салдары болып жаткан окиғаларға, орынға, уакытка, адамдарға 
катысты бағдардың бұзылуы болып табылады.

Корсаков психозында ес бұзылуымен әркашан полинейропатия катар жүреді, 
ол үлкен жарты шардан перифериялык жүйкелерге дейін таралған дистрофиялык 
өзгерістерді көрсетеді. Корсаков синдромына тән ес бұзылуының әр түрлі 
белгілерінің катарласуы, мидың баска да органикалык бұзылыстарында кез- 
деседі: кан тамыр ауруларында, бас-ми жаракатынан кейін, газбен уланғаннан 
кейін, кәсіби интоксикацияда.

Үдемелі амнезия синдромы Рибо заңына бағынатын естің үдемелі 
көмескіленуімен көрінеді: алған білімі игерілген уакытынан кері, біртіндеп 
естен жоғала бастайды. Ес босауының жалпы фонында алыс балалык шағындағы 
окиғалар жөнінде естеліктер мүмкін болады. Қимылдык дағдылар мен жүріс- 
тұрыстың тәрбиеленген формалары сакталады. Бұл патология кейде үлкен ми 
кыртысының атрофиясымен наукастарда кантамырлык және жаракаттан кейінгі 
ми закымдануларында кездеседі.
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Интеллектуалды бұзылыс синдромдары
Интеллект жеке, өз бетінше психикалык сфера болып табылмайды. Оны 

акыл-ой, танымдык және шығармашылык кызметіне кабілет, білім, дағды 
игеріп, тәжірибеде колдана білу кабілеті ретінде карастырады. Интеллект 
бұзылуында материалды талдауға, жинактауға, тапкырлыкка, синтез, 
абстракцияның ойлык үрдісін іске асыруға, түсініктер түзуге, ой түйіндеуге, 
корытынды жасауға кабілеті төмендейді. Алған білім, дағды, бұрынғы тәжірибесін 
жетілдіру және оларды кызметте колдану мүмкіндігінің жеткіліксіздігі байкалады. 
Интеллект бұзылуының негізгі синдромдары — акыл әлсіздігі мен кемакылдык.

Ақыл кемдігі (деменция) — патологиялык үердіс ыкпалынан туған түракгы, 
орнына келуі киын зияткерлік кабілеттіліктің жоғалуы, бұл кезде әркашан 
психикалык кызметтің жалпы нашарлау белгілері болады. Зияткерлік деңгейі 
адам өмірінде жүре келе жинакталған ретінен кері дамиды, көмескіленеді, 
танымдык кабілет әлсіреп, сезім кедейленеді және жүріс-тұрыс өзгереді. Жүре 
пайда болған акыл әлсіздігі кезінде кейдеес, зейін бұзылады, ал пікір айтуға 
кабілет бірден жоғалмайды, тұлға ядросы, сын және жүріс-тұрысы көпке дейін 
сакталып калады. Мұндай деменцияны бөліктік немесе лакунарлы деп атайды 
(парциальды, ошактык-дисмнестикалык). Кейбір жағдайларда акыл әлсіздігі 
бірден пікір айту кабілетінің төмендеуімен, сын, жүріс-тұрыс бұзылыстарымен, 
наукастың мінез-кұлыктык ерекшеліктерінщ нивелировкасымен көрінеді. 
Мұндай деменция толык немесе тотальды деп аталады. Әр түрлі нозологиялык 
формаларға тән деменция түрлерін ажыратамыз.

Органикалық деменция лакунарлы және тотальды да болады. Лакунарлы 
деменция церебральды атересклерозбен, ми мерезімен ауыратын наукастарда 
байкалса, тотальды-үдемелі салдануда, сенильді психозда, Пик және Альцгей
мер ауруларында кездеседі.

Эпилепсиялық деменция (концентриялык) мінез-кұлыктык ерекшеліктердің 
аса өткірлігімен сипатталады, ригидтілік, барлык психикалык үрдістер ағымының 
баяулығы, ойлау баяулығы, байымдылығы, зейін ауыспалылығының киындығы, 
сөз корының азаюы, штампталған кайталанатын сөздерді колдануға бейімділік. 
Мінезде бұлар катаңдык, кекшілдік, ұсакшыл пунктуальдылык, педантизм 
және т.б. көрінеді. Патологиялык үрдіс аса үдемелі болғанда, ригидтілік пен 
байыптылык өсе түскенде, адамның түрлі әлеуметтік кызметтерге кабілеті 
азаяды, ұсак-түйекте тұрып калады, кызығушылыктары мен әрекеттерінің 
шеңбері тарыла түседі (осыдан «концентриялы» — акыл әлсіздігі атауы алынған).

Шизофрениялық деменция энергетикалык потенциалдың төмендеуімен, эмо- 
ционалды топастык дәрежесіне дейін жететін эмоционалды кедейленумен 
сипатталады. Интеллектуалды үрдістердің біртекті емес бұзылысы бакыланады: 
айкын ес бұзылыстарынсыз, формальды білім деңгейінің жеткілікті болуымен 
катар наукас толыктай әлеуметтік дезадаптацияланған, тәжірибелік істе 
каукарсыз болады. Аутизм, әрекетсіздік және өнімсіздік аркылы психикалык 
үрдістер бірлігінің бұзылыстары (психика ыдырауы белгілері) бакыланады.

Психоорганикалық синдром (энцефалопатия) салыстырмалы түрде жеңіл, 
бірак айкын акыл әлсіздігі дәрежесіне дейін жетпейтін, тұракты интеллектуалды- 
мнестикалык төмендеумен сипатталады. Психоорганикалык синдромда ес
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әлсірейді, ойлау кызметі баяулайды, жаңа 
білім мен дағдыларды игеру киындайды, 
пікір және сыншылдык деңгейі төмен- 
дейді, эмоционалды жеткіліксіздік дами- 
ды. Кейбір наукастарда мінез-кұлык 
ерекшеліктері өткірленеді, ал кейбіреу- 
лерінде тұлға нивелировкасы бакыланады.
Мінездемелік өзгерістер ерекшеліктеріне 
онытудырған церебральды органикалык 
үрдістер ыкпал етеді — кан тамырлык, 
атрофиялык және т.б. Симтоматиканың 
жартылай кері дамуы немесе біртіндеп 
ауырлауы болуы мүмкін. Ми жаракатынан 
кейін, ОЖЖ токсикалык, инфекциялык, 
кан тамырлык закымданулары кезінде 
байкалады.

Кемацылдыц (олигофрения) — әр түрлі 
дәрежедегі акыл кемдігі (9.3-сурет).
Кемакылдык — кұрсак ішінде, босану 
кезінде, бала туылғаннан кейін оның 
дамуының бастапкы сатысында мидың 
патологиялык үрдіспен закымдалуының 
нәтижесі. Егер акыл әлсіздігінде интел
лект калыпты деңгейден төмендеген болса, кемакылдыкта интеллект ешкашан 
ересек адамның деңгейіне жетпейді. Кемакылдыктың бірнеше дәрежесін ажы- 
ратамыз: идиотия, имбецильділік, дебильділік.

Идиотия кезінде наукаста сөйлеу кабілеті болмайды, дағдылар игерілмейді, 
бала өзін-өзі күте алмайды, коршаған адамдардан өзінің жакындарын эмоциялык 
түрде айыра алмайды, окыту мүмкін емес.

Имбецильділікте әдеттегі мектептерде окуға кабілеті болмайды, тек арнаулы 
мектептерде окуы мүмкін, сөздері жиі түсініксіз, ойлауы накты.

Дебильділік кезінде адамдар кейде аякталмаған орта немесе толык орта білім 
алады, бірак киындыкпен окиды, оларға түсініктерді біріктіру киын, абстрак- 
тылы кызмет мүмкін емес, материалды жаттанды окытуды кажет етеді.

Аффективті синдромдар
Маниакальды синдром өзінің классикалык нұскасында психопатологиялык 

симптомдардың үштігінен тұрады:
1) көңіл-күйдің көтерілуі;
2) ойлау ағымының жылдамдауы;
3) сөздік-кимылдык козу.
Бұл — синдромның облигатты (негізгі және тұракты кездесетін) белгілері. 

Жоғары аффект психикалык кызметтің барлык саласына әсер етіп, салдарлык, 
яғни, тұракты емес маниакальды синдром белгілерінің пайда болуына алып

9.3-сурет. Микроцефалиямен наукас- 
тағы олигофрения
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келеді. Қоршаған ортаны ерекше ашык кабылдау, ес үрдісінде гипермнезия, 
ойлауда — өз мүмкіндіктері мен өз тұлғасын асыра бағалау, кыска уакыттык 
ұлылык сандырак идеялары, эмоционалды реакцияларда — ашушаңдык, еріктік 
салада — тілек, әуестіктердің өсуі, зейіннің жылдам ауыспалылығы; мимика, 
пантомимика және наукастың бүкіл сырткы болмысы куаныш белгісін 
бейнелейді.

Депрессиялыц синдром облигатты симптомдардың үштігімен көрінеді: көңіл- 
күйдің төмендеуі, ойлау ағымының баяулауы, сөздік-кимылдык тежелу. 
Депрессивті синдромдардың факультативті белгілері: кабылдауда — гипестезия, 
иллюзиялык, дереализациялык және деперсонализациялык кұбылыстар; 
мнестикалык үрдісте — таныстык сезімінің бұзылысы, ойлауда — ипоходриялык, 
өзін-өзі кінәлау, өзін-өзі кемсіту сипатындағы аса бағалы және сандырактык 
идеялар; эмоционалды салада — коркыныш және үрей реакциясы; кимылдык- 
еріктік бұзылыстар тілек пен әуестіктердің басылуы, суицидальды үрдістер; 
кайғылы бет-әлпет және калып, баяу, бәсең дауыс.

Үрейлі-депрессивті синдром (ажитациялык депрессия синдромы), маниа
кальды ступор және өнімсіз мания өзінің шығу тегіне байланысты аралас жағдай 
болып табылады: депрессиядан манияға немесе керісінше. Классикалык де
прессия мен манияға тән дәстүрлі психопатологиялык үштік бұл жағдайда 
бұзылады, аффективті синдром өзінің кейбір касиеттерін жоғалтады және 
аффективті жағдайға полярлы карама-карсы белгілермен көрінеді. Ажитациялык 
депрессия синдромында кимылдык тежелудің орнына козу байкалады, яғни 
маниакальды жағдайға тән белгілер тәрізді көрінеді. Маниакальды ступор 
синдромында көтеріңкі көңіл-күй фонында кимылдык тежелу болады; өнімсіз 
маниямен наукастарда көңіл-күйдің көтерілуі, кимылдык тежеусіздік ойлау 
темпінің баяулауымен жүреді.

Депрессивті-параноидты синдром атипті аффективті жағдайға жатады. Оның 
ерекшелігі маниакальды-депрессивті психозға сәйкес келетін аффективті 
синдромға баска нозологиялык формалар — шизофрения, экзогенді және 
экзогенді психоздар симптоматикасының косылуы. Котар суреттегендей атипті 
аффективті жағдайға аукымдылык парафренді сандырағын жаткызуға болады: 
депрессия кезінде өз басының өзгергендігі сезімімен жүретін ипохондриялык 
күйзеліс, наукастың өзінің ішкі мүшелерінің жок екендігіне сенімділік, сырткы 
ортаны, өмірді, өлімді жокка шығару, өмірлік азапка шалдығу идеялары 
гротескілі сипат алады. Галлюцинациялык, сандырактык, сана күңгірттенуімен 
депрессия фантастикалық меланхолия деп аталады. Маниакальды күй шыңына 
жеткенде, сана карауытуы шатасқан мания жөнінде айтуға мүмкіндік береді. 
Аффектінің атипті көрінісіне эмоциялык дефект дамыған шизофрениямен 
наукастардағы апатиялык депрессия жағдайы да жатады.

Астенодепрессивті синдром. Бұл ұғымды кейбір авторлар (Е.А. Попов 
және т.б.) теориялык тұрғыдан жетілмеген деп есептейді, себебі бір мезгілде 
астениялык және депрессиялык синдромдардың катар жүруі. Бұл кезде келесі 
клиникалык фактіге көңіл аудару кажет, астения мен депрессия бірін-бірі жокка 
шығаратын жағдайлар астениялык бұзылыстың үлес салмағы жоғары болған 
сайын депрессияның ауырлык дәрежесі соғұрлым төмен; астенияның күшеюіне
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байланысты суицидальды тәуекелдер азаяды, кимылдык және идеаторлы те
желу жойылады. Дәрігердің практикалык кызметінде астено-депрессивті син
дром өте жиі кездеседі.

Маниакальды және депрессиялык синдромда әр түрлі психикалык ауру- 
лардың психопатологиялык симптомдарының түзілу сатысы болуы мүмкін, 
бірак типті көріністер тек маниакальды-депрессивті психозда бакыланады.

Қимылдық және еріктік бұзылыстар синдромдары
Кататониялыц синдром кататониялык ступор немесе кататониялык козу 

түрінде көрінеді. Бұл екі көрініс өздерінің сырткы бейнесіне карағанда өзгеше 
болғанымен, олардың шығу тегі бір және бір кұбылыстың әр түрлі фазалары 
болып табылады. Бұл синдромды кұратын симптомдардың мәнін накты түсіну 
үшін оның патофизиологиялык негізіне көңіл аудару керек.

И.П. Павловтың зерттеулеріне сәйкес кататония симптоматикасы жүйке 
жасушаларының дертті әлсіздігі болып табылады, оларға әдеттегі тітіркендіргіш 
аса күшті әсер етеді. Ми кыртысында дамитын тежелу корғаныстык және ша- 
мадан тыс болып табылады. Егер тежелу ми кыртысымен катар кыртыс асты 
кұрылымдарын камтыса, онда кататониялық ступор симптоматикасы көрінеді. 
Наукас тежелген, өзін-өзі күтпейді, өзіне бағытталған сөздерге көңіл аудармай- 
ды. Кейбір наукастар кабырғаға карап козғалыссыз жатады, қурсақтық қалыпта 
иегін кеудесіне такап, колдары білек буынында бүгілген күйінде, аяғын бүгіп, 
ішіне тарткан күйінде бірнеше күн, апта, ай немесе жылдар жатуы мүмкін. 
Құрсактык калып дамудың алғашкы кезеңдеріне тән көне реакциялардың 
шығуын көрсетеді. Сонымен бірге, аркамен жатып, басы жастыктан көтеріңкі 
күйдегі поза — ауа жастығы симптомы да тән болып келеді (9.4-сурет).

9.4-сурет. Кататониялык ступор кезіндегі наукас
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Балаларға тән сору рефлексінің тежеусізденуі тұмсык симптомының пайда 
болуына алып келеді: еріндеріне жанасканда соруға ыңғайлану, кейбір 
наукастарда соруға ыңғайланған ерін калпы үнемі сакталады. Қармау рефлексі 
тежеусізденеді (калыпта нәрестеге тән): колына кездейсок тиген заттарды наукас 
кармап алады. Толык емес ступорда эхо-симптомдар байкалады. Эхопраксия — 
баска адамдардың кимылын көшіру, эхолалия — баска адамдардың сөздерін 
кайталау. Эхосимптомдар негізінде — балаларға тән және олардың психикалык 
дамуына ыкпал ететін еліктеу рефлекстерінің тежеусізденуі жатыр.

Бағаналык постуральды рефлекстердің босап шығуы каталепсиямен көрініс 
береді (балауыздык иілгіштік), наукастың кол-аяғы, денесі біреу жасаған 
калыпты ұзак уакыт сактайды (9.5-сурет).

Негативизм көріністері бакыланады: наукас тапсырмаларды мүлдем орын- 
дамайды, (пассивті негативизм) немесе белсенді түрде карсыласады, яғни 
койылған талаптарға карама-карсы әрекет етеді (белсенді негативизм). Тілін 
көрсетуін өтінгенде, еріндерін катты кысып алады, кол беруін өтінгенде, колын 
тартып алып, артына жасырады, тамак әкеліп берген кезде, ішпей теріс карайды, 
ал тамакты аурудың алдынан алуға әрекет жасағанда, ыдыска жабысады. 
И.П. Павлов бұл ОЖЖ-гі фазалык жағдай деп есептеген және негативизмді 
ультрапарадоксальды фазамен байланыстырды. Парадоксальды фазада өте әлсіз 
тітіркендіргіштер өте күшті реакция шакырады. Қатты дауыспен наукаска сұрак 
койғанда, ол жауап бермейді, ал сыбырмен айтканда жауап кайтарады. Түнгі 
уакытта ОЖЖ-не сырттан келетін импульстар азайған кезде кейбір ступорозды 
наукастар тежеусізделеді, акырындап кимылдай бастайды, сұрактарға жауап 
береді, тамак ішеді, жуынады, таң атканда, тітіркендіргіштер интенсивтілігі 
артканда тежелу калпы оралады. Ступор жағдайындағы наукастарда бұл сим- 
поматикадан баска көріністер болмауы мүмкін, бірак жиі галлюцинациялар, 
айналаны сандырактык талкылау бакыланады. Бұл наукас тежлу жағдайынан 
шыкканда байкалады.

Негізгі симпоматикасына байланысты ступордың үш түрін ажыратады:
1) балауыздык иілгіштік кұбылыстарымен;
2) негативисттік;
3) бұлшыкеттік сіресумен.
Айтылған нұскалар жеке бұзылыстар болып табылмайды, ступорлы 

синдромның сатылары болып табылады, олар белгілі бір ретпен наукас 
жағдайының ауырлауымен көрініп, бірін-бірі ауыстырып отырады.

Кататониялық қозу — мағынасыз, максатсыз козу, кейде моторлы сипат 
алады (9.6-сурет). Наукас кимылдары біртекті және кыртысастылык гиперки- 
нездер болып табылады; агрессивті, импульсивті әрекеттер, эхопраксия, не
гативизм байкалуы мүмкін. Беттің кейпі жиі калыпка сәйкес келмейді; кейде 
парамимия байкалады: беттің жоғарғы бөлігі мимикасы куанышты көрсетеді, 
көзі күлімсірейді, ал аузы ызалы, тістеніп алған, еріндері катты капсырылған, 
кейде керісінше болады. Кейде мимикалык ассиметрия байкалады. Ауыр 
жағдайда сөйлеу жоғалады, мылкау козу жағдайы бакыланады немесе наукас 
ырылдайды, мыңғырлайды, үзік-үзік сөздер, буындар, дауысты дыбыстарды 
айтады. Кейбір наукастарда токтаусыз сөйлеу бакыланады. Бұл кезде сөз оғаш,
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9.5-сурет. Каталепсия дайындағы наукас

жоғары жұпты, сөздік стереотипиялар, эхолалия, сөз үзілуі, вербигерация — бір 
сөзді екінші сөзге мағынасыз каптастыру байкалады. Кататониялык козудан 
ступорлы жағдайға немесе ступордан козу жағдайына ауысу мүмкін.

Кататонияны люцидті және онейроидты түрлерге ажыратады. Люцидті 
кататония кезінде сана күңгірттенбейді, негативизмді ступор, сіресу немесе 
импульсивті козу байкалады.

Онейроидты кататонияда сана онейроидты күңгірттенеді, саскалактаумен 
кататониялык козу немесе балауыздык иілгіштікпен ступор күйі көрінеді. 
Кататониялык синдром жиі шизифрения кезінде, кейде эпилепсия немесе 
экзогенді органикалык психоздар кезінде диагностикаланады.

Гебефрениялыц синдром шығу тегі мен көріністері жағынан кататонияға ұксас. 
Қимыл-әрекеттің, сөздердің мәнерлілігімен, оғаштығымен, алаңғасарлыкпен 
сипатталатын козу (9.7-сурет). Көңілділік, кисаңдау және әзілдері коршаған 
ортадағы адамдарда көңілділік тудырмайды (9.8-сурет). Наукастар келемеждейді, 
гримасалар жасайды, бала тәрізді сөйлейді, аунайды, билейді. Кататония мен 
гебефрения арасында ауысулар байкалады. Жасөспірімдерде баяу ағымды ши
зофрения шеңберінде кейде гебоидтьлық — алаңғасарлык, жүріс-тұрыс дөрекілігі 
калдыктарымен, әуестік бұзылыстарымен және ассоциальды тенденциямен 
көрінетін толык дамымаған гебефрениялык жағдай диагностикаланады.

Бұзылған сана синдромдары
Сана — коршаған ортаны бейнелеудің, адамның сырткы әлем және өзі 

жөнінде білімінің жоғарғы формасы. Сана тек адамзатка тән, ол коғамдык 
тұрмыстың және адамдардың ұжымдык еңбек кызметінщ тарихи дамуы 
нәтижесінде пайда болады. Біз тек сана аркылы коршаған ортаны түсініп, 
әр түрлі әрекеттерімізді болжап, оның маңызын, максатын түсініп, біле аламыз.
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9.8-сурет. Алаңғасарлыкпен ауыратын наукастың бос көңілшектігі

Осылайша, сана біздің психикалык кызметіміздің жеке саласы бола алмайды. 
Фокустағы сиякты, санада адам психикасының белсенділігі және оның әртүрлі 
мәні концентрацияланады. Сана айкындылығын жеке психикалык салалар 
түрінде емес (кабылдау, ойлау т.б.), жалпы, бүтін психикалык акт ретінде бей- 
нелеп көрсетеді. Сондыктан, галлюцинация, сандырак, жабыскактыктар 
және т.б. түріндегі психикалык бұзылыстарды, оларда бұзылған сана элементтері 
бола тұра, заттык сана патологиясына жаткызбайды. Сана белсенділігінщ 
өзгерістерінде деперсонализация және дереализация сиякты күрделі
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интеграцияланған бұзылыстар сезімтал болып табылады. Бұл өзгерістерді 
рецепторлык және интрапсихикалык бұзылыстар шекарасындағы патологияға 
жаткызады және «өзіндік сана бұзылысы» түсінігінде біріктіреді. Бұл өмірде 
дереализация деперсонализацияның бір түрі болып табылады, нактырак 
айтканда, аллопсихикалық деперсонализация: коршаған ортаның жаттанды, 
шынайы емес кабылдануы. Соматопсихикалық деперсонализация (өз денесінің 
немесе бөліктерінщ бөтенденуі) және аутопсихикалық деперсонализация 
(өз ойларының, сезімдерінің, козғалыстарының, әрекеттерінің, өзіндік «Меннің» 
бөтенденуі).

Бұзылған заттык сана критерийлеріне мыналар жатады:
1) шындык өмірден ажырау, коршаған ортадағы кұбылыстарды дұрыс 

кабылдаудың мүмкін болмауы немесе оларды фрагментарлы бейнелеу;
2) уакыт, орын, өзіндік тұлға бойынша бағдарлау бұзылысы;
3) ойлаудың анык болмауы, ситуацияны толык, дұрыс кабылдай алмау;
4) осы шак окиғаларының бөліктік немесе толык амнезиясы.
Сананың барлық бузылыстарын екі топқа бөлуге болады:
1) сана деңгейінің толык өшу дәрежесіне дейін төмендеуі
2) сана күңгірттенуі.
Бірінші топка есеңгіреу, кома, сопор жатады, екінші топка — делириоздык, 

онейроидты, аментивті сана бұзылыстары жатады. Күңгірттенген сана 
жағдайының ерекшелігі продуктивті психопатологиялык симптомның бірге 
жүруі болып табылады (иллюзиялар, галлюцинациялар, сандырак т.б.). Сана 
бұзылуының бірінші тобында психикалык кызмет әр түрлі дәрежеде 
киындайды.

Есеңгіреу — психикалык үрдістердің кедейленуімен және психиканың 
патологиялык өнімінсіз сана белсенділігі төмендеуінің жеңіл дәрежесі. Бұл 
жағдайда барлык сырткы тітіркендіргіштерді кабылдау деңгейі жоғарылайды 
және жауап реакциясының жасырын (латентті) кезеңінің ұзак болуы тән, 
нәтижесінде наукас тек күшті тітіркендіргіштерге жауап береді, айналадағы 
кұбылысты киыншылыкпен, толыктай кабылдай алмайды. Ойлау кабілеті 
киындаған, наукас тек жеңіл сұрактарды, оны бірнеше кайталағанда түсінуге 
кабілетті, жауаптары толык емес, біртекті, жұпыны. Айналадағы кұбылыстарға 
катыспаушылык, тежелу, жиі ұйкышылдык (сомнолентті жағдай) жағдайы 
болады. Түс көру болмайды, бағдарлау әр түрлі дәрежеде өзгерген. Есеңгіреу 
кезіндегі жайттарды еске түсіру киын, үзік-үзік немесе мүлдем еске түспейді.

Есеңгіреудің бастапкы көрінісі обнубиляция болып табылады, бұл кезде сана 
біресе айкындалып, біресе карауытады.

Жағдайдың ауырлау дәрежесіне карай есеңгіреу сопорға немесе комаға ау- 
ысады. Сопор кезінде аурумен сөйлесу мүмкін емес, бағдарлаудың барлык түрі 
бұзылған, тек күшті тітіркендіргіштерге кимылдык және мимикалык реакци- 
ялар сакталады. Кома кезінде сана және сырткы тітіркендіргіштерге реакция 
жок. Есеңгіреу, сопор, кома кез-келген соматикалык және психикалык ауру- 
ларда дамуы мүмкін. Психиатриялык практикада бұл жағдай эпилепсия 
ұстамасынан кейін, электротырысулык және инсулиндік-шокты терапияны 
колданғанда бакыланады.
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Делирий — сананың жедел пайда болатын күңгірттенуі. Бұл кезде уакыт және 
орын бойынша бағдарлау бұзылса да, өзіндік тұлғасын бағдарлау сакталады, 
иллюзиялар, сахна тәрізді көру галлюцинацияларының ағынымен, аурудың 
күрт козуымен, бұл жағдайдан шыкканнан кейін бөліктік амнезиямен көрініс 
береді.

Делирийдің үш сатысын ажыратады. Бірінші сатысы гиперестезиямен (әсіресе 
есту, көру анализаторлары саласында), көңіл-күйдің өзгеруімен (сөзшеңдікпен, 
көтеріңкі көңіл-күйден коркынышпен, үрейлі күйге дейін шошынумен), әртүрлі 
айкын елестер ағыны түрінде естеліктердің жандануымен, бір орында жай 
таппаумен сипатталады. Делирийдің алғашкы симптомдарының бірі — ұйкының 
бұзылуы болып табылады. Әр түрлі коркынышты түстерден шошып ояну 
нәтижесінде ұйкы бұзылады. Екінші сатысында ауру көрген түсі мен шындыкты 
ажырата алмайды, айналасындағы кұбылыстарды иллюзия түрінде кабылдайды, 
козу күшейеді. Үшінші сатысында, делирийдің ең жоғарғы шегінде, шындык 
өмір түгелдей галлюцинациялыг бейнелермен, сандырактык окиғалармен (же
дел сезімдік және бейнелік сандырак) алмасады, осының барлығы шынайы 
кеңістіктен кабылданады өтіп жаткан кұбылыстардың кейіпкері наукастың өзі 
болып табылады.

Мазасыздык жедел аффективті-канык козу жағдайымен алмасады, оның 
мазмұны сандырак тематикасымен аныкталады: ашу-ыза, коркыныш 
жағдайында наукас әлдекімге шабуыл жасайды немесе өз басын сауғалайды, 
жасырынады, кашуға тырысады. Наукастың патологиялык күйзелістері мен 
аффективті жағдайы және жүріс-тұрысы арасында үйлесімді бірлік бар. Жағдай 
түнге карай ауырлай түседі, ал күндіз сананың біршама айкындалу кезеңдері 
болады. Делирийден шығу жиі критикалы сипатта, ұйкы кезеңінен кейін 
болады. Болған окиғалар жөнінде естеліктер толык емес, үзінді түрінде бо- 
лады.

Делирийдің аса ауыр түрінің варианттары кэсіптік делирий немесе 
мусситирлеуші делирий болып табылады, бұл варианттары үшінші сатысынан 
кейін дамиды. Кәсіптік делирийде наукас күйзелісі мен кимыл-әрекеті өзінің 
мамандығына, кызметіне байланысты болады. Наукас өзін күнделікті кызмет 
жағдайында тұрмын деп ойлап, мамандығына байланысты әр түрлі сөздер 
айтып, кимылдар жасайды. Ауыр соматикалык ауруларда пайда болатын 
мусситирлеуші делирий кезінде козу төсек деңгейімен шектеледі, кимылдар 
«тарткылау» және кармау түрінде көрінеді. Наукас үздіксіз, бәсең дауыспен, 
түсініксіз сөздерді айтады, үстінен көрпені ысырады, аяктарын мағынасыз 
козғалтады. Бұл жағдай бұдан әрі коматозды жағдайға ауысып, өліммен аякталуы 
ыктимал.

Делирийді (мусситирлеушіден баскасын) экзогенді типтегі катерсіз реакцияға 
жаткызады. Делирий соматикалык, инфекциялы к ауруларда, бас-ми 
жаракаттарында, мидың кан тамырлык патологиясында дамуы мүмкін. 
Алкогольді делирий өзіндік нозологиялык форма болып табылады.

Онейроид — бағдарлау және өзіндік сана бұзылысымен, фантастикалык 
күйзелістермен ж әне елестермен, субъективті әлемде кабылданатын 
көріністермен және кататониялык симптоматикамен бірге жүретін түс тәрізді,
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сананың киял тәрізді күңгірттенуі. Психопатологиялык өнімнің молдығы, 
аны кты ғы , галлю цинаторлы  ж әне санды ракты к ж ағдайларды ң 
динамикалылығы мен аукымдылығы арасында диссоцияция жүреді және бір 
жағынан, наукастың аң-таң келбетпен бір калыпта тұрып калуы немесе екінші 
жағынан, біртекті кататониялык козу жағдайында болуы (9.9-сурет). Галлю
цинациялар, псевдогаллюцинациялар және сандырак шынайылыкпен арала- 
сып, наукас және айналасындағы адамдар катысушылар болып есептеледі. 
Наукас атомдык соғыс, әлем күйреуі, өзге планеталарға, баска дәуірге орын 
ауыстыру күйлерін кешеді (фантастикалык сандырак). Онейроидтың бастапкы 
кезеңіне аффект тұраксыздығы тән, ұйкы бұзылады, есімнен адасып кетемін 
деген коркыныш пайда болады, дереализация, деперсонализация және аб- 
дырау күшейе түседі. Сахналау және интерметаморфоза сандырағы дамуы 
мүмкін. Сана күңгірттенуінің жоғарғы шегінде өзіндік тұлғасына катысты кос 
бағдарлау, депрессия немесе экстаз жағдайы көрініс беруі мүмкін. Өте ауыр 
жағдайда наукас коршаған ортадан ажырап, жауап бермейді, шынайылыкты 
кабылдауды токтатады, сана толығымен паталогиялык өніммен жауланады. 
Онейроидтан шыккан кезде бөліктік естеліктер болады: біршама толығырак 
және ретті түрде есте сактағандары — субъективті кұбылыстар, жеткіліксіз 
немесе толык жойылғаны — шынайы кұбылыстар болып табылады. Наукастың 
фантастикалык күйзелістерімен бірге және болған жайттардың есте толык 
сакталуымен коршаған ортаны толык формальды бағдарлау жағдайлары кез- 
дескен — бағдарланған онейроид. Онейроид жиі кезеңдік шизофрениямен, 
осы аурудың өзге формаларының өткір сатыларында дамиды; кейде 
инфекциялык, соматикалык, интоксикациялык, эпилепсиялык психоздарда 
кездеседі.

Аменция — кеңістікті, уакытты, жеке басын бағдарлау бұзылуымен, шындыкты 
түсіну кабілетінің жоғалуымен және осы кезеңнің толык амнезиялануымен 
жүретін сананың терең күңгерттенуі. Аментивті күй ауыр соматикалык және 
психикалык зорығу, кажу фонында (сепсис, авитаминоз, ашығу) дамиды, ұзакка 
созылады (апталар және айлар) және болжамы нашар. Ағымдағы окиғаларды 
түсіну кабілеті жоғалады, оларды біріктіріп кабылдай алмайды. Сағатка карай 
отырып, оның тілдерін дұрыс көріп отырса да, уакытты айта алмайды. Сөздері 
байланыссыз, козу шеңбері аз кеңістікті алады, мағынасыз, хаосты және бас, 
аяк-колдарын козғалтумен көрінеді. Аффективті көріністер өзгермелі, иллю- 
зиялар, жеке галлюцинациялар, кататониялык бұзылыстар болуы мүмкін 
(9.10-сурет).

Қарауытқан жағдай — терең сана бұзылысының әр түрлі ұзактыктағы 
пароксизмдері, кабылдау шеңберінің кенеттен тарылуымен, осы шеңбер 
деңгейінде күрделі әрекеттер жасау мүмкіндігімен, коршаған ортаны бағдарлау 
бұзылысымен және осы кезеңнің толык амнезиясымен катар жүреді. Қарауыткан 
жағдайларға амбулаторлық автоматизм ұстамалары жатады, бұл уакытта сана 
бір сәтте жоғалып, наукас автоматталған, сырттай көзге дұрыс көрінетін 
әрекеттерін жалғастыра береді: көшеде жүру, транспортты колдану, кағаз бетіне 
каламсаппен жазу, киім тігу. Есін жинаған кезде, ол өзінің таныс емес көшеде 
не істеп жүргенін білмейді, өз іс-әрекеті нәтижесіне таң калады, не болғанын



172 IX Тарау. Негізгі психопатологиялық синдромдар

9.9-сурет. Онейроид жағдайындағы наукас 9.10-сурет. Аментивті козу

есіне түсіре аламайды. Амбулаторлык автоматизмнің ұзағырак түрі транс деп 
аталады: наукас бөтен калаға кетіп калады, саяхат жасайды, баска жұрттың 
көңілін аударатындай әрекет жасамайды. Балалык және жасөспірімдік шакта 
сомнабулизм («лунатизм») жағдайлары болуы мүмкін — түнгі ұйкы кезінде өте 
күрделі автоматтандырылған кимылдар жасау. Сана карауытуы жағдайындағы 
наукас әрекеттерін баскаратын елестер шеңбері дертті өнімдерден тұрады — 
галлюцинация, сандырак, жедел коркыныш және ашу аффектісі. Мұндай жағдай 
күтпеген жерден айналадағыларға уәжсіз шабуылдармен, катігездікпен кісі 
өлтірумен, ызалы козу жағдайымен көрінеді. Қарауыткан жағдайдан шығу оның 
басталуы тәрізді кенеттен болады.

Сананың карауыткан бұзылыстары эпилепсиялык ұстамалардың эквиваленті 
болып табылады және тырысуларға бейім адамдарда пайда болуы мүмкін — 
эпилепсияда, миының органикалык патологиясында.

Сана бұзылыстарының жасқа байланысты ерекшеліктері
Сана бұзылысы балаларда жасөспірімдермен ж әне ересектермен 

салыстырғанда жиі кездеседі. Әсіресе, өнімсіз сана бұзылыстары: обнубиляция, 
есеңгіреу, сопор, кома жағдайлары жиі бакыланады.

Делириозды және сананың карауыткан жағдайлары көріністерінің 
стереотиптілігімен және кыска уакыттылығымен сипатталады.

Аментивті синдромнан астениялык шатасу күйі жиірек бакылануда.
Жасөспірімдердегі сана бұзылыстары клиникасының ересектердегіден 

айырмашылығы жок.



Психикалық аурулар кезінде синдром түзілу заңдылықтары 173

Зерттеу әдістері
Сана бұзылыстары клиникалык әдіспен және наукас жүріс-тұрысын бакылау, 

оларды сұрастыру аркылы зерттеледі.
Сана бұзылыстары, ең бірінші кезекте, жүріс-тұрыс бұзылысымен көрініс 

беретіндіктен, наукастардың жағдайын бакылау зерттеудің бірінші сатысы 
болып табылады.

Сананың есеңгіреу типі бойынша бұзылысында наукастың үдемелі 
кимылсыздык жағдайы бакыланады. Обнубиляция және есеңгіреу жағдайларында 
наукас аз козғалмалы, коршаған ортаға катыссыз болады. Обнубиляция 
жағдайындағы болып жаткан жайтты түсінудің киындауы абдырау мимикасы- 
мен көрініс береді.

Сомнолентті жағдайда наукас ауыр ұйкы жағдайында тәрізді болады. Сопор, 
кома наукастардың козғалыссыздығымен сипатталады. Делириозды наукастың 
жүріс-тұрысы оның галлюцинаторлы күйзелістерін, аффективті күйін бейнелейді.

Наукас бір нәрсеге карайлап, тыңдап, сілкіп, корғанып, шабуыл жасап, 
жасырынуы мүмкін. Бет әлпетінде таңыркау, коркыныш, ашу, шошыну ми- 
микасы болады. Делирийдің ауыр формаларында («мусситирлеуші делирий») 
наукастар төсек жағдайында болады, бірдеңені карайлап, колдарымен 
кармайды, былдырлайды. Кәсіптік делирий кезінде, яғни, сахна тәрізді кәсіби 
галлюцинациялар ағымы жағдайында наукастар әдеттелген немесе кәсіби 
кимыл-әрекеттер жасайды. Жалпы алғанда, делирийге жүріс-тұрыстың жыл- 
дам ауыспалылығы және кешкі уакытта басым айкындылык тән. Онейроидты 
жағдайда наукастар ступорозды жағдайда болады немесе коршаған ортаға 
таңыркаған күйде жүреді. Бет әлпеттерінде кызығушылык, коркыныш, 
таңыркау мимикасы бакыланады, сирек жағдайда жеңіл психомоторлы козу 
бакыланады. Қарауыткан жағдайда наукастар жүріс-тұрысы әркилы болады. 
Сомнабулизм туыстарын сұрастыру аркылы немесе медицина персоналдарының 
бакылаулары аркылы зерттеледі. Қажет болған жағдайда туыстары мен меди
цина персоналдары дәрігерден накты нені бакылау керектігі жөнінде акпар 
алулары керек.

Галлюцинаторлы-параноидты сана күңгірттенулерімен наукастар жүріс- 
тұрысы үш нұскамен көрініс береді:

1) наукас әлденеге карайлайды, козғалыссыз, кейде жеке сөздер, кимылдар 
бакыланады;

2) агрессивті әрекеттермен күрделі, ретті жүріс-тұрыс;
3) коркыныш-күйзелісімен, айналадағыларға шабуыл жасаумен көрінетін 

айкын психомоторлы мазасыздык болуы мүмкін.
Сананың карауыткан жағдайларының ортак ерекшелігі олардың кенеттен 

басталып, кенет аякталуы болып табылады.
Жүріс-тұрысты бакылау сұрау жолымен толыктырылады. Бұл кезде мыналар 

маңызды: наукаспен контакт жүргізіледі және оның сипаты кандай; науастың 
өзіндік тұлғасы, орын, коршаған орта ситуациясы бойынша бағдары сакталған 
ба; наукастың күйзелістері жөнінде сұрастырылады (не көреді, «дауыстар» естиді 
ме). Артынан наукастың басынан өткен жағдайлары есінде сакталды ма, егер 
сакталса, каншалыкты дәрежеде.
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Ұстамалар
Үстамалар — кенет дамитын, кыска уакыттык, кайталануға бейім, сана 

бұзылысымен, тырысулармен немесе баска да еріксіз козғалыстармен және 
вазовегативті реакциямен көрінетін ұстамалар.

Үлкен эпилепсиялыц устама (grand mat) — бір сәтте сананың толык жоғалуымен 
және кенеттен кұлаумен жүретін генерализацияланған тырысулык ұстама. 
Үстаманың алдында бірнеше сағат немесе бір-екі күн бұрын жалпы әлсіздік, 
бастағы ауырлык сезімі, көңіл-күй өзгерісі, еңбекке кабілеттілік төмендеуі 
тәрізді хабаршы белгілері байкалады. Кейде ұстама аурадан басталады, ол грек 
тілінен аударғанда «леп есу» деген сөз. Аура сенсорлы болуы мүмкін, ол ауаның 
жеңіл козғалысы, желдің есуі, галлюцинаторлы бейнелерді кабылдау, психо- 
сенсорлы, дереализациялык және деперсонализациялык бұзылыстармен бай- 
ланысты жүреді, және моторлы болуы мүмкін, бұл кезде стереотипті 
автоматтандырылған козғалыстар көрінеді, вегативтік аура вазомоторлык және 
секреторлы бұзылыстармен көрінеді, психикалык, аура аффективті, сандырактык 
және баска көріністермен бірге күрделі күйзелістермен өтеді. Аураны сананың 
ерекше жағдайларына жаткызады, бұл кезде наукас болып жаткан окиғаларды 
ішінара түсінеді, өзінің іс-әрекетін бакылай алады, мысалы, кұлап бара жатып, 
денесін жаракаттамас үшін жата калу. Аура бірнеше секундка созылады, бірак 
ұмытылмайды, тіпті, есінде толығымен анык сакталуы мүмкін.

Тырысулык ұстама басталған уакытта барлык көлденең жолакты 
бұлшыкеттердің тоникалык кернелуіне байланысты наукас «шалынған» тәрізді 
кұлайды — бұл ұстаманың тоникалык фазасы. Дене керіледі, кол-аяғы жазы- 
лады, өйткені, жазғыш бұлшыкеттердщ күші басым болады. Тыныс алу 
бұлшыкеттерінің жиырылу нәтижесінде кеуде куысынан, спазмдалған дыбыс 
тесігінен ауа күшпен шығады да, ұстаманың басында осындай наукастарға тән 
айкай естіледі. Ауыз бірнеше секунд бойына ашык болады, сонан соң тістері 
сакылдап, тілі мен ұрты шайналады. Көз бұлшык еттерінің жиырылуы 
нәтижесінде көздері аларып, айналады. Тоникалык фаза 15—30 с созылады, 
артынан клоникалык фазаға ауысады, ол 20—40 с созылады. Бұлшыкеттердің 
тырысулык жиырылуы босаңсу жағдайымен алмасып тұрады, наукас «ұрылып» 
«соғылады». Тіл бұлшыкеттерінің тырысулык жиырылуы нәтижесінде сілекей 
көбіктенеді де ауыз аркылы сыртка шығады, кейде канға боялып, алкызыл түсті 
болып шығады. Клоникалык фаза кезінде еріксіз несеп, нәжіс немесе ұрык 
шығару болады. Құрысудың барлык кезеңі бойына наукас дем алмайды, тері 
жабындысы, әсіресе, бет терісі бозарудан кою көк және кара-көк түске дейін 
ауысады. Құрысу аякталғаннан кейін бірнеше минутка дейін комотозды жағдай 
бакыланады, артынан жиі ұйкы жағдайына ауысатын есеңгіреу жағдайы 
бакыланады. Құрысудың барлык кезеңі есте калмайды, кейде ретроградты 
амнезия болады.

Кіші эпилепсиялыц устама (petit mat) — кенеттен кыска уакытка сана сөнуімен 
тырысусыз ұстама, бұл уакытта наукас кұламайды, бастапкы калпында калады. 
Үстама бірнеше секундка созылып, толығымен амнезияланады.

Үлкен және кіші эпилепсиялык ұстамалар генуиндік және симптоматикалык 
эпилепсияның клиникалык көрінісін кұрайды.



Психикалық аурулар кезінде синдром түзілу заңдылықтары 175

Джексон устамасы — біржактык тырысулык ұстама, анык сана жағдайында 
бір кол немесе аякта пайда болып, дененің бір жартысына генерализацияла- 
нады. Үстаманың жоғарғы шегінде сана күңгірттенуі мүмкін. Мұндай ұстама — 
миының органикалык закымдануының белгісі.

Невроздық синдромдар
Невроздык синдромның ерекшелігі бұзылыстар деңгейінің терең еместігі 

болып табылады, бұған тек астениялык, аффективті симптомдар және невроздык 
(обсессивті, фобиялык, истериялык, сандыраксыз ипохондриялык) бұзылыстар 
жатады. Бұл паталогияның айырмашылығы психикалык бұзылыстардың 
парциальдылығы, оларға деген сыни көзкарастың болуы, дертті түсіне білу, 
коршаған ортаны адекватты кабылдау және психикалык функцияның 
әлсіздігімен бірге жүретін мол соматовегативті симптоматика. Невроздык син
дромдар кұрылымында заттык сана бұзылыстары, сандырак идеялар, галлю
цинациялар, деменция, маниакальды жағдай, ступор, козу болмайды. Нағыз 
невроздык бұзылыстар кезінде тұлға касиеті сакталады. Сонымен катар, 
коршаған орта зиянды әсері тұлға, оның реакциялары, оның әлеуметтік бол- 
мысы аркылы іске асады. Көрсетілген барлык ерекшеліктер осы бұзылыстарды 
норма мен патология, соматикалык және психикалык аурулар арасындағы 
шекарада орналаскан шекаралык психикалык патология деп квалификациялауға 
мүмкіндік береді.

Әрбір невроздык синдромдардан сәйкес невроздың клиникалык көрінісі 
камтылады. Алайда әрбір невроздык синдром психоз шеңберінде аныкталуы 
мүмкін — психопатологиялык симптоматиканың әлсіз күрделенуі жағдайында. 
Бұл жағдайларда олар невроз тәрізді деп аталады.

Неврастениялыц (астениялык) синдром тітіркенген әлсіздікпен сипатталады. 
Ішкі тежелудің туа және жүре пайда болған жетіспеушілігінде козу ешнәрсемен 
шектелмейді, ол тітіркенгіштік, шыдамсыздык, зейін әлсіздігі, ұйкы бұзылуы 
аркылы көрінеді. Астенияның гипер және гипостениялык түрлері ажыратылады. 
Гиперстениялык астенияда коздыру үрдісінің калыптылығы, тежеу үрдісінің 
әлсіздігі эксплозивті реакцияларға бейімділікке ыкпал етеді. Гипостениялык 
астенияда тек тежеу үрдісінің ғана емес, козу үрдісінің де әлсіздігі көрінеді: ой 
жұмысы және физикалык жүктеме кезінде аса шаршағыштык, еңбекке 
кабілетінің төмендеуі, өнімсіздік, есте сактаудың нашарлауы.

Бұл жағдайларға бас ауруы, вегетативті бұзылыстар, сырткы тітіркендіргіштерге 
жоғары сезімталдык косылады.

Обсессивті-фобиялыц синдром әркилы жабыскактыктар және фобиялар 
түріндегі психопатологиялык өнімдермен көрінеді. Бұл кезеңде үрейлену, 
күдікшілдік, сенімсіздік күшейеді, астенизация белгілері көрінеді.

Ипохондриялыц синдром мазмұны бойынша мынадай болады:
1) астениялык;
2) депрессивті;
3) фобиялык;
4) сенестопатиялык;
5) сандырактык.
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Невроздык жағдайда жай, сандыраксыз ипохондрия жөнінде айтылады, 
ол өз денсаулығына аса көңіл аударумен, оның дұрыстығына күмәнданумен 
ерекшеленеді. Наукас өз денесіндегі жағымсыз сезімдерге байланып, шыға 
алмайды. Олардың тегі невроздык жағдайдың өзі және оның нәтижесінде 
дамыған соматовегетативті өзгерістер, депрессия және баска да себептер 
болуы мүмкін. Наукас әр түрлі мамандарға жиі көрініп, тексеріледі. 
Зерттеудің жаксы нәтижесі наукасты біраз уакытка тыныштандырады, бірак 
артынан кайта күшейеді, ауыр дерт жөніндегі ойлар кайта оралады. 
Ипохондриялык симптоматиканың пайда болуы ятрогениямен байланысты 
болуы мүмкін.

Истериялыц синдром — кез келген ауру симптомдарының жинағы, бұл сим
птомдар жоғары сенгіштіктің және өз-өзін сендірудің нәтижесі болып табыла- 
ады. Сол сиякты эгоцентризм, демонстративтілік, психикалык жетілмеушілік, 
киял ойынының басымдылығы және эмоциональды лабильділік тәрізді тұлғалык 
ерекшеліктерге тән. Бұл жағдай истериялык невроз, тұлғаның истериялык 
дамуы мен истериялык психопатияға тән.

Ж J
Психопатиялық синдром

Бұл наукасты әлеуметтік дезадаптацияға алып келетін эмоционалды және 
еріктік саладағы тұракты дисгармониялылык, мінез патологиясы аркылы 
көрінеді. Бұзылыс таным үрдісіне әсер етпейді. Психопатиялык синдром 
жоғарғы жүйке жүйесінің туа (психопатиялар) және жүре пайда болған (пост- 
процессуальды жағдай) өзгерістері нәтижесінде әлеуметтік ортаның белгілі бір 
жағдайларында түзіледі. Бұл айырмашылыктарды айкындау үшін, шизофре- 
ниялык немесе церебральды-органикалык үрдіс нәтижесінде пайда болатын 
мінез өзгерістерін кейде психопатия тәрізді синдром деп атайды. Психиатрияда 
бұл патология шекаралык бұзылыска жатады.

Психопатиялык синдром нұскалары психопатияның клиникалык форма- 
ларына сәйкес келеді және козғыш немесе жоғары тежелгіштік сипатымен 
көрінеді. Бірінші жағдайға эмоционалды ұстамсыздык, ашуланшактык, 
даушылдык, шыдамсыздык, тіл табыса алмаушылык, ерік тұраксыздығы, 
ішімдік және есірткі колдануға бейімділік тән. Екінші нұскасының 
ерекшелігі — әлсіздік, тұлғалык реакциялардың зорығуы, оның жеткіліксіз 
белсенділігі, өзін төмен бағалау, күдіктенулерге, сенімсіздікке бейімділік 
болып табылады.

Психопатиялық синдромның жасқа байланысты ерекшеліктері
Психопатиялык синдром туа біткен немесе ерте пайда болған тұлға касиеті 

болып табылады. Дегенмен психопат болып туылмайды, жүре калыптасады, 
яғни психопатиялык синдром біртіндеп түзіледі және тек біртіндеп клиникалык 
айкындылык дәрежесіне жетеді. Ереже бойынша психопатиялык синдромның 
мұндай «пісіп-жетілуі» балғын шакка сәйкес келеді. Балалар мен жасөспірімдерде 
психопатиялык синдром рудиментарлы, әлсіз айкындылык формасында көрініс 
береді.
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Зерттеу әдістері
Психопатиялык синдромның негізгі клиникалык көріністері наукас жүріс- 

тұрысының бұзылыстары болып табылады. Психопатиялык жүріс-тұрыс, белгілі 
бір формасынан өзгесі (мысалы, аффективті-козғыш психопат жүріс-тұрысына 
жиі ұрыс-керістер, төбелестер, тәртіп бұзушылыктар, асоциальды істер, алко
голизация және т.б. тән), балалык шактан көрініс береді, тұрактылыкпен, 
мінез-кұлык ерекшеліктерінің кезеңмен күшеюлерімен сипатталады. Сондыктан 
негізгі зерттеу, ең алдымен, жүріс-тұрысты, адамдарға, өзіне, еңбекке көзкарасын 
зерттеуге бағытталған. Бұл кезде мұндай жүріс-тұрыс формасының наукаска 
бала кезден тән екендігін, тұрактылығын, барлык ситуацияларда — отбасында, 
жұмыста, әскери борышын өтеу кезінде көрініс беретіндігін аныктау маңызды.

Бұл фактілер өмір анамнезінен, жүріс-тұрыс ерекшеліктері жөнінде тек 
наукастан ғана емес, туыстарынан, оку, кызмет және т.б. бойынша жакындарынан 
сұрастыру аркылы жинакталады.

Психопатиялык мшез-кулыктыщ субъективті аспекті (мысалы, жоғары 
үрейшілдік, күдікшілдік, эмоционалды кернеліс және т.б.) максатты сұрау 
аркылы зерттеледі.

Психопатия тәрізді синдром
Оның клиникалык көріністері психопатиялык синдромға жакын. Психо

патия тәрізді синдромның мінез-кұлкы «калыпты» наукастарда мидың 
органикалык аурулары және өмірдегі ауыр ситуациялар нәтижесінде дамуы — 
негізгі дифференция диагностикалык белгісі болып табылады. Сонымен катар, 
психопатия тәрізді синдром жиі «мозаикалы» сипатта болып келеді, яғни, 
наукаста бір уакытта бірнеше тип сипаты кездеседі. Мысалы, эпилептоидтылык 
психастениялык пен истероидтылык бірге кездесуі мүмкін. Ереже бойынша, 
психопатия тәрізді синдром органикалык аурулардың әр түрлі клиникалык 
көріністері фонында жүреді.



XТарау 
ПСИХИКАЛЫҚ АУРУЛАР КЕЗІНДЕГІ 

ДИАГНОСТИКА МӘСЕЛЕЛЕРІ

ПСИХИАТРИЯДАҒЫ ДИАГНОЗДЫҢ  
МЕТОДОЛОГИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

Ауруды немесе дертті жағдайды диагностикалау — оны дұрыс тану болып 
табылады. Ауруды танып-білу — бұл сезімдік танымның карапайым үрдісіне 
тән тек тану болып табылмайды. Белгілі бір өмірлік тәжірибеміз бар 
болғандыктан, біз коршаған заттар мен кұбылыстарды олардың тек бір белгісі 
аркылы ғана тани аламыз. Анык тану — кұбылыстың тек сырткы табиғатын 
ғана емес, оның ішкі болмысын терең түсіну болып табылады.

Ауруды танып-білу танымның кез келген үрдісіне тән көп кырлы кызмет болып 
табылады. Таным кызметі сырткы әлем заттары мен кұбылыстарын тікелей тану- 
дан (сезімдік таным, кабылдау), таным үрдісі нәтижелерін бекітуге және сактауға 
бағытталған тікелей емес танымнан (рационалды таным, ойлау) және естен тұрады. 
Осы сатыларға сәйкес диагностикалау жолында біз белгілі бір фактілер жинактаймыз. 
Ауру жөнінде мәліметтер жинап, оның белгілерін жіктейміз, алынған акпаратты 
талдаймыз, синтездейміз, салыстырамыз, ортактастырамыз, корытынды шығарамыз 
(диагноз түземіз) және ұйымдастырушылык, емдік, профилактикалык тәжірибеде 
колданамыз. Осы нәтижелерге байланысты диагностикалык концепцияның 
дұрыстығын тексеріп отырамыз, толыктырамыз, түзетулер енгіземіз. Осылайша, 
диагноз түзумен дертті аныктау аякталмайды: ол кез-келген таным сиякты 
тәжірибеге керек және тәжірибе аркылы туындап отырады.

Диагностиканы негіздеуші фактілерді біз наукасты әр түрлі зерттеу әдістері — 
клиникалык және лабораториялык зерттеулер аркылы аламыз. Психикалык 
(соның ішінде психопатологиялык) акт жүйелі болып табылады. Ол — көптеген 
функциялык деңгейлердің күрделі интеграциясының нәтижесі және жүйке 
жасушаларында жүретін биологиялык үрдістерді тікелей көрсете алмайды. 
Сондыкдан, зертханалык әдістердің (электрофизиологиялык, биохимиялык т.б.) 
психикалык ауру диагнозын кою барысында жекелеген жағдайларда клиникалык 
зерттеулермен салыстырғанда, беретін мәліметі аздау. Сұрастыру және тікелей 
бакылау әдісі аркылы аурудың белгілері — симптомдары мен синдромдарын 
аныктап, олардың пайда болу шарттары мен даму стереотиптері туралы, сырткы 
биологиялык, әлеуметтік, ем әсерлеріне сезімталдығы туралы, ауру ағымының 
типі, стадиялары туралы мәліметтер жинауға болады. Сонымен катар, әзірге 
сандыракдан жабыскакдыкты айыратын, баяу ағымды шизофренияны невроз- 
дан ажырататын зертханалык әдістер жок. Сау адамның және шизофрениямен
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немесе неврозбен ауратын наукас канының биохимиялык талдауы, жұлын 
сұйыктығын зерттеу нәтижелері, электроэнцефалограммасы бірдей көрсеткіш 
беруі мүмкін. Осыған орай, болашак дәрігерлердің клиникалык ойлауын 
жетілдіру бойынша жұмыстардың маңыздылығы, осы жұмыстың жоғарғы 
деңгейін камтамасыз ету кажеттілігі көрініп тұр.

Клиникалык әдістің артыкшылығы, инструментальды әдістердің бағынышты 
жағдайы психиатрияда диагностиканы субъективизмге айыптауға түрткі бола
ды. Психиатрияда объективті диогностиканы теріске шығару — психикалык 
ауруды және психиатрияны ілім ретінде жокка шығару болып табылады. Бұл 
антипсихиатриялык жағдай барлык заңдылыктарды бұрмалайды, диагнос- 
тикадағы субьективті және обьективті аракатынасты дұрыс көрсетпейді. Кез 
келген адамға тән таным, егер ол әлемді дұрыс бейнелейтін болса, обьективті 
болып табылады. Объективті патологиялык үрдісті тану ретінде диагностика 
формасы бойынша субьективті (өйткені, дәрігер санасына тәуелді), ал мазмұны 
бойынша объективті болып табылады. Диагностикадағы субъективизм жөнінде 
жеткіліксіз білім, біржакты ойлау, эмоционалды немкұрайлык сиякты дәрігердің 
дұрыс диагноз коюына мүмкіндік бермеген жағдайларды айтамыз. Шынайылыкты 
бұрмалайтын кате диагностика әркашан субъективті. Объективті киындыктар 
(наукасты тексеруге кажет жағдайдың болмауы, дерт көрінісінің күрделілігі 
және типті еместігі, осы ілім саласындағы дамудың жеткіліксіздігі және т.с.с.) 
тек кателікке мүмкіндік береді. Бұл мүмкіндікті іске асыру үшін дәрігер 
тұлғасына байланысты субъективті факторлар кажет.

Зерттеу әдістерін субъективті және объективті деп бөлу дұрыс емес. Қүралдардьщ, 
биохимиялык талдаулардыщ көрсеткіштерін біз сезім мүшелерімізбен кабылдаймыз. 
Пальпация жасаушы колдар стетоскоп тәрізді зерттеу кұралы болып табылады, 
б.а. зерттеу каншалыкты «обьективті» болғанымен субьективті фактор катысуынсыз 
болмайды. Сонымен катар, аспаптык әдістерді колдану нәтижелері, егер зерттеу 
трафарет тәрізді массалык тәртіпте жүргізілсе, көбірек субъективизмге алып келеді. 
Инструмент дәрігерді наукастан алшактатады деген пікір бар.

Дертті зерттеу үшін, ауруларды тексеру үшін казіргі уакытта күрделі және 
жетілдірілген кұралдар колданылады, бұл ғылымның заманауи жоғары деңгейде 
дамуына және психикалык аурулардың биологиялык негізінің үдеуіне сәйкес. 
Шамадан тыс техницизм клиникалык зерттеуден бас тартуға алып келмегені 
жөн. Диагностикада фактілерді аныктау әдістері шексіз болуы мүмкін, бірак 
тану тәсілі біреу ғана — диалектикалык материализм әдісі.

ПСИХИКАЛЫҚ АУРУЛАР ЖҮЙЕСІ 
ЖӘНЕ ДИАГНОЗДЫ ШИФРЛАУ

Заттар мен кұбылыстарды жіктеу — олардың табиғат пен коғамдағы орна- 
ласу ретін максималды бейнелейтін шынайылыкты танудың жоғарғы формасы. 
Жүйе түзуші принципке сүйене отырып, осы негізде бірігетін заттардың жалпы 
касиеттері — түрлері, тегі, класстары және т.б. бірігеді. Әрбір диагностикалык 
үрдіс аурулар жіктелуінің кандай-да бір элементімен, патологияның иденти- 
фикациясымен аякталуы керек.
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Психиатрияда жіктеу әрекеттері психикалык бұзылыстар симптомдары, 
синдромдары және дерттің өзі жөніндегі акпараттың жинакталу дәрежесіне 
карай бірнеше рет жасалды. Дегенмен бұл жіктелулердің барлығы да соңғы 
уакытка дейін синдромологиялык принципке сүйенді және жаратылыстанудың 
жинактап-суреттеу кезеңіне сай келді. Тек ХІХ ғасырда жоғары білім дәрежесіне 
кол жеткізуге және табиғатты біртұтас зерттеу жолына көшуге байланысты, 
психиатрияда жаңа клинико-нозологиялык жіктеу тәсілін іске асыру мүмкін 
болды. Бұл дерттің басты психопатологиялык симптом немесе синдром негізінде 
емес, пайда болу ерекшелігі, ағымы және аякталу ерекшеліктеріне сүйеніп 
жүйеленетінін білдіреді. Жаңа принциппен жіктеуді ХІХ—ХХ ғасырда неміс 
психиатры Э. Крепелин жасады. Бұл жүйеде негізгі орынды аурудың себебі 
немесе этиология алады, өйткені, ол аурудың ағымы мен соңын көбірек 
аныктайды. Симптоматика көп рет өзгеріске ұшырауы мүмкін, бір дертте әркилы 
болуы мүмкін, әр түрлі ауруларда бірдей көрініс беруі мүмкін. Сондыктан 
психопатологиялык симптоматиканы және басты синдромды бағалау жіктеуде 
екінші кезекті маңыздылыкка ие болады.

Э. Крепелин психикалык ауруларды шығу тегіне байланысты екі топка бөлді:
1) сырткы орта факторларымен туған — экзогендік;
2) ағзаның өзіндегі ішкі себептерге байланысты — эндогендік.
Экзогенді топка жаракаттык, интоксикациялык және инфекциялык аурулар

кіреді. Жаракаттык ауруларға физикалык, физика-химиялык және психикалык 
травмалар аркылы туындаған аурулар жаткызылды. Эндогенді аурулар тобына 
дизаденоидтык (эндокринопатиялар кезіндегі), ерте акыл кемдігі (шизофрения 
деңгейіндегі), инволюциялык және маниакальды-депрессивті психоздар, эпи
лепсия, неврастения, истерия, психопатиялар жаткызылды.

Э. Крепелин ұсынған жіктеудің маңызы өте жоғары, оның пайда болуын 
психиатрия дамуындағы негізгі дәуірдің бірі деп санайды. Психиатрия тарихы 
осы дәуірмен нозологиялыкка дейінгі және нозологиялык деп аталатын 
дәуірлерге бөлінеді.

Психикалык бұзылыстардың нозологиялык бағыттағы жүйесіне Ресей 
медицина ғылыми академиясының Психикалык денсаулык ғылыми 
орталығында жасалған жіктеу мысал бола алады (Снежневский А.В., 1983, 
Тиганов А.С., 1999).

Психикалық аурулар жіктеуі
Эндогенді-психикалық аурулар.
• Шизофрения.
• Аффективті аурулар.
•Аффективті психоздар (соның ішінде, МДП).
• Циклотимия.
• Дистимия.
• Шизоаффективті психоздар.
Егде жас функционалды психоздары (соның ішінде, инволюциялык депрес

сия және инволюциялык параноид)
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Эндогенді-органикалық аурулар.
• Эпилепсия.
• Бас миының дегенеративті (атрофиялык) үрдістері.
• Альцгеймерлік типтегі деменция.
•Альцгеймер ауруы.
• Сенильді деменция.
• Жүйелік-органикалык аурулар.
• Пик ауруы.
• Гентингтон хореясы.
• Паркинсон ауруы.
• Егде жас психоздарының ерекше формалары.
• Жедел психоздар.
• Созылмалы галлюциноздар.
• Бас миының кан тамырлык аурулары.
• Тұкым куалайтын органикалык аурулар.

Экзогенді-органикалық аурулар.
• Ми жаракаттары кезіндегі психикалык бұзылыстар
• Мидың ісіктері кезіндегі психикалык бұзылыстар
• Мидың инфекциялык-органикалык аурулары 

Экзогенді-психикалық бұзылыстар.
•Алкоголизм.
• Наркомания мен токсикомания.
• Симптоматикалык психоздар.
• Инфекциялык емес соматикалык аурулар кезіндегі психикалык бұзылыстар.
• Инфекциялык соматикалык аурулар кезіндегі психикалык бұзылыстар 
•Дәрілік заттармен, тұрмыстык және өндірістік токсикалык заттармен

улану кезіндегі психикалык бұзылыстар.
Психосоматикалық бұзылыстар 
Психогенді аурулар.
• Реактивті психоздар.
• Жаракаттан кейінгі стрестік синдром.
Шекаралық психикалық бұзылыстар.
• Невроздык бұзылыстар.
• Үрейлі-фобиялык жағдайлар.
• Неврастения.
• Обсессивті-компульсивті бұзылыстар.
• Невроздык деңгейдегі истериялык бұзылыстар.
•Тұлға бұзылыстары (психопатиялар).
Психикалық даму патологиясы.
• Кемакылдык.
• Психикалык дамудың артта калуы.
• Психикалык дамудың бұрмалануы.
Статистикалык, ғылыми, ұйымдастырушылык және әлеуметтік зерттеулер 

жүргізу кезінде диагностикалык тәсілді унификациялау максатында Дүниежүзілік 
денсаулык сактау ұйымымен халыкаралык аурулар жіктеуі жасалды (АХЖ).
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Қазіргі уакытта 10-шы кайта карау АХЖ — 10 колданыста, мұнда психикалык 
және жүріс-тұрыс бұзылыстары 5-ші (F) тарауда көрсетілген.

Бұл жіктеудің негізін калаушылар бірінші кезекте тәжірибелік колайлылыкка 
және накты маман-дәрігердің тәжірибесі мен теориялык көзкарастарына 
тәуелсіз нәтиженің өнімділігінің максималды деңгейде болуына бағытталды. 
Бұл накты аныктамасы жок, әр елде бірдей кабылданбайтын түсініктерді 
колданудан бас тартуға мәжбүр етті. Сондыктан, «эндогенді», «экзогенді», «не
вроз» және «психоз» тәрізді терминдер бұл жіктеуде колданылмайды. «Ауру» 
термині кең мағыналы «бұзылыс» деген терминмен ауыстырылды. Жіктеудің 
әлеуметтік және тәжірибелік бағыты психоактивті заттарды және ішімдікті 
колдануға байланысты пайда болған бұзылыстарды, олардың симптомдары өзге 
де органикалык аурулардан айырмашылығы аз болғанымен де жеке топка бөлуді 
талап етті.

АХЖ — 10 нозологиялык жіктеу идеяларын, жалпы алғанда, жокка 
шығармайды: соның ішінде, калыптаскан «шизофрения», «органикалык 
бұзылыстар», «стреске реакция» тәрізді нозологиялык бірліктер колданылады. 
Бірак этиопатогенетикалык принцип айтарлыктай келіспеушіліктер шакырмаған 
жағдайда ғана есепке алынады. Осылайша, олигофрения диагностикасында 
органикалык акау есепке алынбайды, өйткені көп жағдайда оны аныктау киынға 
соғады. Тек АХЖ — 10-ң кейбір тарауларында бұзылыстар динамикасы (мы
салы, шизофрения ағымының типі) келтіріледі. Көп жағдайда, диагноз негізгі 
симптом мен синдромға негізделе отырып койылады. Өйткені, бір наукаста 
бірнеше психикалык сфера бұзылыстары болуы мүмкін, сондыктан бір уакытта 
бірнеше шифр колдану мүмкіндігі бар. Бұлар жіктеудің толык текстінде болуы 
мүмкін және болмайтын белгілер критерийлері толык сипатталған, олар карама- 
кайшылык тудырмайды.

Жіктемеге енген әрбір диагноз латын әріптерінен тұратын шифр түрінде 
(психикалык бұзылыстар тарауында ол «Ғ» әрпімен белгіленген) және бірнеше 
сандармен (4-ке дейін) белгілене алады. Осылайша, 10 000-ға дейін психикалык 
бұзылыстарды шифрлауға болады. Кейбір психиатрияда жиі кездесетін диа- 
гноздар Ғ класына енгізілмеген [мысалы, эпилепсия (G 40), нейросифилис 
(A 52.1), интоксикациялар (T36—T65)].

ДД ¥ АХЖ — 10-ды теориялык жүйе ретінде карастырмайды, сондыктан 
АХЖ — 10-ң кайта өңдеуі белгілі бір психиатриялык мектептердің ғылыми 
білімі мен дәстүрінің даму дәрежесін көрсететін концептуалды жіктеудің орнын 
алмастырмайды.

Төменде АХЖ-10-ның негізгі тарауларының кыскаша тізімі келтіріледі. 
Кейбір шифрлардағы жұлдызша (*) сәйкес санмен алмастырылуы мүмкін.

Психикалық және жүріс-тұрыс бұзылыстарының жіктелуі
F0 Соматикалық бұзылыстармен қатар органикалық, психикалық бұзы- 

лыстар:
• Ғ00 — Альцгеймер ауруы;
•F01 — кан тамырлык деменция;
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• F02 — баска деменция (Пик, Крейтцфельд—Якоб, Паркинсон ауруы, 
Гентингтон хореясы, ЖИТС және т.б.);

•F03 — аныкталмаған деменция;
• Ғ04 — алкогольдік емес амнестикалык (корсаков) синдромы;
•Ғ05 — алкогольдік емес делирий;
• Ғ06 — өзге бұзылыстар (галлюциноз, сандырак, кататония және т.б.);
• Ғ07 — тұлғаның органикалык бұзылысы;
• Ғ09 — аныкталмаған.

F1 Психоактивті заттарды қолдану нәтижесіндегі психикалық және жүріс- 
тұрыстық бұзылыстар:

•Ғ10 — алкоголь;
•Ғ11 — опиаттар;
•Ғ12 — сора (конопля);
•Ғ13 — седативті және ұйкы шакыратын заттар;
• Ғ14 — кокаин;
•Ғ15 — психостимуляторлар және кофеин;
•Ғ16 — галлюциногендер;
• Ғ17 — темекі;
•Ғ18 — ұшкыш еріткіштер;
• Ғ19 — баскалар немесе жоғарыда аталғандардың бірлесуі.
• Бұзылыс сипаты 4-ші белгімен белгіленеді:

— Ғ1*.0 — жедел интоксикация;
— Ғ1*.1 — зиянды салдармен;
— Ғ1*.2 — тәуелділік синдромы;
— Ғ1*.3 — токтату синдромы;
— Ғ1*.4 — делирий;
— Ғ1*.5 — баска психоз;
— Ғ1*.6 — амнестикалык (корсаков) синдром;
— Ғ1*.7 — резидуальды психикалык бұзылыс (деменция, тұлға бұзылысы);
— Ғ1*.8 — баскалар;
— Ғ1*.9 — аныкталмаған.

F2 Шизофрения, шизотипті және сандырақтық бұзылыстар:
• Ғ20 — шизофрения, оның ішінде жеке формаларын бөледі:

— Ғ20.0 — параноидты;
— Ғ20.1 — гебефренді;
— Ғ20.2 — кататониялык;
— Ғ20.3 — ажыратылмаған;
— Ғ20.4 — постшизофрениялык депрессия;
— Ғ20.5 — резидуальды;
— Ғ20.6 — карапайым;
— Ғ20.8 — баскалары;
— Ғ20.9 — аныкталмаған.

• Сонымен катар ағым типтерін ажыратады:
— Ғ20.*0 — үздіксіз;
— Ғ20.*1 — эпизодты үдемелі акаумен;
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— Ғ20.*2 — эпизодты тұракты акаумен;
— Ғ20.*3 — эпизодты ремиттирлеуші;
— Ғ20.*4 — толык емес ремиссия;
— Ғ20.*5 — толык ремиссия;
— Ғ20.*8 — баска;
— Ғ20.*9 — жылдан төмен бакылау кезеңі;

•Ғ21 — шизотипті бұзылыс;
• Ғ22 — созылмалы сандырактык бұзылыстар;
•Ғ23 — жедел және транзиторлы сандырактык бұзылыстар;
• Ғ24 — индуцирленген сандырак;
•Ғ25 — шизоаффективті психоздар;
• Ғ28 — өзге органикалык емес психоздар;
• Ғ29 — аныкталмаған сандырактык психоз.
F3 Аффективті бұзылыстар:
•Ғ30 — маниакальды эпизод;
•Ғ31 — биполярлы психоз;
• Ғ32 — депрессивті эпизод;
• Ғ33 — рекуррентті депрессивті бұзылыс;
• Ғ34 — көңіл-күйдің созылмалы бұзылыстары;
• Ғ38 — баскалар;
• Ғ39 — аныкталмаған.
F4 Невроздық, стреске байланысты және соматоформды бұзылыстар:
• Ғ40 — үрейлі-фобиялык бұзылыс;
•Ғ41 — паникалык шабуылдар және баска үрейлі жағдайлар;
• Ғ42 — обсессивті-компульсивті бұзылыс;
• Ғ43 — стресске реакция және адаптация бұзылысы;
• Ғ44 — диссоциативті (конверсионды) бұзылыстар;
• Ғ48 — неврастения, деперсонализация және баскалар;
• Ғ49 — аныкталмаған.
F5 Физиологиялық бұзылыстармен және физикалық факторларға байланысты 

жүріс-тұрыстық синдромдар:
• Ғ50 — тағам кабылдау бұзылысы;
•Ғ51 — органикалык емес ұйкы бұзылыстары;
•Ғ52 — жыныстык дисфункция;
•Ғ53 — босанудан кейінгі кезең бұзылыстары;
• Ғ54 — психосоматикалык бұзылыстар;
• Ғ55 — тәуелділік шакырмайтын заттарды шектен тыс колдану;
• Ғ59 — аныкталмаған.
F6 Жетілген тұлға және ересек адамдардағы жүріс-тұрыс бұзылыстары:
•Ғ60 — тұлғаның спецификалык бұзылыстары (психопатиялар), соның 

ішінде:
— Ғ60.0 — паранидты;
— Ғ60.1 — шизоидты;
— Ғ60.2 — диссоциальды;
— Ғ60.3 — эмоционалды тұраксыз;



Психикалық аурулар жүйесі және диагнозды шифрлау 185

— Ғ60.4 — истериялык;
— Ғ60.5 — ананкастты;
— Ғ60.6 — үрейлі;
— Ғ60.7 — тәуелді;
— Ғ60.8 — баскалар;
— Ғ60.9 — аныкталмаған;

•Ғ61 — тұлғаның аралас және өзге бұзылыстары;
• Ғ62 — психожаракат, психикалык ауру және т.б. нәтижесіндегі тұлға 

өзгерістері;
• Ғ63 — әдеттер мен әуестіктер бұзылыстары;
• Ғ64 — жыныстык идентификация бұзылысы;
• Ғ65 — сексуалды калау бұзылысы;
• Ғ66 — сексуалды даму және ориентация бұзылысы;
• Ғ68 — баскалар;
• Ғ69 — аныкталмаған.
F7 Кемақылдық:
•Ғ70 — жеңіл дәрежелі кемакылдык;
•Ғ71 — орташа дәрежелі кемакылдык;
•Ғ72 — ауыр дәрежелі кемакылдык;
•Ғ73 — терең дәрежелі кемакылдык;
•Ғ78 — баска;
•Ғ79 — аныкталмаған.
F8 Психологиялық даму бұзылысы:
•Ғ80 — сөйлеу дамуының бұзылысы;
•Ғ81 — мектептік дағдылар дамуының бұзылысы;
• Ғ82 — кимылдык функциялар дамуының бұзылысы;
•Ғ83 — дамудың аралас бұзылыстары;
• Ғ84 — балалык аутизм және дамудың жалпы бұзылыстары;
•Ғ88 — дамудың баска бұзылыстары;
• Ғ89 — аныкталмаған.

F9 Әдетге балалық және жасөспірімдік шақта басталатын жүріс-тұрыстық 
және эмоциялық бұзылыстар:

• Ғ90 — гиперкинетикалык бұзылыс;
•Ғ91 — жүріс-тұрыс бұзылысы;
• Ғ92 — жүріс-тұрыс пен эмоцияның аралас бұзылысы;
• Ғ93 — үрейлі, фобиялык және баска бұзылыстар;
• Ғ94 — әлеуметтік функциялау бұзылысы;
•Ғ95 — тикозды бұзылыстар;
• Ғ98 — энурез, энкопрез, кекештену, тамактану бұзылысы;
• Ғ99 Аныкталмаған психикалык бұзылыс.



XIТарау 
ПСИХИКАЛЫҚ НАУҚАСТАР 

ТЕРАПИЯСЫНЫҢ НЕГІЗДЕРІ

ПСИХОФАРМАКОЛОГИЯ ДАМУЫНА БАЙЛАНЫСТЫ  
ПСИХИКАЛЫҚ НАУҚАСТАР ТЕРАПИЯСЫНЫҢ ҚАЗІРГІ 

КЕЗЕҢДЕГІ ЕРЕКШ ЕЛІКТЕРІ
Психиатрияның заманға сай даму ерекшеліктері оның психофармакологи- 

ямен органикалык тығыз байланыста болуы. Өткен ғасырдың 50-ші жылдары- 
на дейін «психофармакологиялык терапия» ұғымы мүлде болған жок. Психоз- 
бен ауыратын наукастарды шок әдістерімен (инсулиншокты, тырысулык 
терапия, атропинді кома) емдеп, пиротерапияны колданды. Қозуды седативті 
дәрілер, үлкен мөлшерде ұйыктататын дәрілермен, наркотикалык заттармен, 
гидропроцедуралармен басатын. Симптоматикалык дәрілік және медикаментті 
емес терапияны (физио, психо және еңбек терапиясы) кеңінен колданды. 
Жедел психоз жағдайларын басу максатындағы белсенді терапия аса аукымды 
болды; көрсетілімдеріндегі шектеулерге және карсы көрсетілімдеріне байла- 
нысты тек наукастардың кейбір бөліктері ғана камтылды. Максималды түрде 
алынған терапиялык әсер жиі толык емес немесе тұракты болмады, біршама 
уакыт өткен соң наукас психиатриялык стационарға кайтып оралатын. Шок 
терапиясының кайталамалы курстары олардың төмен тиімділігі мен аскынулар 
каупінің жоғарылығына байланысты өте сирек жағдайларда өткізілетін. Психоз 
уакытының өсуіне байланысты белсенді терапияның тиімділігі төмен болаты- 
ны дәлелденгендіктен, оның созылмалы түрге ауысуы наукастың әлеуметтік- 
белсенді кызметке оралуына деген үміттің үзілгендігін білдірді.

Психофармакологиялык терапияның дамуы фенотиазин мен оның түрлерін 
зерттеу мен синтездеуден басталған. Фенотиазиндік катарға жататын аминазин 
мен баска да дәрілік заттарды колдану тәжірибесіне байланысты кыска уакыт 
аралығында, тек жедел ағымдағы емес, сонымен катар созылмалы ағымдағы 
психикалык ауруларға едәуір әсер көрсететін, психикалык сфераға бағытталған 
әсері бар дәрілік заттың табылғандығы мәлім болды. Қазіргі уакытта психикалык 
кызметке кеңінен (нейролептиктер, транквилизаторлар) және де таңдамалы 
түрде әсер ететін психофармакологиялык белсенділігі бар (антидепрессанттар) 
әр түрлі дәрілік затардың үлкен мөлшері өндірілді. Бұл препараттардың 
ерекшелігі олардың медиаторлык алмасуға салмак түсіруінде: кандай да 
медиаторлардың синтезін немесе ыдырауын күшейту немесе басу, медиа- 
торлардың бөлініп шығуын күшейту немесе тежеу, олардың синапстык 
саң^ілауда жиналуына әсер етеді және т.с.с. Бұл препараттардың әсер ету
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механизмін біле отырып, біз наукастың психикалык жағдайын реттеп, оның 
жүріс-тұрысын әр түрлі дәрілер комбинациясын колдану аркылы калыпка 
келтіре аламыз. Осылайша, психофармакологиялык терапия әдісінің пайда 
болуы мен дамуының негізгі мәні психикалык наукастарға медициналык жәрдем 
көрсету мүмкіндіктерінің кеңеюінде жатыр.

Психиатрия патогенетикалык дәрілік терапияның тиімді әдісімен толыкты. 
Психофармакологиялык кезеңге дейін психозбен ауратын наукастарды белсенді 
емдеуді дәрілермен емес, коматозды, кызбалык, тырысулык жағдайлармен 
жүзеге асырды. Наукасты осындай төтенше, өмірге кауіпті жағдайға жеткізу 
аркылы ағзаның корғаныс күштерін мобилизациялауға кол жеткізеді, бұл жағдай 
жиі психоз жағдайынан шығуға ыкпал етеді. Барлык шокты әдістер әсері осыған 
негізделген. Бұл емдеу әдісіне шокты жағдай кандай жолмен туғызылғанының 
еш маңызы жок. Мысалы, тырысулык терапияны өткізгенде бастапкыда ағзаға 
камфора немесе коразолдың көп мөлшерін енгізген, кейін келе бұл максатта 
электр тоғын (электро-тырысулык терапия) колдана бастады. Бұл әдістермен 
салыстырғанда, психофармакологиялык терапия дәрілік заттарға, олардың 
аурудың клиникалык көрінісіне сәйкес тікелей әсеріне бағытталған. 
Идеологиялык тұрғыдан бұл фактіге баға беру киын, соматикалык ауруларға 
көрсетілетін медициналык көмектің психиатриялык көмектен ажырататын 
айырмашылыктары жойылды. Бұған дейін аурудың этиологиясы мен патогенезін 
зерттеу аркылы психикалык аурулар соматикалык аурулар шакырған себептер- 
мен шакырылуы мүмкін екендігі, ал соматикалык, психикалык салада да 
күрделенетін патогенетикалык механизмдер түбі бір екендігі дәлелденді, өйткені 
олар адам ағзасының коршаған ортаның колайсыз, зиянды әсерлерінен 
корғанысын және бейімделуін көрсетеді. Осылайша психикалык аурулар мен 
олардың терапиясы жөнінде жаңа білім игеру аркылы адам патологиясының 
жалпы теориясы негізінде психикалык аурулар туралы ілімнің материалдык 
негіздері беки түсті.

Психофармакологияның дамуына байланысты наукастардың козу жағдайын 
басу проблемасы толык шешілді. Қалыптаскан дағды көмегімен кез-келген 
козуды жоюға болады. Көп жағдайда козу жойылған соң наукас жағдайы 
калыпка келеді, оларды тасымалдау, емдеу мүмкіндігі туып, реабилитациялык 
іс-шараларды өткізуге колайлы жағдайлар туады. Қозумен тиімді күресу аркылы 
психикалык наукастардың коғамға зиянды әрекеттерінің каупі азайды.

Психотропты заттар көмегімен екінші және үшінші кезектегі психопрофи
лактика мәселелерін шешуге болады. Психозды ерте аныктау және емдеу 
психопатологиялык симптоматиканы дерттің бастапкы кезеңдерінде үзуге 
мүмкіндік береді, яғни, инициальды кезеңде немесе манифестация сатысында. 
Бұл тосқауылдық (тежеу, басу) терапия стационарда әрбір жеке жағдайға мак- 
сималды кажетті дозада жүргізіледі, ал кейде (наукастың әлеуметтік бейімделуіне 
зиян келтірмес үшін) амбулаторлык жағдайда жүргізіледі. Жедел кезең өткен 
соң, психотропты дәрілердің төмен мөлшерімен сүйемелдеуші терапия алу үшін 
наукас диспансерлік бакылауға шығарылады. Бұл терапия пайда болған ремис- 
сияны тереңдету, болуы мүмкін психоз аскынуының алдын алу және наукастың 
әлеуметтік карым-катынасын жеңілдету үшін кажет. Сүйемелдеуші терапияның
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ұзактығы мен белсенділігі әрбір жеке жағдайда әр түрлі. Кейбір наукастарға 
бұл терапияның 2—3 аптасы жеткілікті, ал кейбіреулерінде ол бірнеше жылға 
созылады, емдеуді токтату немесе дәрі-дәрмектің мөлшерін өздігімен азайту 
наукас жағдайын нашарлатады.

Терапиялык тактиканы белсендендіру, емдеу нәтижелілігінің өсуі психикалык 
аурудың әлеуметтік аспектілеріне әсерін тигізді. Қазір психикалык ауруларды 
дауасы жок дерт ретінде кабылдау түсінігі жойылды. Психиатриялык ауруха- 
налар есінен адаскан бейкүнә жандарға лык толмайтын болды. Наукастардың 
козуын жою аркылы психиатриялык стационарларда колайлы, жайлы жағдай 
жасауға, дәрілік емес терапияны кеңінен колдану (психотерапия, еңбек тера- 
пиясы, музыка терапиясы, емдік дене тәрбиесі және т.б.), наукастардың бос 
уакытын, көңіл көтерулеріне жағдай туғызуға мүмкіндік пайда болды. Кейбір 
стационарлар мен ауруханалар бөлімшелері ашык есік тәртібіне көшті. Пси
хиатр бакылауы мен психиатриялык стационарларға шекаралык психо- 
паталогиялык жағдаймен (невроз, психопатия) наукастар жиі түсе бастады, бұл 
нозологиялык формаларды кеңінен зерттеуге мүмкіндік пайда болды. 
Наукастардың стационарларда емделу мерзімі азайды. Наукаска стационарлык 
және амбулаторлык мамандандырылған жәрдем беру мәселесі бірінші кезекке 
шыкты. Сонымен бірге, психикалык аурулармен күресу бойынша іс-шараларды 
іске асыруда психоневрологиялык диспансерлердің рөлі өсті. Наукастардың 
әлеуметтік бейімделу дәрежесі мен олардың өндірістік кажеттілігі артты.

Уакыт өткен сайын психофармакологиялык терапияның кемшіліктері де 
аныкталды. Психотропты дәрілерге сезімталдығы жок белгілі бір наукастар 
тобының терапиялык резистенттілігі өзекті мәселеге айналды. Мысалы, 
депрессивті наукастар арасында олар 15—30% кұрайды. Резистенттілікті жою 
үшін дәрілердің максималды мөлшері колданылады, бірі екіншісіне, яғни, 
белсендірек түріне алмастырылады, әр түрлі дәрілер үйлестіріліп беріледі, 
оларды парентеральды (инъекция, көктамыр ішіне, тамшылатып) енгізу, емді 
бірнеше күнге күрт токтату аркылы ағзада соматикалык және вегетативті 
өзгерістер туғызады (токтату синдромы), дәрілер мөлшерін өзгертеді (зигзагтар 
әдісі) және т.б. әдістер колданылады. Ем тиімділігін жоғарылатып, резистентілікті 
жою үшін соңғы кезде пиротерапия мен шок әдістері (әсіресе электро тырысулык 
терапия) кеңінен тағайындалуда, оларды колдану психотропты дәрілерді 
колданудың жоғарылау кезеңінде шектелген болатын.

Ем әсеріне канағаттанбау терапияның зияндылығы жөнінде ой туғызады. 
Белсенділігі жоғары психотропты дәрілер жанама әсерлер мен аскынуларға 
әкеледі деген заңдылык бар. Бұл үнемі мінсіз психотропты зат іздеуге итермелейді, 
ал ол зат мынадай талаптарға сәкес келуі керек: айтарлыктай әсер ету күші, 
ұзактығы және психикаға таңдамалы әсері, колдануға колайлылығы. Сол сиякты 
наукастың соматикалык, жалпы жағдайын нашарлатпауы керек және наукастың 
емделуі кезеңінде әлеуметтік ортада бейімделуіне кедергі келтірмеуі тиіс.

Созылмалы аурулармен ауыратын наукастардың наразалығын емге 
психологиялык тәуелділік және көп жылдар бойы күн сайын көп мөлшерде 
дәрі кабылдау кажеттілігі туындатады. Соңғы мәселені пролонгирленген әсер 
көрсететін препараттарға көшу аркылы шешуге болады. Мәселен, модитен-
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депо (фтор-феназин-деканоат) атты нейролептикалык препарат инъекциядан 
кейін 2—4 апта өзінің антипсихотикалык әсерін береді. Тек дәрігер ғана емес, 
наукас та ем тиімді болуы үшін табандылык танытып, көп еңбек етуі керек. 
Бұл табандылык үдемелі ағымдағы психикалык ауруларды белсенді емдеу ба- 
рысында оның тек жасырын колайлы үрдістерін (мысалы, ремиттирлеуші ағымға 
бейімділікті) ғана емес, колайсыз үрдістердің де алдын алуға мүмкіндік береді. 
Ш изофренияның үздіксіз-үдемелі ағымымен наукастардың терапиялык 
ремиссияға ауыскан жағдайлары, ем әсерінен акаулы күйлердегі симпто- 
матиканың кері дамуы, катерлі формалардың психопатологиялык өнімдерінің 
катерсіз (мысалы, гебефренді козудың маниакальды тәрізді козуға көшуі) түрге 
ауысуы сиякты жағдайлар жиі кездеседі. Психофармокологиялык терапия 
канша карапайым болып көрінгенімен, белсенді шокты терапиямен 
салыстырғанда, индивидуалды тәсілді аса талап етеді.

ПСИХОТРОПТЫ ПРЕПАРАТТАРДЫҢ ТЕРАПИЯЛЫҚ  
ТИІМДІЛІК ШЕГІ

Психотропты препараттардың көп түрлілігіне карамастан олар 5 топка топта- 
стырылады: нейролептиктер, антидепрессантар, транквилизаторлар, психостиму- 
ляторлар мен психодизлептиктер. Сонымен катар, нормотимиктер мен ноотроп- 
тарды жеке топка бөледі. Аталған топ препараттарын ажырату 1969 ж. Дүниежүзілік 
денсаулык сактау ұйымының ғылыми тобы ұсынған жүйеге сәйкес келеді.

Нейролептиктер. Нейролептиктік препараттар психотропты заттардың негізгі 
тобын кұрайды. Оған фенотиазин туындылары, раувольфин (резерпин және т.б.) 
препараттары, бутирофенон туындылары (галоперидол, триседил), тиоксан- 
тендер (хлорпротиксен) тағы да баска косылыстар жатады. Фенотиазин 
катарындағы препараттарды оның алифатикалык туындылары (аминазин, 
тизерцин, терален), фенотиазиннің пиперазиндік туындылары (этаперазин, 
френолон), пиперидиндік туындылары (неулептил т.б.) біріктіреді.

Нейролептиктер әсерінің ең маңызды нәтижесі антипсихотикалык эффект 
болып табылады. Бұл эффект козу, мазасыздык жағдайын, эмоционалды 
күйзелісті басу және таңдамалы түрде — сандырак, галлюцинация, кататониялык 
және психоздың т.б. көріністерін препараттың жалпы седативті әсері аркылы 
емдеуге кол жеткізіледі. Фенотиазиннің алифатикалык туынд^іларының 
седативті әсері өте күшті, сондыктан олар орталыктык-босаңсытушы нейро
лептиктер деген атау алды.

Аминазин мен тизерцин кабылдаған наукастарға әлсіреу, тежелу, кейде 
аффективті блокада дәрежесіне дейін жететін талпыныстардың төмендеуі, 
ұйкышылдык тән. Фенотиазиннің алифатикалык туындыларының бұл касиеттері 
психикалык наукастар козуын басуда жоғары әсер береді. Тизерцин депрессивті 
наукастардың козуын тежеуде артыкшылык көрсетеді, өйткені препараттың 
өзі депрессия туғызбайды және оны күшейтпейді. Қоркыныш сезімін басуда 
тизерцин сиякты, бірак жұмсағырак терален препараты әсер етеді. Бұл пре
параттар ұйкысыздык, абстиненция жағдайында алкогольді мотивацияны басу 
үшін және кұсуға карсы, ауру сезіміне карсы колданылады.
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11.1 -кесте. Нейролептиктердің негізгі химиялык кластары (Н.М. Жариков, 
Ю.Г. Тюльпин, 2000)

Химиялық құрылысы Препараттар
Фенотиозиндер.
• Алифатикалык. • Хлорпромазин (аминазин1, ларгактил).

• Левомепромазин (тизерцин, нозинан).
• Алимемазин (терален).
• Дипразин (пипольфен).

• Пиперазиндік. • Трифлуоперазин (трифтазин, стелазин, тразин).
• Перфеназин (этаперазин).
• Тиопроперазин (мажептил).
• Флуфеназин (модитен).
• Метофеназин (френолон).

• Пиперидиндік. • Тиоридазин (сонапакс, меллерил).
• Перициазин (неулептил).
• Пипотиазин (пипортил).

• Бутирофенондар. • Галоперидол (галдол, сенорм).
• Трифлуперидол (триседил).
• Дроперидол.
• Мельперон (эунерпан).
• Пипамперон (дипиперон).

• Дифенилбутилпиперидиндер.А • Пипозид (орап).
• Пенфлюридол (семап).
• Флушпирилен (имап).

• Тиоксантендер. д • Хлорпротиксен (тарактан).
• Тиотиксен (наван).
• Флюпентиксол (флюанксол).
• Зуклопентиксол (клопиксол).

• Бензамидтер. • Сульпирид (эглонил, догматил).
• Тиаприд (типридал).
• Сультоприд (топрал).
• Метоклопрамид (церукал, реглан).

• Индол туындылары.
• Дибензодиазепин.
• Дибензокзасепин.
• Тиенобензодиазепин.
• Бензисоксазол туындылары.
• Дибензотиазепин

• Карбидин.
• Клозапин (азалептин, лепонекс).
• Локсапин (локсапак, локситан).
• Оланзапин (зипрекса).
• Рисперидон (рипердал, рисполепт).
• Кветиапин (сероквель)

Бұл аталған әсерлер эффектісін баска да нейролептиктік препараттардан 
табуға болады. Олар алифатикалык туындылармен салыстырғанда үнемі әр түрлі 
дәрежедегі белсендендіруші әсер береді. Бұл әсер әсіресе, терапияның бастапкы 
сатысында және аз мөлшерде колданылса, айкынырак көрініс береді. Галопе- 
ридол, стелазин, триседил, мажептил кабылдаған наукастарда бастапкы кезеңде 
кейде жағдайдың ушығуы байкалады, ол мазасыздык пен үрейдің күшеюімен 
көрінеді, бұл кезде препараттың антипсихотикалык әсері көрініп үлгермей, 
ынталандырушы әсері басым болады. Мажептил мен триседил сиякты пре-
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11.2 -кесте. Нейролептиктер тағайындауға негізгі көрсеткіштер (Н.М. Жариков, 
Ю.Г. Тюльпин, 2000)

Көрсеткіштер Қолданылатын препараттар

Психомоторлы козуды басу, седация, психозбен ауыра- 
тын наукастардағы ұйкысыздыкты емдеу.

• Аминазин.
• Тизерцин.
• Хлопротиксен.
• Азалептин.
• Дроперидол.
• Клопиксол.

Өнімді психотикалык симптоматиканы басу (сандырак, 
галлюцинацияларды).

• Галоперидол.
• Трифтазин.
• Триседил.

Қатерлі шизофрениялык үрдіс үдемелілігін тежеу, 
аурудың жедел ұстамасын үзу.

• Азалептин.
• Мажептил.
• Этаперазин.
• Триседил.
• Пипортил.
• Рисполепт.
• Зипрекса.

Апатико-абулиялык акаудың жеңіл көріністерімен 
және невроз тәрізді симптоматикамен наукастарды 
белсендендіру.

• Френолон.
• Модитен.
• Эглонил.
• Флюанксол.
• Карбидин.

Органикалык аурулар нәтижесіндегі психопатиялар- 
мен, невроздармен және жүріс-тұрыс бұзылыстарымен 
наукастардың жүріс-тұрысын коррекциялау.

• Сонапакс.
• Неулептил.
• Терален.
• Этаперазин.
• Эглонил.

Созылмалы психоздар кезіндегі сүйемелдеуші терапия 
(ұзак әсерлі препараттар).

• Модитен-депо.
• Галоперидол-деканоат.
• Клопиксол-депо.
• Семап.
• Орап.
• Имап.

Үрейлі және ажитацияланған депрессия емі • Тизерцин.
• Эглонил.
• Хлорпротиксен.
• Сонапакс

параттарды кабылдағанда наукастар белсенділігі тітіркенгіштікпен және 
эксплозивті реакциямен көрінеді. Жағдай емге аминазинді косканда тұрактанады.

Нейролептиктермен курстык емдеу олардың негізгі касиеттерін ескере 
отырып жүргізіледі. Фенотиазиннің алифатикалык туындыларының орталыктык- 
босаңсыту әсері болғандыктан, оларды күшті козу жағдайындағы наукастарға 
тағайындаған дұрыс; ступор, апато-абулиялык жағдайдағы наукастарға оның 
әсері жок. Шизофренияның карапайым формасымен ауыратын наукастарға 
аминазинді тек уакытша, симптоматикалык ем ретінде ғана тағайындайды. 
Кейін баска препараттарға көшу кажет. Егер нейролептиктерді антипсихотикалык
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11.3 -кесте. Антидепрессанттардың негізгі класстары (Н.М. Жариков, Ю.Г. Тюль- 
пин, 2000)

Моноаминоксидаза ингибиторлары

Селективті емес кайтымсыз. 
Гидразин туындылары.
• Ипразид.
• Ниаламид (нуредал). 
Гидразиндік емес.
• Фенелзин (нардил).
• Изокабоксазид (марплан).
• Транилципромин (трансамин).
• Индопан

Селективті кайтымды (А типінің). 
Моноциклдік.
• Бефол.
• Моклобемид (аурорикс). 
Төртциклді.
• Пиразидол.
• Инказан.
• Тетриндол

Моноаминдердің кері қармалуының ингибиторлары

Селективті емес.
Үшциклді антидепрессанттар.
• Имипрамин (мелипрамин, имизин).
• Амитриптилин (триптизол).
• Кломипрамин (анафранил, гидифен).
• Доксепин (синекван).
• Опипрамол (инсидон).
• Пипофезин (азафен).
• Тимепримин (герфонал, сюрмонтил)

Норадреналин қармалуының селективті 
ингибиторлары.
• Мапротилин (лудиомил)
• Фторацизин
• Амоксапин
• Дезипрамин (петилил)
Серотонин қармалуының селективті инги
биторлары:
• Флюоксетин (прозак, продеп, портал)
• Сертралин (золофт)
• Пароксетин (паксил)
• Флювоксамин (феварин)
• Тразодон (триттико)
• Циталопрам (ципрамил)
Дофамин қармалуының селективті ингиби- 
торлары:
• Бупропион (велбутрин)

Өзге эсер ету механизмі бар антидепрессанттар

Миансерин (миансан, леривон, толвон) пресинапстык а 2-адренорецепторларын 
тежейді.
Тианептин (коаксил) Серотониннің кері кармалуын жеңілдетеді, дофамин және нора- 
дреналин алмасуына әсер етпейді.
Адеметиониндер (гептрал) жалпы метаболикалык және гепатопротекторлык әсер 
көрсетеді

әсерлерінің күші бойынша салыстырса, онда препараттар катары былай орна- 
ласар еді: аминазин — трифтазин — галоперидол — триседил — мажептил. 
Антипсихотикалык әсері бойынша аталған аминазиннен мажептилге дейінгі 
препараттар жалпы және таңдамалы белсенділіктері бойынша өсе түседі.

Антидепрессантар. Антидепрессанттар тағайындаудағы басты көрсеткіш — 
әр түрлі этиологиялы көңіл-күйдің тұракты төмендеуі (депрессия) болып та
былады.

Бұл топка моноаминоксидазаның ингибиторлары (нуредал, инджопан), 
әр түрлі химиялык заттардың үшциклдік туындылары (имипрамин, тримепра- 
мин, анафранил, фторацизин, азафен, триптизол, нортриптилин,, амитрипти- 
лин), тетрациклдік препараттар (лудиомил, пиразидол, инказан), бензепин
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туындылары (новерил, инсидон) жатады. Антидепрессанттардың психотропты 
белсенділік спектрі олардың негізгі касиеттерінің косылысы аркылы кұралады: 
тимоаналептикалык әсері (антидепрессанттык әсері), ынталандырушы және 
седативті әсерлері. Тимоаналептикалык әсері депрессивті симптоматиканың 
редукциясымен көрініс береді: мұңды көңіл-күй, депрессивті сандырак, 
психикалык анестезия және де депрессияның соматикалык көріністері — іш 
кату, тәбет төмендеуі. Антидепрессанттардың ынталандырушы эффектісі 
тежелудің азаюы, сергектіктің пайда болуы, әрекетке талпыныстың пайда бо
луы аркылы көрінсе, седативті әсері — үрей, мазасыздык, коркыныштың аза- 
юымен, ұйкының реттелуімен көрінеді.

Антидепрессанттардың аталған касиеттері сандык жағынан әр препаратта 
әр түрлі дәрежеде байкалады, осылайша препараттың психотропты белсенділігінің 
индивидуалды профилі туады. Моноаминоксидаза ингибиторлары (МАО) 
деңгейі бойынша антидепрессивті эффектіге жакын үлкен ынталандырушы әсер 
береді; бұл кезде седативті компонент өте төмен дәрежеде болады. Нәтижесінде 
МАО ингибиторлары үрейлі-депрессивті бұзылыстары бар наукастарда үрей 
және ажитацияны күшейтеді, депрессивті-параноидты синдром кезінде 
сандыракды симптоматиканы ауырлатады, маниакальды-депрессивті психозбен 
ауыратын наукастардың депрессия фазасынан маниакальды фазаға ауысуына 
ыкпал етеді, бірак, тежелген және апатиялык депрессия мен субдепрессивті 
жағдайдағы наукастарға тиімді әсер етеді. МАО ингибиторлары аскындырған 
бұзылыстар кезінде амитриптилин тағайындаған дұрыс. Бұл препараттың 
тимоаналептикалык (антипсихотикалык) әсері күшті, айкын седативті және 
үрейге карсы әсері, әлсіз ынталандырушы әсері бар. Амитриптилинмен туыстас 
триптизол, нортриптилин препараттарының ынталандырушы касиеттері 
айкынырак. Айкын тимоаналептикалык әсердің жеңіл седативті және әлсіз 
ынталандырушы әсермен бірге жүруі төртциклді антидепрессанттар — лудиомил 
және пиразидолға тән. Бұл препараттардың тепе-тең әсері олардың көрсетілім 
шеңберін кеңейтеді. Пиразидолдың холинолитикалык әсер көрсетпегендіктен 
(ол әсер үшциклді препараттарға тән) оны колдану шеңбері одан әрі кеңейе 
түседі, нәтижесінде ол куык және ішек атониясымен, куык асты безі гипертро- 
фиясымен, глаукомамен, жүректің ишемиялык ауруымен, гипертониялык ау- 
румен ауыратын наукастардың жағдайын нашарлатпайды.

Антидепрессанттардың ынталандырушы касиеттерінің төмендеу тәртібі 
мынадай: МАО ингибиторлары — дезипрамин — нортриптилин — имипрамин 
(мелипрамин, тофранил) — новерил — траусабун — амитриптилин — триме- 
прамин — хлорпротиксен — тизерцин. Ал седативті әсері осыған кері тәртіппен 
орналасады; седативті әсер хлорпротиксенде (тизерцин әсерімен катар дерлік), 
тимепраминде айкынырак, триптизолда едәуір төмен, протриптилинде, нор- 
триптилинде, дезипраминде және МАО ингибиторларында аныкталмайды.

Сератониннің кері кармалуының селективті ингибиторлары — (флюоксетин, 
сертралин, паксил) салыстырмалы түрде, жаңа дәрілік заттар. Олардың тиімділігі 
үшциклді антидепрессанттармен салыстырылады: емді бастаған уакыттан 
2—3 аптадан кейін депрессия белгілері жоғала бастайды. Жанама әсерлері ауыз 
кұрғауымен шектеледі, кейде жүрек айну, бас айналу байкалуы мүмкін. Кез



194 XI Тарау. Психикалық науқастар терапиясының негіздері

11.4 -кесте. Антидепрессивті әсері бар препараттардың седативті және психоынта- 
ландырушы әсерінің айкындылығы (Н.М. Жариков, Ю.Г. Тюльпин, 2000)

Седативті Балансты Ынталандырушы

• Фторацизин. • Лудиомил. • МАО кайтымсыз ингиби-
• Герфонал. • Коаксил. торлары.
• Доксепин. • Золофт. • Сиднофен.
• Амитриптилин. • Паксил. • Аурорикс.
• Миансерин. • Пиразидол. • Велбутрин.
• Амоксапин. • Кломипрамин. • Флюоксетин.
• Азафен. • Венлафаксин • Дезипрамин.
• Тразодон. • Нортриптилин.
• Феварин. • Мелипрамин.
• Опипрамол • Цефедрин.

• Бефол.
• Инказан.
• Гептрал

келген жас кезеңінде колданылады. Ерекше әсеріне тәбетті басуын жаткызуға 
болады (семіздікті емдегенде). Бұл топ заттарының артыкшылығы: колдану 
карапайымдылығы (максималды әсер болуы үшін күніне 1 немесе 2 таблетка- 
ны бір рет кабылдау жеткілікті) және токсикалык әсерінің төмендігі 
таңдандырады (өмірге кауіпсіз препараттың 100 есе дозасын кабылдаған жағдай 
болған). МАО ингибиторларымен бірге колдануға болмайды. Соңғы жылдарда 
антидепрессанттарды жиі жабыскак коркыныштар және паникалык шабуылдар 
емінде колдануда. Үрей ұстамалары кезінде сератониннің кері кармалуының 
селективті ингибиторлары мен кломипрамин (анафранил) аса тиімді.

Депрессия емінде колданылатын ынталандырушы әсері бар заттарды колдану 
үрей күйін күшейтіп, өзіне-өзі кол жұмсау (суицид) кауіптілігін жоғарылатуы 
мүмкін. Галлюцинаторлы-сандырактык симптоматикаменсы бар наукастарда 
антидепрессанттарды колданғанда психоз өршуі мүмкін, сондыктан сактыкпен, 
нейролептиктермен бірге тағайындалуы кажет.

Транквилизаторлар (анксиолитиктер). Анксиолитикалык әсер деп осы топ 
препараттарыньщ үрей, ішкі кернеліс, мазасыздыкты тиімді басу кабілетін түсінеміз. 
Аталған әсер ұйкыға кетуді жеңілдеткенімен, ұйкы шакыратын әсердің синонимі 
ретінде карастырылмауы керек, өйткені наукастарды тыныштандыру әркашан 
ұнкышылл^ткпен бірге жүрмейді, кейде керісінше, белсенділік жоғарылайды.

Транквилизаторлардың әсер ету нүктесі казіргі кезде ГАМҚ-рецептордан, 
бензодиазепиндік рецептордан және хлорлы каналдан тұратын хлор-ионды 
рецепторлык кешен болып есептеледі. Транквилизаторлардың басты өкілі бен- 
зодиазепиндер болғанымен, хлор-ионды рецепторларға әсер ететін кез келген 
транквилизатор ретінде карастырылады. Транквилизаторлардың бензодиазепиндік 
рецепторларға жоғары таңдамалы троптылығы жанама әсерлерінің төмендігін, 
екінші жағынан психотропты белсенділік спектрінің аса тарлығын көрсетеді.

Бұл топка әр түрлі химиялык препараттар жатады: бензодиазепин туынды
лары (элениум, седуксен, тазепам, рудотель, феназепам және т.б.), пропанди- 
ол карбаматтары (мепротан), дифенилметан туындылары (амизил), тағы да 
баска химиялык косылыстар.
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11.5 -кесте. Транквилизаторлардың негізгі кластары (Н.М. Жариков, Ю.Г. Тюль- 
пин, 2000)

¥йқы шақыратын 
заттар

Седативті эсері 
айқын заттар

Жеңіл 
белсендендіруші 
эсері бар заттар

Тырысуға қарсы 
эсері бар заттар

Бензодиазепин туындылары

• Нитразепам (ра
дедорм, эунок- 
тин).

• Флунитразепам 
(рогипнол).

• Триазолам (халь- 
цион).

• Норальразолам 
(эстазолам).

• Мидазолам (дор- 
микум).

• Бротизолам (лен- 
дормин).

• Флуразепам.
• Темазелам (сиг- 

нопам)

• Хлордиазепоксиз 
(элениум, либракс, 
хлозепид, либриум).

• Феназепам.
• Лоразепам (ати- 

ван, тавор, мер- 
лит).

• Оксазепам (тазе- 
пам, нозепам).

• Бромазепам (лек- 
силиум, лексотан)

• Диазепам (сиба- 
зон, седуксен, ре- 
ланиум, валиум).

• Мезапам (рудо- 
тель, нобриум).

• Алпразолам (кса- 
накс, альзолам)

• Клоназепам 
(антелепсин, ри-
вотрил).

• Клобазам (фри- 
зиум).

• Клоразепат 
(транксен)

Бензодиазепиндік емес заттар
• Зопиклон (имо- 

ван).
• Золпидем (ива- 

дал).
• Мепротан (ме

пробамат)

• Мебикар • Грандаксин.
• Триоксазин

• Барбитураттар.
• Карбамазепин

Транквилизаторлармен терапия шекаралы психикалык патологияны 
кұрайтын бұзылыстардың кең диапазонында тиімділік көрсетеді. Бұл препа- 
раттардың әсер ету саласы психиканың шамадан тыс және диссоцирленген 
реакциясы, стрестік ситуациялардың психопатологиялык салдары, әр түрлі 
тұлғалык декомпенсациялар, тұлғаның аномальды дамуы және де бастапкы 
және кейінгі психотикалык симптоматика, баскаша айтканда, шеткі шекарасы 
бір жағынан нормамен, екінші жағынан айкын психотикалык күймен шектел- 
ген жағдайлар болып табылады. Транквилизаторлар әсерінің бірнеше негізгі 
түрлері аныкталды: транквилизаторлык, седативті, ұйыктатын, тырысуға карсы 
(антипароксизмальды), миорелаксациялык, белсендендіруші. Әсерлерінщ 
ішінен транквилизаторлык әсер басымдылык көрсетеді, ол тынышталумен, 
стрестік жағдайларға төзімділіктің жоғарылауымен, конфликтілі жағдайларда 
адаптацияның жаксаруымен көрінеді. Ағзаға ұзак уакыт бойы транквилизатор- 
ларды енгізсе, седативті, антипароксизмальды және миорелаксациялык 
әсерлерге толеранттылык дамуы байкалады, бірак транквилизаторлык әсерге 
әдеттену болмайды.

Транквилизаторлар транквилизаторлык әсерінің күші және баска да 
эффектілері бойынша ерекшеленеді. Ең белсенді әсер көрсететіндері — фена-
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зепам, лоразепам. Олардың транквилизаторлык және седативті әсері анти- 
психотикалык дәрежеге дейін жетеді; әсерінің баска да эффектілері айтарлыктай 
айкын. Күші жағынан бұл препараттардан тазепам, элениум, рудотель және 
баска препараттар төмен тұрады. Триоксазиннің миорелаксациялык әсері жок, 
белсендендіру әсері күштірек, сондыктан ол күндізгі тыныштандыратын зат 
ретінде колданылады. Грандаксиннің белсендендіруші әсерінің күштілігі 
соншалык, ол өзі козу мен ұйкысыздыкка әкелуге кабілетті; осыған байланы- 
сты кейбір авторлар оны психоэнергетикалык препараттарға жаткызады. 
Нитразепамның ұйыктату әсері күшті болса, клоназепамның тырысуға карсы 
әсері басым.

Транквилизаторларды тағайындаудың басты көрсеткіші — невроздык және 
невроздар шеңберінде өтетін астениялык, диссомниялык, обсессивті- 
фобиялык, ипохондриялык, истериялык, үрейлі-депрессивті жағдайлар, пси- 
хопатиялар, реактивті жағдайлар, циклотимия, баяу ағымды шизофрения 
немесе шизофрениялык ремиссия, бас миының органикалык закымданулары 
сиякты невроз тәріздес бұзылыстардың кең шеңбері болып табылады. Ш и
зофрениямен ауыратын наукастардағы психотикалык үрейлі синдромдар 
кезінде транквилизаторларды жеке дәрілік зат ретінде немесе нейролептик- 
термен және антидепрессантармен бірлестіріп колданады. Сонымен бірге, 
транквилизаторларды дисфориялык бұзылыстары бар эпилипсиямен ауыратын 
наукастарда және алкоголизмнен зардап шегетін наукастардағы абсти- 
ненцияны ң психикалык ж әне соматовегетативті көріністерін басуға 
тағайындалады. Транквилизаторлардың вегетативті-тұрактандырушы және 
антипароксизмальды әсері жүрек ритмі бұзылған (жыбырлағыш аритмия), 
климактерикалык бұзылыстармен, гипоталамикалык криздермен ауыратын 
наукастарға пайдалы болып табылады.

Психостимуляторлар. Ынталандырушы әсері бар препараттар өзінің 
химиялык кұрылымы бойынша әртекті. Психиатриялык тәжірибеде оларды 
колдану шектеулі, өйткені психикалык бұзылыстардың негізінде жүйке жасу- 
шалары кызметінің күшеюі емес, керісінше, олардың әлсіреуі жатыр. Психо- 
стимуляторларды кабылдау астенизациямен бірге жүретін кұбылыстарды ала- 
статады: шаршау сезімі, әлсіздік, гиподинамия, ұйкы және демалыс кезіндегі 
тершеңдік. Психостимуляторлар әсері нәтижесінде күш ағыны, моторлы 
белсенділіктің көтерілуі, интеллектуалды үрдістердің жеңілдеуі, кейде эйфория 
көрінеді. Психикалык наукастарда бұл препараттарды колданғаннан біраз 
уакыттан соң, кейде бірден продуктивті психопатологиялык симптоматика 
(сандырак, галлюцинация) өршуі байкалады, үрей, мазасыздык, тітіркенгіштік, 
ұйкы бұзылысының ауырлауы бакыланады. Ең жиі колданылатын түрі ретінде 
ноотропил (пирацетам), сиднокарб, энцефабол, кофеин, женьшень, лимонникті 
атауға болады. Психостимуляторларды нарколепсия, энурез, нейролептиктер- 
мен ұзак емдеу нәтижесіндегі адинамияға карсы, соматикалык, церебральды- 
органикалык және баска да себептерден туындаған невроз және невроз тәрізді 
жағдайдағы наукастардағы гипостения ^былыстарын жоюға, шизофрениямен 
ауыратын наукастарда апатиялык постпроцессуальды жағдайларда және 
терапияға резистенттілікпен монотонды ағымдағы симптоматиканы ыдыратуға
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жиі колданылады. Бұл препараттар интеллектуалды-мнестикалык төмендеуі 
бар егде жастағы адамдардар реабилитациясы үшін тиімді.

Психофармакологиялык, терапияның жанама әсері мен аскынулары үнемі 
кездеседі. Жанама әсер — препарат әсерінің негізгі механизмінің көрінісі, ал 
аскынулары — жанама әсерлердің жайсыз салдары. Мысалы, аминазиннің 
адренолитикалык әсері бар. Егер осы әсері мида ретикулярлы формация 
деңгейінде өтсе, онда импульсацияның бір бөлігі тежеліп, наукас тыныштана- 
ды (негізгі психофармакологиялык әсері, егер ол кан тамыр деңгейінде болса, 
ортостатикалык кұбылыс дамиды (жанама фармакологиялык әсері). Бұл кезде 
наукас кұлап, бас-ми жаракатын алуы мүмкін (аскынуы). Жанама әсерлер мен 
аскынулар соматикалык, неврологиялык және психикалык болуы мүмкін.

Соматикалык жанама әсер ретінде ауыз куысы мен мұрындағы кұрғауды, 
әсіресе, нейролептиктермен емдеудің бастапкы сатысында мүшелердің канмен 
камтамасыз етілуінің жеткіліксіздігіне компенсаторлы реакция ретіндегі 
ортостатикалык коллапс, артериальды гипотония, тахикардия және т.б. атауға 
болады (бұлар аминазин және тизерцинмен емдегенде айкын көрініс береді). 
Аталған кұбылыстардың барлығы дәрі мөлшерін азайткан кезде төмендейді. 
Жиі сұйыктык кабылдау (бір-екі жұтым), ауызды және мұрын кілегей 
кабыктарын шабдалы не зәйтүн майымен жалату, ауызды сумен шаю ұсынылады. 
Ортостатикалык кұбылыстар кезінде кофеин, кордиаминді енгізіп, төсектен 
тұрғызбайды. МАО ингибиторлары немесе баска антидепрессантарды мөлшерден 
көп кабылдаған кезде артериалды кысым көтеріліп, жүректің жиі соғуы, бас 
айналу байкалады. Мұндайда антидепресантарды кабылдауды токтатып, 2—3 күн 
төсектік тәртіп, тәулігіне 25—50 мг аминазин инъекциясы, витаминді терапия 
жүргізілуі керек. Психотропты дәрілер асказан-ішек жүйесіне де кері әсер етіп, 
гастрит, энтерит, колит, тәбеттің бұзылуы, гингивит, стоматит байкалады. Бұл 
аталғандар аллергиялык негізде дамуы мүмкін. Егер аллергиялык немесе 
токсико-аллергиялык гепатит байкалса, психофармакологиялык терапияны 
токтату керек. Аллергиялык реакциялар терідегі бөртпелер (есекжем, дерматит, 
экзема және т.б.), ісінулер, артриттер түрінде көрініс береді. Барлык аллергиялык 
реакциялар дәрігердің катаң бакылауын талап етеді. Фенотиазиннің 
алифатикалык туындыларын тағайындағанда тромбоздарға бейімділік 
байкалады, ал нейролептиктермен, антидепрессанттармен ұзак уакыт емдеу 
кандағы өзгерістерге әкеледі: анемия, лейкопения, агранулоцитоз, тромбо- 
цитопения. Мұндай патология емге салыстырмалы немесе абсолютті карсы 
көрсеткіш болып табылады. Эндокринді өзгерістер (етеккір циклі, либидо 
өзгерісі, аменорея, гинекомастия, лакторея), көру мүшелері тарапынан өзгерістер 
(аминазин немесе тизерцинді ұзак колданғанда миоз, мидриаз, аккомодация 
бұзылысы, мүйізді кабат пигментациясы, тиоридазинмен емдегенде ретинопа
тия) болуы мүмкін.

Неврологиялык жанама эсерлер экстрапирамидалык кұбылыстарға байланы
сты. Бұл гипокинетикалык, гиперкинетикалык немесе дискинетикалык 
бұзылыстар болуы мүмкін. Гипокинетикалык бұзылыстар паркинсонизм 
кұбылыстарымен байланысты және бұлшыкет ригидтілігімен, сіресумен, 
кимылдың баяулауымен байланысты көрінеді. Наукастардың бет-бейнесі маска
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тәріздес, көз жыпылыктауы сирек, көзі кеңінен ашылған, карашыктары 
тарылған, саливация жоғары, беті майланған, тремор, куыршак жүрісі 
бакыланады. Гиперкинез бүкіл дененің бұлшыкеттерін немесе жеке бұлшыкет 
топтарын, мысалы, тіл, мойын, көз айналысындағы және т.б. камтуы мүмкін. 
Акатизияларда бір орында отыра алмау жиі байкалады. Дискинезия моторлы 
криздермен жүреді (экситомоторлы криздер, торсионды спазм және т.б.). 
Экстрапирамидалык бұзылыстар кезінде негізгі емді корректорларды — 
антипаркинсондык заттарды, ноотроптарды бірге тағайындаумен жүргізеді, 
криздер кезінде кофеин, В тобы дәрумендері, седуксен инъекциясы 
тағайындалады.

Психикалык жанама әсерлер психотропты дәрі-дәрмектердің көп мөлшерін 
колданғанда пайда болады. Нейролептиктермен емдеу барысында нейро- 
лептикалык депрессия жиі байкалады. Дәрінің мөлшерін азайту, ноотроптар 
мен антидепресанттарды тағайындау наукас жағдайын жеңілдетеді. Ынталан
дырушы антидепрессанттарды, әсіресе, МАО ингибиторларын колдану кезінде 
депрессия жағдайынан маниакальды күйге ауысу орын алады, сондыктан ней- 
ролептиктер немесе литий препараттарын тағайындау кажет болады. Нейро- 
лептиктерді антидепрессанттармен, стимуляторлармен және антипаркинсондык 
дәрілермен (барлығын үлкен дозада) біріктіруде дәрілік делирий дамиды. 
Емдеуді токтатып, дезинтоксикациялык терапия өткізу кажет, транквилиза- 
торлар тағайындау көрсетілген.

Психодизлептиктер (баскаша айтканда психотомиметикалык заттар, галлю- 
циногендер). Оған лизергин кышкылының диэтиламиді — ЛҚД (ЛСД), меска
лин, псилоцибин және т.б. жатады. Дәрілер ғылыми максатта, психотикалык 
жағдайлардың моделін жасау үшін колданылады, наукастарды емдеуге пайда- 
ланылмайды.

Көңіл-күйді тұрақтандыратын препараттар (нормотимиктер)
Көбінесе литий карбонаты, кейде оксибутират және т.б. колданылады. Негізгі 

көрсетілімдері — маниакальды козуды басу, және маниакальды-депрессивті 
психозбен ауыратын наукастардағы аффективті және шизоаффективті 
ұстамалардың профилактикасында, рекуррентті немесе тон тәрізді шизофре- 
ниямен ауыратын наукастарда колданылады. Литий тұздары баска ем түрлері 
нәтижесіз болған кезде эффект береді. Наукас канының сарысуындағы литий 
кұрамына бакылау жүргізген жағдайда тәулігіне 0,3—2 г болуы керек. Литий 
концентрациясы 1 мэкв/л жеткенде, бірак 1,6 мэкв/л жоғары болмағанда, ем 
тиімді болады. Ем ұзак уакыт жүргізілуі кажет — айлар, жылдарға созылады. 
Жоғары шөлдегіштік және тремор — препараттың шамадан тыс кабылданғанының 
алғашкы клиникалык белгілері.

Шамадан тыс дозасын кабылдағанда полиурия, кол треморы, диспепсия, 
ауыздағы жағымсыз дәм, ұйкышылдык, бас ауырулары, калканша безі кызметінің 
бұзылысы жылдам дамиды. Сондыктан, литий мөлшерін апта сайын бакылап 
отыру кажет (кан плазмасындағы кұрамын). Аффективті фазалардың профи- 
лактикасы үшін әдетте 0,6—0,9 ммоль/л жеткілікті. Жедел манияны емдеуде 
концентрациясын 1,2 ммоль/л дейін жеткізуге болады, дегенмен, соңғы жыл-
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дарда мания еміне нейролептиктер жиі колданылады (галоперидол). Литий 
кабылдау кезінде тұз бен сұйыктык кабылдануын, диурезді катаң кадағалау 
керек (препарат концентрациясының тербелістерін болдырмас үшін).

Литий тәріздес әсер бірнеше жылдар бұрын кейбір тырысуга карсы заттар- 
дан да табылған — карбамазепиннен (тегретол, финлепсин) және вальпроат 
кышкылының тұздарынан (депакин, конвулекс). Бұл препараттардың 
терапиялык шеңбері кең, седативті әсер етеді, бірак олардың литий тұзымен 
салыстырғандағы тиімділігі әлі толык шешімін таппады.

Тырысуға царсы заттар. Бұл заттар дәстүрлі түрде психотропты препараттарға 
жаткызылмайды, бірак, психиатрияда жиі колданылады. Олардың көпшілігінің 
психотропты әсері бар (седативті, транквилизаторлык). Тырысулык ұсатамалар 
кезінде артыкшылык танытатын, тырысусыз пароксизмдер кезінде колданылатын 
(кіші ұсатамалар, амбулаторды автоматизмдер) және әмбебап әсерлі препарат- 
тарды ажыратамыз.
11.6 -кесте. Тырысуға кырсы заттардың негізгі кластары (Н.М. Жариков, Ю.Г. Тюль-
пин, 2000)

Тырысулық ұстамалардың алдын алу үшін қолданылатын препараттар

Барбитураттар.
• Фенобарбитал.
• Бензонал.
• Гексамидин (примидон)

Гидантоин туындылары. 
• Дифенин (фенитоин)

Баскалар.
• Хлоракон (бекламид).
• Метиндион.
• Вигабатрин.
• Габапентин

Тырысусыз пароксизмдердің алдын алу үшін қолданылатын препараттар

Сукцинимидтер.
• Этосуксимид (суксилеп, 

пикнолепсин).
• Пуфемид

Оксазолидиндік.
Триметин

Бензодиазепиндік.
• Клоназепам 

(антелепсин).
• Клобазам (фризиум).
• Клоразепат (транксен)

Әмбебап әсерлі препараттар

Иминостильбендер. 
Карбамазепин1 (финлеп
син, тегретол).
• Окскарбазепин (трилеп- 

тал)

Вальпроат кышкылының 
тұздары.
• Ацедипрол
• Депакин
• Конвулекс

Фенилтриазиндер.
• Ламотриджин (ламиктал)

Тырысуға карсы терапия жүргізгендегі негізгі принцип фармакологиялык 
заттарды ұзак және үздіксіз кабылдау болып табылады. Үзак уакыт пароксизм- 
дер бакыланбағанда (3 жылдан кем емес) препаратты біртіндеп алып тастау 
керек (бірнеше ай деңгейінде), карсы жағдайда ауру күрт өршуі мүмкін.

Жиі кездесетін жанама әсері седативті әсер болып табылады, оны азайту 
үшін барбитураттар ынталандырушы заттармен бірге колданылады (мысалы, 
фенобарбиталды бромизовалмен, кофеинмен және кальций глюконатымен, 
олар мына препараттар түрінде болады: глюферал, паглюферал, Серейский 
коспасы, немесе кұрамында фенобарбитал және норпсевдоэфедрині бар фа- 
ли-лепсин препараты). Бензонал, ламиктал және дифениннің седативті әсері
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аз. Эпилепсияға карсы терапияда жиі әлсіздік, бас ауырулары, жүрек айну 
байкалады. Тырысуға карсы препараттардың көпшілігі фоль кышкылының 
алмасуын бұзады, макроцитарлы анемия осымен байланысты. Жиі терілік 
бөртпелер бакыланады. Дифенин колданғанда, кызыл иек гиперплазиясы 
және гирсутизм бакыланады. Карбамазепин, этосуксимид және триметин 
кейде лейкопения және агранулоцитоз шакырады. Этосуксимид және три- 
метин үлкен тырысулык ұстамаларға әкелуі мүмкін. Тырысуға карсы препа- 
раттар өзара жаксы әсерлесе бермейді: соның ішінде, карбамазепин және 
барбитураттар дифенин тиімділігін төмендетеді, вальпроаттардьщ гепа- 
тотоксикалык әсері барбитураттармен, карбамазепинмен, антелепсинмен 
және дифенинмен бірге колданғанда артады. Осыған байланысты соңғы 
жылдарда бір препаратпен монотерапия жүргізу артыкшылығы көрінуде. Кез 
келген тырысуға карсы препаратты колданғанда, бауыр кызметін үнемі 
бакылап отыру кажет.

Үйцысыздыцтың дәрілік емі. ¥йкы бұзылысы психиатриялык және жалпы 
соматикалык тәжірибеде ең жиі кездесетін шағым болып табылады. ¥йкысыздык 
себебі және түзілу механизмі әркилы. Терапияға дифференциалды көзкарас 
дәрігердің дәрілік заттар тағайындауы кезінде негізгі дерт сипатын, ұйкы 
бұзылысының накты ерекшеліктерін және препараттың фармакологиялык 
ерекшеліктерін ескеруін білдіреді.

¥йкысыздык емінде транквилизаторлар жиі колданылады. Олар кауіпсіз, 
түнгі ұйкы кұрылымына әсері аз, жылдам және сенімді әсер береді. Кейбір 
транквилизаторлардың метаболизмінің өте баяулығын, кумуляцияға бейімділігін 
ескеру кажет (нитрозепам, феназепам, рогипнол), бұл күндізгі уакытта да 
ұйкышылдык пен әлсіздіктің бакылануына алып келеді. Осыған байланысты 
соңғы кезде жартылай шығу кезеңі кыска заттар жиі колданылады (триазолам, 
ивидал, имован, мидазолам, эстазолам). Невроз жағдайындағы наукастарда 
ұйкысыздыктың себебі күні бойы жинакталып калған мазасыздык екенін еске
ру керек, әсіресе, үрей таңғы уакыттарда күшейеді. Сондыктан ұйкы шакыратын 
заттарды түнге беріп, күннің бірінші жартысында ынталандырушы транквили- 
заторларды олармен үйлестіріп тағайындау керек. Кейбір наукастар транкви- 
лизаторлар колданғанда ұйкы сипатының өзгергендігін айтады, түс көрулер 
жиілейді, бұл ұйкыдан кейін шаршау сезімін шакырады.

¥йкысыздык депрессия фонында дамыса, седативті антидепрессанттарды 
уакытылы тағайындау маңызды (амитриптилин, миансерин, тразодон, флю- 
воксамин, коаксил). Көптеген наукастар бұл заттардың ұйкы шакыратын әсері 
алғашкы күндерде ғана бакыланды деп айтуы мүмкін, бірак, кейін келе депрес- 
сияны басу түнгі ұйкыны жаксартканын байкаймыз.

Басталып келе жаткан жедел психоз жағдайындағы наукастардағы 
ұйкысыздык транквилизаторлармен емдеуге көне бермейді. Бұл жағдайда күшті 
седативті нейролептиктер колданылады (аминазин, тизерцин, лепонекс, хло- 
протиксен), нейролептиктерді ұйкысыздык және жеңіл невроздык бұзылыстар 
кезінде кешенді емде колдануға болады. Жеңіл нейролептиктер (сонапакс, 
пипольфен, терален, хлорпротиксен, неулептил, этаперазин) транквилизатор
лар әсерін күшейтеді, ұйкыға кетуге кедергі болатын жабыскак ойлардан арыл-
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тады. Жеңіл нейролептиктерді дәрігер ұйкы шакыратын заттарға тәуелділік 
пайда болуына кауіптенген жағдайларда да колдануға болады.

Жалпы соматикалык тәжірибеде ұйыктаткыш заттар ретінде антигистаминдік 
заттар жиі колданылады (димедрол, донормил). Оларды тағайындауда да 
сактык кажет. Оларды ұзак уакыт колдануға болмайды: тәуелділік түзілуі мүмкін.

Ноотроптардың көпшілігі тікелей ұйкыға әсер етпегенімен, олардың ішіндегі 
кейбірі (фенибут, натрий оксибутираты) кажу, зорығу, интоксикация жағ- 
дайларында ұйкы шакыратын зат ретінде колданылуы мүмкін. Сонымен катар, 
ноотроптарды және психостимуляторларды таңғы сағаттарда кабылдау еңбекке 
кабілеттілікті арттыратынын және кешке жаксы ұйкыға кетуге көмектесетінін 
ескеру керек.

Барбитураттар — ұйкы шакыратын заттардың ішіндегі ескісі. Соңғы жыл- 
дарда оларды жиі жанама әсер туғызуларына байланысты сирек колданады 
(жылдам ұйкы фазасын тежеу, кумуляция, және күндізгі ұйкышылдык, 
ұйкысыздык үдеуімен токтату синдромы, дәрілік тәуелділік тудыру). Жылдам 
метаболизмді препараттардың бензодиазепинмен біріктірілуі бұл катарға 
кірмейді (мысалы, диазепам мен циклобарбитал реладорм препаратында 
біріктірілген). Алкогольді абстинентті синдромды басу кезінде бұл наукастардың 
ұйкы шакыратын препараттарға толеранттылығын ескеру керек. Стандартты 
транквилизаторларды колдану бұл жағдайда тиімсіз, және жиі салыстырмалы 
жоғары дозаларда барбитураттармен (0,3 г дейін) кыска курс колданылады. 
Наркологиялык тәжірибеде кеңінен колданылатын баска препарат геминеврин 
болып табылады (хлорметиазол).

Соматикалык тәжірибеде кейде жеңіл ұйкысыздыкты емдеуде өсімдіктерден 
алынған табиғи седативті заттарды колданумен шектелуге болады: валерьяна, 
пустырник, пассифлора (новопассит).

Ноотроптар. Ноотропты заттар тобы тек шартты түрлі психотропты заттарға 
жаткызылады, өйткені көп жағдайда ноотроптар колданғанда, адамның 
психикалык күйінің тікелей өзгерісі байкалмайды. Бұл заттардың әсері баяу 
болады, ойлау және жады үрдістерінің кызметін жаксартады. Қазіргі кезде 
ноотроптарға миға әр түрлі механизмдермен әсер ететін препараттардың кең 
шеңберін жаткызамыз. Олар медиаторлар ізашарлары, дәрумендер дериватта- 
ры, алмастырылмайтын амин кышкылдары, антиоксиданттар, эссенциальды 
липидтер, мидың канмен камтамасыз етілуін жаксартатын заттар және т.б. 
Баскаларынан жиі ГАМҚ туындылары колданылады — аминалон, пирацетам 
(ноотропил), фенибут, натрий оксибутираты, пантогам, пикамилон. Пириди- 
тол пиридоксин (В6 дәрумені) туындысы болып табылады. Церебролизин (ми 
тінінің гидролизаты) алмастырылмайтын амин кышкылдары кешенінен тұрады. 
Альцгеймер ауруының бастапкы сатысында жады кызметін жаксарту үшін 
холинэстераза (прозерин, амиридин) колданылады.

Ноотроптарды тағайындауға көрсеткіштер: жады және интеллект бұзылысы, 
астениялык күйлер, алкогольді абстиненция, мидың кан тамырлык аурулары, 
интоксикациялар болып табылады. Кейде ноотроптарды дені сау адамдар ұзак 
мерзімдік жүктемеге дайындалғанда кабылдайды. Олардың әсері баяу дамиды 
(препарат тағайындалғаннан кейін бірнеше апта ішінде). Кейбір ГАМКергиялык
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Нейрометаболикальщ
стимуляторлар

Вазотропты
препараттар

Ес және оку үрдістерінін, 
стимуляторлары

Мидьщ жалпы тонусын 
жоғарылатушылар

Эмоциональды статусты 
ынталандырушы

Пирацетам және оның ана- 
логтары (ноотропил). 
Деанол туындылары: цен- 
трофеноксин (ацефен, кле- 
регил, рисатарим). 
Дәрумендер, 
аминкышкылдары ту- 
ындьшары: пиридитол 
(энцефабол), Ежәне 
В15 дәрумендері, фоль 
кышқьшы, янтарь 
кышкылы, когитум (Na 
этиламиносукцинаты), фе- 
нибут, пантогам, пиками- 
лон, глицин.
Энергия беретін субстрат- 
тар: рибоксин, АТФ, фрук- 
тэргил.
Этимизол және оның ана- 
логтары

Спорынья (кара 
кұйе)алкалоидта- 
ры, барвинка пре- 
параттары, ксан- 
тиндер: кавинтон, 
ксантинол ника- 
тинат (копламин), 
трентал, циннари- 
зин, ницерголин 
(сермион), кодер- 
гокрин, танакан, 
инстенон

Антихолинэстеразалык 
және холиномиметиктер: 
галантамин, холин, нико
тин, пилокарпин, ареколин, 
амиридин.
Пептидті гормондар: АКТГ 
және оның туындылары 
(семакс), кортикотропин, 
эндорфиндер және энкефа- 
линдер

Тікелей емес адрено- 
миметиктер: фенамин, 
центедрин, сиднокарб, 
бемитил.
Фосфодиэстераза ин
гибиторлары және аде- 
нозин антогонисттері: 
кофеин және баска ксан- 
тиндер.
Жалпы тонус беруші 
әсері бар стимуляторлар: 
стрихнин, секурин, ли
монник, левзея, родиола, 
элеутерококк, замани
ха, аралия, стеркулия, 
пантокрин, жень-шень 
және т.б.
Тонус беруші әсері бар 
антидепрессанттар: 
ниаламид, сиднофен 
және т.б.

Т ранквилизаторлар, 
седативті антидепрес 
санттар, |3-блокаторлар 
(анаприлин)
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ноотроптардың транквилизаторлык әсері бар (натрий оксибутираты, фенибут). 
Гематоэнцефалдык тоскауылдан нашар өтетін ноотроптар (аминалон), ми кан 
айналысының жедел бұзылыстары кезінде тиімді. Ноотроптардың жанама 
әсерлері аз: жеңіл козу жағдайы, ұйкы бұзылысы болуы мүмкін. Пирацетам 
асказан шырышты кабатына жергілікті-тітіркендіруші әсер етеді. Ноотроптар
ды ересектер де және 1 жастан жоғары балалар да колдануға болады.

Ойлау үрдісі бұзылған жағдайда ми кызметіне тікелей емес, үрей, депрессия, 
мазасыздык күйлерін басу аркылы баска да психотропты заттар тиімділік 
көрсетеді (антидепрессанттар, транквилизаторлар, нейролептиктер).

Резистенттілік мзселесі. Психотропты заттар әсеріне тұрактылык үрдістің 
ерекше катерлілігімен, наукас метаболизмінің индивидуалды ерекшеліктерімен, 
кате үйлесімдерді колдану немесе дозаны аса сактыкпен көтерумен және дұрыс 
емес ем тактикасымен байланысты болуы мүмкін. Сондыктан, резистенттілік 
түзілуін болдырмас үшін психоз жағдайын басуда нейролептиктер мен 
антидепрессанттардың ұсынылған дозаларынан төмен мөлшерінен сенімді бас 
тарту керек. Наукас жағдайын үнемі және белсенді бакылау дәрілік заттардың 
дозасын бірден өзгертуге, егер күткен нәтижеге уакытында кол жеткізілмесе, 
оларды алмастыру үшін кажет.

Психотропты перапараттардың көпшілігі ішке кабылдағанда жаксы сіңіріледі, 
резистенттілік орын алғанда уакытша бұлшык ет ішілік немесе көктамыр ішіне 
енгізуге көшкен дұрыс. Бұл кезде препараттың төменгі дозасының тиімділігі 
де аныкталуы мүмкін. Резистенттілікті аластатудың тағы бір тәсілі — дәрілік 
заттарды бірден токтату болып табылады. Нейролептиктер мен анти- 
депрессанттардың үлкен дозасын бірден токтату аздап жайсыздык тудырады 
(жүрек айну, АҚ тербелістері, үлкен дәреттщ жиілеуі). Қыска мерзімдік 
токтатудан кейін бұрынғы дозаны кайта тағайындау жиі тиімді әсер береді. Бұл 
әдістің бір түрі «зигзаг» әдісі болып табылады, бұл кезде препарат дозасы күрт 
өзгертіліп отырады.

Резистенттілікті аластатуда соңғы жылдарда тәжірибеге жаңа әсер ету 
механизмі және ерекше химиялык кұрылымы бар препараттардың енгізілуі 
маңызды болды. Нейролептиктер ішінде жанама әсерлері сирек дамитын (ле- 
понекс, немесе азалептин), негативті симптоматиканы басатын (рисперидон, 
зипрекса), бір реттік колдануда ұзак әсер көрсететін (зипрекса) заттар алынды. 
Антидепрессанттар арасында серотониннің кері байланысының ингибиторла
ры аса кызығушылык тудырып отыр (прозак, паксил, золофт), олар әсіресе, 
үшциклді антидепрессанттарға төзімділік туындағанда тиімді.

Резистенттілікті емдеуде шокты әдістерді және жалпы биологиялык әсер 
тәсілдерін колдану да тиімді.

ШОКТЫ ЕМДЕУ ӘДІСТЕРІ
Тырысулық терапия. Тырысулык терапияны психиатрияда 1935 ж. бастап 

колдана бастады. Әдістің авторы венгерлік психиатр Медуна шизофрения мен 
эпилепсия сиыспайды, эпилепсиялык бастама шизофрениялык симптомати- 
каны ығыстырып шығаруы керек деген пікірді ұстанды. Ол уакытта сана
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жоғалуымен көрінетін эпилептиформды ұстамалар камфораны көп мөлшерде 
бұлшык етке енгізуге (майдағы 10-нан 40 мл-ге дейінгі 20% ерітіндіні) байла
нысты орын алды, кейін тамырға коразолдың 10% 3—5 мл ерітіндісін енгізу 
аркылы көрінді. Медикаментозды тырысулык терапия әдісінің кемшілігі — 
конвульсант мөлшерін аныктаудың киындығы: бұл кезде мидың тырысулык 
дайындығы жылдам өзгеріп, препарат мөлшері жеткіліксіз немесе шамадан тыс 
болғандыктан, бір немесе бірнеше ұстамалардың немесе эпилепсиялык статус 
дамуымен улану белгілері пайда болуы мүмкін. 1937 ж. бастап электротырысулык 
терапия (ЭТТ) колданыла бастады. Бұл әдісті Черлетти ұсынды. Кернелісі 
60-тан 130 Вт дейінгі 0,3—0,9 с экспозициямен ауыспалы токты колданады. 
Электродтарды самай маңайына орналастырады, эпилептиформды ұстама 
токтың әсірінен кейін бірден дамиды. Емдеу курсы 1-3-тен 12—15 тырысулык 
ұстамаға дейін болуы мүмкін.

Электротырысулык терапияны колдануға көрсеткіштер созылмалы (бір 
жылдан артык) депрессивті жағдайлар, терапияға резистентті ступор жағдайлары, 
гипертоксикалык шизофрения ұстамалары болып табылады. ЭТТ соматикалык 
аурулары жок наукастарға да тағайындалады. Емдеу алдында наукасты терапевт 
толык тексеруі керек, кажет болған жағдайда тірек-козғалыс аппаратының 
дертін жокка шығару үшін хирург тексеруінен де өтуі керек. ЭТТ көмегімен 
депрессивті ұстаманы токтатып кана коймай, ауруды колайлы бағытка өзгертуге 
болады.

Инсулинді шокты терапия. Бұл емдеу әдісі инсулинді кома шакыру аркылы 
жүргізіледі. Әдісті 1935 ж. австриялык психиатр М. Закель ұсынған болатын. 
Емдік әсерін психикаға инсулиннің тікелей әсері емес, ол аркылы туындайтын 
жағдайлармен (гипогликемия, кома) байланыстырады. Бейспецификалык 
стресті әсер ету эффектісі елеулі рөл аткарады деп есептеледі. Наукастарды 
соматикалык тексеру тырысулык терапия жүргізгендегідей мұкият жүргізіледі, 
өйткені гипогликемия жағдайында эпилептиформды ұстамалар жиі болады. 
Емдеу әрбір наукаска сәйкес инсулиннің коматозды дозасы негізінде жүргізіледі. 
Бірінші кома ұзактығы — 5—10 мин дейін, кейін — 30—40 мин дейін. Бір ем 
курсына коматозды жағдай саны — 15—40. Терапияға көрсеткіштер: ұзакка 
созылмаған және продуктивті психопатологиялык симптоматика мен ұстама 
тәрізді ағымға бейім шизофрения жағдайлары болып табылады. Соматикалык 
және инфекциялык аурулар, артык дене массасы терапияға карсы көрсеткіш 
болып табылады.

Атропиндік комалармен терапия. Бұл ем ЭТТ және инсулиндік коматозды 
терапия сиякды кең колданыс тапкан жок, өйткені ол тәжірибеге кеш енгізілді 
(психотропты препараттардың кеңінен колданыска енуінен бірнеше жыл ғана 
бұрын), сонымен бірге бұл емді жүргізудің техникалык киындыктары бар. 
Атропинді сеанстан сеанска жоғарылай түсетін дозаларда 50—300 мг 
мөлшерлерде инъекция түрінде енгізеді. Команы физостигмин немесе галан- 
таминмен кайтарады. Емдеу курсы 5—15 комадан тұрады. Көрсеткіші 
инсулиндік коматозды терапиядағыдай. Шизофрениялык үрдіс шеңберіндегі 
тұракты жабыскактыктар және ритуалдар кезінде тиімді әсер еткені бакы- 
ланған.
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ПСИХОТЕРАПИЯ
Жасанды гипертермиямен емдеу әдісі психоздарды инфекциялык емдеу 

талпыныстарынан бастау алады.
Психикалык наукастарға емдік максатта инфекциялык безгек жұктыру 

идеясы ХІХ ғасырдың орыс психиатрлары В.Ф. Саблер (40-жылдар) мен
А.С. Розенблюмге (1876 ж.) тиесілі. А.С. Розенблюм кайталамалы сүзек 
коздырғышын 22 наукаска еккен, нәтижесінде 11 адам жазылып, 3-нің жағдайы 
жаксарған, 8-нің жағдайы өзгермеген. Австриялык психиатр Ю. Вагнер-Яурегг 
1917 ж. бұл максатта малярия екпелерін колдануды ұсынады. Ол үдемелі сал
дану ауруы кезінде колданылатын негізгі әдіс ретінде тәжірибеге енді. Маля- 
риотерапия әсер ету механизмін иммунитетті және ағзаның жалпы реактивтілігін 
белсендендірумен, температураның дерт коздырғышына — бозғылт спирохетаға 
жайсыз әсерімен, микробтык антогонизммен байланыстырды. Әдіс сәттілігін 
оны колданудың карапайымдылығы арттыра түсті: наукас терісінің астына, 
бұлшыкет ішіне немесе көктамырға үш күндік маляриямен ауырған наукастан 
алынған 3—5 мл кан енгізіледі. Малярияның 8—10 ұстамасынан кейін ұстама 
хинин немесе баска малярияға карсы препараттармен кайтарылды.

Кейін маляриотерапия аскынуларына күдіктенгенде, гипертермиялык 
реакция тудыру максатында сульфозин мен пирогенал тәрізді пирогенді пре
параттар колданыла бастады. Сульфозин күкірттің майдағы коймалжыңы 
(0,33—3%) болып табылады, бір ретте бұлшыкетке 1-ден 6—8 мл дейін енгізіледі. 
Енгізу жиілігі — 3 күн сайын. Бұл уакыт аралығында наукастың дене кызуы 
көтеріліп (38 °С және одан жоғары), кайта калыпка келуі тиіс. Бір ем курсы- 
на 6—15 температура ұстамасы. Сульфозинотерапияға көрсеткіш тек үдемелі 
салдану емес, шизофрениямен ауыратын наукастардағы психофармакологиялык 
терапияға резистентілік те бар. Сульфозинотерапия стереотипті жабыскак- 
тыктармен, күрделі ритуалдармен көрінетін баяу ағымды шизофрения кезінде 
жаксы нәтиже береді.

ПСИХОТЕРАПИЯ
Психотерапия — наукаска емдік максатта психикалык әсер ету әдісі. Пси

хотерапия әсіресе, шекаралык психопатологиялык жағдайларда колданылады. 
Ол жеке де және баска да әдістермен (медикаментозды, физиотерапия) катар 
колданылады. Мұндай әсер тура немесе жанама болуы мүмкін.

Наукаска емдік мекеменің жағдайы, медициналык кызметкерлердің жүріс- 
тұрысы, олардың сырткы бейнесі, бір-бірімен сөйлесу әдеті және наукастарға 
карым-катынасы, көңіл бөлуі, наукасты мазалайтын сұрактарға катысты эру- 
дициясы жанама психотерапиялық әсер етеді. Бөлімше тәртібі, ығыстыру ша- 
раларын колданбау, карапайым жайлылыктыщ болуы, наукастарды бос 
отырғызбау (диагностикалык және емдік шаралар, гимнастика, серуендеулер, 
еңбек терапиясы, ойын-сауыктар) барлығы да маңызды болып табылады. 
Осының бәрі тек наукастарды тыныштандырып, сактык пен күдікшілдікті 
бәсеңсетіп ғана коймай, сонымен бірге, наукастың белсенділігін ынталанды- 
рады. Диагностикалык және емдік шаралар сипатының белгілі бір психо-
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терапиялык маңызы бар, себебі наукастың дертке деген дұрыс катынасын 
калыптастырады.

Тура психотерапия сөзбен әсер ету жолымен іске асады және наукаска тікелей 
бағытталады. Тура психотерапияны жүргізу кезінде наукас ояу жағдайда не- 
месе гипноздык ұйкыда болуы мүмкін. Тура психотерапия әдістерінің ішінде 
рационалды психотерапия, функционалды жаттығу әдісін, сергектік, гипноздык 
ұйкы жағдайында сендіру, аутогенді жаттығу және аналитикалык психотера- 
пияны атауға болады.

Рационалды психотерапия — айкындап, түсінікті етуге бағытталған психоте
рапия әдісі. Оның негізгі максаты — наукастың өз дерті жөнінде калыптаскан 
кате көзкарасын өзгерту. Әдістің негізін салушы П. Дюбуаның (1913) пікірінше, 
бұл психотерапия сендіру элементтерінен толык еркін жұмыс істейді, тек 
наукастың интеллектісіне, оның акыл-ой жүйесіне әсер етеді. Дюбуа наукас пен 
оның туыстары дәрігерге келіп, дертті жағдайдың ерекшеліктері мен оны емдеудің 
жоспары туралы арнайы окудан өтуі керек деп есептеген. Бұл әдістің жетілуіне
В.М. Бехтерев, С.И. Консторум, В.Е. Рожнов сиякты ғалымдар да үлкен үлес 
косты. Әрбір дәрігер наукаспен сөйлескенде, оған дерт сипаты, пайда болу 
себептері, жүргізілетін терапия ерекшеліктері және болашакка болжамы жөнінде 
түсінікті тілде жеткізуі керек. Осының барлығы тек орын алған дертті күйді 
зейінмен зерттегенде ғана емес, наукастыщ мінез-кұлкын, тұлғалык ұстанымдарын, 
ситуацияны түсіну дәрежесін дұрыс ескергенде тиімді болады. Бұл әдіс 
ипохондриялык жағдайлар, күдіктенулер, фобиялар (канцерофобия, кардиофо
бия, сифилофобия), жүйкелік соматовегетативті бұзылыстар кезінде, жүйкелік- 
психикалык бұзылыстармен жүретін соматикалык аурулар кезінде өте тиімді.

Функционалды жаттығу максаты — калыптаскан дертті жүріс-тұрыс 
стереотипін жаттығулар аркылы бұзу және жаңа сау стереотип калыптастыру. 
Дәрігер бакылауымен және оның белсенді араласуымен фобия немесе 
истериялык бұзылыстар кездесетін наукастар біртіндеп өзіндегі бұзылыстардан 
алшактайды, өз әрекеттері саласын кеңейте түседі. Мысалы, агорофобия кезінде 
алғашында наукас дәрігердің колдауымен, дәрігермен бірге аулаға шығады, 
келесі күні аула ортасына дейін жетеді, келесі күні көшеге шығады. Кейінірек 
ол осы әрекеттерді өзі жасайды, мүмкіндіктерін ұлғайтып отырады.

Сергектік жағдайындағы сендіру — дәрігердің күшті ерікті-кайратты ыкпал 
етуі аркылы жүргізілетін психотерапия әдісі. Әдіс наукастың эмоционалды- 
еріктік сферасына бағытталған, наукастың сенімі жоғары болған сайын тиімдірек 
болады. Бұл әдіс, әсіресе, балаларда тиімдірек, ал ересектерде истериялык, 
фобиялык, неврастения белгілері болғанда колданылады. Сендіру әдісі дәрігер 
кабинетінде немесе палатада жүргізіле береді. Наукас бұл кезде жатады немесе 
көзін жұмып жартылай отырған күйде болады.

Сендіру формуласы гипнозда колданылатын сендіру әдісіне ұксас. 
Сеанстардың жалпы саны 15—20 рет.

Гипноздыц уйцы жағдайындағы сендіру — кеңес психологы К.И. Платоновтың 
аныктамасы бойынша, «психотерапияның негізгі діңгегі». Әдіс мәні — емдеу 
максатында адамның жоғары сенгіштігін өз калауы бойынша гипноз жағдайына 
енгізуде колдану. Гипноз кұбылысының физиологиялык түсініктемесін



Психотерапия 207

И.П. Павлов зерттеулері берді, бұл «парциальды» ұйкы жағдайы деді, бұл кез
де үлкен ми кыртысының терең тежелуі фонында дәрігердің көмегімен рап- 
портты камтамасыз ететін «күзет пунктінің» жекелеген белсенділігі сакталады 
деп түсіндірді. Психоз жағдайындағы наукастарға гипнотерапия колданылмайды. 
Гипнотерапия шекаралык психикалык бұзылыстарды, психосоматикалык 
аурулардың кең көлемін (бронхиалды астма, гипертония ауруының бастамасы, 
экзема, стенокардия т.б.), алгиялык, агриппниялык синдромдарды, алкоголизм 
мен нашакорлыкты емдеуде колданылады. Психотерапияны бастамас бұрын 
наукаска әдістің мәнін түсіндіріп, оған салмакты карау керектігін айтады және 
оның сенгіштік дәрежесін аныктайды. Терапияны өткізу үшін арнайы 
жабдыкталған (дыбыс изоляциясы, көмескі жарык, ыңғайлы орындык, еденде 
кілем және т.б.) бөлме кажет. Сендіру сеансы 3 сатыдан тұрады:

1) наукасты гипноздык ұйкыға енгізу;
2) гипноздык ұйкы және осы жағдайда сендіру;
3) гипноздык ұйкы жағдайынан шығару.
Наукасты гипноздык ұйкыға жылдамырак енгізу үшін сөздік сендіруден 

баска метроном дыбысы, жауын шуы, теңіз толкыны шуылын, наукас терісін 
сипау, наукаска жылтыр затка көзін «бекітуді» ұсынады және т.б. тәсілдер де 
колданылады. Алдымен наукасты тыныштандырып, босаңсытады, содан соң 
денедегі жайлы сезімдермен жүретін ұйкы жағдайына енгізеді. Келесі сеанстар- 
да наукасты мазалайтын такырыптар козғалады, оларға дұрыс баға беріліп, 
аурудан сауығып кететініне сендіреді. Гипноздык ұйкыдан шығу дәрігер ко- 
мандасымен іске асырылады.

Гипноздық үйқы сатылары:
• І  — калғу жағдайы, наукас бұл кезде сендіруге карсы тұра алады;
• І І  — гипотаксия, сендіруге пассивті көну; оны козғалыссыз отыруға 

көндіруге болады, бірак коршаған ортаны бағдарлау сакталады;
• ІІІ — сомнамбулизм, дәрігерге толык бағыну, оянған соң болған окиғаны 

толык ұмыту.
Емдеу максатында гипноздың І, ІІ сатыларын колданады. Гипноздан кейін 

әлсіздік, сирек естен тану, тырысулык ұстама (истерияда), гипнозға әдеттену 
болуы мүмкін. Кейде раппорт жоғалуы байкалып, гипноздык ұйкы 
физиологиялыкка ауысуы мүмкін. Мұндай жағдайларда физиологиялык ұйкыны 
бірден бұзбайды, тек жарты сағат өткен соң гипноз сеансынан кейінгі әдіспен 
оятады. Ем курсы гипноздың 10—15 сеансынан тұрады.

Аутогенді жаттығу тек сендіру әсерін ғана емес, өз-өзін сендіруді 
басшылыкка алады. Әдіс авторлары оның мәнін ағзаның вегетативті және 
соматикалык бұзылыстарын наукастың өз ерік-күшімен реттеуінде деп көрсетеді. 
Бұл әдіске көрсеткіштер функционалды бұзылыстар айкын көрінетін аурулар 
(бронхиалды астма, гипертониялык аурудың бастапкы кезеңі мен эндартериит, 
Рейно ауруы және т.б.) болып табылады. Аутогенді жаттығу негізінен Шульцтің 
әдістемесі бойынша жүргізіледі. Ол бойынша пациент 6 жаттығуды игеруі керек:

1) дененің бүкіл бұлшык еттерін тез және толык босаңсыту;
2) перифериялык тамырлар тонусына ерікті түрде әсер ету аркылы кол мен 

аякта жылу сезімін туғызу;
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3) жүрек кызметінің ритмін ерікті түрде реттеу;
4) тыныс ырғағы мен тереңдігіне әсер ету;
5) кұрсак куысы кан тамырларының тонусына ерікті түрде әсер ету аркылы 

жылу сезімін туғызу;
6) тамырларға әсер ету аркылы бас аймағында салкындык сезімін туғызу. 

Мұның барлығы арнайы таңдалып алынған сөз формулаларын іштей, 
ойша бірнеше рет кайталау аркылы кол жеткізіледі.

Емдеудің толык курсы үлкен жаттығуды кажет етеді және 12 аптаға созыла- 
ды. Әрбір жаттығу 2 апта бойы 5—10 минуттан тәулігіне 3 реттен де жиірек 
жүргізіледі. Аутогенді жаттығуды дәрігер өз бакылауына алады, ол наукастың 
өз-өзін сендіру формуласын да жасайды.

Рационалды психотерапия, сергектік және гипноздык ұйкы жағдайындағы 
сендіру, аутогенді жаттығу жеке немесе топтыц психотерапия сипатында да 
болуы мүмкін. Соңғы әдіс алкоголизм сиякты патологияда артыкшылык 
көрсетеді. Топ сәтті кұрылса, пациенттердің сенгіштік дәрежесі артады.

Аналитикалъщ психотерапия (психоанализ) фрейдизм мен неофрейдизмнің 
идеологиялык позицияларына негізделген. Әдіс максаты — аурудың негізінде 
жаткан жасырын, санадан тыс комплекстерді аныктау, және оларды наукас 
санасына жеткізу. Наукаспен ұзак уакыт әңгімелескенде, оның кателесіп, 
аңдамай айткан сөздері мен жазған жазуларының, көрген түстерінің симво- 
ликалык мағынасы ашылады. Кейбір жағдайларда наукас жағдайындағы 
жаксаруды (кейде көп жылдарға) наукас пен дәрігердің тікелей карым- 
катын
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Ми кызметін тікелей немесе жанама түрде бұзатын, өз кезегінде психикалык 
бұзылыстарға әкеліп соктыратын сырткы факторлар әсерінен пайда болатын 
аурулардың үлкен тобы. Ол факторлардың диапазоны кең: психогенді 
зияндылыктар, эмоциялык күйзеліс, әр түрлі заттардың улы әсері, жайсыз 
ағымдағы үрдістер және т.б. Бірак бұл колайсыз үрдістер барлык адамда 
психикалык бұзылыс тудырмайды. Мұның себебі аныкталмаған.

Психикалык бұзылыстардың клиникалык көріністері көп кырлылығымен 
және тереңдігімен ерекшеленеді. Бұлардың ішінде невроздар, тұлға дамуы 
аномалиясы, психопатиялар және де невроз тәрізді және психопатия тәрізді 
жағдайлар басым орын алады.

Айкын көріністі психикалык бұзылыстар әр түрлі продуктивті және негативті 
бұзылыстармен көрінуі мүмкін.

Өнімді бұзылыстар сандырактык, галлюцинациялы, аффективті және 
невроздык симптомдармен, ал негативті бұзылыстар айкындылык дәрежесі 
әр түрлі наукас тұлғасының психоорганикалык өзгерістері аркылы көрінеді. 
Психоорганикалык симптоматика жеңіл мнестико-интеллектуалды және 
аффективті бұзылыстардан акыл кемістігі жағдайына дейінгі дәрежедегі 
бұзылыспен көрінеді.

Әрбір дерт тудыратын факторлар психикалык бұзылыстардың кез келген 
формасын туғызуы мүмкін. Оның үстіне, бұл факторлардың күші мен әсер ету 
ұзактығының да маңызы бар. Бірак дертті жағдайлардың даму механизмі әртүрлі. 
Кейбір жағдайларда ОЖЖ тікелей, баска жағдайларда жанама закымдалуы 
мүмкін: ми коректенуінің бұзылуы, ОЖЖ жүйке жасушаларындағы зат алмасу 
үрдісінің бұзылуы.

Бұл жерде психогенді фактордың әсерін ерекше атап өткен жөн. Психоге- 
ниядан кейін пайда болатын психикалык бұзылыстар функционалды болып 
табылады. Олар кайтымды болып келеді және психогенді фактордың әсері 
токтағаннан кейін жоғалып кетеді.

Бірак мінез-кұлык бұзылыстары, яғни, патохарактерологиялык бұзылыстар 
бакылануы мүмкін (тұлға дамуының аномалиялары).



XII Тарау 
НЕВРОЗДАР

Невроздар — ол психикалык жаракаттың әсерінен пайда болатын аурулар 
тобы, жалпы күйдің және әртүрлі соматовегетативті функциялардың бұзылуымен, 
эмоционалды тұраксыздыкпен, коршаған ортаға дұрыс баға берудің жеткілікті 
сакталуымен және өзінің дертті күйін түсінумен байланысты жүреді. Психикалык 
жаракат жедел эмоционалды стреспен немесе айкын емес, бірак ұзак мерзімдік 
жағымсыз күйзелістермен және эмоциялык ажырау ситуациясымен байланы
сты болуы мүмкін. Аурудың психожаракаттаушы фактормен байланысына 
негізделген невроздардың диагностикалык критерийлері Карл Ясперс триада- 
сында (1910) анык келтірілген:

• психогенді ауру тікелей психикалык жаракат әсерінен кейін дамиды;
• ауру көріністері психожаракат мазмұнымен тікелей байланысты және ол 

ауру клиникасында көрініс беріп отырады, олардың арасында психо- 
логиялык түсінікті байланыстар бар;

• аурудың ағымы психикалык жаракаттың айкындылығымен және ак- 
туальдылығымен тығыз байланысты, психикалык жаракат шешімін тапкан 
жағдайда ауру көрінісі жоғалады немесе әлсірейді.

НЕВРОЗДАРДЫҢ КЛИНИКАЛЫҚ КӨРІНІСТЕРІ
Невроздардың клиникалык көрінісі психикалык бұзылыстарға ұксас түрде 

және невроз формасына тәуелді бұзылыстар түрінде көрініс береді. Жалпы 
психопатологиялык көріністер өзін дұрыс сезінудің бұзылыстарын бейнелейді 
және оларға сандырактык идеялар, галлюцинациялар, интеллектуалды- 
мнестикалык бұзылыстар және т.б. тәрізді психикалык бұзылыстар тән емес.

Невроздың клиникалык көрінісіне және мәніне байланысты оларды жеке 
аурулар тобына бөлген уакыттан бастап, үлкен эволюциядан өтті. Алғаш «не
вроз» терминін 1776 ж. Шотландия психиатры В. Куллен ұсынды. Осы атаумен 
ол кызба жағдайы болмайтын сезім және козғалыс бұзылыстарын және осы 
функциялардың жергілікті немесе жалпы бұзылыстарымен байланыссыз ауру
ларды суреттеп жазды. Ары карай невроздардың клиникасы және оларға ыкпал 
ететін факторлар аныктала түсті. Невроздардың клиникалык сипатын және 
оның пайда болуындағы әр түрлі факторлардың рөлін бағалауда жаракаттык 
және әскери невроздар және т.б. себепші болды. Невроздардың пайда болу 
себептері әр түрлі факторлардың кешенді әсерімен карастырылды: әскери 
жағдайдың психогенді стресі, жарылыс толкынының әсері және т.б. Бірак ары 
карай бакылау нәтижелері невроздардың дамуы тек психогенді факторлардың 
әсерімен байланысты болатынын көрсетті.
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Біркатар жағдайларда невроздардың этиологиясын невроз бен психопатияның 
арасындағы ерекше катынаспен байланыстырады. Психопатиялык тұлғалар 
невроздардың дамуына аса сезімталдык көрсетеді. Әрине, дисгармониялык 
касиеттердің болуы невроз туындауына бейімдейді, дегенмен дисгармония 
белгілері жок адам колайсыз, психожаракаттык жағдайлар әсерінен неврозға 
шалдығуы мүмкін.

Невроздың жалпы клиникалык белгілерінен наукастардың мынадай 
шағымдарын атап өтуге болады: негізсіз үреймен бірге өзін нашар сезіну, жоғары 
шаршағыштык, тұраксыз, көп жағдайда жабыркаулы көңіл-күй. Өзін сезінуі 
және көңіл-күйі таңертеңгі уакытта көңілтоларлык, ал кешке карай нашарлай- 
тыны байкалады. Мұндай өзгерістерді наукас еңбекке кабілетті жағдайда да 
сезінеді. Олар физикалык және интеллектуалды жүктемеден тез шаршайды. 
Бірак демалғаннан кейін олар жұмыстарын жалғастыра алады. Барлык 
наукастарға ұйкы бұзылысы тән. Олар жиі денесіндегі жағымсыз сезімге, ішкі 
мүшелерінің функцияларының бұзылуына шағымдар айтады. Бұл сезімдер мен 
ауырсынулар сипаты соматикалык аурулардың белгілеріне ұксауы мүмкін.

Вегетативті бұзылыстар вегетативті дистониялар және криздер түрінде 
көрінеді, бұл жағдайда процеске вегетативті жүйке жүйесінің симпатикалык 
және кара бөлімдері араласады. Әдетте, дистония фонында кыска уытты 
симпатоадреналдык, вагоинсулярлык немесе аралас криздер пайда болуы мүмкін.

Вегетативті бұзылыстар коркыныш, үрей, ипохондриялык және фобиялык 
бұзылыстармен бірге жүріп отырады. Жиі-жиі жүрек кызметінің бұзылуы 
байкалады: кардиологиялык синдром және жүрек ритмінің өзгеруі, тыныс 
бұзылыстары: дем тарту толымсыздығы, тыныс алу ритмінің бұзылуы және 
ларингоспазм, асказан-ішектік бұзылыстар: өңештщ тарылуы, анорексия, 
аэрофагия (ауаны жұтып, кекіру) кұсу, гастралгия (ауырлык, керілу сезімі). 
Жыныстык бұзылыстар кездеседі: ерлерде — эрекция, эакуляция бұзылысы 
және жыныстык әуестіктің төмендеуі, әйелдерде — жыныстык әуестіктщ 
төмендеуі, аноргазмия, вагинизм. Жиі козғалыстык бұзылыстар байкалады: 
оғаш позамен өтетін ұстамалар, астазия-абазия (жүріп-тұруы мүмкін емес), 
гиперкинездер (бүкіл дененің немесе бір бөліктерінің дірілдеуі); бет бұлшык 
еттерінің тиктары; дауыс байламаларының салы (афония, кейде мутизм); кәсіби 
дискинезиялар (жоғарғы координациялык козғалыстың бұзылуы, шикылды 
спазм синдромы). Сенсорлы бұзылыстар және сезімталдык бұзылыстары, көру 
аймағының тарылуы, сокырлык және көрудің баска да бұзылыстары байкалады 
(диплопия, фотопсия және т.б.), есту бұзылысы (саңыраулык және сурдому- 
тизм), катты дыбыстарды көтере алмау, жағымсыз сезімдер (жансыздану, 
кұмырскалар жорғалағандай, ине шаншығандай және т.б.). Жүйке-бұлшык 
еттік және жүйкелік-кан тамырлык сипаттағы бас аурулары, психалгиялар 
(«каска», «сакина» тәріздес кыскан ауру сезімдері) болуы мүмкін.

Невроздык бұзылыстар айкындығы колайсыз факторлардың патогенділігіне 
сәйкес келеді, онымен катар аурудың тұлғалык ерекшеліктеріне де байланысты 
болады. Неврозды тудыруға ыкпал еткен колайсыз жағдайды жойғанда және 
кажетті ем колданғанда психикалык, соматовегетативті бұзылыстар жойылып, 
наукас сауығады. Бірак неврозды тудырған колайсыз жағдайлар сол күйінде
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сакталса, онда невроз созылмалы түрге ауысады. Невроздың созылмалы түріне 
созылмалы соматикалык немесе баска аурулар, психикалык аурулармен тұкым 
куалаушылык ауырлык бейімдейді. Созылмалы ағымда невроздың клиникалык 
көрінісі өзгереді. Егер невроздың бастапкы кезеңінде оның жеке формаларын 
жеткілікті дәрежеде аныктау мүмкін болса, кейін келе невроздык симпто- 
матиканың полиморфизміне байланысты клиникалык көрінісінің айкындылығы 
төмендейді. Невроздың негізгі формасының психопатологиялык көріністеріне 
уакыт өте астениялык, депрессивті, үрейлі-фобиялык және ипохондриялык 
бұзылыстар косылады.

Невроздар әр түрлі жас кезеңінде пайда болуы мүмкін, бірак невроз пайда 
болуына аса тән жас кезеңі 25—40 жас. Невроздар психикалык бұзылыстардың 
ішінде жиі кездесетін түрі болып табылады. Олардың таралуы дамыған елдер- 
де 5—15% кұрайды, яғни, әрбір оныншы адам невроздан зардап шегеді.

Невроздың клиникалык көрінісі көп кырлылыкпен ерекшеленеді. Әр түрлі 
клиникалык көріністер басым болуына байланысты невроздар бірнеше формаға 
бөлінеді.

НЕВРАСТЕНИЯ
Неврастенияны алғаш 1869 ж. Америка психиатры Дж. Бирд сипаттаған. 

Невроздың бұл түрі американдык өмір сүру салтына тән болып есептелді, онда 
капитализмнің каркынды дамуы жағдайында, пайда мен байлыктың соңынан куу 
басым мәнге ие. Невроздың бұл тобыныщ клиникалык көрінісіне барлык 
психикалык үрдістердің айкын кажуы тән болады. Наукастар тез шаршайды, 
көңіл-күйі тұраксыз, жиі аффект ұстамалары, тітіркену реакциялары жеңіл пайда 
болады.Үйкы бұзылысы байкалады, өте нашар ұйыктайды немесе ұйкысы шала, 
жиі оянады, ұйкыдан кейін демалғандык сезімі болмайды. Жалпы психикалык 
колайсыздык жағдайы соматовегетативтік бұзылыстармен бірге жүріп отырады.

Неврастенияның клиникалык көрінісіндегі психопатологиялык бұзылыстар 
неврастенияда үш сатыны немесе форманы ажыратуға мүмкіндік берді: 
гиперстениялық, тітіркенген элсіздік (өтпелі) және гипостениялық. Классикалык 
жағдайларда ауру гиперстениялык көріністерден басталады, содан кейін 
тітіркенген әлсіздік және гипостения байкалады. Гиперстениялық сатысындағы 
наукастарда жоғары тітіркенгіштік, ұстамсыздык, шыдамсыздык, зейін бұзылысы 
байкалады. Сонымен катар, өршу кезеңдерінде ментизм белгілері байкалады: 
ойлары ретсіз шатасады, хаосты, бірак жаттылык және еріктен тыс пайда болу 
сезімі болмайды. Бұл — астениялық ментизм деп аталады.

Невроздың әрі карай дамуында симпатикасы бірте-бірте өзгереді. Ең ба- 
стысы — тітіркенген әлсіздік белгісі болып табылады. Тітіркену көріністері 
айкын әлсіздікпен бірге жүреді, жиі наукастың гиперактивтілігімен алмасып 
отыратын апатия, ұйкышылдык эпизодтары пайда болады. Наукастар бастаған 
ісін жылдам кажу әсерінен соңына дейін аяктамайды.

Кейінірек интеллектуалды кажу, физикалык жұмыстарды орындау 
киындығы, жоғары ұйкышылдык, әлсіздік, кейде күнделікті жұмыстағы 
белсенділіктің күрт төмендеуімен көрінетін психикалык және физикалык
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астения симптомдары басым бола түседі. Суреттелген күй неврастенияның 
гипостениялық сатысына тән.

Наукас Н. 27 жаста, инженер. Түскен кезінде жұмыска деген кабілетінің 
төмендеуіне, тітіркендіргіштікке, ұйкы сезімінің болмауына шағымдар айтты. 
Тұкым куалаушылык ауырлығы жок. Әкесі жуас, сыпайы, жолдасыныщ 
айтканын тыңдайды. Анасы — өзінің айтканын жасататын, талапшыл адам.

Наукастың мінезі ашык, максаткұмар, өзгелердің ескертулерін жүрегіне 
жакын кабылдайды. Істеген істерін анасының бакылауы бойынша, айтуынша 
жасаған. Мектепте жаксы окыған, бірак жоғары баға оңайлыкпен алынбаған. 
Жиі өзін әлсіз сезінген, анасының ескертулеріне тітіркенумен жауап білдірген. 
Мектеп бітірісімен, машина кұрастыру институтына түскен. Окуының бастапкы 
курстарында өзімен курстас кызбен таныскан, оған үйленгісі келген. Анасының 
ыкпалынан кейін үйленуден бас тартуға мәжбүр болған. Осы жағдайдан кейін 
көңіл-күйі төмендеп, мұңға түскен, бірак көп ұзамай өзін колға алып, сабырға 
түскен. Институтты бітірген соң инженер мамандығы бойынша жұмыска заводка 
жіберілген. Тез арада өз міндетін үйреніп, жұмыстас кызметкерлерімен жаксы 
катынаста болған, кейінірек өте жауапты жұмыска ауыстырылған. Қиын жұмыс 
орнына тап болып, жауапты шешім кабылдауға, үлкен ұжымды баскаруға тура 
келген. Жұмысында киыншылыктар, кателіктер орын алған, наукас осыларды 
көңіліне алып, ауыр күйзелген. Зауыт баскармасы жұмысындағы кателіктері 
үшін ескертулер жасаған. Өзінің кабілетіне сенімсіздік пайда болған. Жұмыска 
барғысы келмей, жұмыс уакытының аяғына карай шаршау күйін сезінген. 
Жүрек тұсында жағымсыз сезімдер, кейде айкын тершеңдік байкалған. Үйінде 
анасының кеңестерін сабырмен кабылдай алмаған. Жылдам тітіркеніп, одан 
кейін өзін одан да нашар сезінетін болған. Түнде нашар ұйыктап, оянғанда 
калжырау күйін кешкен. Шешім кабылдау киынға түскен. Өз істерінің 
дұрыстығына сенімсіз болған, жолдастары ұмытшак болып кеткендігін ескерт- 
кен. Жолдастарымен сөйлескенде тітіркенгіштік таныткан, артынан жиі өкінген. 
Осы күйі күшейіп бара жатканын сезіп, учаскілік дәрігерге каралған, невроздар 
бөлімшесіне емделуге жолданған.

Психикалык жағдайы: уакыт және орын бойынша бағытталған. Бас ауыру- 
ына, ұйкыға кетудің киындығына, жиі оянатынына, шала ұйкыға, тахикардияға, 
тершеңдікке, сирек вегетативті криздерге шағымданады. Өз жасынан ересек 
болып көрінеді, бет әлпеті кажыған, байсалды. Өз күйзелістері жөнінде ашык 
айткысы келмейді. Жұмысын меңгере алмайтынына, басшылык оның іскерлігін 
канағатсыз деп бағалайтындығын айта береді. Бөлімшеде баскалардан бөлектеніп 
жүреді, көп ұйыктайды, карым-катынаска талпынбайды, ойға шомған күйде 
жүреді.

Бағытталған психотерапиямен кешенді ем жүргізгеннен кейін наукастың 
жағдайы жаксарды. Сергектік, еңбекке деген кабілеттіліктің пайда болғанын, 
карым-катынаска талпыныс пайда болғанын, өзін жаксы сезінетінін айтады. 
Өз күйін және болған дертті жағдайды дұрыс бағалайды.

Неврастенияның күрделі клиникалык көрінісінің хабаршы белгілері өткінші 
астениялык реакциялар болып табылады. Кейінірек неврастенияның өзі дами
ды. Неврастенияның ұзактығы әр түрлі және бірнеше айлардан бірнеше жылға



216 XII Тарау. Невроздар

созылуы мүмкін, ол психогенияның айкындылығы мен әсер ету ұзактығына, 
тұлға кұрылымына, органикалык закымның бар-жоғына, косалкы соматикалык 
ауруларға және т.б. көптеген факторларға байланысты. Әдетте, психожаракаттык 
жағдайларды жойғаннан кейін немесе оған деген наукастың көзкарасын 
өзгерткенде және сәйкес ем колданғанда наукас айығады. Бірнеше жылға 
созылған невастенияны тұлғаның неврастениялык дамуы ретінде квалика- 
циялауға болады.

Невроздык даму жиі психикалык жаракат созылмалы әсер еткенде, тұлға 
психотравмалык жағдайларға өзінің көзкарасын өзгертпегенде және оған 
бейімделе алмағанда дамиды. Бұл наукастарда невроздык симптоммен катар 
аса үрейшілдік, шаршағыштык немесе каркынды аффективті реакцияларға 
бейімділік, демонстративтілік, эмоционалды тұраксыздык сиякты мінез-кұлык 
бұзылыстары байкалады. Бұл пайда болған мінез-кұлык бұзылыстарына наукас 
сыни көзкараспен карайды және ол бұзылыстар жеке жағдайларда, психо
жаракаттык ситуацияда пайда болады (О.В. Кербиков).

Осылайша, тұлғаның невроздык дамуы пайда болған бұзылыстарға сыни 
көзкарастың сакталуымен және невроздык және мінез-кулыктык симпто- 
матикалардың бірлестігімен көрінеді.

ЖАБЫСҚАҚТЫҚ НЕВРОЗЫ
Жабыскактык невроз дегеніміз — бұл наукастарда еркінен тыс жабыскак 

ойлар, коркыныштар, кимылдар пайда болуымен жүретін невроз формасы. 
Олар наукас үшін жат, бірак олардан арыла алмайды.

Психопатологиялык көріністердің кайсысының басым болуына байланысты 
жабыскак невроздың 3 түрі белгілі: обсессивті, фобиялык және жабыскак- 
компульсивті.

Невроздың обсессивті турінде наукастар жабыскак естеліктерге (фамилия- 
ларды, жағымсыз ситуацияларды естеріне алады), елестерге (өз басынан өткен 
жағымсыз окиғалар, кітаптардан немесе өзге көздерден алынған өзіне таныс 
окиғалар) шағымданады. Ауру осы психикалык кұбылыстардың бөтендігін 
түсінеді, бірак олардан арылуға дәрменсіз. Олар кандай да бір әрекетті толык 
орындауға кедергі жасайды, кажытады.

Жабыскактыктар үнемі кумэнданулар аркылы да көрініс береді. Наукастар 
орындаған істерінің шындығына сенімсіз, есікті жапты ма, жарыкты сөндірді 
ме, үйден шыкканда газды сөндірді ме және т.с.с. кайталап көп рет тексереді.

Наукас П., 28 жаста, слесарь. Алғашкы жүктіліктен дүниеге келген. Өз жа- 
сына сай дамып, өскен. Балалык шағында балалар инфекциясымен ауырған. 
Психикалык аурулармен тұкым куалаушылык ауырлығы жок. Әкесі мінезі 
бойынша жұмсак, анасы ұялшак, көңілшек, ренжігіш. Наукас мінезі бойынша 
педант, үқыпты, карым-катынаста ашык, бір істен екінші іске ауысуы киын. 
Мектепке 7 жасында барған, жаксы окыған. Сабак кезінде өзінің шешімдерінің 
дұрыстығына күмәнді болған. 10-сыныпты бітіріп, слесарь болып жұмыска 
орналаскан. Жұмысына жоғары жауапкершілікпен караған. Кезекті жиналыста 
цех бастығы жұмыска деген жауапсыздык нәтижесінде көрші цехта төтенше
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окиға болғанын айткан. Артынан ол адамдардың катаң жаза алатындығын 
айткан. Жұмыстан кейін наукаста, станокты сөндірдім бе, жок па деген сезікті 
ой пайда болады. Үйіне жете бере, ол станокты тексеру үшін, жұмыска кайта 
оралуға мәжбүр болған. Осындай ойлар күнде кайталанып отырған. Ол онымен 
күресуге тырыскан, бірак нәтижесіз. Кей уакыттарда аса тітіркенгіштік, 
ашушаңдык таныткан.

Стационарға түскенде наукаста аздап үрейшілдік байкалды. Жұмыс орны, 
жанұясы туралы көп күйзеліп, ойланады. Наукас өзінің істеген істерінщ 
дұрыстығына үнемі күмәнданатындығына, одан арыла алмайтындығына 
шағымданады. Өз күмәнінің негізсіздігін біле тұра, бірнеше рет оларды тексе- 
руге мәжбүр екендігін айтады. Наукас өз күйіне сыни көзкараспен карайды, 
оның кажу жағдайына байланысты екендігін түсінеді. Дәрілік және психо- 
терапиялык емнен кейін жағдайы жаксарды. Жұмысына шыкты.

Жабыскактык невроздың фобиялык нұскасының клиникалык көрінісінде 
басты рөл коркыныштарға (фобияларға) тән. Олардың ішінде ең кең тарағаны — 
ауыр соматикалык және инфекциялык ауруларға шалдығу коркынышы (мио
кард инфарктымен, катерлі ісікпен, мерезбен және т.б.). Наукас өз ойының 
дұрыс емес екенін түсінеді, бірак олардан арыла алмайды және белгілі бір 
жағдайларда осы ойлар оны катты толкытады. Кардиофобиямен ауыратын 
наукасты лык толы автобус ішінде, метрода, тар жерлерде инфаркт пайда бо
лады деген коркыныш және сенім баурайды. Жүрек аймағынан жағымсыздыкты 
сезінгенде (соматовегетативтік реакциялар), дер кезінде медициналык кызмет 
көрсете алмайды деген күмән пайда болғанда наукас коркынышы күшейеді.

Наукас Л., 32 жаста, инженер. Нашар ұйкыға, тез шаршайтындығына, 
өлімнен коркынышка, тәбетінің жоктығына шағымдар айтады. Тұкым 
куалаушылык ауырлығы жок. Әкесі ашушаң, тітіркенгіш, ішімдікті шектен тыс 
колданады, балаларының көзінше жанжал көрсетеді. Балалары коркыныштан 
үндемейтін болған, наукастың айтуы бойынша «коркыныш бүкіл денесін 
баураған». Анасы момын, үндемейтін, мейірімді, әкесіне бағынышты жан 
болған. Балаларымен жаксы катынаста болған, мүмкіндігінше оларды еркеле- 
туге тырыскан.

Наукастың мінезі сезімтал, әсершіл, тұйыктау. Екі ағасымен өсіп, оларды 
бағып-күткен. Сегіз сыныпты және индустриалды техникумды бітірген. Күйеуде 
болған, артынан ажырасып кеткен. Бес жастағы ұлы бар. Шешесі және ағасымен 
бір пәтерде тұрады. Жанұясында ұрыс-керіс жиі болады, ағасы арак ішіп, ұлына 
нашар ыкпал етуде. Наукас ол үшін көп күйзеледі, ағасымен бірнеше рет 
әңгімелескен, бірак ол ешкандай нәтиже бермеген. Өзінің ашушаң, тітіркенгіш 
болып кеткендігін байкаған. Жұмыс уакытында үй жайлы көп ойлаған, осы 
жағдайлар баласының тәрбиесіне кері әсерін тигізеді деп күйзелген. Өзі үйде 
болмағанда, ағасы оның баласына закым келтіреді деп корыккан. Бір күні 
жұмыс уакытының соңында, үйінде бір жаман жағдай болатындай сезінген. 
Жауапты жұмыс болғандыктан, жұмысын тастап кете алмаған. Кеудесінде 
жайсыз сезім туып, калтырап, жүрегі токтап калатындай болған. Терапевтке 
каралып, амбулаторлы ем кабылдаған. Терапевт жүрек-кан тамырлары жүйесі 
тарапынан органикалык бұзылыстар таппаған. Екі күннен кейін осы жағдай
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кайталанған. Невропатологка каралған, ол оны психиатрға жолдаған. 
Тағайындалған емді күнделікті кабылдамаған. Жағдайы нашарлаған: калалык 
транспортта жүруге, үйде жалғыз калуға корыккан. Осындай ұстама кезінде 
жедел жәрдем шакырған. Өз күйзелістерінен шыға алмаған. Осындай ұстама 
тамак ішіп отырған кезде де байкалған, осы жағдайдан кейін тамакты абайлап 
ішіп, кейде тамак ішуден бас таркан. Өз бетімен психиатрға каралып, 
стационарлык емге жолданған.

Психикалык жағдайы: әңгімелескенде толкиды, шамалы тұтығады, өз 
жағдайы жайлы жаксы әңгімелейді. Жүрегі тарапынан күрделі бұзылыс жок 
екендігін жокка шығармайды. Бірак, бұл сенімділік, өзіне шұғыл жәрдем көрсете 
алмайтын жерлерде жоғалып кетеді. Наукастармен жаксы араласады. Үйі ту
ралы көп ойлайды, көмек іздейді, өз дертінің болжамын сұрайды. Дұрыс өмір 
сүруіне кедергі жасайтын коркыныштардан арылғысы келеді.

Өткізілген емнен кейін жағдайы жаксарған. Наукас сабырлы, бөлімшенің 
өмір барысына кызығушылык танытады, еңбек үрдісіне баулынды. Өз жағдайына 
сын көзбен карайды, коркыныш сезінбейді.

Инфекциялык ауруларға шалдығу фобиясымен, мысалы, сифилофобиямен 
наукастарда, таныс емес адамдармен жанасканда, бөтен заттарды ұстағанда 
ауру жұғады деген терең кокыныш баурап алады. Осындай жағдайлардан кейін 
наукастар арнайы шара колданады: киімін дезинфекциялайды, колын бірнеше 
рет кайталап жуады.

Жабыскактык невроздың жабыскакты-компульсивті түрінде жағдай кон
трасты идеялармен, әуестікпен және әрекеттермен аныкталады. Наукастың 
моральдык ұстанымдарына карама-кайшы әрекеттер жасауға күшті мотивсіз 
ойлар пайда болады. Анасында баласының басын ауыр затпен ұрып жаруға, 
оның көздерін үшкір затпен шұкуға және т.б. ойлар пайда болады. Наукастардың 
ойына коғамдык орындарда ұятты іс жасау тілегі келеді. Кейбір наукастарда 
компульсивті невроз бастың жабыскак козғалыстарымен, мимикамен және т.с.с. 
көрінеді. Шамалы уакытка наукастар осы козғалыстарын және әрекеттерін 
тежей алады. Бірак бұл уакытта наукастарда психикалык кернеліс сезімі 
байкалады.

Жабыскактык невроздардың жоғарыда аталған нұскаларының іс жүзіндегі 
бөлінулері біршама схемалык, шартты сипатта. Ауру көрінісінде обсессивті 
және компульсивті немесе фобиялык невроздардың элементтері жиі кездеседі. 
Кейде олардың байланыстарының тығыздығы соншалык, бір нұсканы 
екіншісінен ажырату мүмкін емес. Мысалы, наукаста өткір заттарды көргенде 
коркыныш туып, сол сәтте өз балаларын кескілеп тастағысы келген.

Жабыскак жағдайлар неврозы жағдайы баска невроздарға карағанда, созыл- 
малы ағымда өтеді. Наукас аурудың ұзак ағымында өз дертін өршітетін ситуа- 
циялардан алшак жүреді. Жалпы алғанда, олардың симптоматикасы біркатар 
эволюция жасайды. Мысалы, бастапкыда фобиялар белгілі бір жағдайларда, 
белгілі бір әрекетті орындау кезінде немесе орындау алдында пайда болады. 
Жабыскак коркыныштар кейін олар жөніндегі естеліктердің өзінен пайда бо
лады. Жабыскак естеліктер баурап алушы коркыныштарға ауысады. Мысалы, 
наукаста кайтыс болған туысканының тірілей жерленгені туралы жабыскак
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ойлар пайда болады. Наукасты осы жағдай калай өткендігі туралы ойлар жиі 
мазалайды. Ол тірілей жерленген туысканының калай тұншыкканын айкын көз 
алдына келтіреді. Акырында, осы ойлар аса айкындалып, үнемі сипат алып, 
наукас үшін өте ауыр күйзеліс болып табылады, өз әрекеттерінің орынсыздығын 
түсіне отыра, молаға карай жүгіреді, бейітті казуды талап етеді.

Невроздык бұзылыстардың негізінде пайда болатын сапасы жағынан жаңа 
жағдайларға ритуалдар, «жамандыкты кайтаруға» арналған тәсілдер динами
касы айкын мысал бола алады. Жиі наукастарда кимылдык ритуалдар дамиды 
(аякпен жерді тепкілеу, колдарымен ерекше кимылдар жасау және т.б.). Белгілі 
бір сатыда кимылдык актілер ритуал сипатынан айрылады. Бұл ритуалдык 
әрекеттер карсы бағытталған фобиялар жоғалған жағдайда болады, бірак 
кимылдык актілер калып кояды, кейін кимылдык жабыскақгықгарға ауысады.

ИСТЕРИЯЛЫҚ НЕВРОЗ
Истериялык невроздың клиникалык көрінісі көп кырлы. Өткен ғасырдың 

және осы ғасырдың басында өмір сүрген авторлардың суреттемелерінде 
невроздардың истериялык ұстамалар түрінде жиі көрінетіндігі жөнінде айтылған. 
Истериялык ұстамалар көрінісі мен ағымы бойынша эпилепсиялык ұстамадан 
біркатар ерекшеліктерімен ажыратылады. Олар жоғары эмоциялык 
айкындылыкпен ерекшеленеді. Осы уакытта наукастар санасын жоғалтпайды, 
барлык рефлекстер сакталады. Олардың санасы тарылған және олар өздері үшін 
эмоционалды мәні бар тітіргендергіштерге жауап береді.

Қазіргі кезде истериялык невроздың клиникалык көрінісінде сомато- 
вегетативті бузылыстар үлкен орын алады. Олар айрыкша жүрек-кантамырлык 
бұзылыстармен, ас корыту, тыныс бұзылыстарымен көрінеді. Тыныс 
бұзылысымен, өңеш спазмдарымен ауыр жөтел ұстамаларына байланысты 
наукастарды жалпы профильдік ауруханаларға орналастырып коймай, оларға 
жиі оперативті көмек көрсетіледі.

Истериялык невроздарда козғалыс пен сезшталдықтың бузылуы байкалады. 
Наукастар жүріп-тұра алмайды (астазия-абазия), кабак спазмдары, афония, аяк- 
колдың салдануы болады. Сезімталдыктың бұзылуы иннервация зонасына сәйкес 
келмейді және колғап, шұлык, күртеше түрінде көрінеді. Наукастар жиі дененің 
әр бөлімдеріндегі және ішкі мүшелердегі ауру сезімдеріне шағым айтады.

Истериялык невроз симптоматикасыныщ айтарлыктай ерекшелігі — 
симптомдардың психогендік факторлармен байланысы, ағза жүйесіндегі 
органикалык бұзылыстардың жоктығы және бұзылыстардың сендіру, өзін-өзі 
сендіру типі бойынша пайда болуы. Баска маңызды фактор — истериялык 
мінез-кұлыкты адамдарда оның дамуына бейімділіктің болуы.

Наукас С., 42 жаста, тазалыкшы. Ж^ілаңк^ілыкка, үнемі тамағындағы 
түйінге, спазмға, бас ауыруына, бұлшык еттеріндегі ауру сезімдеріне, ұйкы 
бұзылысына шағым айтады.

Нағашы әжесі (анасы жағынан) туыскандарының айтуы бойынша, кызык кісі 
болған, «есінен адаскан». Әкесі тұйыктау, деспот кісі болған, балаларына шама- 
дан тыс талапшыл болған. Анасы сезімтал, ренжігіш, жанұялык қиыншылықгарға
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жиі шағымданатын болған. Наукас әсершіл, ренжігіш, айтканынан кайтпайды. 
Толку жағдайында жиі тамағында түйнек, «бүкіл денесінің дірілін», басында өткір 
шаншуды, аяк-колдары бұлшык еттерінің аурыратындығын байкаған. Осындай 
жағдай алғаш рет жеті жасында, мектептегі нашар тәртібі үшін әкесі белбеумен 
соккан кезде байкалған. Наукастың айтуы бойынша, әкесі катты коркып кеткен. 
Содан соң ешкашан ұрмаған. 16 жасынан бастап еңбекке араласкан. Наукас тігу 
шеберханасында бес жыл істеген. 27 жасында тұрмыска шыккан. Жолдасы оған 
камкор болып, барлык тілектерін орындап отырған. Балалы болғаннан кейін, 
жұмысындағылар, наукастың ойы бойынша, оның отбасылык бакытын көре 
алмаушылар нашар көзкараспен карайды деп, ары карай жұмысын жалғастыра 
алмаған. Қызметтестерінің айтуы бойынша, наукас бірбеткей, тек өзінің калағанын 
істейтін көрінеді. Үш жыл бұрын жүрек ұстамасынан күйеуі кайтыс болған. Наукас 
катты кайғырған. Жерлеу кезінде «истерика» болған. Ол зарлы дауыспен 
айғайлаған, бірак артынан басылған. Жұмыска орналасуға мәжбүр болған. Өткен 
жылы күйеуге екінші рет шыккан. Күйеуі арак ішеді, бір ұрыс-керістен кейін 
тұншығу сезімі пайда болған, сөйлей алмай калған (афония). Бұлшыкеттері 
ауырғандыктан әрең козғалған. Дәрігер көмегіне жүгінген.

Психикалык жағдайы: өзін демонстративті ұстайды, сыбырмен сөйлейді, 
оның сөйлеуіне кедергі жасап тұрған тамағындағы спазмды байкайды, кейде 
жылап, тыныштала алмайды. Жұбайының үнемі ішетіндігіне, оның өміріне 
көңіл бөлмейтініне шағым айтады. Дәрігердің күйеуін шакыртып, оған оның 
«ауруының ауырлығы» жөнінде түсіндіріп беруін, өзіне көңіл бөлу кажеттігін 
айтуын сұрайды. Ем жүргізілгеннен кейін (дәрілік, психотерапиялык) және 
жанұялык жағдайы жөнделген соң наукастың жағдайы жаксарды.

Невроздың осы түрімен ауыратын наукастарда истериялык бұзылыстардың 
кайталануы күшейеді. Олар тек эмоционалды жаракат кезінде ғана емес, 
наукастар өз дегеніне жете алмағанда да пайда болады. Олардың тәртібінде 
демонстративтілік, эмоциялык тұраксыздык, керісуге бейімділік кездеседі және 
истериялык невроздың тұлғаның истериялык дамуы көріністеріне транс- 
формациялануыалаңдатады.

ИПОХОНДРИЯЛЫҚ НЕВРОЗ
Әр түрлі сенестопатиялары бар ипохондриялык компонентті әр неврозда табуға 

болады. Невростенияда, жабыскактык неврозда, истерияда ипохондриялык сим- 
поматика астеноипохондриялык немесе жеке сенестопатиялык көріністер ретінде 
байкалады. Кейбір наукастарда дерттің клиникалык сипаттамасында сенестопа- 
тиялар, өз денсаулығына аса көңіл бөлу, мазасыздану басымдылык көрсетеді. 
Шын мәнінде жок дерт жөнінде ойлар оңай пайда болады, әр түрлі мамандарға 
каралып, емделгісі келеді. Олар жағымсыз сезімдерге көп көңіл бөледі, ауыр дерт 
жөнінде ойлар мазалайды. Наукас денесінің жеке бөліктеріндегі немесе локали- 
зациясы белгісіз жағымсыз сезімдерге шағымданады. Мұндай сезімдер жиі кандай 
да бір соматикалык немесе баска топ ауруларына ұксас болып келеді. 
Ипохондриялык көріністер наукас шағымдарының ішінде басты орын алады. 
Ауыр дерт жөніндегі ойлар аса бағалы сипат алады. Өзіндегі баска да кажу, көңілінің
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түсіп кетуі және т.б. тәрізді психикалык бұзылыстарды наукас дерт салдарымен 
немесе соматикалык сәтсіздік салдарымен байланысты деп есептейді. Әр түрлі 
мамандарға көрініп, өзінде ауыр дерттің бар екендігін дәлелдеуге тырысады. 
Мұндай наукастарда жиі ағза жүйесінің функционалды бұзылыстары байкалады. 
Бірак бұл ауыткулар өздері сипаттаған жағдайдың ауырлығына сәйкес келмейді.

Терапия нәтижесінде, өмір салтын өзгертуге ұсынымдар берілгенде 
ипохондриялык көріністер әлсірейді немесе толык жойылады. Олар сакталып, 
тұракты сипат алғанда наукастар өздерінің ерекше шараларын колданады. Бұл 
ипохондриялык синдром мінез-кұлыктык бұзылыстармен бірігіп жүретін 
ипохондриялык тұлға дамуы жөнінде айтуға мүмкіндік береді.

НЕВРОЗДЫ Қ Д ЕП РЕССИ Я (Д ЕПРЕССИВТІ НЕВРОЗ)
Әр түрлі психикалык аурулар арасында патоморфоздың негізгі тенденцияла- 

рына сәйкес аффективті бұзылыстар, соның ішінде депрессивті бұзылыстар жиіледі.
Невроздык депрессияның клиникалык көріністерінің сипаттамасы ХХ ға- 

сырдың 30-шы жылдарында пайда болды. Бұл невроз түрі мінезі бір беткей, 
ригидті, компромисті шешім кабылдауға және ситуацияны жан-жакты бағалауға 
кабілетсіз адамдарда кездеседі деген мәлімет бар. Аурудың бастапкы кезеңінде 
дистониялык сипаттағы вегетативті бұзылыстар байкалады, артынан жабыркаулы 
көңіл-күй, ұйкы бұзылысы, коркыныш-үрей пайда болады. Жабыркаулык баяу 
үдейді және ереже бойынша, наукастар бұл күйді психожаракаттык сигуациямен 
байланыстырмайды. Таңертең наукастар әлсіздік, калжырау сезінеді. Невроздык 
депрессия жиі жанұялык-жыныстык катынаска канағаттанбаушылык әсерінен 
дамиды, сондыктан наукастар жұмыска асығады, онда олар өздерін жаксы сезінеді.

Психожаракаттык ситуацияның субьекгивті шешімінің жоктығына карамастан, 
невроздык депрессиямен сыркат наукастарда ситуацияның сәтті шешілетіндігіне 
үміт сакталады, осыған байланысты оларда суицидальды ойлар дамымайды.

Невроздык депрессияда тұракты вегетативті бұзылыстар байкалады, олар 
жиі гипотония, спастикалык колит және т.б. Тұлғаның невроздык дамуына өту 
кезеңінде кандай да бір ситуацияға байланыссыз жасаурағыштык бакыланады. 
Осы бұзылыс наукасты психиатрға көрінуге мәжбүрлейді.

Невроздык депрессияның ұзак ағымында және жаракаттык жағдай сак- 
талғанда невроздың негізгі формасына (обсессивті-фобиялык, астениялык, 
истериялык түрлеріне) сәйкес келетін мінез-кұлыктык бұз^ілыстары бар тұлға- 
ның невроздык дамуына ауысуы орын алуы мүмкін.

ЭТИОЛОГИЯСЫ ЖӘНЕ ПАТОГЕНЕЗІ
Невроздың пайда болуы психикалык жаракаттың болуына байланысты. 

Невроздардың жеке нұскаларының түзілуінщ өзіндік ерекшеліктері бар: 
психикалык жаракаттың сипаты мен тұлға типіне тәуелді патогенетикалык 
механизмдері. Невроздың түзілуі психогенді зияндылыктар мен тұлғаның өзара 
әсерлесуі нәтижесінде болады. Психикалык тұрғыдан адам каншалыкты төзімді 
болса, невроз тудыратын психогенді зияндылык соғұрлым интенсивті және
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ұзак әсер етуі керек және керісінше. Сонымен катар, тұлға невроздың жеке 
түрлерінің дамуына себепкер болады, сондай-ак, психикалык жаракат сипаты 
пайда болатын невроз түрін аныктайды. Мысалы, жоғары эмоционалды козу 
ерекшелігі бар тұлға неврастенияға бейім келеді, психастениялык мінез-қүлықгы 
тұлға — жабыскак жағдайлар неврозына бейім. Жоғары эмоционалды бакылауды 
талап ететін психикалык жаракат жағдайы неврастенияға жиі әкеледі, сәттілікке 
және өмірге кауіп төндіретін психикалык жаракат истериялык немесе фобиялык 
неврозға алып келеді.

Невроздардың психопатологиялык симптоматикасы әр түрлі соматове- 
гетативті және биохимиялык көріністермен бірге жүреді. Көптеген батыс пси- 
хологтары мен психиатрлары невроздарды З. Фрейд теориясы тарапынан 
түсіндіруге тырысады, яғни, олардың психопатологиялык көріністерін ерте 
балалык шакта орын алған психикалык жаракаттармен, мысалы, баланы ана 
кеудесінен ажырату және т.б. байланыстырады.

ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫ ДИАГНОСТИКАСЫ
Невроздарды психоздардың психотикалык формасынан ажырату жеңіл. 

Невроздарға мынадай психикалык бұзылыстар тән емес: галлюцинация, 
сандырак, интелектуалды-мнестикалык, кататониялык және ауыр аффективті 
бұзылыстар. Әр түрлі невроздардың симптоматикасы өзіндік сезім және өз 
жағдайының дертті өзгеруін бейнелейді. Наукас өз жағдайына сын көзбен карап, 
өзінің наукас екендігін түсінеді.

Дерт психикалык жаракатпен байланысты екенін кейде наукастардың өздері 
де айтады. Олардың интеллектуалды кызмет сапасы төмендемеген. Аса 
шаршағыштык байкалады, бірак оларға жұмыс алдында демалуға жеткілікті 
уакыт берілсе, олар жұмысты дұрыс орындайды. Наукастарда туыстарына деген 
жылы катынас сакталады.

Невроздарды невроз тәрізді жағдайлардан ажырата білу керек, олар көптеген 
ауруларда, соның ішінде психоз кезінде де кездеседі. Соңғы аталған жағдайларда 
невроздык бұзылыстардан бөлек негізгі ауруға тән тұлғалык өзгерістер болады. 
Сондай-ак, невроз тәрізді симптоматиканың өзіндік біркатар ерекшеліктері 
бар, олар сәйкес бөлімдерде келтіріледі.

ЕМІ
Невроздар емі кешенді болуы керек және ол тек жүйкелік-психикалык 

бұзылыстарды және оның себептерін жоюға бағытталып коймай, сонымен 
катар, наукастың жалпы жағдайын күшейтуге бағытталуы керек. Ең алдымен, 
эмоционалды кернеліс пен үрейді басу керек. Бұл транквилизаторлар көмегімен 
іске асырылады. Терең невроздык бұзылыстар кезінде кейбір нейролептиктерді 
де колданады. Депрессивті көріністер орын алғанда, антидепрессанттар 
тағайындалады. Неврозбен ауыратын наукастарда үнемі ұйкы бұзылысы бола- 
ды, ол транквилизатор мен калпына келтіріледі; егер транквилизаторлар 
көмектеспесе, онда, косымша, ұйыктар алдында ұйыктататын дәрі беру кажет.



Невроз профилактикасы мен сараптамасы 223

Мұндай жағдайда гипнотикалык касиеті бар дәрілер колданылады, мысалы, 
радедорм, эуноктин, феназепан, хлорпротиксен. Үйкыға кету (киындағанда) 
уакыты ұзарған жағдайда димедрол, пипольфен сиякты дәрілер жаксы әсер 
етеді, сондай-ак, транквилизатордың жеңіл гипнотикалык әсері бар түрлері — 
элениум рудотель және т.б. жаксы нәтиже береді. Физиотерапиялык емдеу 
тәсілдері де жаксы нәтиже береді: гидропроцедура, электроұйкы, ионофорез.

Невроздарды емдеуде психотерапияға үлкен рөл беріледі. Психотерапияның 
алдындағы міндет әр түрлі, біріншіден, невроздык жағдайға әкелген 
жаракаттаушы ситуацияның наукас үшін маңыздылығын басу керек. Бірінші 
міндетті ұтымды орындағанда, келесі міндеттерді шешуге, соның ішінде, стрестік 
жағдайларға адамның бейімделу дәрежесін жоғарылату жолдарын карастыруға 
көшу кажет. Егер психогения көзі бұрыс жанұялык катынас болып табылса, 
онда дәрігер оны калыптастыруға көмектесуі кажет.

Невроз кезіндегі психотерапия мен оның міндеттері психопатияларды емдеу 
кезіндегі максат пен принциптерге ұксас (14-тарау караңыз).

НЕВРОЗ ПРОФИЛАКТИКАСЫ МЕН САРАПТАМАСЫ
Біріншілік профилактика — психикалык жаракатты жою, екінші және 

үшінші — дер кезінде емдеу, еңбектік ұсынымдар, тұлға аралык катынастарды 
жайластыру, психотерапия.

Невроздың біріншілік психопрофилактикасы индивидуум өмірінен жедел 
немесе созылмалы эмоциялык стресс туғызатын ситуацияларды жою. Ол 
жағдайлар отбасындағы өзара катынастан, жакын адамдар арасында, жұмыста 
және т.б. кездерде пайда болуы мүмкін. Мұндай жағдайларда алдын-ала болжау, 
әрине, киын. Бірак олардың дамуын жиі токтатуға болады және киын ситуацияға 
тап болған адамның жүйкелік дертке шалдығуының алдын алуға болады. Егер 
эмоционалды стресс жоғары психикалык кернелісті талап ететін жұмыс және 
кызмет жағдайымен байланысты болса, онда еңбек пен демалыс тәртібі, кернеліс 
күйін төмендететін шаралар ұсынылады.

Невроздардың екінші және үшінші кезектегі профилактикасы — неврозды 
ерте аныктау және оны тиімді емдеу, терапияға резистентті жағдайда — 
невроздың созылмалы формасы кездесетін наукастарды өмірге бейімдеу.

Неврозбен ауыратын наукастар кабілетті болып табылады. Невроздың со- 
зылмалы ағымында наукастар ұзак уакыт еңбекке кабілетін жоғалтуы мүмкін, 
мұндай жағдайда мүгедектік тағайындалуы керек. Мүгедектік жиі жабыскактык 
неврозында беріледі.
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Реактивті психоздар — психогенді негізді, өмірге кауіп төндіретін, индиви
дуум сәттілігіне зиян келтіретін факторлар әсерінен дамитын, басым 
психотикалык сипаттағы бұзылыстар.

Мұндай психикалык бұзылыстар ауыр эмоциялык стресс нәтижесінде пай- 
да болады. Психикалык жаракаттың мазмұны психикалык бұзылыстардың 
клиникалык көрінісінде бейнеленеді (Ясперс триадасы). Психикалык жаракат 
әсері аякталғанда, олар жоғалады. Дегенмен, Ясперс триадасының әмбебап 
мәні жок. Ауыр эмоциялык жаракаттан кейін едәуір уакыт өткен соң психикалык 
бұзылыстардың пайда болғаны бакыланған (кешіккен реакциялар) және 
эмоциялык жаракат әсері аякталғаннан кейін де ұзак сакталған.

Клиникалык көріністеріне байланысты реактивті жағдайлар жедел және 
созылмалы болып бөлінеді.

ЖЕДЕЛ РЕАКТИВТІ ЖАҒДАЙЛАР 
(АФФЕКТИВТІ-Ш ОКТЫ РЕАКЦИЯЛАР)

Аффективті-шокты реакциялар козу немесе ступорға дейінгі тежелу түрінде 
көрінеді. Крзу жағдайымен көрінетін реакциялар тарылған сана фонында өтеді. 
Аурудың жүріс-тұрысы бұл кезде хаосты, ретсіз болады. Олардың іс-әрекеті 
мағынасыз, кейде өздеріне зиян келтіреді. Мысалы, өрт кезінде хаосты козу 
жағдайындағы адам терезеден секіріп, өліп кетуі мүмкін.

Осындай күйден шыккан наукас болған жайтты нашар есінде сактайды, 
жалпы әлсіздік, калжырау және апатия күйінде болады.

Тежелу куйімен байкалатын аффективті-шокты реакциялар кезінде жарты- 
лай немесе толык кимылсыздык пайда болуы мүмкін (ступор жағдайы). Мұндай 
жағдайдағы адамдар кимыл-әрекет жасауда киындыктар сезінеді. Қауіп төнген 
жағдайда адам аяғында ерекше ауырлык байкайды, оның козғалысы баяулай- 
ды. Осы кауіптен кұтылу үшін ол шапшаң және дәл кимыл, іс-әрекет жасай 
алмайды. Кейде мұндай ситуация кезінде наукас бір орнында катып, тұрып 
калады (ступор). Дегенмен, жартылай немесе толык тежелу күйіндегі адам 
коршаған ортаны дұрыс кабылдап, бағалай алады.

Аффекгивті-шокты жағдайлар, жоғарыда айтылғандай, өміріне кауіп төнген 
жағдайда пайда болып, бұл жағдайлар жойылғанда, кетеді. Мұндай күйдегі 
наукастар әдетте аурухана жағдайында бакыланбайды.

Ступорозды күй кылмыстык жазалау каупі төнгенде пайда болуы мүмкін. 
Соттык ситуация шешілу мерзіміне байланысты бұл күй ұзак ағыммен ерек- 
шеленеді.
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Соттык ситуацияға байланысты пайда болатын осындай психикалык 
бұзылыстар тобына истериялык деп карастырылатын баска да жедел 
психотикалык кұбылыстар жаткызылуы мүмкін. Олар сананың айрыкша 
бұзылысымен ерекшеленеді. Соттык-психиатриялык жағдайларда пайда болған 
бұл бұзылыстар симуляциялык жүріс-тұрысты бейнелейді, ол Ганзер синдромы 
(алғаш сипаттаған автор есімі бойынша) және псевдодеменция деп аталады. 
Ганзер синдромымен ауыратын наукастарда сана өзгерісі байкалады. Олардың 
уакыг пен орын бойынша бағдары бұзылған, айналасындағыларды танымайды, 
сұрактарға орынсыз жауап береді. Псевдодеменция көрінісі Ганзер синдромы
мен ауыратын наукастардың жүріс-тұрысына ұксайды. Наукастардың орын мен 
уакыт бойынша бағдары бұзылған. Бірак бұл наукастарда сананың терең 
бұзылысы байкалмайды. Псевдодеменция көріністері кейде жас балаларға тән 
ерекше жүріс-тұрыспен, сөздермен толыктырылуы мүмкін. Наукас жас бала 
мәнерінде сөйлеп, айналасындағы адамдарға «тәте», «аға» деп көңіл аудартады, 
жас балалар ойынын ойнайды және т.с.с. Пуэрильді деп аталған бұл реакция
лар психогенді зияндылыктар жойылған соң басылады.

Келесі топты созылмалы психогенді реакциялар кұрайды.

СОЗЫЛМАЛЫ РЕАКТИВТІ ЖАҒДАЙЛАР
Созылмалы психогенді реакциялар жиі наукас үшін ерекше маңызы бар 

жағдайлардан (сәтті өміріне кауіп төнгенде, жакынын жоғалту және т.б.) кейін 
пайда болады. Мұндай реакциялардың типтік формалары реактивті депрессия 
мен реактивті параноид болып табылады.

Реактивті депрессия. Бұл кезде наукастың көңіл-күйі жабыркаулы. Ауыр 
жағдайды туғызған себеп жөнінде үнемі ойда жүреді. Егер бұл жакын адамының 
өлімі болса, оның ойлары тек сол жөнінде болады. Жиі өзін-өзі кінәләу идея- 
лары пайда болады. Наукас өзін оған дұрыс көңіл бөлмедім, әділетті болмадым, 
өлім аузынан алып калу үшін колдан келгенді жасамадым деп жазғырады. 
Үйкысы бұзылып, еңбекке кабілеті төмендейді. Соматовегетативті бұзылыстар 
байкалады, тәбеті кашып, дене салмағы азаяды, іш катуы болады. Артериялык 
кан кысымы көтеріледі.

Наукас Б., 60 жаста. Психикалык аурумен тұкым куалау ауырлығы жок. 
Білімі төрт класс, мамандығы слесарь. Үйленген, әйелі кайтыс болған. Ер жет- 
кен екі баласы бар, олармен катынасы нашар. Балаларының өз жанұясы бар. 
Наукас бір мезгіл бір баласының, бір мезгіл екінші баласының колында тұрады. 
Өзінің айтуы бойынша, балаларының әйелдері онымен нашар катынаста. Бір 
баласының отбасымен біраз тұрған соң, оған баска балаңның колына бар деп 
айтады. Наукас осы ситуциялардан шығар жол таппады. Суицидальді ойлар 
пайда болып, суицидальді әрекет жасаған, осыған байланысты Скилифасовский 
атындағы институтта ем кабылдаған. Онда көңіл-күйі төмен болған, суицидальді 
ойлары тұрактылык таныгып, СС. Корсаков атындағы психиатриялык клиникаға 
ауыстырылды.

Клиникаға түскен кезде санасы анык, орын мен уакыгты дұрыс бағдарлайды. 
Дәрігерлермен әңмелескенде, жай дауыспен көзіне жас алып әңгімелейді,
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пайда болған отбасылык ситуацияларды уайымдайды, бұл жағдайдан шығар 
жол таппайды, көңіл-күйі төмен, бірак суицильді ойлары жок, көмек іздейді. 
Бөлімшеде болған алғашкы 3 күнде «кауіп төндіретін, өзін өлтіргісі келетін 
адамдардың дауыстарын, «үйден шык деп бұйырған ұлының дауысын естіген». 
Бұл көріністердің дертті сипатын түсінеді.

Реактивті параноид. Қолайсыз жағдайға байланысты туындаған, жеке адам 
немесе адамдар тобының наукаска деген катынасы бойынша жалған пікір және 
корытынды жасау. Бұл кате баға беру аса бағалы, сонымен катар, сандырактык 
идеяларлар сипатын алуы мүмкін. Аса бағалы идея формасында оларды түзетуге 
болады, наукастың ойлары мен ұстанымдарын толык камтымайды. Ол 
жаракаттаушы ситуацияны әсірелеп бағалағанымен, шынайы фактілерге 
сүйенеді. Екінші жағдайда наукас түзетуге көнбейді, оның ойлары мен іс- 
әрекеттері сандырактык идеяларға бағынышты. Реактивті параноид 
психожаракаттаушы ситуация жоғалғанда, өзектілігінен айрылады және осы
лайша жазылады.

Наукас Н., 27 жаста. Психикалык аурумен тұкым куалау ауырлығы жок. 
Анасының жүкгілігі мен босануы калыпты өткен. Ерте даму кезеңі ерекшеліксіз. 
Жүруі мен сөйлеуі өз мезгілінде дамыған. Мектепке дейінгі мекемелерде 
болмаған. Әжесінің колында тәрбиеленген. Наукас мінезі мейірімді, ак көңіл 
болған. Шулы, кимылды ойындарды жаксы көрген. Достары көп. Бала күнінде 
кызылша және скарлатинамен ауырған, аскынусыз өткен. Мектепке 7 жастан 
барған. Оку ұнаған, мұғалімнің айткандарын ынтамен тыңдаған. Бос уакытын 
достарымен өткізуді ұнаткан, ашык, белсенді күйінде калған. Кітапты көп 
окыған. Төменгі кластарда ертегілерді, жоғарғы кластарда махаббат, өмір ту
ралы кітаптарды ұнатты. 17 жасында мектеп бітірді. Шет тілдер институтына 
окуға түсті. Институттағы оку ұнады. Курстас жолдастарымен жеңіл тіл табысты: 
бірге театрға, киноға баратын. Жас жігітгермен кездескен, бірак ешкайсысымен 
шындап жүрмеген, «өз адамын таппаған». Белсенді күйінде калды, коғамдык 
жұмыспен айналысты. Институтты бітіргеннен кейін орта мектепте ағылшын 
тілінен сабак беруге жұмыска орналасты. Жұмысы ұнады, балаларды окытудан 
ләззат алған. Мектепте бір жылдай жұмыс жасады. Бір күні бір мұғалімнің көп 
акшасы бар әмияны «жоғалды», күдік ой жас мұғалімге түсті, себебі ол мұғалімдер 
бөлмесінде баскалардан кейін аз уакыт кідірген болатын. Наукас өзінің айтуы 
бойынша, катты ашуланып, жылап үйіне жүгіріп кетеді. Ертесіне жұмыстан 
шығамын деген оймен мектепке келеді. Мектепке келсе, әмиян табылыпты, 
ол столдың артына түскен екен. Наукас алдында барлығы кешірім сұрайды. Ол 
аздап сабырға түскендей болды, өз жұмысымен айналысты, бірак басында «олар 
мені ұрыға санады» деген ой жүрді, басым ауырды деп сұранып кетеді, бірак 
басына сол баяғы эпизод келе береді. Жұмыска орналасу кезінде мектеп ди- 
ректорымен өткізген әңгімеде, оның «Сізге киын болады» деген сөздерін еске 
алды. Алғашынан-ак ол ешкімге ұнамағанын сезді, тек сырттан ештеңе 
білдірмеген. Келесі күні мектепке әрең барды. Ол келген кезде, барлығы ты- 
нышталып калатынын байкады. Келесі күні мектепке барудың кажеті жок еді, 
өйткені каникулдар басталған болатын. Өзінің уайымдарын ұмытамын деп 
ойлады, бірак таң аткан бойында әлсіздік сезінді «көкейі ренішке толы» болды.
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Өзін күштеп тұрғызып, күні бойы мазасызданып, бөлме ішінде кезіп жүрді. 
Ештеңемен айналыса алмады. Тәбеті мүлдем жойылды. Уакытын өткізу үшін 
ерте жатып калды, бірак түнімен ұйыктай алмады. Таңертең өзін нашар сезінетін 
болды. Көп мазасызданып, шаршағанын біліп, тынышталу үшін дәрі-дәрмек 
кажет екенін түсінді. Медициналык институт бітірген кластасына барып, акыл 
сұрайды, ол психиатрға каралуды ұсынды.

Психикалык жағдайы: жұмысында болған ерекше жағдай жөнінде түпкілікті 
әңгімеледі. Ол жерде оны дұрыс кабылдамағанын айтады. Өзінің көптеген 
касиеттері (жоғары принципиальдылык, окушылармен жұмыс кезінде 
педагогиканың әдістемелік принциптерін катаң ұстануы және т.б.) мекгеп ди- 
ректорына және кейбір мұғалімдерге ұнамағанын түсіндіруге барынша тырысты. 
Мекгептегі болған жайтты талкылай келе, өзінің мүмкін кателескендігін мойын- 
дайды («әмиян жоғалуына байланысты окиғаны жүрегіме тым жакын кабылдадым»).

Стационарда транквлизаторлар, аз мөлшерде нейролептиктер кабылдады, 
психотерапиялык әңгімелер жүргізілді. Жағдайы жаксарды. Дертті идеяларына 
сын көзкарас пайда болды. Клиникадан шыккан соң, бұрынғы жұмысына кайта 
оралды.

Реактивті пароноидтарға индуцкияланған параноид (сандырак) та жатады. 
Сандырак, сонымен катар, психогенді әсер нәтижесінде де түзіледі. Сандырактык 
идеялармен зардап шегетін наукас өзінің дертті идеяларын, көзкарасын 
баскаларға жармастырады. Бұл жағдай наукаспен тығыз карым-катынастағы, 
оған бағынышты адамда дамиды.

Сандырак идеялар мазмұны жиі соңына түсу, даукестік және т.б. сипатын- 
да болады.

РЕАКТИВТІ ПСИХОЗДАРДЫҢ ЭТИОЛОГИЯСЫ МЕН 
ПАТОГЕНЕЗІ

Реакгивті күйге алып келетін этиологиялык факгорлар психикалык жаракаттар 
болып табылады. Реактивті жағдайлар екі жағдайға байланысты, олар реактивті 
күйдің клиникалык көрінісін аныктайды: психикалык жаракаттың күші және 
оның тұлға үшін мәні. Өмірге тікелей кауіп төнген жағдайда бас миының кызметі 
бұзылады, нәтижесінде кейбір ситуацияларда адамның саналы жүріс-тұрысы 
шекгеледі немесе іс-әрекетін (козу, ступор) сигуацияға сәйкес баскара алмайды. 
Жоғарғы жүйке және психикалык кызмет бұзылысына әкелетін факторлар ша- 
мадан тыс аффект (коркыныш, кайғы және т.б.), осындай жағдайларға бейімдейтін 
тұлғалык ерекшеліктер — эмоциялык тұраксыздык болып табылады.

Реактивті күйлердің өзге түрлерінің пайда болуында тұлғалык ерекшеліктердің 
маңызы зор. Ганзер және псевдодеменция синдромдарымен, сондай-ак, 
пуэрильді реакциялармен көрінетін реактивті жағдайлар истериялык мінез 
сипатымен ерекшеленетін адамдарда жиі бакыланады, реактивті параноид- 
күдікшіл, өзін-өзі жоғары бағалайгын, инертгі ойлы және жағымсыз күйзелістерге 
кадалып калуға бейім адамдарда бакыланады.

Реакгивті психикалык бұзылыстарды болжау үшін психикалык жаракат пен 
наукас жағдайыныщ маңызы бар. Мысалы, наукаста психикалык жаракат
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жағдайы ол үшін шешімін таппаса, реактивті ступор ұзак сакталуы мүмкін. 
Реактивті күйдегі наукастарда бас миы кызметінщ косалкы бұзылыстары 
органикалык, токсикалык әсерлерден, эндокринді ауыткуларға (жас кезеңіне 
байланысты) байланысты жағымсыз болжамға алып келеді.

Мұнан баска, әр адамның стресті ситуацияға реакциясы индивидуалды 
екендігін ескеру керек, және бір адам кайталанған ситуацияға алғашкыдан өзге 
реакциямен жауап беруі мүмкін. Сондыктан реактивті психоз мазмұны жиі 
ізінен реактивті психоз туындаткан психикалык жаракат ерекшеліктеріне емес, 
субьект ерекшелігімен аныкталады.

Реактивті күйдің дамуына әкелетін біркатар факторларды ескерген жөн. 
Біріншіден оған кажу, мәжбүрлі сергектік, алкоголизация, соматикалык ауру- 
лар және т.б. жатады. Бұл шартты-патологиялык факторлардан баска реактивті 
психоздың пайда болуына жүктілік, жаска байланысты криздер (пубертатты, 
инволюциялык) тәрізді физиологиялык жағдайлар әкеледі.

Ж  1  %
РЕАКТИВТІ ПСИХОЗДАРДЫҢ ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫ  

ДИАГНОСТИКАСЫ
Реактивті психоздардың дифференциалды диагнозы үлкен киындык туын- 

датпайды. Психикалык жаракаттан соң психикалык бұзылыстардың пайда болуы, 
психопатологиялык көріністерінде психикалык жаракат мазмұнының бейнеленуі 
жоғарыда көрсетілген формаларды ескере отырып реакгивті күй диагнозын коюға 
негіз болады. Психикалык жаракаттан соң баска да психикалык аурулар баста- 
лу мүмкіндігін ескеру керек, мысалы, шизофрения, маниакальды-депрессивті 
психоз, кәрілік және кәрілік алды кезеңіндегі психоздар. Реактивті психозды 
осы аталған психикалык аурулардан ажыратканда, жоғарыда суреттелген 
ерекешелікгерді, осы екі топ психикалык ауруларының психикалык бұзылыстары 
кұрылымының және динамикасының ерекшеліктерін ескерген жөн.

Психикалык жаракат ситуациясы біркатар жағдайларда эндогенді аурулардың 
ұстамасына әкелуі мүмкін. Диагнозды дұрыс кою үшін наукасты клинико- 
психопатологиялык тексеруден мұкият өткізіп, психожаракаттык ситуация мен 
депрессияның клиникалык көрінісінің ауырлык күштерінің аракатынасын, 
оның кұрылымы мен ұзактығын, сонымен катар наукастың анамнездік 
ерекшеліктерін ескерген жөн. Ш изофрениялык депрессияға ең алдымен 
наукастың эмоциялык бұлыңғыр аффектісі және күйзелістерін ашык айтпауы, 
депрессияның ұзак ағымы және т.б.әкеледі.

РЕАКТИВТІ ПСИХОЗБЕН СЫРҚАТТАНАТЫН 
НАУҚАСТАРДЫҢ ЕМІ

Жедел шокты реакциялар ұзакка созылмайды. Психикалык жаракат 
жойылған соң олар жоғалады, мұндай наукастар дәрігер бакылауына сирек 
түседі. Қимылдык козуды токтату үшін фенотиазин катарындағы препараттар- 
ды иньекция түрінде колданады. Ступорозды наукастарға антидепрессанттар 
мен нейролептиктерді тағайындауға болады. Препараттардың осындай комби-
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нациясын реактивті депрессиямен, галлюцинациямен сыркаттанатын 
наукастарға колдануға болады. Реактивті параноидпен ауыратын наукастарға 
нейролептиктер колданады.

Реактивті психоздар емі (әсіресе созылмалы ағымдағы) бұл күйді басумен 
шектелмейді. Сонымен катар, жалпы әлдендіретін және реабилитациялык 
шаралар колдану кажет. Бірак, барлык компонентерді кешенді бірлестіру керек, 
яғни психофармакологиялык, жалпы әлдендіретін және реабилитациялык 
шараларды үйлестіру керек. Осы шаралардың маңызды элементі — психотера
пия болып табылады. Психотерапияның маңызды міндеті — психожаракаттаушы 
ситуацияда шамадан тыс фиксациялануды болдырмау және келесі сатысы 
ретінде — психожаракаттаушы ситуацияның салдарына наукастың адаптациялык 
механизмін күшейту. Ол отбасылык өмірдегі, кызметтік катынастардағы 
өзгерістер түрінде болуы мүмкін. Қажет жағдайда дәрігердің міндетіне наукастың 
әлеуметтік мәселелерін шешуге тікелей катысу да кіреді. Көп жағдайда болжа- 
мы жайлы және психожаракаттаушы ситуацияның жойылуы психикалык 
денсаулыктың калыптасуына алып келеді. Қосымша экзогенді немесе негативті 
факгорлар орын алған жағдайда, болжам аздап жайсыздау болады. Бұл жағдайда 
реактивті күйдің ағымы созылмалы сипат алуы мүмкін.

Реактивті психоз күйінен шыккан соң наукастар еңбекке кабілеттілігін 
сактайды. Тек реактивті күйі ұзак, созылмалы сипат алған адамдар бұл тізімге 
кірмейді.

СОТТЫҚ-ПСИХИАТРИЯЛЫҚ САРАПТАМА
Соттык-психиатриялык сараптама реактивті психоз жағдайы заң бұзушылык 

сәтінде ғана емес, одан кейін пайда болғанда да жүргізіледі. Реактивті психоз 
жағдайында заң бұзушылык орын алғанда, біркатар факторлар ескеріледі: 
психикалык бұзылыс деңгейі, психикалык жаракат сипаты, патологиялык негіз 
рөлі және т.б. Кейде кылмыс жасалғаннан кейін, жауапкершілік каупіне бай
ланысты реактивті жағдай пайда болады. Реактивті жағдай кезеңінде бұл адам 
сот немесе тергеу алдында жауап беруге кабілетсіз, жазасын өтей алмайды. Бұл 
шаралар наукас реакгивті психоз жағдайынан шыккан соң колданылуы мүмкін.

Созылмалы реактивті психоз жағдайларында тактика аздап баскаша. Наукаста 
психотикалык бұзылыстардың ұзак уакыт сакталуына байланысты ол 
психиатриялык ауруханаға емге жолданады, сауыккан соң сот алдында жауапка 
тартылып, жазасын өтеуі керек.
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Психопатиялар — интеллект өзгерісінсіз, тұлға аралык катынас және кор- 
шаған ортаға адаптациялану бұзылыстарына алып келетін туа және жүре пай- 
да болған мінез-кұлыктың тұракты бұзылыстарының тобы.

Психопатия кезіндегі психикалык дисгормония психикалык касиеттердің 
бірінің басымдығымен және өзгелерінің дұрыс жетілмеуімен байланысты. 
Мысалы, аффективті стимулдардан туатын өз жүріс-тұрысы мен реакциясын 
бакылаудың бұзылысы кезіндегі жоғары эмоционалды козу, коршаған ортаны 
адекватты бағалау жетіспеушілігі және шынайылык сезімін жоғалту кезіндегі 
үрейшілдік, сенімсіздік және күдікшілдік, кабілеттілік, мүмкіндік және т.б. 
болмаған жағдайдағы эгоцентризм, өзінің маңызды орын алатындығына аса 
көңіл аударту. Аталған психикалык касиеттер психикалык тұрғыдан калыпты 
адамға да тән, бұл кезде олар тепе-тең көрініс береді. Психикалык касиеттердің 
тепе-теңдігі тұлғаның тұракты, үйлесімді кұрылымын түзейді. Тұлға үйлесімділігі 
мен үйлесімнің бұзылуы психикалык жағдайларды квалификациялауда 
колданылатын түсініктен әлдекайда кең. Тұлғаның үйлесімді дамуы физикалык 
немесе психикалык касиеттерінің оптимальды косылысы ретінде кейбір 
талаптарға жоғары дәрежеде сәйкес жауап беріп, өзгелеріне сәйкестігі төмен 
болуы мүмкін. Бірак, психопатиямен ауыратын тұлғаларда бұл касиеттер 
әлеуметтік адаптацияны киындататын касиеттермен бірге жүреді.

Психопатиялык күйлерді көптеген психикалык жағдайлар ішінен аныктау 
кезінде тұлға аралык катынастар мен тұлғаның әлеуметтік адаптациясының 
бұзылуына алып келетін түрлері айрыкша көрініп тұрады.

КЛИНИКАЛЫҚ КӨРІНІСІ
Психопатиялардың клиникалык көріністері келесі ерекшелікгерімен сипат

талады. Осы дертке шалдыккандар тұлғалык кордың дисгармониясымен 
ерекшеленеді, ол айкын болған жағдайда әлеуметтік адаптация бұзылысы орын 
алады. Психопатиялык көріністер тотальды, яғни адам кызметінің барлык 
саласында көрініс беріп отырады және тұракты.

Психопатия кезінде өмірге бейімделу мүмкіндігі екі жағдайға байланы
сты: тұлға дисгармониясының айкындылык дәрежесіне және сырткы фак
тор ларға.

Психопатиялык тұлға өзіне колайлы жағдайда канағаттанарлык дәрежеде 
адаптациялануы мүмкін (компенсация жағдайы) және өзіне тән психопа- 
тологиялык көріністер, соның ішінде невроздык көріністер айкын болғанда, 
колайсыз жағдайларда (декомпенсация) дезадаптацияланады.
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Психопатия баска аурулардан, соның ішінде психикалык аурулардан да 
ерекшеленеді. Психопатия тұлғалык ерекшеліктермен, оның ұстанымдарымен 
тығыз интеграцияланған, ал аурулар, психикалык ауруларды косканда наукас 
тұлғасы үшін бөтен болып табылады. Психопатия динамикасы ауру динами- 
касымен салыстырғанда ерекше. Психопатия кезінде ремиссия жок. Психопа- 
тияны емдеуде тұлға коррекциясына және тұлғаның өзіне, коршаған ортасына 
катынасын кайта кұруға маңызды орын беріледі. Психопатияның таралу 
дәрежесіне баға беру киынға соғады. Психопатиямен ауыратын наукастар 
дәрігер бакылауына декомпенсация жағдайында немесе коғамдык заңды бұзу 
жағдайларында түседі.

Психопатияны окып, зерттеу соттык психиатрияның дамуына тығыз бай
ланысты. Алғаш рет психопатияны баска психикалык бұзылыстардан бөліп 
карау отандык психиатрлар И.М. Балинский және О.М. Чечоттан басталды. 
Олар жүргізген соттык-психиатриялык сараптама негізінде кылмысты іс жасаған 
кезде кей адамдар жан ауруының белгілерін байкамағандығы аныкталған. 
Олардың жағдайы психопатиялык деп аныкталды (И.М. Балинский және
О.М. Чечоттың 1884 ж. Семенованың ісі бойынша корытынды сараптамасын- 
да осылай болған). Бірак бұл термин казіргі колданыстағы терминнен мазмұны 
бойынша ажыратылады. И.М. Балинский жеке О.М. Чечотт жан бұзылысының 
белгілері жок, бірак дені сау деп те санауға келмейтін, тұлғаның жалпы 
психикалык толымсыздығының көрсеткіші ретінде «психопатия» және 
«психопатиялык жағдай» терминдерін колданды. И.М. Балинский мен
О.М. Чечоттың соттык-психиатриялык корытындысы бойынша көптеген 
келіспеушіліктер болды. Семенованың ісіне аса назар аударған сол кездегі 
газет пен журналдардың беттерінде «Психопатия» және «Психикалык жағдай» 
терминдері орын алды. Осы макалалардың бірінде Семеноваға «психопатка» 
деген атау берілді.

1891—1893 жылдары психопатиялык жетіспеушілікпен сыркаттанатын 
тұлғалар туралы неміс психиатры Кох сипаттады. Э. Крепелиннің аурулар 
жүйесінде психопатиялар, оның түрлерінің көрсетілуімен, арнайы топка 
бөлінді. Сонымен катар, олардың ерекшеліктері мен баска аурулардан 
принципті айырмашылыктары келтірілді. Одан әрі психопатияның негізі мен 
жүйесін бағалауда екі үрдіс байкалды. Бір жағдайларда психопатия жеке 
психикалык аурулар мен психикалык саулык жағдайлары арасындағы аралык 
күйлер, ал баска жағдайларда — тұлғалык касиеттердің өткірленуі ретінде 
карастырылады. Аралык жағдайларда ауруға тән үдемелілік белгілері байкал- 
майды және осымен катар наукас тұлғасын сипаттайтын айкын белгілері бар. 
Осыға сүйене отырып, психопатияның келесі түрлері ажыратылады: шизоид- 
ты, эпилептоидты, циклоидты. Психопатия аныктамасында жеке психикалык 
касиеттердің шеткі көріністеріне бағытталу таза психологиялык жіктеудің 
пайда болуына және келесі «коғам жауы», «интриганттар», «мифомандар» 
(өтірікшілер) сиякты варианттардың бөлініп шығуына себеп болды. Психо- 
патияға екі жакты позициямен карау олардың пайда болуының себептерін 
сәтті зерттеуге септігін тигізбеді және олардың клиникасының бір жакты 
айкындалуына алып келді.
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Психопатияның болмысы мен клиникалык көрнісін зерттеуде белгілі кеңес 
психиатры П.Б. Ганнушкин үлкен еңбек жасады. Ол психопатияның негізгі 
критерийлерін калыптастырды, конституция типтері мен психопатия 
варианттарының өзара катынасын карастырды, психопатиялардың накты 
клиникалык сипаттамасы берілді. Клиникалык сипатгауда ең алғаш осы аурудың 
психопатологиялык көріністерінің динамикасына көңіл аударды. Динамиканың 
фазалары мен сатылары бөлінді. Психопатияның психопатологиялык 
көріністерінің көп түрлілігі, динамикасындағы, пайда болу жағдайларындағы 
айырмашылыктар психопатияларды, психопатиялык күйлерді косымша бөлуге 
негіз болды. Осылайша ядролык және шеткі психопатия пайда болды (О.В. Кер- 
биков). Алғашкысы ерте балалык шакта дамиды, жиі айтарлыктай себептерсіз 
пайда болады, психикалык бұзылыстардың айкын көрінуімен ерекшеленеді 
және наукастарды тұракты дезадаптацияға әкеледі. Шеткі психопатиялар не- 
месе тұлғаның патологиялык дамуы колайсыз факторлар (эмоционалды 
жаракатгаушы) әсеріне байланысты дамиды. Патогенді факгорлар психопатияның 
психопатологиялык коріністерінщ ерекшеліктеріне де, сонымен катар, 
айкындылык дәрежесіне де әсерін тигізеді. Соңғы кездері акцентуацияланған 
тұлғалар түсінігі ажыратылды (К. Леонгард). Бұл тұлғалар психикасы сау адам
дар мен психопатиялы тұлғалар арасында аралык орын алады. Оларда тұлғаның 
психопатиялык акауы болмайды, бірак өзінің ерекшеліктері жағынан дені сау 
адамдардан ажыратылады. Бұл ерекшеліктер (акцент) ауру көрінісі ретінде 
карастырылмайды, бірак өзінің психикалык айрыкша түрлілігі бар және киын 
жағдайларда адаптация бұзылысының, тұлға аралык катынастар бұзылысының 
себебі болуы мүмкін. Психопатияның жалпы психопатологиялык көріністері 
тұлғаның дисгармониялык ерекшеліктеріне байланысты. Соңғысы осы 
бұзылыстардың кұрылымын аныктайды.

Психопатияның түрлі формадағы клиникалык көріністерінің әркилылығына 
карамастан, ортак ерекшеліктерін атауға болады. Ереже бойынша, психопатия 
кезінде галлюцинация түріндегі кабылдау бұзылысы байкалмайды. Дегенмен, 
аффективті кернеу жағдайында жеке иллюзиялык бұзылыстар болуы мүмкін 
және де сенестопатия формасындағы түйсік бұзылысы бакылануы мүмкін. Бұл 
кейбір соматикалык ауруларда кездесетін сенестопатияға ұксас. Психопатия 
ОЖЖ-нің органикалык закымдануымен байланысты өзге психикалык аурулар 
немесе шизофрения кезінде бакыланатын интеллектуалды патологиямен бірге 
жүрмейді. Психопатиямен наукастар өзіндік «Менді» бағалауда айрыкша 
пікірмен ерекшеленеді. Акпаратты біржакты таңдауға тенденция бар, яғни, 
тұлға ұстанымдарына сәйкес және ол үшін ерекше эмоционалды мәнге ие 
акпаратты кабылдау. Бұл критерийлерге карсы немесе сәйкес келмейтін 
акпараттар еленбейді және кабылданбайды. Осыған байланысты тұлғааралык 
катынастардың мәнін түсінуде және өзін бағалауда, әсіресе өз кызығу- 
шылыктарына тиіп кеткенде обьекгивтілік болмайды және кателікгер жіберіледі. 
Осы негізде психопатиямен наукастардың салыстырмалы интеллектуалды 
жеткіліксіздіктері жөнінде айтылды. Психопатиямен ауыратын наукастар өз 
катесінен кажетті сабак толык ала алмайды. Олар өздері үшін эмоциялык 
маңызы бар кұбылыстар мен жағдайларды бағалауда толымсыздык көрсете
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отырып, психикалык дені сау адамдар тәрізді кабілеттер мен мүмкіндіктерді 
игереді.

Психопатиялык тұлғалардағы айкын бұзылыстар эмоционалды — еріктік 
сферада байкалады. Эмоциялык реакциялар кейбір наукастарда аса айкын, 
ашу-ыза ұстамасымен және агрессивті әрекетгермен көрінеді, ал кейбіреулерінде 
өз толымсыздығы сезіміне күйзелумен, үреймен және коркынышпен байланы
сты көрінеді. Бұл мінез-кұлкындағы ерекшеліктерден айналадағылар немесе 
олардың өздері зардап шегетін адамдарды психопаттар деп атауға негіз болды. 
Бұл аффективті көріністер карапайым эмоцияға жатады, олар наукастың 
аффективті өмірінде үстемдік көрсетеді. Бұл жағдай кейбір мамандарға 
психопатияның негізгі белгісі жоғарғы эмоцияның жетілмегендігі және оны 
олиготимия деп квалификациялауға жол берді. Психопатия кезіндегі ерік 
бұзылысы оның жеткіліксіздігімен байланысты көрінеді, ал кейде аффективті 
стимулдардан, тұлғаның жалпы реттеуші және адаптациялык механизмдерінің 
төмендеуімен аныкталатын аффективті реакциялар мен жүріс-тұрысты 
баскарудың толык болмауымен көрінеді. Психопатияның көптеген 
симптоматикаларының ішінен психопатияның кейбір варианттарына тән 
психопатологиялык көріністерді, сонымен бірге неврозда кездесетін психикалык 
бұзылыстарды көруге болады: бас ауыруы, шаршағыштык, ұйкы бұзылыстары 
және т.б. Невроздык симптом, әдетте, декомпенсация жағдайымен бірге жүреді 
және жағымсыз факторлардың әсерінен болады және де динамика ерекшелікгеріне 
байланысты болуы мүмкін. Тұлғаның психопатиялык касиеттері жиі наукасты 
конфликтілерге әкеліп соктырады, конфликт психогенді реакция шакырады, 
нәтижесінде психопатия ағымы ауырлайды («психопатиялык цикл», Керби- 
ков О.В., 1963). Психопатиялык тұлғаны декомпенсациялайтын факторларға 
соматикалык және инфекциялык аурулар, уланулар, эмоциялык стрестерді де 
жаткызуға болады.

Психопатияны жеке клиникалык топка бөлгеннен бастап, олардың 
көріністерін жүйеге келтіруге талпыныс үнемі жасалып келеді. Психоптиялардың 
әр кезеңде болжамды жіктеулері басты психикалык бұзылыстарының жеке 
формаларын бөлу аркылы клиникалык принципке негізделіп кұрылды. Осы 
негізгі бұзылыстардың сипатына карай олардың формаларының атауы 
аныкталды.

Сонымен, казіргі уакытта психопатияның келесі түрлері ажыратылады: 
козғыш (возбудимая), параноидты, шизоидты, психастениялык, истерялык, 
аффективті және т.б.

ҚОЗҒЫШ ПСИХОПАТИЯ
Психопатияның бұл формасы наукас мүдделеріне сәйкес келмейтін, және 

наукастың ойынша оның кұкығы тапталған жағдайларда тітіркену, наразылык 
және ашу көріністерімен көрініс беретін күшті аффект күйімен ерекшеленеді. 
Наукас үшін эмоционалды маңызы жок жағдайларда оның аффективті реак- 
циялары толығымен адекватты болуы мүмкін. Жоғарыда аталған жағдайларда 
жүріс-тұрыстары мен әрекеттері жеткілікті логикалык бағалаудан өтпейді,
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мүмкін болатын жайсыз салдары ескерілмейді. Кейде олар импульсивті болуы 
мүмкін. Психопатияның осындай түрімен сыркаттанған наукастар айна- 
ладағылармен кактығыска жиі түседі және жиі агрессивті кылыктар жасайды. 
Осыған байланысты ұжымда карым-катынасы нашар болады. Осы атал- 
ғандардың барлығы психопатиялык тұлғаларда декомпенсация шакыратын 
стреске себепші болады. Өзінің бұрыс кылыктарын және реакцияларын олар 
адекватты бағалай алмайды. Үнемі осы кылыктарын актайтын себептер табуға 
тырысады.

Наукас Қ., 30 жаста. Әкесінің ағасы аккызбадан (алкогольді делирий) кайтыс 
болды. Әкесі созылмалы алкоголизммен зардап шеккен, бірнеше рет 
психиатриялык ауруханаға түскен. Әкесі наукастың 14 жасында үйінен кетіп 
калған. Мінезі ашуланшак, шатак адам болған, мас күйінде перверзді тенден
ция байкалған. Қазіргі уакытта бұзакылығы үшін сотталған.

Анасы — медбике, мінезі жұмсак, аккөңіл, баласының ауруханаға түскенін 
катты уайымдайды.

Бала мерзімінде 1-ші жүктіліктен туылған. Емізулі кезеңде анасының айтуы 
бойынша, бала мазасыз, жылауык және ұйкысы нашар болған. Кейде «көгеріп» 
кеткенге дейін жылау ұстамалары болған. Бала бакша тәрбиелеушілері оны 
киын бала катарына коскан. Өте козғалғыш, төбелескұмар болған. Өз 
кұрдастарымен керісіп калған жағдайда катты айкайлап, тырнап, тістеп алуға 
дейін баратын болған. Ескерту берген жағдайда еденге кұлап, басын жерге 
ұрып және т.б. кылыктар көрсеткен. Үйде де осындай жағдайлар болған. Мек
тепке 7 жасында барған. Бастауыш кластарында үлгерімі нашар болған. 
Мұғалімдер интеллектуалды касиеттері жаман емес, бірак бір орында отыра 
алмайтын, сезімтал, ренжігіш бала ретінде мінездеме берген. Баска 
окушылармен басы косылмайды, төбелеске шатаскан, осы себептен анасы 
мектепке бірнеше рет шакырылған. Бос уакытында өзінен кіші балалармен 
ойнаған. Осы кезеңдерде әкесінің маскүнемдігіне байланысты жанұядағы 
карым-катынас нашарлай түскен. Әкесі мас болып әйелін, баласын сабап және 
оларды бірнеше рет үйінен куып жіберген жағдайлар да болған. Наукас 
шешесімен бірге өзін бірнеше жыл тәрбиелеген әжесінің колына кетуге мәжбүр 
болды. Аурудың бұзакылығы жоғары кластарда күшейе берген. Мұғалімдерге 
карсы сөйлеген, сабак кезінде баска іспен айналысып отыратын болған, ескер
ту берсе, орнынан тұрып есіктен шығып жүре беретін болған. Тәртібі жөнінде 
көп ескерту берген биология пәнінің мұғалімін өте жек көрген. Осы 
окытушының бір ескертуінде ол орнынан тұрып, бөлме терезесін сындырған 
және үйірменің асыранды теңіз шошкасын баска окушылар алдында 
тұншыктырған. Наукас мұғалімдердің наразы келбеттерін көргенде, үлкен 
ләззат алғандығын айтады. Осыдан кейін мектептен шығарылған, білімін 
ПТУ-да жалғастырған. Осы кезеңде анасы әкесімен кайта косылған, әкесі 
бірден 14 жасар ұлын ішкілікке әуестендірген. Өзінің бос уакытын ауладағы 
бұзакылар арасында өткізген. Осы кезеңде аса ұшкалак, төбелескұмар, ашушаң 
болып кеткен. 15 жасында окушы балалардан акша бопсалағаны үшін милиция 
есебіне алынған. Үйіне жиі мас болып келіп анасына кол жұмсаған және әкесіне 
өлтіремін деп ұмтылған.
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Сексуалдык әуестігі аса айкын болған. 14 жасынан бастап кезең-кезеңмен 
анонизммен айналыскан. 15 жасынан бастап жыныстык катынаска түскен. 
16 жасында өзіне ескерту жасаған карт кісіні соккыға жығып, 3 жылға бас 
бостандығынан айрылған.

Мерзімін өтеп шыккан соң, автобазада шофер болып жұмыс істеген. 
Жұмысында әкімшілік мүшелерімен кактығысып, баска жұмыска ауысуға 
мәжбүр болған. Соңғы бесжылдыкта 4 жұмыс орнын ауыстырған. Қазіргі уакытта 
гаражда слесарь болып жұмыс істейді.

1975 ж. үйленген, жарына сүйіп косылған, 3 жасар кызы бар. Соңғы кездері 
маскүнемдікке салынып, тітіркенгіштік, ашушаңдык күшейген. Жанұясында ұрыс- 
керіс жиілеген. Әйелі мен анасының өтінішімен наукас клиникаға келіп түскен.

Соматикалык жағдайы: орта бойлы, дене бітімі — атлетикалык, аздап дене 
салмағы басым. Ішкі мүшелерінде патология жок.

Неврологиялык статусында бас миының органикалык бұзылысының белгілері 
байкалмайды. Вегетативті лабильділік, вазомоторлык реакциялардың жеңіл 
көрінуі, алакан, табан гипергидрозы, кызыл дермографизм байкалады. Бас сүйегі 
рентгенограммасында және көз түбін зерттегенде патологиялык өзгеріс жок.

Психикалык жағдайы: наукастың уакыт, орын, өзіндік тұлғасы бойынша 
бағдары дұрыс. Сөйлескенде кұныксыз жауап береді, өзін сак ұстайды. Жау- 
аптары біртекті. Кезеңмен жандана түседі, өзінің тітіркенгіштігі, ашушаңдығы, 
ұстамсыздығы жөнінде белсенді әңгімелейді, өзін элекгрлеп койғандай, бір сөз 
айтылса болды, төбелеске ұмтыламын дейді. Өзінің әйелі мен анасы жөнінде 
тітіркене еске алады, олар өзін түсінбейді, әдейі менің ашуымды шакырады 
деп есептейді. Өзінің маскүнемдігін «аз ғана бой сергіткім» келеді деп түсіндіреді. 
Жұмысындағы нашар катынасты оның өткен шағындағы асоциалды жүріс- 
тұрысына байланысты калыптасып калған катынас деп карайды. Өзін өз ісіне 
жауап бере алатын адам деп санайды, бірак біршама ұстамсыздык және шама- 
дан тыс ашуға берілу өміріме кедергі келтіреді дейді.

Асоциалды кылыктарына байланысты сұрактар койылғанда, кызарып козып, 
дөрекі түрде жауап беруден бас тартады. Бөлімшеде алкоголизммен зардап 
шегетін наукастармен араласады. Кейде аурухана тәртібін сактамай, медицина 
кызметкерлерімен шатасып калады. Бакылау бөлмесіне жіберілген кезде агрес
сия көрсетіп, санитарға кол жұмсаған. Клиникаға келгеннен бері продуктивті 
психопатологиялык симптомдар байкалмаған. Интеллектуалды бұзылыстар 
байкалмайды. Өз жағдайына сыни көзкарас төмен. Кезекті кактығыстан кейін 
өзінің табанды сұранысы бойынша ауруханадан шығарылған.

ПАРАНОИДТЫ (ПАРАНОЯЛЬДЫ) ПСИХОПАТИЯ
Психопатияның бұл түрімен ауыратын наукастар аса бағалы және параной

яльды идеялар түзілуіне бейім келеді. Аса бағалы және параноялды идеялар 
мазмұны әркилы болуы мүмкін: карым-катынас, кызғаныш, реформаторлык, 
шығармашылдык және т.б. Мұндай идеялардың дамуына 2 фактор әсер етеді: 
бір жағынан, осы идеялардың туындауына ыкпал ететін әртүрлі жағдайлар, 
екінші жағынан, тұлғаның өзіндік коры.
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Маңызды себептер наукаска деген негізсіз теріс катынас немесе осындай 
катынастың кездейсок эпизодтары, жұбайлардың бірінің жарының адалдығына 
күдіктер, өз туындысын ұсынғанда колдау таппау сиякты фактілер болып 
табылады. Бұл фактілер, шындығында, маңызды орын алады, бірак 
психопатияның осы формасымен сыркат адамдар оларға шамадан тыс мән 
береді. Мұндай адамдар өз концепцияларына сәйкес келмейтін фактілерді 
елемейді, өз нанымдарын дәлелдейтін фактілерге байланып калады. Бұл 
адамдар психикалык үрдістерінің жоғары инерттілігімен, басым жағдайда 
тұлға аралык катынастар мәселесіне байланысты эмоционалды жағымсыз 
күйзелістерге кідіріспен ерекшеленеді. Сонымен катар, оларға өздерінің 
мүмкіндіктері мен кабілеттерін асыра бағалау тән. Аса бағалы, әсіресе пара
нойяльды идеялар наукас санасын жаулап алады. Келешекте ол идеялар 
эмоционалды канығып, наукастың жүріс-тұрысы мен әрекеттеріне әсерін 
тигізеді. Бастапкыда олар аса бағалы идеялар түрінде көрініс беріп, түзетуге 
көнеді, бірак оларға сыни көзкарас жиі уакытша болып табылады. 
Психопатиялык тұлғалардың проблемаларды бұрыс түсінулеріне байланысты, 
шешімін таппаған тұлғааралык мәселелер аса бағалы және паранойяльды 
идеялардың сакталып калуына әкеліп коймай, олардың әрі карай дамуына, 
жүйеленуіне және берік орналасуына әкеліп соктырады.

Наукас К., 43 жаста, дәрігер. Әкесі — офицер, Үлы Отан соғысында кайтыс 
болған. Әкесі мінезі жағынан ерікті, сенімді, ұстамды болған, кызына жылы 
көзбен караған. Анасы уайымшыл, күмәншіл, әркашан кызының денсаулығына 
аса мән берген, 3 жыл бұрын өмірден кайткан. Наукас мерзімінде жанұяда 
бірінші бала болып дүниеге келген. Жүкгілік аскынусыз өткен. Дамуы калыпты. 
Қозғалғыш, тез тіл табыскыш болып өскен. 7 жасында мектепке барған. Әркашан 
баска окушыларға басшылык етіп, үлгі болғысы келген, осыған байланысты 
кұрбыларымен жиі келіспеушіліктер болған. Жоғары сыныпта үлгерімі 
нашарлаған, жүріс-тұрысы нашарлаған. Математика және химия пәнінің 
мұғалімдерімен кайшылыкта болған. Ол оларды өзіне себепсіз ұсак-түйекке 
бола түрткілеп, әдейі намысына тию үшін жасайды деп есептейді. Өз ойын 
дұрыс санап, сабак үстінде мұғалімдермен сөзге келіп, кактығыскан. Осы кезеңде 
биология пәнімен терең айналыса бастаған. Бос уакытын кітапханада өткізген, 
әр түрлі арнайы әдебиеттер окып, зоопарктің зооүйірмесіне катыскан. 
Окытылатын пәндердің жартысының керегі жок, тек биолог болам деп есеп- 
теген. Жолдастарымен катынаста тік, бірбеткей болған. Мектеп бітірген соң 
Ломоносов атындағы МГУ-дің биофак-не түскісі келген. Медицина институ- 
тына түскен.

Топтағы курстастарымен бірден кайшылыктар басталған, олардан тәртіпті 
талап еткен. «Жалкаулар мен сабак жіберушілер» тарапына жиналыста сыни 
сөздер айткан. Топтағы студенттер деканатка хат жазып, оны баска топка ау- 
ыстыруын өтінгенде, ол орталык газеттердің бірінің редакциясына институт 
кабырғасындағы орын алған ығыстыру шаралары жөнінде макала жазған. Бұл 
кайшылык арнайы комиссия кұрылып, көп уакыт карастырылды.

Институтты бітірген соң, аудандык ауруханаға жіберілді. Өз мамандығын, 
міндеттерін жаксы меңгерді, бірак кіші және орта медицина кызметкерлеріне
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жоғары талап коятын. 6 медбике оның талабы бойынша әкімшілік жауап- 
кершілікке тартылды, артынан олар жұмыстан өз еріктерімен шығу жөнінде 
өтініш жазады.

1967 ж. күйеуге шығады. 1968 ж. кызы туылғаннан кейін күйеуімен катынасы 
нашарлаған, оны өзімшіл деп есептеген. Ажырасуға кұжаттарын өткізіп, арты- 
нан күйеуінің баска әйелмен кездескенін естігенде, күйеуінің жұмыс орнына 
келіп, кызметтестерінщ көзінше айкай-шу шығарған. Сотка шағымданған. Осы 
кездерде ұйкысы, тәбеті бұзылған, бас ауыруы мазалаған. Күйеуі баска калаға 
кетіп, ажыраскан соң, жағдайы калыпка келе бастады. Соңғы жылдары ауру 
анасымен, кызымен бірге тұрып, емханада жұмыс жасаған. Осыдан жарты жыл 
бұрын бөлімше меңгерушісімен кайшылыктар болған. Әкімшілікке арыз жазып, 
бөлімше меңгерушісінің тәртібін және ауруханалык кағаздарды дұрыс толтыр- 
майтынын айткан. Тексерген кезде бұл жағдай теріске шыккан. Кейін емхана 
әкімшілігіне жоғарғы инстанцияларға шағымымен барған, бас дәрігердің 
«алаякты колдап отырғандығын» айтып, кіналаған. Қайта тексерген кезде бұл 
шағымдары теріске шыкты.

Соңғы айларда «бөлімшеде орын алған нашар атмосфера» туралы әр түрлі 
жауапты адамдарға 20 шакты хат жазып үлгерген. Тексеруші азаматтардың өзіне 
деген суык, формальды катынастарын кінәлайды. Оның карсыластары 
тексерушілермен байланыста деп есептейді. Объективті және компетентті ко- 
миссияны талап етеді. Жұмыста әр түрлі ізіне түсушілер бар екендігін айтады: 
«кезекшілік әдейі ыңғайсыз уакытка койылады, мед. кұжаттарын бүлдіреді, 
наукастардың амбулаторлы карталары ұрланады».

Бір күні бөлімше меңгерушісімен кезекті керістен кейін рұксатсыз кіріп 
келген наукастың бетінен салып калған. Психиатриялык ауруханаға тексерілуге 
жіберілген.

Соматикалык жағдайы: дене бітімі — астеникалык, дене массасы төмен. 
Тері жабындысы бозғылт. Ішкі мүшелердің патологиясы жок.

Неврологиялык жағдайы: ОЖЖ-нің органикалык закымдануларының белгісі 
білінбейді. Терең және беткей сезімталдык бұзылмаған. Краниограмма және 
көз түбі өзгеріссіз.

Психологиялык жағдайы: бағдары дұрыс. Санасы анык. Өзін сак ұстайды. 
Орындыктың шетіне тік калыпта жайғаскан. Қолдары айкаскан, еріндерін 
бүрістіріп, маңдай астынан карайды. Сұрактарға кыска, кұлыксыз жауап береді. 
Бара-бара бет ажары жанданып, болған жағдайларын ашумен, тітіркеніп, көп 
сөзбен әңгімелейді. Өз күйзелістеріне беріліп кеткен.

Осы болған жағдайларды былай түсіндіреді: соңғы кезде бөлімше 
меңгерушісімен керістен кейінгі жағдайлар әсерінен козғыш болып кеткендігін, 
осындай жағдайда кабинетте бөтен біреудің стол маңында жүргенін көріп, 
оны кұжаттарын ұрлауға келген адам деп ойлағандығын айтады. Өткен ісіне 
өкінеді.

Көңіл-күйі төмендеген. Үйкысыздыкка, бас ауруына шағым айтады. 
Қабылдау бұзылыстары байкалмайды. Ауруханадан шығаруын өтінеді. Өзін 
ауру деп есептемейді.
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ШИЗОИДТЫ ПСИХОПАТИЯ
Шизоидты психопатиямен сыркат адамдар тұйыктығымен, карым-катынаска 

түспеушілігімен ерекшеленеді, айналасындағылармен карым-катынас жасау 
өте киын. Бұлар бала кезінде жиі үй жағдайында жалғыз, тыныш, байсалды 
ойындарды ойнағанды ұнатады, ешкашан өз күйзелістерімен ата-анасымен 
бөліспейді, кұрбыларымен тіл табыса алмайды. Кейіннен жағдайлар мәжбүр 
еткенде ғана достык катынас кұрады, бірак контакт формальді сипатта болады. 
Аса сезімталдык немесе эмоциялык суыктык касиеттерінің бірінің басым бо
луына байланысты экспансивті және сенситивті шизоидтар деп ажыратылады. 
Сенситивті шизоидтар — тым өкпелегіш, кек ұстанғыш, сезімтал және өз та- 
рапына бағытталған әділетсіздікті ұзак уайымдап жүреді.

Экспансивті шизоидтар, керісінше, айналасындағы адамдарға катысты эмо- 
ционалды «анесетезия» элементтерімен ерекшеленеді. Олар ешкімнің сөзіне 
кұлак аспайды, өзінің көзкарасы дұрыс деп есептейді және карым-катынаста 
өзін суык және жоғары ұстайды. Мамандык катынаста кұрғак және ресми 
катынаспен ерекшеленеді. Негізгі мінез сипаты айналадағыларға немкұрайлык 
болып табылады, бұл әсіресе, жакын адамдарына катысты жағдайда анык көрініс 
береді (ата-анасы, туыстары және т.б.).

Наукас К., 28 жаста, физик. Әжесі (әкесі тарапынан) психикалык аурумен 
зардап шегіп, психиатриялык ауруханада кайтыс болған. Әкесі тұйык, көп 
сөйлемейтін адам, казір отбасынан бөлек тұрады. Шешесі ак көңіл, жаркын 
адам, мамандығы — музыкант.

Наукас мерзімінде отбасында бірінші бала болып дүниеге келген. Жүктілік 
кезінде ешкандай ауытку болмаған. Бала кезінде тұйык, жайбасар болған. 
Тәрбиешілер оның ұкыпсыздығын, немкұрайлығын атап айткан. Ауру киім 
ауыстыратын бөлмеде жартылай шешініп, отырып калатын болған, әркашан 
аска кешігіп келетін және ебедейсіз болған. Бір орында отырып ойнайтын, ты
ныш ойындарды ұнататын. Мектепке дейінгі уакытта окуды және есеп шығаруды 
білген. Мектепке 7 жасынан барған, жаксы окыған. Дене тәрбиесі пәнін 
ұнатпаған, себебі икемсіз болған. Наукастың жүрісі икемсіз болған, сыныпта- 
стары оны мазак еткен. 11 жасында физика пәніне аса әуестенген. Бос уакытының 
барлығын кітапханада, үйірмелерде өткізген. Бірнеше рет ересектерге физика 
пәнінен білімін көрсетіп, таңдандырған. Окуында болған кез келген жағымсыз 
жағдайларға уайымдайтын болған. Бір күні сирек кездесетін сөздік кітабын 
жоғалтып алғаны үшін бірнеше сағат бойы жылаған және ұзак уакыг бойы көңіл- 
күйі түсіп жүрген. Осы кезде әке-шешесінің айырылысканына мүлдем 
уайымдамаған. Бұл жөнінде естіген сәтте наукас біраз ұнжырғасы түсіп, аз уакыт 
өткен соң колын бір сермеп, кезекті олимпиадаға дайындала бастаған. 7 сынып- 
та физика-математикалык мектепке ауыскан. Жаксы окыған. Сыныптастарымен 
карым-катынасы нашар болған, себебі, оны «мактаншак және мансапкұмар» 
деп санаған. Өзінің секірмелі жүрісінен ұялатын болған, әсіресе, кыз балалардың 
көздерінде күшейіп кететін болған. Мектепті алтын белгіге бітіріп, институтка 
түскен. Бірнеше уакыт бойы жатакханада тұрған, бірак көп ұзамай үйіне кайтып 
келген. Жатакханадағы шуға үйрене алмаған, ешкіммен тіл табыса алмаған, 
акшаны дұрыс жұмсай білмеген және т.б. себептер болған. Институтта екі кур-
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стасымен достаскан, олармен жаксы араласакан, бірак студенттік жиындарға 
катысудан мүлдем бас тарткан. Институт бітірген соң аспирантураға кабылданып, 
кандидаттык диссертация корғаған. ҒЗИ-на келіп жұмыска орналаскан, казір 
де сол жерде кызметте. Әріптестерімен катынасы ұстамды, кызметке ғана бай
ланысты. Осыдан екі жыл бұрын бір кызбен танысып, ұзак уакыт көңіл білдіріп 
жүрген, бірак үйленуге ұсыныс жасай алмаған. Үйлену ғылыми жұмыска кедергі 
жасайды деп есептеген. Соңғы кездері екі ғылыми эксперименттің үзілуіне бай
ланысты ұйкысы бұзылған, басы ауырып, көңіл-күйі төмендеген. Анасына де- 
малып, емделгісі келетінін айтып, анасының акылымен психиатрға көрінген.

Соматикалык жағдайы: дене бітімі астеникалык, дене салмағы аздап төмен, 
тері жабындысы бозғылт. Ішкі мүшелерінде патология жок.

Неврологиялык жағдайы: ОЖЖ-нің органикалык закымдануы белгілері 
жок, краниограмма және көз түбін зерттегенде өзгеріс жок.

Психикалык жағдайы: бағдары жан-жакты дұрыс. Бөлімше ішінде жүрісі 
секірмелі, колын кең ашып, сермеп жүреді. Қозғалысы жылдам, икемсіз. 
Әңгімелесуге кұлыксыз. Сұракка асыкпай, біртекті, дәл жауап береді. Сөйлесу 
кезінде жұмсарып, ашыла бастайды. Көптеген невроздык шағымдар айтады. 
Көңіл-күйі төмен. Өзінің жағдайын соңғы кездегі жұмысындағы сәтсіздікгермен 
байланыстырады. Бөлімшеде тек «саналы наукастармен» карым-катынас ұстайды. 
Кітап окиды. Шахмат ойнайды. Көңіл күйі калыптасып келе жатыр. Өзін жоғары 
бағалайды, өзіне айтылған сынды көтермейді. Интеллектісі жоғары. Жаксы 
интеллектуалды кабілеті біркатар тәжірибелік карапайым мәселелерді игере 
алмаушылыкпен жеке ситуацияларды бағалаудағы пассивтілікпен, бірбеткейлік- 
пен ұштасады. Өнімді психопатологиялык симтоматика байкалмайды.

ПСИХАСТЕНИЯЛЫҚ ПСИХОПАТИЯ
Психастениялык тұлға ядросы үрейшілдік және өз-өзіне сенімсіздік болып 

табылады. Мұндай наукастарға бала кезінен ұялшактык, әсершілдік, не істесе 
де дұрыстығына күмәндану тән. Мектепте тактаға шығып сабак айтканда, 
окығанын ұмытып каламын ба деп коркады, ал конакта кателік жіберемін бе 
деп артык сөйлеуге коркады. Есейгенде олар барлығына үнемі күмәнданады, 
өзіне, іс-әрекетінің дұрыстығына сенбейді, адамдармен катынаста жасканшак, 
сенімсіз. Оларға тәуекелшілдік, спонтанды әрекет тән емес. Бір кадам жасар 
алдында, олар көп киналып, ойланып бағалайды, оның дұрыстығына күдіктенеді.

Наукас М., 40 жаста, инженер. Тұкым куалау ауырлығы жок. Әкесінің мінезі 
жұмсак болған, кызын жаксы көрген. Ол 5 жаска келгенде кайтыс болған. 
Анасы сабырлы, сенімді, ерікті кісі, казіргі уакытта зейнетте, кызымен бірге 
тұрады. Анасының жүктілігі және босануы калыпты болған. Кішкентай кезінде 
наукас козғалғыш, ашык болған. Балабакшаға барған. Тәрбиешілер баланы 
үркек, анасы кешіккен жағдайда катты уайымдап, жылап мазасызданатын 
болған дейді. 5 жасында аула итінен катты корыккан, ұзак уакыт бойы ит көрсе, 
бірнеше сағат бойы жылап, көмекке шакыратын болған.

Мектепке 7 жасынан барған. Жаксы окыған, тәртіпті, ұкыпты болған. 
Мұғалімдер баска окушыларға оны үлгі еткен. Шешесі музыка мектебіне беріп,
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болашағына көп мән берген және оның консерваторияға түсуін армандаған. 
Жоғары кластарда үлгерімі нашарлаған. Тактаға шығып сабак айтуға катты 
ұялған. Кейде жаттап алған материалды кластастары «мактаншак» деп ойлай- 
ды деп айтпаған. Бірнеше сағат бойы фортепианода күнделікгі ойнап, емтиханға 
дайындалған. Емтихан алдында катты уайымдап, түнімен ұйыктамай, катты 
коркып, акырында емтиханға бармаған. Анасының өтінішімен, осы музыкалык 
мектептің акырғы емтиханын тапсырды. Бірак консерваторияға түсуге бас 
тартты. Жиі өзінің толымсыздығы жөніндегі ойларға шомыған.

Үлкен киындыкпен техникалык институтка түсті. Әр емтихан алдында көп 
уайымдаған. Емтиханнан кұлап калмау үшін, таңертең оң аяғымен тұрып, 
институтка тек жұп санды транспортпен барған, тек бір киімді ғана киген.

20 жасында тұрмыска шыккан. Екі жыл өткен соң ұл туған. 1-ші жылы 
баласы жиі ауырған. Ауырғанына катты мазасызданған. Үнемі емдеу меке- 
мелеріне, мамандарға көрсеткен. Балада ешкандай патологиялык өзгерістер 
болмаған, бірак ол баласын ауыр наукас деп есептеген. Физикалык жүкгемелерден 
сактандырған, дене тәрбиесінен босаттырып алған және бір нәрсеге ұшырайды 
деп катты мазасызданатын. Жұмысында оған ұкыпты және жауапты кызметкер 
ретінде өте маңызды және нактылыкты кажет ететін жұмыстарды беріп отырған. 
Соңғы жылдары әдеттегі жұмыстарын жасау киынға түскен: жұмысында кеш, 
ұзак отыратын болған, өз есебін бірнеше рет кайта тексеретін болған.

Осы жылдың май айында баласы әскерге кетіп, коштаскан кезде киналып 
айырылыскан. Егер одан хат кешіксе, өзіне орын таппай, баласы бір нәрсеге 
ұшырап калды ма деп, туыстарына айтып мазасызданған. Әскери бөлімге 3 рет 
телефон соғып, жағдайын сұраған. Соңғы жылдары наукастың еңбекке кабілеті 
төмендеген, ұйкысы бұзылған. Үнемі баласы туралы ойлар кинайды. Осы 
шағымдарымен стационарға жатып емделуге келді.

Соматикалык жағдайы: дене бітімі астеникалык, дене салмағы аздап төмен. 
Ішкі мүшелерінде өзгеріс жок.

Неврологиялык жағдайы: ОЖЖ-нің органикалык бұзылысы жок. Кранио
грамма және көз түбінде патологиялык белгі жок.

Психикалык жағдайы: наукастың бағдары жан-жакты дұрыс. Сұхбаттасуға 
кұлыксыз. Бара-бара үйренісіп алған соң, әртүрлі шағымдарын айтып, баласын 
еске алады. Наукастың айтуынша: «үнемі баласы бірдеңеге ұшырап: аварияға 
түсіп, жаракаттанып, әлде әскери дайындык кезінде өліп калды ма» деп уай- 
ымдайды, осы ойларының негізсіздігін біле тұра, оларды жеңе алмайтындығын 
айтады. Көщл-күйі түсіңкі, тұнжырап отырады. Интеллектісі сакталған. 
Қабылдау бұзылыстары байкалмайды. Наукас өз жағдайына сын көзбен карайды. 
«Тыныштандырғыш ем» жүргізуді өтінеді.

ИСТЕРИЯЛЫҚ ПСИХОПАТИЯ
Истериялык психопатия сырткы әсерлерге бағытталған, ерекше жүріс- 

тұрыспен және истериялык реакциялармен көрінеді. Истериялык жүріс-тұрыс 
формасы театралдылыкпен, жасандылыкпен, өзіне тән емес кабілеттер мен 
касиеттерді иемденіп өз әрекетін пайдалы жағынан көрсетумен немесе өзі басты,



Истериялық психопатия 241

жиі ерлік іс жасаушы рөлде болатын әр түрлі болмаған окиғаларды ойдан 
шығарумен сипаталады. Ситуацияға және наукастың ұстанымына байланысты 
жүріс-тұрыстың истериялык формасы жеңіл өзгеріске жиі ұшырайды. Егер 
белгілі бір ситуацияда ыңғайлы және ұтымды болып табылса, наукастар өздеріне 
аяушылык сезімін шакыру үшін өздерін аса карапайым көрсетеді. Оларға 
әркашан өздеріне көңіл аудартуға талпыныс тән, ерекше бет-әлпетімен, 
жесттерімен, киім киісімен өздеріне кажет рөлге сәйкестенеді. Бұл адамдар 
көпшіл, өзгелермен жеңіл танысады. Олардың кызығушылыктары мен үйірліктері 
тұраксыз болып келеді. Оның барлығы олардың эгоцентриялык ұстанымдарына 
каншалыкты дәрежеде сәйкес келетіндігіне байланысты. Истериялык тұлғалар 
ұзакка созылатын катаң жағдайларға көне алмайды, олардың кызығушылығы 
үстірт сипатта, ал өзге адамдарға үйірсектік және лояльдылык сезімі өздерінің 
к;ызығушылыктарына карама-кайшылык туғанға дейін жалғасады. Истериялык 
психопатиямен ауыратын наукастардағы тұлғааралык катынастарды түзудегі 
мұндай принциптер мен мотивтер жиі жанұяда және жұмыс орнында кактығыстар 
туындауына және оларда декомпенсация дамуына және адаптацияның бұзылуына 
алып келеді. Олар шекген тыс аффективті реакцияларға бейім болады. Деком
пенсация кезінде әр түрлі истериялык көріністер бакыланады: истериялык 
афазия, афония, естен танулар, әр түрлі ұстамалар, блефароспазм және т.б.

Наукас З., 25 жаста, манекен-кыз. Психикалык аурулармен тұкым куалау 
ауырлығы жок. Әкесі үлкен кәсіпорын жетекшісі, эмоциялык суык, жігерлі 
адам. Анасы ұстамсыз, эксцентриялы тұлға, бұрын балет әртісі болған, казіргі 
уакытта үйде. Анасының жүктілігі мерзімінде, босануы жеңіл өткен. Наукас 
бала кезінде ерке болып, үйде тәрбиеленген. Бала кезінде жиі ауыратын, өзінің 
бүкіл талап-тілегін орындайтын әжесінің сүйіктісі болған. Мектепке барғанға 
дейін оки алған, көптеген әндер мен такпактар білетін болған. Бастауыш сы- 
ныпта жаксы окыған. Такта алдында жауап бергенді ұнатып, балалар 
үйірмелеріне белсене араласатын болған. Баска балалардың сәттіліктеріне 
кызғанышпен караған. 2-ші сыныпта дос кызын мұғалім мактағанда, жылап 
жіберген. Наукасты үйде ылғи еркелететін. Әкесі кызының тәрбиесіне көңіл 
бөлмеген, тек ылғи іссапардан оралған кезде кызына ойыншык, киім, әр түрлі 
тәттілерді көп мөлшерде сыйлайтын. Қыз мектепте коғамдык жұмыстарды 
белсенді түрде аткарып, класта староста болған және би үйірмесіне катысып, 
калалык курстарда ағылшын тілін окыған. Жоғарғы кластарға көшкенде, мінез- 
кұлкы өзгере бастайды. Мұғалімдермен дөрекі сөйлесіп, сабакка катыспай, 
шашын ашык түске боятып, темекі тарта бастайды. Ылғи сыныптастарының 
ортасында (жұлдыздай) ерекше болып жүруді ұнататын. Мұғалімдердің 
ескертулеріне аффективті реакциялар кайтарады. Бір күні бүкіл кластың көз 
алдында күнделігін жыртып, келесі күні окытушының көз алдында сынып 
журналын терезеден далаға лактырып, мектеп директорына бар деген талапка 
катты күліп, есікті тарс жауып кетеді. Дос кыздарына өзінің шетелдік жастар 
ансамблінің әншісімен таныскандығын әңгімелеп, жазда сонымен бірге га- 
строльге баратынын айткан. Шет елден оның әкеліп берген мардымсыз 
сыйлыктарын достарына көрсетіп, олардың керемет, бейғам өмір салты тура- 
лы әңгімелеуді ұнаткан.
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Үйінде анасынан және әжесінен кымбат киім алып беруді сұраған, жұмсауға 
көп акша алған. Қарсы болған жағдайда катты ренжіп жылап, айкайлайтын 
болған. Екі рет әкесімен ұрысканнан кейін үйінен кашып кетіп, дос кызының 
үйіне конып жүрген. Мектеп бітірген соң наукас шет тілдер институтына барып, 
конкурстан кұлап калған. Бірак онысын баскалардан жасырған. Оларға шетел- 
де жұмыс істеуге дайындайтын арнайы курста окитынын айткан, ал өзі сол 
кезеңде әмбебап дүкенде бакылаушы болып жұмыс істеген.

18 жасында өзінен 15 жас үлкен офицерге тұрмыска шыккан. Отбасылык 
өмірінде жолы болмады. Алғашкы уакыгта үй тұрмысында болған, тек күйеуінің 
табысымен күнелткен. Содан соң шет тілдер институтына түскен. Бала сүймеген, 
яғни, «әуелі өзім үшін өмір сүру керек» деген. 2 жыл өткен соң күйеуін алыс 
аймакка кызметке ауыстырған, ал наукас окуымды жалғастырамын деп сыл- 
тауратып, күйеуіне ілеспей калады. Баска бүреуге ғашык болып, жарты жыл 
уакыт өткен соң ажырасуға арыз берген. Бос уакытын жастармен театрда, ре- 
сторанда өткізетін болған. Үлгерімі нашар болғандыктан, институттан шыға- 
рылған. Екінші рет тұрмыс кұрған. Модельдер үйіне манекенші болып жұмыска 
орналаскан.

Екінші күйеуімен де жараспаған, ұрыс-керіс жиі отбасының материалды 
камтамасыздығына байланысты болып тұрған. Бір кайшылык кезінде наукас 
білегін бірнеше рет пышакпен кесіп, айкайлап, дәлізге жүгіріп шыккан. 
Көршілері жедел жәрдем шакырып, психиатриялык ауруханаға жеткізілген.

Соматикалык жағдайы: дене бітімі нормастеникалы, дене салмағы төмен. 
Оң және сол білегінің төменгі үштен бір бөлігінде 4—5 см көлемде тілімдер бар. 
Ішкі мүшелерінде патологиялык өзгеріс жок.

Неврологиялык жағдайы: ОЖЖ-нің органикалык бұзылысының белгілері 
айкындалмайды. Краниограмма және көз түбін зерттегенде өзгеріс жок.

Психикалык жағдайы: мәнерлі, басын жиі артка карай шалкайтады, саусак 
ұштарымен самайын кысады, бетін алаканымен жабады және т.б. Жас көрінеді, 
ұкыпты киінген. Әдемі таранып алған. Ашык түстермен боянады.

Сұхбаттасканда жылдам сөйлейді, әңгіме барысына орай даусын күшейтіп, 
бәсеңдетіп өзгертіп отырады. Тыңдаушының реакциясын үнемі бакылап оты- 
рады. Өзіне аяныш сезімін тудыруға тырысады. Суицидальды әрекетінің 
себептерін көзіне жас алып әңгімелейді. Барлығына күйеуін кінәлайды, үнемі 
«ренжітіп, ізіне түсіп, кинаған». Кезекті ұрыс-керіс кезінде күйеуінен «ажыра- 
самын» деген сөзді естіген кезде, «өмір сүргім келмей кетті» дейді. Сұхбаттасу 
кезінде үнемі шашын түзеп, орамалының ұшын тістеп отырады. Интеллект 
сакталған. Ойлауы бейнелі, эмотивті, көбіне накты. Көру, есте сактауы жаксы. 
Ауруханаға тез үйренісіп кетті. Көңіл-күйі көтеріліп, ауруханадан шыккысы 
келмейді. Туыстары және күйеуі келген жағдайда, демонстративті түрде көңілі 
түсіп кетеді және бұл өмірде маған еш нәрсе керек емес деп мәлімдеді. Олар 
кеткеннен кейін адекватты және әзіл-калжыщға тез араласады. Күйеуімен 
татуласканнан кейін ауруханадан шығарылды.

Жоғарыда психопатияның жиі кездесетін нұскалары келтірілді. Төменде 
жеке авторлардың аныктаған психопатияның баска да формалары аталып 
өтеді.
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АСТЕНИЯЛЫҚ ПСИХОПАТИЯ
Психопатияның бұл түрінің басты белгісі, атауына сәйкес жоғары шар- 

шағыштық, бір іске ұзак уакыт зейін коя алмау болып табылады. Бұл наукастарда 
жұмыс үрдісінде шаршағыштык тез дамиды, зейін бұзылады, еңбекке кабілеті 
төмендейді. Суреттелген касиеттер сырткы тітіркендіргіштерге катысты 
әсершілдікпен, көңіл күйдің лабильділігімен коса жүреді. Осылайша, кандай 
да бір жағымсыз жайт олардың көңіл-күйін ұзак уакытка бұзады. Астениялык 
психопатияның жиі кездесетін варианты ипохондриялык болып табылады 
(П.Б. Ганнушкин бойынша).

Мұндай наукастар өзінің денсаулығы үшін үнемі үрейлену жағдайында бо- 
лады. Жылдам кажу белгісін олар жасырын сыркаттың көрінісі деп есептейді, 
олар әр уакытта өзінің ішкі сезімдеріне жоғары назар аударады, ішкі дүниесіне 
кұлак салады.

ж  М \
ПСИХОПАТИЯЛАРДЫҢ АФФЕКТИВТІ ТИПТЕРІ

Тұлғада аффектінің кандай түрінің басым болуына карай аффективті 
психопатиялардың екі түрін бөледі: дистимиялык және гипертимиялык. 
Дистимиялық тулға өмірге біршама пессимисттік көзкараспен ерекшеленеді, 
айналасындағылардың көңілденуі мен шаттыктарын жаратпайды және өздері 
өте сирек куаныш сезіміне бөленеді. Сонымен катар, кез келген сәтсіздік пен 
бакытсыздык оларға, баскаларға карағанда, күштірек әсер етеді.

Мұндай тұлғалар өзін-өзі мезі етуге және өзі мен айналадағыларға да сенімсіз 
көзкараска бейім келеді.

Гипертимиялық тулға әркашан белсенді, ширак, көңілі көтеріңкі, сөзшең бо
лады, өмірге оптимистік тұрғыдан карайды. Қоғамдык жұмыстарға белсене катысып, 
әр түрлі үйірмелер мен секцияларды жүргізеді. Жұмыста — «ұжымның сүйіктісі».

ТҰРАҚСЫЗ ПСИХОПАТИЯЛАР
Тұраксыз психопатиямен сыркат адамдар еріктік касиеттерінің жетіспеушілігі- 

мен ерекшеленеді, олар өте сенгіш, байсалды өмірлік маңызды ұстанымдары 
болмайды. Олар бір күндік өмірлерін ғана ойлайды, ешкашан бастаған ісін аяғына 
дейін жеткізбейді. Сырттан тұракты көмек беріп және жүріс-тұрысын бакылап 
отырғанда, олар компенсацияланып, шамалы болса да өмірге бейімделе алады. Өз 
билікгері өздерінде болып, олар салтанатты өмір сүріп, антисоциалды топтарға 
жеңіл косылады, спирттік ішімдіктерді шамадан тыс колданады және т.с.с.

Жоғарыда аталған психопатия түрлері шамалы схема тәрізді берілді. 
Психопатияның бөлек таза формалары сирек кездеседі. Көбінесе аралас, яғни 
психопатияның накты түріне тән негізгі белгілермен катар, оған тән емес 
белгілердщ катар жүретін түрлері жиі байкалады. Психопатияның түрлі 
формаларының арасындағы жакындыкты байкауға болады. Психопатияның 
козғыш формасы мен истериялык формасына, психастениялык пен шизоидты 
психопатияға ортак көріністер байкалады, истериялык және параноидты пси
хопатия белгілерінің бірге кездесуі өте сирек.
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АКЦЕНТИРЛЕНГЕН ТҰЛҒАЛАР
Неміс психиатры К. Леонгард акцентирленген деп атаған жағдайлар да жеке 

нұскаларға бөлінеді. Олардың кейбіреулері психопатияның танымал формала- 
рын еске түсіреді. Олардың негізгі белгілері ұксас психопатиялардың редуцир- 
ленген белгілерін еске түсіруі мүмкін. Баска жағдайлар өзінің белгілеріне карай 
психопатиялардың белгілі формаларынан ерекшеленеді. Сонымен, акцентир
ленген тұлғалардың истериялык психопатиямен ұксастығы бар. Олар театрал- 
дылыкка, айналасындағылардың көңілін өздеріне аудартуға және т.б. бейім. 
Бірак, бұл белгілер оларда аса анык емес және тұлғаның жалпы дисгармония- 
сы аз байкалады. Акцентирленген жағдайлардың баска варианттары психопа- 
тияның белгілі формаларына сәйкес келе бермейді, бірак олардың ішінен 
тұлғалык дисгармония белгілерін табуға болады: ригидтілік, баскаруға көн- 
беушілік және т.б. Акцентуация жағдайында акцентирленудің әр түрлі типінің 
белгілерінен тұратын аралас варианттары жиі кездеседі.

Акцентирленген тұлға патологиялык күйдегі адамдарға жатпайды, психопа
тиямен салыстырғанда өмірге жеңіл бейімделеді және олардың бейімделуі 
тұракты, бірак колайсыз жағдайларда оларда да декомпенсация жағдайы, со
нымен бірге патологиялык күй дамуы мүмкін. Патологиялык даму кезінде 
акцентуацияның жеке типтері және оның даму сипаты арасында корреляция бар.

ЭТИОЛОГИЯ ЖӘНЕ ПАТОГЕНЕЗІ
Психопатияның патогенезі мен этиологиясын зерттеу оларды сипаттау 

кезеңінен басталды. Зерттеуде екі негізгі бағыт аныкталды. Психопатия бір 
жағынан, тұлғаның конституционалды типімен байланысты, ал екінші жағынан, 
психопатия дамуындағы әр түрлі сырткы факторлар әсерінің мәнін аныктау 
аркылы карастырылды. Психопатияға тұлғаның конституционалды касиеттерінің 
көрінісі ретіндегі көзкарас олардың тұкым куалаушылыкпен байланыстылығына 
негізделді. Мұндай концепцияның пайда болуына ХХ ғ. басындағы тұлғаның 
конституциялык ерекшеліктері жөніндегі ілімнің дамуы, жеке конституциялык 
типтер мен эндогенді психикалык аурулардың арасындағы байланысты табуға, 
конституция типін тұлғаның психикалык корымен байланыстыруға бағытгалған 
талпыныстар септік етті. Дегенмен мұндай концепция психопатия дамуының 
тікелей механизмдерін айкындамады, ал адамның психикалык ерекшелікгерінің 
оның дене бітімімен байланыстылығы жөніндегі пікір колдау таппады.

Психопатияны зерттеуде сырткы орта факторларын бағалау екі бағытта 
жүргізілді. Батыс мамандары Фрейд теориясын ұстанды, олар сырткы фактор- 
ларды тұлғаның санаға бағынбайтын, санадан тыс конфликтілерінің күшеюі 
үшін сылтау, ал психопатияның психопатологиялык көріністері — тұлғаның 
корғаныс механизмі және адаптация тәсілі деп карастырды. Бұл механизм 
жүріс-тұрыстың криминалды формаларын түсіндіруде де колданылады. Кри- 
миналды жүріс-тұрыспен ерекшеленетін тұлғаларды олар психопатияның анти- 
социалды түрі деп атады. Психопатияның антисоциалды формасын жеке карау 
карапайым әдістемелік және ғылыми талапка сәйкес келмейді. Жүріс-тұрыстың
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жеке аспектіне сүйеніп, арнайы форманы бөлу мүмкін емес, өйткені антисо- 
циалды жүріс-тұрыс көптеген себептерге байланысты болуы мүмкін.

Психопатияның мәнін зерттеуде отандык психиатрлар аралас ғылымның 
соңғы жетістіктеріне, әсіресе нейрофизиология іліміне сүйенеді. Адам жүріс- 
тұрысының нейрофизиологиялык негізін және оны зерттеу жолдарын түсіну 
үшін И.П. Павлов ілімі және оның шәкіртгерінің зертгеулері жаңа мүмкіндіктер 
ашты. Тұлғаның дисгармониялы, психопатиялык калыптасуын ОЖЖ-нің даму 
акауларымен байланыстырды. Біркатар зерттеулер пренатальды кезеңде әсер 
ететін көптеген экзогенді факторлар жиі, бертін келе психопатиялык тұлға 
калыптасуына алып келетіндігін көрсетті. Психопатиялык көріністермен катар, 
ОЖЖ закымдануының айкын белгілері байкалатын жағдайлар органикалык 
психопатия деп аталады.

Тұлғаның калыптасуына барлык жағдайда тұкым куалаушылык және баска 
да факторлар әсер етеді. Оларға, ең алдымен, психологиялык және де әр түрлі 
постнатальдык зияндылыктарды жаткызуға болады. Тұлғаның үйлесімсіз дамуы 
факторлар жиынтығының әсерімен аныкталады. Мұндай кешенді әсердің 
этиімділігі көпжакты болуы мүмкін. Бұл әр фактордың патогенділік дәрежесіне, 
тұлғаның кандай-да бір дисгармониялык сипатыныщ түзілуіндегі олардың 
әсерінің мәніне байланысты. Арнайы зерттеулер ОЖЖ-нің пре және постна- 
тальды деффектілері кездесетін тұлғалардағы жүріс-тұрыстың патологиялык 
формалары жиі ол адамдардың жайсыз психологиялык жағдайда тәрбиеленгенде 
дамитындығын көрсетті. Сонымен катар баланың психологиялык климаты 
жайлы отбасында дамуы дефект компенсациясына ыкпал етгі. Зерттеулер толык 
емес жанұяда, жанұядағы ауыр конфликтілі ситуация жағдайында тәрбие- 
ленгендер арасында салыстырмалы түрде психопатиямен ауыратын адамдардың 
пайызы жоғары екендігін көрсетілді. Бала мінезінің ерекшеліктері калыптасуы 
үшін ата-анасының баласымен тікелей өзара катынастарының маңызы зор. 
Баланы шамадан тыс корғаштау психастениялык белгілердің дамуына, «отбасы 
кумирі» типі бойынша тәрбиелеу истериялык белгілердің дамуына септігін 
тигізеді. Баланың кызығушылыктары мен кажеттіліктерін елемеу, эмоциялык 
жылылык таныгпау, «Золушка» типі бойынша тәрбиелеу астениялык белгілердің, 
аффективті козғыштыктың және т.б. түзілуіне алып келеді. Осындай токсико- 
органикалык, генетикалык, психологиялык факгорлардың тұлға дамуына әсер 
етуі оның психологиялык касиеттерінің бірінің гипертрофиясын, ал 
екіншілерінің тежелуін туындатуы мүмкін, нәтижесінде дисгармониялы тұлға 
калыптасады. Психопатия түзілуінде осы аталған факторлардың катыстылык 
дәрежесін аныктау жиі киындык тудырады. Жайсыз психологиялык фактор- 
лардың (жанұя ішілік катынастар) басым әсерін ескере отырып, шеткі, жүре 
пайда болған психопатиялар; түзілуінде негізгі рөлді тұкым куалаушылык 
алатын — ядролык және конституциялык (О.В. Кербиков) психопатиялар 
ажыратылды.

Психопатияның нейрофизиологиялык негізін түсіндіруде И.П. Павловтың 
жоғарғы жүйке кызметінің типтері және бейнелік және абстрактылы ойлауға 
байланысты бірінші және екінші сигналдык жүйенің үйлесімді кызметі жөніндегі 
еңбегі маңызды орын алады. Осы мәліметтерге сүйеніп, психопатияның
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психастениялык және истериялык сиякты жеке формаларына түсініктеме 
берілді. Психастениялык түрі екінші сигналдык жүйе жоғарғы жүйке кызметінің 
жағдайы кыртыс асты аймағының белсенділігінің басымдығымен және бірінші 
сигналдык жүйенің салыстырмалы әлсіздігімен сипатталады. ОЖ Ж-нің 
кұрылымдык-функциялык кұрылымы кызметінің мұндай аракатынасы абст- 
рактылы ойлау басымдылығына, шынайылыкпен байланыстың әлсіреуіне, 
өз әрекеттеріне сенімсіздікке әкеп соктырады.

Истерия кезінде кыртыс асты және бірінші сигналды жүйенің басым болуы 
айкын эмоционалдылыкты және коршаған ортаны, шынайылыкты кабылдаудың 
бейнелі сипатын байкатады. Жоғары аффекгивті кызукандылык психопатияның 
истериялык формасымен сыркат адамдардың ойлау және жүріс-тұрысында 
көрініс береді.

Психопатияны зерттеудің баска жолдары Батыста, әсіресе, АҚШ пен Ан- 
глияда — психодинамикалық. Фрейдизмнің әдіснамалык позициясы бойынша 
кұрылған осы концепцияға сәйкес, психопатиялык мінез-кұлык дамудың ерте 
сатыларына фиксацияланумен байланысты. Бұл механизмдердің түзілуі жанұяда 
бала мен ата-анасының ерекше аракатынасының нәтижесінде пайда болады. 
Фиксацияны, комплекстер мен корғаныстык психологиялык механизмдерді 
тудыратын генетикалык факгорлар бар, олар психопатологиялык көрініс түрінде 
немесе криминалдык жүріс-тұрыс ретінде көрінеді.

Дегенмен, осы болжамдар ғылыми дәлелдемесіз ой корыгатын психологиялык 
әдістер аркылы айкындалады. Бұл жағдайда тұлғаның патологиялык түзілуінің 
негізгі көзі болып табылатын отбасы әлеуметтік жағдайдан тыс және отбасының 
психикалык климатына жалпы әлеуметтік ыкпалды ескермей, жеке 
карастырылады.

ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫ ДИАГНОСТИКАСЫ
Психопатиялык күйлердің жеке формаларын аныктау үлкен киындыктар 

тудырмайды. Өйткені, олардың көріністері тұлғааралык карым-катынастар 
кезінде байкалады немесе оларды айналасындағы кісілер ылғи байкап жүреді. 
Оларға ең алдымен психопатияның истериялык және козғыш түрлерін 
жаткызуға болады. Психопатияның паранойялы формасын, соның ішінде 
паранойялы дамуды аныктау киынға түседі. Олардың күдіктенулері мен 
үйірліктерінің негізсіздігін дәлелдеу жеңіл емес. Окиғалар бұрмаланған түрде 
сол адамның өзі аркылы дамиды. Бірак, олар шындык окиғаларға өте жакын 
болады, объективті акпарат болмаған жағдайда сенім тудырады. Бұл адамдар 
көптеген адамдардың аяушылығы мен колдауына кол жеткізеді. Уакыт өте 
келе, патологиялык трактовка жүйесі кеңейіп, күрделенеді, жаңа бейнелер- 
мен, окиғалармен толыктырылады. Бірак, психоздар кезіндегі сандырактык 
идеялардан айырмашылығы бұл патологиялык түзілістер накты жағдайлармен 
байланысты, шынайылыкпен айкын карама-кайшылығы жок. Параноялы 
жүйелер тұракты, көптеген жылдар бойы сакталады. Сонымен катар, олар 
уакыт өте олардың туындауына себеп болған жағдайдың өзгеруіне карай
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коррекцияланады және маңыздылығын жоғалтады. Психопатияның бұл 
түрінің диагностикасы үшін тұлғаның типологиялык ерекшеліктері маңызды 
орын алады.

Психопатияның шизоидты және психастениялык формаларының диа
гностикасы едәуір киындыктар туғызады. Психопатияның бұл түрімен ауы- 
ратын наукастар коршаған ортаға киыншылыктар тудырмайды. Шизоидты 
формасымен зардап шегетін наукастар айналасындағылармен араласуды 
керек етпесе, екінші формасы кездесетіннаукастар катынаска түсуге 
ұмтылғандарымен, өздерінің шешім кабылдай алмау және сенімсіздіктеріне 
байланысты одан алшактап жүреді. Бұл тұлғалык ерекшеліктер психикалык 
дені сау аамдарға да тән. Бұл жерде олардың айкындылык дәрежесін аныктау 
кажет.

Тұлға жағдайын психопатиялык деп бағалау критерийлеріне, ең алдымен, 
өмірге адекватты бейімделуге кедергі жасайтын тұлғалык бейнелерді жаткызу 
керек. Психопатияның жеке формаларын квалификациялау үшін наукас 
анамнезінің үлкен маңызы бар, себебі ол олардың психикалык ерекшеліктерін 
ашады. Психопатияны квалификациялау және аныктау кезінде осы топ 
бұзылыстарына толык сай келетін белгілерге және жеке формаларына тән 
критерийлерге сүйену керек.

Психопатиялардың дерттен айырмашылығы, ол тұлғаның бұрмаланған 
дисгармониялык нұскасы болып табылады, мұнда психопатиялык белгілер 
тұлға және оның кұр^ілымымен байланысты. Психопатия салыстырмалы түрде 
ерте білінеді. Тұлға түзілісі жүретін жасөспірім кезеңде психопатияны аныктауға 
болады. Оның негізгі ерекшеліктері адамның ерте балалык шағында аныкталады. 
Психопатияның бұл варианттары олардың ядролык түріне жатады. Кейде пси
хопатия колайсыз жағдайларға және күйзелістерге байланысты ересек жас 
кезеңінде де басталады. Патологиялык көріністердің бұл варианттары тулғаның 
патологиялык дамуы деп аталады.

Психопатияны баска аурулар кезінде дамитын психопатия тәрізді 
жағдайлардан айыру киындык тудырады. Көптеген эндогенді және экзогенді 
аурулар өздерінің даму сатыларында психопатияға ұксас симптомдармен көрініс 
береді. Бұл симптомдарды психопатия тәрізді симптомдар деп атайды. Дұрыс 
диагноз коюға осы психопатия тәрізді симптоматиканың негізгі ауру дамуының 
бір сатысы болып табылуы септігін тигізеді. Сонымен катар бұл симптоматика 
негізгі аурудың баска да белгілерімен катар жүреді. Егер сөз экзогенді-токсико- 
органикалык аурулар жайлы болса, белгілі бір кезеңінде ОЖЖ органикалык 
закымдануы, интеллектуалды-мнестикалык бұзылыс белгілері көрініс беруі 
мүмкін. Эндогенді аурулар кезінде, соның ішінде шизофренияда, психопатия 
тәрізді симптоматика ремиссия кезеңінде байкалуы мүмкін, оның алдында 
айкын психотикалык жағдай көрініс береді. Ш изофренияның психопатия 
тәрізді бастамасын психопатиядан айыру ерекше киындык тудырады. Бұл 
кезде шизофренияға тән жүріс-тұрыс адекватсыздығы, оғаш мінез-қүлык тәрізді 
бастапкы тұлғалык өзгерістерді, шизофрения дамуының бастапкы кезеңдеріне 
тән баска да симптомдарды аныктау көмектеседі.
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ПРОФИЛАКТИКАСЫ МЕН ЕМІ
Психопатия емі көптеген киындыктар тудырады. Анык айтканымыздай, 

психопатия — ауру емес. Егер ауруларды емдеуде негізгі максат дертті үрдісті 
басу және мүмкін болатын көріністерін жою болатын болса, психопатия кезінде 
наукастың тұлғалык кұрылымын кайта калыптастыру, сырткы ортамен карым- 
катынас түзудің принциптерін дұрыс түсінуді іске асыру болып табылады. Бірак, 
біз колданатын психотропты препараттар тек психопатияның белгілі бір 
көріністеріне ғана әсер етеді.

Көптеген психопатиялык жағдайлар кұрамында әр түрлі аффективті 
бұзылыстар маңызды орын алады. Психотропты препараттарды аффективті 
патологияны басу үшін немесе эмоционалды көріністерді кадағалау үшін 
тағайындау олардың симптоматикасының ерекшеліктері мен наукастың 
жағдайына жалпы әсерін ескере отырып жүргізілуі керек. Депрессивті 
бұзылыстар кезінде антидепрессанттар колданылады, ал үрейлі жағдайларда 
транквилизаторларды колданады, депрессия белгілерінің айкын үрей 
белгілерімен бірге жүруі жағдайында антидепрессанттар мен нейролептиктер 
комбинациясы беріледі. Психопатияға терең депрессиялык күй тән 
болмағандыктан, жеңіл антидепрессанттар тағайындалады. Психопатия кезінде 
ұйкы бұзылысы жиі кездеседі. Кейбір жағдайларда транквилизаторларды кол- 
дану аркылы ұйкыны калпына келтіруге болады. Егер тиімділік көрсетпесе, 
ұйыктататын дәрілер тағайындалады. Параноялы реакциялар кезінде 
нейролептиктерді колданған жөн. Ал егер параноялы реакциялар аффективті 
реакциямен бірге жүрсе, комбинацияланған ем колдану керек. Психопатия емі 
үшін психотропты препарат таңдағанда, кең спектрлі антипсихопатикалык 
дәрілерді колданған жөн. Мұндай препаратка неулептил жатады. Психотропты 
терапияның маңызы психопатияның декомпенсациясы, психопатиялык және 
невроздык көріністер күшейген жағдайда арта түседі.

Мамандардың жалпы пікірі бойынша, психопатия емінде негізгі рөлді пси
хотерапия алуы керек. Тек психотерапия көмегімен тұлға кұр^ілымын өзгертуге, 
өзінің «Мені» туралы пікірін түзетуге және тұлғааралык дұрыс байланыс кұру 
жолын табуға болады. Психотерапия әр түрлі — индивидуалды және коллекгивті 
болуы мүмкін. Психотерапияның әр түрінің өзінше артыкшылыктары бар. 
Үжымдык психотерапияға жағдайы жаксарған адамдар да катысуға болады. 
Олардың үлгілері баска наукастар үшін оң және ынталандырушы әсер етеді. 
Емдеудің екі түрін — дәрілік және психотерапияны бір-біріне карсы коюға 
болмайды. Олар үйлестіріліп, дұрыс колданғанда емдік әсері күшейеді.

Шетелдегі психопатияның шығу тегіне психодинамикалык көзкараска бай- 
ланысты, олардың емі психоанализ көмегімен жүргізіледі. Мұндай емнің 
максаты — санаға бағынбайтын комплекстерді табу, наукастардың оларға 
жауабын камтамасыз ету, жүріс-тұрысты түзету болып табылады. Психоанализ 
индивидуалды, айлап және жылдап өткізіледі. Психодрама да осындай максатта 
колданылады. Наукастың дертті комплекстерге жауап реакциясын туғызу 
максатында арнайы көріністер ұйымдастырылып, наукас өзі катысушы немесе 
көрермен болады. Оң нәтиже емнің ерекше тәсілдеріне байланысты емес, оның



Профилактикасы мен емі 249

дертінің пайда болу механизмін аныктауға бағытталған наукаска аударылған 
зейінге байланысты.

Психопатия профилакгикасының тиімділігі коғам өмірінің жалпы әлеуметгік 
шарттарына және де арнайы психогигиеналык және медициналык шаралардың 
жүргізілуіне байланысты. Тұлға әртүрлі әлеуметтік орталык факторлардың 
белсенді әсерінің нәтижесінде түзіледі. Ерте сатыда — бұл отбасы, балабакша, 
мектеп, институт және т.б, болып табылады.

Кеңестік денсаулык сактау өзінің алғашкы кұрылған жылдарында психопа
тия профилактикасын ең негізгі міндет деп жариялады. Соның ішінде 
психопатияның біріншілік профилактикасының максаттарына сәйкес келетін 
ана мен бала денсаулығын сактау бойынша; пре және постнатальді закымдану 
жағдайларының алдын алу, баланың психикалык және физикалык дұрыс да- 
муына жағдай жасау шаралары маңызды мәнге ие болды. Психопатияның ілкі 
профилактикасында балалар мен жасөспірімдердің дамуы үшін оптималды 
психологиялык климат кұру максатында психологиялык және педагогикалык 
әсер ету шараларына айрыкша мән берілді. Ерте балалык шакта жанұяның, 
жанұя ішілік карым-катынастың әсері ерекше. Бала біркалыпты, жылы эмо- 
ционалды катынас жағдайында өсуі керек.

Сәбидің психикалык даму дәрежесіне карай, оған ата-анасының өзара 
карым-катынасы әсер ете бастайды. Ата-ананың арасындағы жиі болатын 
жанжал сәби психикасында терең із калдырады. Жиі олар жүріс-тұрысымен 
және мәнерлерімен ата-анасына еліктей бастайды.

Сонымен катар, ата-анасының сәбиге деген карым-катынасының да маңызы 
зор. Бала өмірінің алғашкы жылдарында белсенділік, тәуелсіздік таныта ба
стайды: бір нәрсе жасауға, әкелуге тырысады және т.б. Ата-анасы баласы бір 
нәрсеге ұшырап калмас үшін және т.б. максаттармен оның талпынысын басып 
тастайды. Кейінірек бұл жағдай оның мінез-кұлкында әрекетсіздікке әкелуі 
мүмкін. Баланың үнемі «неге» деген сұрағына мән бермеу баланы сенімсіздікке 
және толымсыздыкка тәрбиелейді.

Жасөспірімдермен катынаска ерекше назар аудару керек. Бұл жаста ба- 
лада айтарлыктай психикалык кайта кұрылулар болады. Түзіліп келе жаткан 
тұлға ретінде өзіндік «Менін» саналы түсіне бастайды. Бұл үрдіс өзіндік 
«Менін» дәлелдеу талпыныстарымен жүреді. Жиі бұл ата-ана кеңестерін 
елемеумен, олармен катынаста керіскіштікпен және дөрекілікпен көрінеді. 
Мұндай психикалык дисгармония жағдайы акселерация кұбылыстарымен 
аскына түседі. Акселерация кезінде күшті физикалык даму және техникалык 
прогресс жағдайында калыптасумен катар жасөспірімдер үлкен көлемді 
акпаратты игереді. Сонымен катар, жеке өмірлік тәжірибесінің болмауы 
өздерінің іс-әрекеттерінің әлеуметтік мәнін бұрыс болжауға алып келеді. 
Бұл жерде өсу дерті деп аталатын кезеңді өткеруге көмектесетін, жасөс- 
пірімдердің тұлғалык дисгармониясын одан әрі тереңдетпес үшін ата-ана 
мен ересектердің жасөспірімдермен арасындағы карым-катынасының жаксы 
ойластырылған жүйесі кажет. Ата-анасыныщ, педагогтардың және ере- 
сектердің еңбектері кажет нәтиже бермеген жағдайда дәрігер-психиатрға 
көрінген дұрыс.
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Екіншілік, үшіншілік профилактика деп атауға болатын профилактиканың 
тағы бір аспектісі тұлға дисгармониясы күшеюнің, декомпенсация дамуының 
алдын алуды, тұлғалык акауларды компенсациялауға көмек беруді және мак- 
сималды әлеуметтік адаптацияны камтамасыз етуді көздейді. Психопатияның 
салдарлык және үшіншілік профилактикасын жүргізу бойынша шаралар ар
найы білімді кажет етеді. Бұл жерде тұлғаның дисгармониялык көріністерінің 
ерекшелікгерін және осы белгілердің күшеюіне әкелетін жағдайларды аныктай 
білу керек. Алдын алушы немесе сүйемелдеуші психотерапия кажет. Соң- 
ғысының кұрамында жанұялык психотерапия болуы керек, оның максаты — 
отбасы ішілік карым-катынастарды дұрыстау болып табылады. Наукастың 
әлеуметтік реабилитациясында оның кәсіби бағдарына негізгі рөл беріледі. 
Наукастарға еңбектік кеңестер бергенде, наукастың тек білімін, кәсіби бағдарын 
ғана емес, сонымен катар, мінез-кұлык ерекшелігін де ескерген жөн. Кейде 
адамның мінез ерекшеліктері кызмет ерекшелігімен сиымсыз болады. Мұндайда 
профилактикалык максатта наукаска кызметін өзгертуге кеңес беру керек.

ПСИХОПАТИЯЛАР КЕЗІНДЕГІ ЕҢБЕКТІК  
ЖӘНЕ СОТТЫҚ-ПСИХИАТРИЯЛЫҚ САРАПТАМА

Психопатиямен зардап шегетін адамдар, ереже бойынша, еңбекке кабілетті. 
Психопатия кезіндегі еңбекке жарамдылык мәселесі декомпенсация кезеңінде 
көтеріледі. Бірак бұл бұзылыстар, ереже бойынша, уакытша сипат алады. Тек 
паранойялы психопатиялар еңбекке кабілеттіліктің тұракты бұзылуына алып 
келе алады.

Психопатия формасына сәйкес психопатиялык тұлғаларда еңбектің кейбір 
түрі мен жағдайы олардың әлеуметтік бейімделулеріне көмектессе, ал екінші 
бір түрлері бұзады. Ереже бойынша олар катардағы әскер кызметіне жарамсыз, 
ал катардан тыс әскер кызметіне жарамды болып табылады. Соттык-психиатрия 
сараптамасы кезінде психопатиямен ауыратын наукастар кабілетті болып та- 
нылады және кылмыстык іске жауапкершілікке тартылады. Тек тұлғаның терең 
психопатиялык өзгерістерінде, яғни күйі психотикалык жағдайға теңестірілгенде 
кабілетсіз деп танылуы мүмкін.
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АЛКОГОЛИЗМ

Алкоголизм — медициналык тілмен айтканда, созылмалы ауру, спирттік 
ішімдіктерді жиі және көп мөлшерде колдану және оларға деген дертті әуестік 
нәтижесінде дамиды. Алкоголизмнің әлеуметтік аныктамасы — денсаулыкка, 
тұрмыска, еңбекке және коғамға зиянды әсер тигізумен жүретін спирттік 
ішімдіктерді шектен тыс пайдалану.

Алкоголизм үдемелі ағыммен және ішімдікке патологиялык әуестік, 
абстенентті синдром, мастану көрінісінің және толеранттылыктың өзгеруі, 
өзіне тән тұлғалык өзгерістердің дамуы, токсикалык энцофалопатия тәрізді 
психикалык және соматикалык бұзылыстардың жиынтығымен сипатталады. 
Аурудың белгілі бір кезеңінен бастап психопатологиялык көріністер неврит- 
термен және ішкі мүшелердің ауруларымен (жүрек-кан тамыр жүйесі, асказан- 
ішек жолының ауруларымен) коса жүреді.

Ішімдікгі шекген тыс колдануды суретгеу ежелгі заманнан бар және сакталып 
калған ескерткіш жазбалардан көруге болады. Аристотельдің еңбектерінде 
маскүнемдік — дерт екендігі көрсетілген.

ХІХ ғ. ортасында К.М. Бриль-Крамер алғаш алкоголизм көріністерін жүйелі 
түрде суреттеген. Сол кезеңде алкоголизмнің әр түрлі формаларын бөліп, 
ажыратуға талпыныстар жасалған. Сонымен, маскүнемдік, «ойномания», «са- 
лынып ішу» аурудың ілкі белгісі деп карастырылды. Салынып ішумен жүретін 
кандай да бір психикалык ауру (шизофрения, эпилепсия және т.б.) фонында 
пайда болатын ерекше формасы — дипсомания — салдарлык маскүнемдік деп 
карастырылды.

Сонымен, өткен ғасырдың ортасынан-ак созылмалы алкоголизм өзіне тән 
симптомдары бар жеке нозологиялык форма ретінде карастырылды.

Кейінірек алкоголизмнің анык және нактылы түсінігі пайда болды. Сонымен 
бірге, көптеген авторлар алкоголизм көріністерінің әртүрлі ерекшеліктерін көрсетгі.

XIX және XX ғғ. арасында маскүнемдікті ішімдікті шектен тыс пайдалану 
нәтижесінде дамитын психикалык және физикалык бұзылыстардың жиынтығы 
деп карастырды. Психикалык бұзылыстарына тітіркенгіштік, тұлғаның этикалык 
және интеллектуалды деңгейінің төмендеуін, патологиялык кызғанышты, өз 
жаман әдетін тастауға кабілетсіздікпен көрінетін ерік әлсіздігін жаткызды.

С.С. Корсаков алкоголизмге түсінік бере отырып, «алкоголизм» мен 
«маскүнемдік» түсініктерін ажыраткан. Алкоголизм клиникасын ол динами- 
када карастырды.

Шетелдік авторлар алкоголизм мәселесінің әлеуметтік-этикалык тарапына 
көп көңіл бөліп, алкоголизмнен зардап шегетін наукастарды ішкіліктің нәтижесінде 
өзіне, жанұясына және жалпы коғамға зиян келгіретін тұлғалар деп санады.
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ДЦ¥-ның алкоголизмге берген аныктамасына сүйенсек, алкоголизммен 
зардап шегетіндерге ішімдікке кұмарлык нәтижесінде айкын психикалык 
бұзылыстарға ұшыраған немесе психикалык және соматикалык та 
бұзылыстарпайда болған, ұжыммен катынасы өзгерген, коғамдык және 
материалдык кызығушылыктарына зиян келген тұлғалар сәйкес келеді. Бұл 
аныктаманың күрделі медициналык талдауы жок және алкоголизмге тән 
клиникалык сипаттаманы толык ашпайды.

Шетелдік зерттеушілермен салыстырғанда, біздің ғалымдар алкоголизмнің 
биологиялык сипатына көп көңіл бөлген. И.В. Стрельчук, бір уакытта мөлшерлеу 
сезімін, спиртті ішімдікті кабылдауды бакылаудың жоғалуымен алкогольге 
дертті әуестікті созылмалы алкоголизм деп атауды ұсынды, бұл кезде спиртті 
ішімдіктерді ұзак колдану нәтижесінде әртүрлі интенсивтіліктегі бастапкыда 
кайтымды (функциялык), бірак біртіндеп кайтымсыз сипат алатын (органикалык) 
психикалык және соматикалык бұзылыстар пайда болады.

Көптеген авторлар «созылмалы алкоголизм» терминін колдану дұрыс емес 
деп санайды, мұны Б ¥ ¥  1955 ж. Алкоголизм проблемасы бойынша комитетінің 
сарапшылары да колдады. Олардың пікірінше, «алкоголизм» термині тек со- 
зылмалы жағдайды ғана сипаттайды. Сондыктан «алкоголизм» терминін «со- 
зылмалы» сөзінсіз колдану дұрыс деп санады.

Алкоголизм — еңбекте тиімділіктің жоғалуына, отбасылык карым- 
катынастың және коғамдык өмірдің бұзылуына, физикалык және психикалык 
денсаулык бұзылыстарына алып келетін көп мөлшерде және жиілікге алкогольді 
шектен тыс колдану нәтижесінде дамитын ауру. Алкоголизм тұрмыстык 
маскүнемдікгің анык көріністерімен және биологиялык негізделген белгілерімен 
ерекшеленеді. Алкоголизм әркашан тұрмыстык маскүнемдіктен басталады. 
Тұрмыстык маскүнемдік, алкогольді әдетгегі шекген тыс колдану — бұл әркашан 
әлеуметтік-этикалык ережені бұзу болып табылады. Сондыктан, маскүнемдік 
профилактикасы әкімшілік-кұқыктык және тәрбиелік сипаттағы шаралардан 
тұруы керек. Маскүнемдікпен салыстырғанда, алкоголизм ауру болып табыла
ды, ол әркашан медициналык сипаттағы белсенді іс-шараларды, емдік- 
реабилитациялык шаралар кешенін кажет етеді.

АЛКОГОЛИЗМНІҢ ТАРАЛУ ДӘРЕЖ ЕСІ
Алкоголизм және маскүнемдік мәселесі маңызды әлеуметтік-медициналык 

проблемалардың бірі болып табылады. Бұл спиртгі ішімдікгерді колдану әдетінің 
тұрғындар арасында кең таралуы және алкогольді шектен тыс пайдаланатын 
адамдар санының көбеюі нәтижесінде тұрғындар мен коғам денсаулығына 
үлкен кауіп төндіруімен байланысты болып отыр.

ДД¥-ның, отандык және шетелдік авторлардың мәліметтері бойынша, 
алкоголизмнің таралу көрсеткіші жоғары дамыған елдерде 1000 адамға шакканда
10-нан 100-ге дейін наукас санына сәйкес келеді.

15 экономикасы дамыған елдер арасындағы таңдамалы зертеулер (¥лыбри- 
тания, Дания, Канада, АҚШ, ГФР және т.б.) алкоголизмнің орташа жылдык 
таралу көрсеткіші 1000 тұрғынға шакканда 1900-1929 ж.ж. 0,3-тен 1930-1940 ж.ж 
3,3-ке дейін және 1956-1975 ж.ж. 12,3-ке дейін өскенін көрсетті.
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Әйелдер мен жастар арасында алкоголизмнің өсуі бакылануда, дамыған 
капиталистік мемлекеттерде соғыска дейінгі кезеңмен салыстырғанда, 
тұрғындардың алкоголизммен ауыру дәрежесі 2 -2 '/2 есе өсті, ал оның ересек- 
тер арасында таралуы 1-10% аралығына жетті.

Егер 1984 ж. алкоголизм диагнозымен алғаш диспансерлік тіркеуге 520 мың 
адам, 1986 ж. 532 мың адам алынған болса, казіргі уакытта тіркеудегі алкого
лизммен наукастардың саны миллондарға жетгі. Ғалымдардың пікірінше, біздің 
елімізде олардың саны 6 -7  млн-ды кұрайды. Ю.П. Лисицын мәліметі бойын
ша, алкоголизммен наукастанған әр адамға 3-4  ішімдікгі шекген тыс колданатын 
адамнан келеді.

Біздің елімізде алкоголизммен наукастану үрдісі жоғарылап келеді, соның 
ішінде, әйелдер арасында да кездесуде.

АЛКОГОЛИЗМНІҢ КЛИНИКАЛЫҚ КӨРІНІСТЕРІ
Алкоголизмді 3 сатыға бөлу кең тараған: бастапкы, ортаңғы және соңғы. 

Әрбір сатысы өзіне тән белгілермен — симптомдармен және синдромдармен 
сипатталады.

Бастапцы (неврастениялык) сатысы. Алкоголизмнің бастапкы сатысының 
белгісі — тұрмыстык маскүнемдік. Сондыктан алкоголизмді ерте аныктауда 
оның маңызы зор.

Алкоголизмнің алғашкы сатысының ерте және маңызды белгілерінің бірі — 
жабыскак сипаттағы алкогольге патологиялык әуестік, колданылатын 
алкогольдің мөлшерін бакылау кабілетінің төмендеу белгісі және артынан мүлде 
мөлшерін бақылауды жоғалту болып табылады.

Алкоголизмнің алғашкы симптомы қорғаныстық қусу рефлексінің жоғалуы — 
спиртік ішімдікті артык мөлшерде кабылдағанда кұсу болмайды. Алкогольге 
толеранттылык өзгереді — оның жоғарылауы бакыланады, колданылатын 
спиртті ішімдік мөлшері жоғарылай түседі.

Алкоголизмнің алғашкы сатысында-ак палимпсесттер — алкогольді маста- 
ну жағдайында болған кейбір окиғаларды есіне мүлдем түсіре алмаумен көрінетін 
ес бұзылысы симптомы орын алады.

Наукастардың кейбірінде алкогольді мастану сипаты өзгереді: олар ызалы, 
жабыскак, ренжігіш, жиі күдікшіл бола түседі.

Алкоголизмнің бастапкы сатысының психопатологиялык бұзылыстарының 
симптомдары үдемелі және күшейген астениялык синдром фонында пайда бо- 
лады және көрініс береді. Оның негізгі көріністері — сылбырлык, әлсіздік, тез 
шаршағыштык, зейіннің бұзылуы, интеллектуалды үрдістің зорығуы және бас 
ауыруы болып табылады. Осылардың барлығы наукастың еңбек сапасының 
төмендеуіне әкеліп соктырады. Оларда ұйкы бұзылысы ерте пайда болып, үдей 
түседі. Олар ұзак уакыт ұйыктай алмайды, ұйкысы шала, үзілісті, коркынышты 
сипатта жиі түстер көреді, көбіне. ¥йкыдан кейін сергектік сезімі жок. 
Тітіркенгіштік және себепсіз ашушаңдык, айналадағылармен конфликтілер 
үнемі болатын сипат алады.

Наукастар алкогольді жиі колданады, тәуліктік мөлшері 1 л күшті шарап 
немесе 400-500 мл арак деңгейіне жетеді.
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Алкоголизмнің бірінші сатысының ұзактығы алкогольді колданудың интен- 
сивтілігіне байланысты, ол орта есеппен бір жылдан алты жылға дейін. Алко- 
голизмнің алғашкы сатысында-ак фупкпиопаллы соматоневрологиялық бузылыстар 
пайда болады: вегетотамырлык дистония, эзофагиттер, гастриттер, колиттер, ба- 
уыр кызметінің бұзылуы, гепатиттің алғашкы көріністері, панкреатиттер.

Ортаңғы сатысы (абстинентті). Алкоголизмнің бұл сатысы алкогольге 
патологиялык әуестіктің күшеюімен сипатталады, ол мәжбурлік сипатын ала
ды. Наукас ішуге деген пайда болған әуестікпен күреспейді, оған пассивті 
бағынады.

Алкоголизмнің бастапкы сатысына тән симптомдар жойылмайды, күшейеді 
немесе алкоголизмнің ортаңғы сатысының түзілуі кезінде өзгерістерге ұшырайды. 
Бұл сатыға абстинентті синдромның (бас жазу) дамуы ерекше тән. Бұл синдром 
ұзак уакыттык, массивті алкогольді интоксикация аякталған соң бірнеше сағат 
немесе тәуліктен кейін дамиды.

Абстинентгі синдром психикалык, неврологиялык, соматикалык бұзылыстар 
түрінде көрінеді, бұл бұзылыстар алкогольдің жаңа дозасын кабылдаған соң 
жеңілдейді немесе жойылады.

Абстинентті синдром кезінде айкын психикалык бұзылыстар тізімі бакыланады: 
көщл-күйі төмендейді, мұңды күйге түседі. Наукастар тітіркенгіш, кейде 
ашуланшак, күдікшіл, мотивсіз коркыныш, өзін-өзі кінәлау идеяларын сезінеді. 
Алкоголиктерде абстиненция жағдайында көру және есту галлюцинациялары 
пайда болуы мүмкін. ¥йкысы үрейшіл, үзілісті, оянғанда тынығу сезімі болмай
ды. Абстинентті синдром вазовегетативті және неврологиялык бұзылыстармен 
көрінеді: тахикардия, гипертензия, аяк-колдың және бүкіл дене треморы, ауыз 
куысының кұрғауы, бас айналуы, тәбеттің жоғалуы, айкын әлсіздік.

Абстинентті синдромға айкын неврологиялык синдромдар тән, олардың 
ішінде жиі кездесетіні және көзге түсетіні аяк кол, бас, тіл треморы болып 
табылады. Әсіресе кол саусактарының треморы, Ромберг позасында тұра алмау 
айкын көрініс береді. Бет және каңка бұлшык етгерінің фибриллиярлы дірілдері 
бакылануы мүмкін. Екі жакты сіңірлік рефлекстердің тепе-тең жоғарылауы 
бакыланады, вегетативті регуляция бұзылысы бет және алакан гипергидрозы- 
мен, тері мәрмәрлығымен, бет гиперемиясымен, әсіресе, мұрынның, склералар 
иктериялығы және олардың тамырларының кеңеюімен көрінеді.

Жүрек-кантамыр жүйесі жағынан артериялык кан кысымының көтерілуге 
бейімділік тербелістері, кардиалгиялык синдром байкалады. Абстинентті син
дром жүрек айнуымен, локсулармен, эпигастрий аймағындағы ауру сезімдерімен, 
диареямен көрініс береді.

Алкогольдік абстенцияның ауыр түрінде балтыр бұлшык еттерінің кұрысулык 
ұстамасы, сирек тырысулык ұстамалар (күрделі немесе абортивті) бакылануы 
мүмкін.

Ортаңғы сатысында алкогольге толеранттылык жоғарылап, өзінің шыркау 
шегіне жетеді және жылдар бойы өзгермеуі мүмкін. Ішімдікті кабылдаудың 
тәуліктік дозасы 1,5-2 л арак мөлшеріне жетеді. Алкогольді мастанудың кли- 
никасы ары карай өзгеріске ұшырайды. Мастану жағдайындағы көңіл-күй 
айналадағыларға агрессия танытумен басым тітіркенген-ызалы сипат алады.
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Қабылданған алкоголь мөлшерін бакылау кабілетін жоғалту спиртті ішімдікгің 
аз ғана мөлшерін кабылдаған соң пайда болады.

Алкогольге күшті әуестіктің мөлшерлік бакылауды жоғалту және абстинентгі 
синдроммен бірге жүруі маскүнемдік формасының өзгергендігін білдіреді. Бұл 
сатыда наукастар жиі алкогольді күн сайын айкын мастану туғызатын доза- 
ларда колданады, немесе бірнеше күннен бірнеше аптаға дейін мерзіммен 
арасына бірнеше апта салып, салынып ішеді.

Алкоголизмнің ортаңғы сатысында ауру ағымының ерекше көрінісі жалған 
салынып ішу (псевдозапой) болып табылады (бірнеше күннен 2 -3  аптаға дейін 
созылады) — наукас әлеуметтік мотивтерге байланысты (отбасылык, кызметтік, 
акшаға катысты және т.б.) ішуін токтатады. Салынып ішу аралыктарында 
наукастар ішімдікті пайдаланбайды.

Әрбір мастану жағдайы оның соңғы кезеңінің амнезиялануымен аякталады.
Осы аталған бұзылыстар тулға өзгерісі, деградациясы фонында жүреді. 

Алғашкы сатыдағы наукас мінез-кұлкындағы өзгерістер дөрекілене түседі, 
эгоизм ұлғаяды. Ішімдікке каражат табу жолында отбасы, кызметтік, коғамдык 
жағдайларды елемейді. Мнестико-интеллектуалды бұзылыстар ұлғайып, цинизм, 
орынсыз (алкогольді) әзіл пайда болады. Зейін, ес бұзылысы тереңдей түседі. 
Ойлау біртекті, накты, алкогольді тематикаға келіп тірелетін жалаң ассоцаци- 
ялармен жүреді.

Ерік үрдісі терең бұзылыска ұшырайды: маскүнемдікті токтатамын деген 
ант берулері, уәдесі бірден ұмытылады. Айналасындағылардың алдында кінәлілік 
сезімі болмайды. Бұрынғы кызығушылыктары жоғалады, басты кажеттілігі 
спиртті ішімдік болып табылады.

Алкоголизмнің бұл сатысында жиі жедел алкогольді психоздар дамиды.
Бұл сатының ұзактығы орта есеппен 3-5  жылды кұрайды.
Наукас И., 47 жаста. Келесі шағымдармен түсті: ашушаңдык, үрей, ұйкының, 

бұзылуы, спиртті ішімдіктерді кабылдауға деген күшті әуестік, алкогольді ма
стану кезінде өз іс-әрекеттерін баскара алмау.

Психикалык аурулармен тұкым куалау ауырлығы аныкталған жок. Балалык 
шағында дамуы жағынан катарластарынан артта калған жок, жайлы жанұяда 
өскен. Алкогольді бірінші рет 17 жасында кабылдаған және оған деген жиіркеніш 
сезімін байкаған. 26 жастан бастап алкогольді жүйелі пайдаланған. Бұл кезде 
ішімдікке деген жиіркеніш сезімі туындамаған. Жұмысындағы жағдайы (бар, 
тегін спиртті ішімдіктер) ішімдікті көп пайдалануға ыкпал еткен. Күнделікті 
дерлік ішкен, бірак ішуден бас тарта алған, «бас жазбаған». Осы кезеңде 
жанұялык жағдайларына байланысты конак үйге жұмыска ауыскан, бұл жерде 
жиі және көп мөлшерде іше бастаған, еңбек тәртібін бұзған жағдайлар болған. 
Жұмысынан куылу каупіне байланысты өз еркімен кетуге тура келген. Біртіндеп 
толеранттылык жоғарылаған: наукастың айтуы бойынша, «алғашында шараптың 
бір рюмкасынан мас болатынмын, ал казір бір кеште екі шөлмек коньяк ішіп 
коямын». 13 жыл бұрын бас жазу синдромы пайда болды: катты бас ауыруы, 
жүрек айну, бас айналу. Бұл кұбылыстар ішімдіктің белгілі бір дозасын 
кабылдағаннан кейін жойылған. Осыдан тоғыз жыл бұрын ішуді шындығында 
коямын деп шешіп, дәрігерге көрінген, эспираль имплантацияланған. 5 жыл
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бойы ішімдік пайдаланбаған. Кейіннен кезеңмен ғана кабылдаймын деген 
үмітпен аздап ішуді бастаған. Алкогольге деген кұмарлык жылдам пайда болып, 
бас жазу синдромы кайта дамыған, алкогольге толеранттылығы жоғары шегіне 
жеткен. Қайта емделуге тілек білдірген. Екінші рет стационарға жатып, зерт- 
телгенде алкогольді майлы гепатит диагнозы койылды. Шыкканнан кейін 8 айға 
дейін ішімдік пайдаланбаған, бірак өзімен бірге емделген танысының ішіп 
жүргенін естіп, тағы да байкап көргісі келген. Ол ішкілігі стационарға осы түсу 
кезеңіне дейін жалғаскан. «Маскүнемдік» сипаты өзгерген: кез-келген кұрамында 
спирті бар сұйыктыктарды колданды, тез масаятын болды, жиі кактығыстарға 
түседі. Қабылдаған ішімдік мөлшерін бакылау кабілетін жоғалтты, мастану 
жағдайында не істеп, не койғанын жиі есіне түсіре алмады.

Соматикалык жағдайы: жүрек шекарасы солға ығыскан, бауырдың кыры 
тығыз, ауыру сезімінсіз, кабырға астынан 4 см шығып тұр, көкбауыры 
үлкеймеген.

Неврологиялык жағдайы: рефлекстері күшейген, симметриялы. Ошактык 
неврологиялык симптоматика жок, кол басының треморы байкалады. Гипер
гидроз, айкын кызыл дермографизм.

Психикалык жағдайы: бағдары толык, байланыска оңай түседі, кабылдау 
бұзылысы байкалмайды. Стационарға келу алдындағы кезеңді нашар есіне түсіреді, 
жеңіл фиксациялык амнезия байкалады. Ойлау темпі баяулаған, фантазиялауға, 
диссимуляцияға, өтірікке бейім. Эмоциялык ұстамсыз. Көңіл-күйі төмен. Сөзінде 
орынсыз әзілдер жиі кездеседі. Дертіне сыни көзкарас формальды.

Абстинентті синдромды жою үшін наукас натрий оксибутиратын, реланиум, 
дезинтоксикациялык терапия, массивті витаминдік терапия (соның ішінде, 
В тобыныщ) ноотропил кабылдады. Психотерапия жүргізілді. Абстинентті 
жағдай симптомдары жойылғаннан кейін наукастың алкогольді пайдаланбай- 
мын деп уәде беруімен табанды түрде сұранысына байланысты үйіне шығарылды. 
Наркологиялык диспансерде ем жалғастыру ұсынылды. Диагноз: алкоголизм, 
ортаңғы сатысы.

Соңғы (энцефалопатиялык) сатысы. Бұл саты алкоголизмнің алдағы саты- 
лары симптомдарының түр өзгертулерімен және олардың ауырлай түсуімен, 
сондай-ак, жаңа симптоматиканың пайда болуымен сипатталады.

Алкогольге әуестік жеңілдеу сипат алады, жабыскактык дәрежесі төмендейді. 
Алкогольге мәжбүрлік әуестік ұсак мәнді психогенді факторлар нәтижесінде 
пайда болады. Сонымен катар, алкогольдің аз ғана дозасы күшті алкогольді 
әуестікке алып келеді.

Алкогольге толеранттылык төмендейді, яғни мастану күйі бастапкы және 
ортаңғы сатылармен салыстырғанда өте аз дозадан дамиды.

Бұл кезеңде наукас бір кабылдағанда 150-200 мл. арак ішеді, осыдан кейін 
айкын және ұзакка созылатын мастану пайда болады. Спиртті ішімдікті үлкен 
дозада кабылдаса, есеңгіреу және сопор жағдайы байкалады.

Алкоголизмнің бұл сатысында абстинентті синдром өзінің ұзактығымен, 
айкын вегето-кан тамырлык және соматикалык компоненттермен, невроло
гиялык бұзылыстармен ерекшеленеді. Наукаста брадикардияға, коллапска 
бейімділік байкалады.
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Алкоголизмнің энцефалопатиялык сатысына ішімдікті күнде бөлшек доза- 
лармен ішу (бірнеше сағат сайын 150 мл-ге дейін) немесе наукастар бірнеше 
күн бойы ішетін, нағыз салынып ішу тән. Бұл кезде салынып ішудің ұзактығына 
байланысты наукастың ішімдікке деген толеранттылығы үдемелі түрде 
төмендейді. Егер салынып ішудің алғашкы күндерінде доза тәулігіне 1 литрге 
дейін жетсе, аяғында күніне 100-150 мл-ге дейін төмендейді. Мұндай салынып 
ішу алкогольді физикалык көтере алмаушылык нәтижесінде кұсу немесе кол- 
лаптоидты жағдай пайда болуымен байланысты аякталады. Салынып ішулер 
арасындағы ашык кезеңдер бірнеше күннен бірнеше аптаға дейін созылады.

Алкоголизмнің бұл сатысында тулғаның алкогольдік деградациясы көріністері 
басым байкалады. Алкоголизммен ауыратын наукастар жүріс-тұрыстыщ 
моральды-этикалык нормаларын жоғалтады. Оларда коршаған ортаға деген 
кызығушылык жоғалады, олардың бар зейіні «ішкілікке» жинакталады. 
Алкоголизмнің ортаңғы сатысында түзілген мнестико-интеллектуалдык 
бұзылыстар үдейді және тереңдей түседі. Психикалык кызметтің барлык түрінің 
кедейленуі бакыланады. Еңбекке кабілеттілік төмендейді, наукас тек квалифи- 
кацияны кажет етпейтін жұмыстарды аткаруға кабілетті, өзінің сырткы көрінісін 
бакыламайды, ұкыпсыз киініп, лас болып жүреді.

Бұл сатыда дертті сипаттағы кызғаныш идеялары жиі пайда болады. Мастану 
кезеңінде бұл идеялар наукас ойын түгелдей камтып алатыны соншалык, олар 
агрессивті әрекеттер жасаумен әлеуметтік кауіп тудыруы мүмкін. Наукастар жиі 
корғансыз жағдайға түсіп, нашар тамактанып, айтарлыктай дене салмағын 
жоғалгады. Алкоголизмнің соңғы сатысына созылмалы алкогольді психоздар тән.

АЛКОГОЛИЗМ КЕЗІНДЕГІ ЖАСТЫҚ 
ЖӘНЕ ЖЫНЫСТЫҚ ФАКТОРЛАРДЫҢ РӨЛІ

Жастык фактордың алкоголизмнің басталуы мен дамуында маңызы бар. 
Алкоголизм неғұрлым ерте жаста (жасөспірімдік, жастык шакта) басталса, 
соғұрлым катерлі өтеді: сатылардың ауысуы мен ауырлауы жылдам жүреді, ал 
алкоголизм көріністері айкын сипатта өтеді. Жас кезде түзілген алкоголизм 
тұлғаға айрыкша теріс әсер көрсетеді, энцефалопатиялык синдромның жылдам 
үдеуіне, психоздардың ерте дамуына ыкпал етеді.

Картаю алдындағы кезеңде пайда болған алкоголизм токсикалык энцефа- 
лопатияның жылдам дамуына және өршуіне алып келеді және де ауру сатылары 
тез алмасады. Бұл кезеңде алкоголизм жедел психоздармен сирек, ал созылмалы 
психоздармен жиірек аскынады. Соматикалык бұзылыстар ерте аныкталады.

Соңғы уакытта әйелдер арасындағы алкоголизм кең таралып кетті. Әйелдер 
алкоголизмінің біркатар ерекшеліктері болады.

Әйелдерде алкоголизм жылдам каркынмен дамып және клиникалык 
көріністері бойынша, ерлермен салыстырғанда, ауыр өтеді. Бірак алкоголизмнің 
жеңіл ағымы жөнінде және әйелдер алкоголизмін катерлі деп санауға мүмкіндік 
бермейтін мәліметтер де бар (ауырлатушы факгорлар болмағанда).

Ерлерден айырмашылығы, әйелдерде ішімдікке патологиялык әуестік 
алкогольді шектен тыс колданудың алғашкы 1-2-ші жылдарында түзіледі және
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осы уакыт аралығында спирттік ішімдіктерге физикалык тәуелділік, яғни, 
абстинентті синдром аныкталады. Әйелдерде тұлғаның алкогольдік өзгерісі 
сексуалды азғындыкпен және әлеуметтік деградациямен көріне отырып, жыл
дам каркынмен дамиды.

АЛКОГОЛЬДІҢ АДАМ АҒЗАСЫНА Ә СЕРІ ЖӘНЕ 
АЛКОГОЛЬДІК МАСТАНУ ДИАГНОСТИКАСЫ

Алкогольдің адам ағзасына әсерінің 2 ерекшелігін бөлуге болады — оның 
мастык туғызатын тікелей әсері және алкоголизм ауруына алып келетін жүйелі 
түрде шектен тыс колдану.

Алкогольдің негізгі әсері — мастандырушы эсер. Алкоголь әсерінің нәтижесі 
кабылданған спиртті ішімдіктің дозасына ғана емес, оның күштілігіне де бай
ланысты. Арак тәрізді күшті ішімдіктер әсер еткенде, алкоголь 1 сағат ішінде 
канда максимальды концентрациясына жетеді. Бұл кезде мастану тез дамиды 
және айкын көрініс береді.

Мастану кезінде соматикалык, неврологиялык және психикалык бұзылыстар 
катары бакыланады. Олардың көріністері мастану дәрежесіне байланысты болады.

Алкогольдік мастанудың жеңіл, орташа, ауыр дәрежелерін бөледі.
Мастанудың жеңіл дэрежесінде кабылдау дәрежесі төмендейді. Интеллек- 

туалды үрдістер бұзылады: зейін бұзылады, реакциялар баяулайды, ойлау ло- 
гикасы төмендейді, ұксас ассоцациялар бакыланады. Қоршаған ортаны кабылдау 
киындап, сыни көзкарас төмендейді. Көңіл-күй тұраксыз, жиі көтеріңкі, бірак 
кейде ашушаңдык, тітіркенгіштік көрініс беруі мүмкін. Қимыл координациясы 
бұзылған, сөйлеудің жеңіл бұзылыстары бакыланады.

Мастанудың орташа дэрежесінде зейін күрт бұзылады, ол елітпелі болып 
келеді. Қабылдау нактылығы және дифференцациясы жоғалады. Интеллек- 
туалдык үрдістер баяу, персеверациялар пайда болады, ойлау кездейсок ассо- 
цияциялармен көрінеді. Примитивті, әсіресе, сексуальды әуестіктер жандана- 
ды. Орташа дәрежелі мастану жағдайындағы адамдар жиі ызалы, агрессивті 
болады, ол өз кезегінде төбелестерге және ұрыс-керіске әкеледі. Қимыл коор- 
динациясы едәуір бұзылған, жүрісі тәлтіректеген, сөйлеу — дизартриялы.

Мастанудың ауыр дэрежесінің клиникасы үдемелі есеңгіреумен көрінеді. 
Артынан терең ұйкыға кетеді: мас адам колайсыз калыпта және кез келген 
жерде ұйыктап калады, еріксіз зәр бөлінуі, дефекация, кейде бұлшыкет тыры- 
сулары болуы мүмкін. Мастану кезеңі жөніндегі естеліктер, әдетте, сакталады, 
алайда кейде үзік-үзік болуы мүмкін.

Ауыр алкогольді интоксикация кезінде пайда болатын коматозды жағдайда 
алкогольді организмнен шұғыл шығаруға бағытталған шараларды орындау 
керек (асказанды шаю, жүрек-кан тамыр және тыныстык функцияларды 
сүйемелдеу).

Мастанудың жеңіл дәрежесінде алкогольдің кандағы концентрациясы 2%о, 
орташа дәрежесінде 2 -5 % , ауыр дәрежесінде 5% -дан жоғары болады. Бұл 
мәліметтер 1 кг дене массасына шакканда төмендегі көрсетілген алкогольдің 
(спирт) мөлшеріне сәйкес келеді: 1-1,5; 1,5-2 және 2,5—3,5 мл.
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Мастануды және оның дәрежесін аныктау үшін негізгі мәліметгі клиникалык 
көрінісі береді. Сонымен катар, олар алкогольдің организмдегі кұрам бөлігін 
және оның концентрациясын аныктайтын біркатар зертханалык әдістермен 
және сынамалармен негізделеді.

Тыныспен шыккан ауада алкоголь бар-жоғын дәлелдейтін сапалык реакция 
Раппопорт реакциясы болып табылады. Бұл кезде алкоголь күкірт кышкылыныщ 
катысуымен ацетальдегидке айналады және калий перманганаты ерітіндісінің 
тамшыларын коскан кезде түссізденеді. Шоймош модификациясындағы Вид- 
марк әдісі анағұрлым дәлірек болып табылады, бұл кезде сандык аныктау 
әдісімен кандағы алкоголь концентрациясы аныкталады. Бұл әдіс Видмарктың 
арнайы колбасы ішінде алкогольдің бір уакытты дистилляциялануы мен 
тотығуына негізделген.

Алкогольдік мастану фактісін аныктау үшін Л.А. Мохов және И.П. Шин- 
каренко ұсынған индикаторлы түтіктер кеңінен колданылады. Бұл түтіктерде 
кұрғак реагент — мактаға сіңірілген хром ангидридінің концентрацияланған 
күкірт кышкылындағы ерітіндісі бар. Алкогольдің тыныспен шыккан булары 
индикатордың сары түсін жасыл немесе көгілдір түске өзгертеді, осылайша, 
тыныспен шыккан ауада алкоголь бар екенін көрсетеді (бұл оң реакция ретінде 
бағаланады).

Алкогольдің кандағы максималды концентрациясын аныктаудың дәл әдісі 
В.Ф. Пономоревтің газды-сұйыктыкты хроматографиясы болып табылады. Бұл 
әдіс алкогольдің этилнитратка айналуына, артынан түзілген өнімнің газды 
хроматографта тіркелуіне негізделген.

ПАТОЛОГИЯЛЫҚ МАСТАНУ
Патологиялык мастану жедел кыска уакыттык ағымда өтетін психикалык 

бұзылыстар тобына жатады. Бұл — алкогольді кабылдау нәтижесінде пайда 
болатын өзіне тән симптоматикамен өтетін психотикалык күй. Патологиялык 
мастануға карауыткан бұзылыс түріндегі сананың күтпеген жерден пайда бо- 
латын өзгерістері тән. Бұл карапайым мастану кезіндегі есеңгіреу жағдайынан 
сапасы бойынша өзгеше болады. Қарапайым алкогольдік мастануды 
патологиялыктан айыратын белгі сана бұзылысының сипатын аныктау болып 
табылады.

Патологиялык мастану алкогольдің тек аз мөлшерін ғана емес (ертеректе 
осылай саналған), сонымен катар, едәуір дозаларын кабылдағаннан кейін де 
пайда болады.

Патологиялык мастану жағдайында жасалған коғамға кауіпті іс-әрекеттер 
кандай да бір шынайы окиғаларға реакция болып табылмайды. Олардың негізіне 
дертті импульстер, талпыныстар, елестер жатыр. Бұл күйде күрделі 
автоматтандырылған дағдылар мен тепе-теңдікгі ретгейтін жүйкелік-психикалык 
механизмдер бұзылмайды, сондыктан патологиялык мастану жағдайындағы 
наукастар дертті негіздегі агрессивті әрекеттерді іске асыруға бағытталған икемді 
және күрделі іс-әрекеттерді іске асыруға кабілетті. Бұл адамдарда күрделі 
максатты істер жасау, транспортты колдану, үйге жолды дұрыс тауып бару
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және т.б. кабілеті сакталады. Патологиялык мастану жағдайы оның басталуы 
тәрізді күрт аякталады, кейде ұйкыға ауысады. Патологиялык мастану кезеңі 
толығымен ұмытылады.

Патологиялык мастану соттык-психиатриялык тәжірибеде психоз есебінде 
бағаланады және олар кабілетсіз деп танылады.

АЛКОГОЛИЗМ ЭТИОЛОГИЯСЫ МЕН ПАТОГЕНЕЗІ
Соңғы жылдар зерттеулері алкоголизм этиологиясын әлеуметтік, 

психологиялык және физиологиялык факторлардың жиынтыкты әсерімен 
байланыстырады. Алкоголизм этиологиясында сонымен катар, алкогольге 
көзкарас мотивациясын аныктап кана коймай, аурудың дамуына да әсер ететін 
преморбидтік мінез-кұлык сипаты да маңызды рөл ойнайды.

Алкоголизмнщ дамуында микроәлеуметтік ортаның, онда белгілі бір 
«алкогольді климаттың» болуы аса маңызды. Микроәлеуметтік ортаның салтта- 
ры мен әсері тек ішімдік кабылдауға көзкарас түзілуіне ғана емес, тұлға түзілуіне 
де әсерін тигізеді. Белгілі бір тұлғалык ерекшеліктер өз кезегінде индивидуумды 
алкоголизм даму кауіпіне азды-көпті дәрежеде бейім етеді. Алкоголизмнен зар- 
дап шегетін адам тұлғасы жетілмеген, әлеуметтік бейімделуі жеткіліксіз және 
тұлғааралык катынастар түзуге кабілеті төмен болып табылады. Мұндай тұлғалык 
ерекшелікгерді казіргі уакытта тұк^ім куалауш^ілыкден немесе тәрбиедегі акаулар 
нәтижесімен түсіндіреді. Компенсация максатында мұндай тұлғалар өз 
жағдайларын өзгерту үшін жиі психобелсенді заттарды колдануға ұмтылады.

Ішімдікті шектен тыс колданатындар әрекеттерінің екі уәждемесін ажыра- 
тады: бірінде алкоголь релаксация, ал екіншілерінде — эйфория, канағаттану 
сезімін туғызады.

Алкоголь адам организміне әсер еткенде филогенез және онтогонез үрдісінде 
калыптаскан реакциялар кешені көрініс береді, ол ең бірінші кезекте 
корғаныстык, сонан соң бейімдеушілік реакциялары болып табылады. Осыған 
байланысты алкогольді шектен тыс колданбайтын адамдардағы мастанудың 
клиникалык көрінісі сиякты ағзаның мастануға алғашкы реакциясы адамның 
корғаныс реакциясын көрсетеді және алғашкы сағаттарда улану синдромы 
түрінде көрініс береді: ұйкышылдык, ал кейде керісінше психикалык кызметтің 
козуы, айкын жүрек-кан тамырлык бұзылыстар және асказан-ішектік патоло
гия симптомдары (кұсу, диарея). Алкогольдің үлкен мөлшерін кабылдағанда 
есеңгіреу, сопор, тіпті кома бакылануы мүмкін. Алкогольді шектен тыс 
колдануды одан әрі жалғастырғанда ағзаның уакыгша оған бейімделуі байкалады, 
ол артынан көптеген жүйелер мен мүшелер кызметінің декомпенсациясына 
алмасады. Әр түрлі клиникалык көрініспен жүретін алкоголизмнің негізгі себебі 
алкогольді салынып ішу болып табылады. Алкогольді кабылдау жүйкелік 
импульстардың берілуін камтамасыз ететін биогенді аминдер алмасуына әсер 
етеді және липидтердің аскын тотығуын күшейте отырып, мидағы метаболизмдік 
үрдістердің ағымын бұзады. Алкогольге дертті тәуелділіктің, соның ішінде, 
психикалык және физикалык тәуелділіктің калыптасуында мидың опиатты 
рецепторлары мен эндогенді пептидтердің маңызды рөлі аныкталды. Алкогольдің
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метоболизмі ерекшеліктері мен толеранттылык деңгейін аныктайтын алкоголь- 
ге генетикалык бейімділіктің рөлі аныкталды. Бұл жерде биологиялык 
факторлардың және де адам өміріндегі косымша патогенді әсерлердің де маңызы 
зор деп есептеледі.

АЛКОГОЛИЗМ КЕЗІНДЕГІ ПАТОМОРФОЛОГИЯЛЫҚ 
Ө ЗГЕРІСТЕР

Үзак жылдарға созылған алкогольді интоксикация адам ағзасының әр түрлі 
жүйелері мен мүшелерінде әр түрлі патоморфологиялык өзгерістер туғызады. 
Бұл кезде, әсіресе, жүйке жүйесі және ерекше, бас миы зардап шегеді.

Бұл патология бүкіл жүйке жүйесіне таралған диффузды, сонымен катар, 
ошакты да болуы мүмкін (эпендима астына, ІІІ карынша түбіне, мидың су 
түтігіне кан кұйылулар).

Жүйке жасушаларының некрозы және жоғалулары нәтижесінде үлкен ми 
кыртысының цитоархигектоникасы бұзылады, ол басым 3 -4 -5  кабатта арал- 
шалар түріндегі жасушаларда болады, олар патологиялык өзгерген кан тамыр- 
лармен байланыскан және маңдай бөлігінде аса айкын көрінеді.

Жүйке жасушалары дистрофияланып өзгеріп, гипоксия кұбылысы айкын 
болады. Кейбір нейрондарда ядро атрофиясы, лизисі байкалып, нейрондардың 
күйреуі байкалады. Глиялардың пролиферативті реакциялары аныкталады.

Мишыкта, сопакша мида, кыртыс асты түйіндерде, көру төмпешігінде, 
құйрыкты денеде және бұршак тәрізді ядрода дистрофиялык және атрофиялык 
өзгерістер болады. Ми бағанасында және жұлында жүйке талшыктары ыды- 
райды, жүйке талшыктары, ең алдымен, козғалыс жүйке талшыктары пато- 
логиялык өзгеріске ұшырайды.

Микроскопиялык зерттеулер мәліметі бойынша, кан тамыр кабырғаларының 
склерозы, гиалинозы және калыңдануы, нейрондар дистрофиясы түрінде кан 
тамырлар закымдануы байкалады.

Морфологиялык өзгерістер ішкі мүшелерде де байкалады және миокардтың 
майлы инфильтрациясы, бауырдың майлы кайта түзілуі түрінде көрінеді.

Морфологиялык зерттеу кезінде жүректе ошакты «закымдану» түрінде көрі- 
нетін миокард кан тамырлары мен бұлшыкет талшыктарының өзгерістері байка
лады, ол алкогольдік миокардиодистрофияның негізін калайды және алкоголизм 
кезінде жүрек жеткіліксіздігі дамуына морфологиялык субстрат болып табылады.

ЕМІ
Алкоголизмнен зардап шегетін наукастардың емі олардың реадаптациясы- 

мен және реабилитациясымен тығыз байланысты.
Алкоголизм — наукастың өзі, оның туыстары, жакындары және коғам зар

дап шегетін ауру. Алкоголизмнен зардап шегетіндерді емдеу психиканың 
алкогольдік өзгерістерін, деградацияны ескере отырып (сыни көзкарастың 
төмендеуі және т.б.) наукаста емделуге талпыныс болмаған жағдайда да жүргізілуі 
керек. Дәрігер наукаска өз еркімен емделудің кажеттігін наукас санасына жеткізу
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үшін көп күш жұмсап, психотерапиялык әсер көрсетуі кажет және емделгеннен 
кейін алкогольді колданудан абсолютті түрде бас тартуына ыкпал етуі керек. 
Қажет жағдайда дәрігер наукастың туыстары, достары және кызметтестерінің 
көмегін іздеуі керек. Емді мүмкіндігінше ерте бастау кажет.

Кейде наукаска күштеу, мәжбүрлеу колданған дұрыс, ем барысын катаң 
сактау кажеттігін айту керек және ем кабылдаудан бас тарткан жағдайда 
коғамдык жаза колдану мүмкіндігімен коркыту да кажет. Барлык шараларды 
микроәлеуметтік ортаны сауыктырумен катар жүргізу керек.

Наукастың өз жағдайына сыни көзкарасы төмендегенде немесе болмағанда, 
ал алкоголизация және асоциалды жүріс-тұрыс аса айкын болса, күштеп емдеу 
колдануға кажеттілік туады.

Созылмалы алкоголизммен ауыратын наукастар тұрғылыкты жері бойынша 
денсаулык сактау жүйесінің емдік-профилактикалык мекемелерінде арнайы 
емнің толык курсын өтулері керек. Емдеуден бас тартатындарға, коғамдык 
тәртіпті бұзғандарға Ішкі істер министрлігі жүйесіндегі емдік-еңбектік про- 
филакторияларында күштеп емдеу және еңбектік тәрбие жүргізіледі.

Мұндай наукастарды емдеу кешенді (колданылатын емдеу әдістерін ескере 
отырып), индивидуалды (тұлғалык ерекшеліктерді, алкоголизм сатысын және 
соматоневтрологиялык статусын есепке ала отырып), узақ және уздіксіз (аурудың 
патогенетикалык механизмдерін есепке ала отырып) болуы керек.

Алкоголизмнен зардап шегетін науцастар емінің схемасы.
I. Психотерапиялык әдістер және микроәлеуметтік ортаны өзгертуге

бағытталған әдістер.
II. Медикаментозды терапия.

1. Дезинтоксикациялык терапия.
2. Седативті терапия.
3. Ішкі ағзалардың кызметін калыпка келтіретін терапия.
4. Сенсибилизациялаушы терапия.
5. Шартты рефлекстік терапия.

Алкоголизмнен зардап шегетін наукастың емі оның өз дертін саналы 
түсінуіне, бұрынғы коршаған ортасына карым-катынасын кайта кұруға, ал 
кейде алкоголь колдануды толыктай болдырмайтын тұлға өмірінің бүкіл мәнін 
өзгертуге бағытталуы керек. Бұл психотерапияның әр түрлі әдістерімен және 
микроәлеуметтік ортаны өзгертумен іске асырылады.

Дәрілік терапия алкогольге әуестікті демеп тұратын патогенетикалык 
механизмдерді кайта кұруға бағытталған. Оған кальций тұздарын, әсіресе, 
кальций хлоридін, глицерофосфатты, магний сульфатын колдану аркылы кол 
жеткізуге болады. Бұлар тек тұз алмасуын калпына келтіріп кана коймай, со- 
нымен катар эмоционалды кернелісті басып, седативті эффект көрсетеді. 
Инсулинің аз мөлшерін тағайындау алкогольдің толык жанбау өнімдерінің 
тотығуын жылдамдатуға ыкпал етеді. Глутамин кышкылының препаратгарының 
колдану ГАМҚ метоболизмін белсендендіреді және аминкышкылдардыщ 
бұзылған алмасуын калпына келтіреді.

Сонымен бірге, психикалык үрдістерді реттеу кажет, ол үшін психотерапи- 
ямен катар кернеліс күйін, жабыркауды, үрейді жоятын седуксен, тазепам, 
грандаксин сиякты жеңіл транквилизаторларды тағайындау керек.
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Ішкі мүшелердің бұзылған қызметін қалыпқа келтіруге және ағзадағы дәру- 
мендік құрамды, әсіресе, В тобының дәрумендерін қалпына келтіруге ықпал 
ететін ем тағайындалады.

Нақты алкогольге қарсы дәрілік терапия, оған жиіркеніш сезімін тудыруға, 
ағзаның оған сенсибилизациялануына бағытталған. Алкогольге жиіркеніш 
сезімін шартты рефлекс туындату тәсілімен шақырады. Жиі апоморфинотера- 
пия әдісімен алкогольге деген жүрек айну, құсу реакциясын туғызады. Науқастың 
тері астына құсу шақырғанға дейін 0,2-ден 1,5 мл-ге дейін 1%-дық апоморфин 
ерітіндісін енгізеді (мөлшерін күн сайын 0,1 мл-ге көбейтіп отырады). Құсуға 
жақындағанда науқасқа 50 мл алкогольді ішімдік береді. Ем алкогольге шарт
ты рефлекторлы құсу реакциясы берік қалыптасқанға дейін созылады.

Алкогольге ағзаның сенсибилизациялануына антабус (антэтил, тетурам 
және т.б.), кальций карбамиді цитраты, метронидазол, фуразолидон және басқа 
препараттарды қолдану арқылы қол жеткізіледі. Тетурам — алкогольге сенси- 
билизациялайтын аса кең тараған препарат. Оның әсері тетурамның (антабус) 
адам ағзасында алкоголь метаболизмінің қалыпты (тотығуын) үрдісін ацеталь- 
дегид сатысында үзуіне негізделген. Организмде жиналған ацетальдегидтің 
токсикалық әсері тетурам алкогольдік реакция пайда болуына алып келеді: тері 
жабындысының қызаруы, тыныс пен жүрек соғысының жиілеуі, артериалдық 
қан қысымының төмендеуі, үрей және қорқыныш сезімдерінің пайда болуы 
және т.б.

Антабуспен емдеуге төмендегідей қарсы көрсеткіштер бар: полиневриттер,
ІІ—ІІІ сатыдағы гипертониялық ауру, ауыр қан тамыр аурулары, бауыр цирро
зы, жаңа пайда болған және тіндердің ыдырауы сатысындағы туберкулез, про- 
цессуалды психикалық аурулар.

Эффект ұзаққа созылуы үшін антабуспен курсты ем жүргізіледі, ем күніне 
0,25—0,5 г дозадан басталып, емнің 3—5 күндерінде антабусты-алкогольдік 
сынамалар (30—50 мл арақ беріледі) жасалады. Емнің бір курсы 3—5 ретке дейін 
сынамадан тұрады. Кейін науқасты күніне 0,5—0,25 г антабус мөлшерімен 
сүйемелдеуші терапияға ауыстырады.

Алкогольге қарсы емнен кейінгі ремиссия ұзақтығы туралы авторлардың 
арасында ортақ пікір жоқ. Ол әр түрлі факторларға тәуелді. Дұрыс ұйым- 
дастырылған ем және медико-әлеуметтік бақылау алкоголизм кезіндегі 
терапиялық ремиссиялардың мерзімін едәуір ұзартады.

ПРОФИЛАКТИКА
Алкоголизм профилактикасы үшін әлеуметтік және медициналық шаралар 

кешенін қолданады. Алкогольді шектен тыс пайдаланатын адамдарды анықтау 
және емдеуді ұйымдастыру бойынша жұмыс тұрғындарды кеңінен 
ұйымдастырылған алкогольге қарсы тәрбиелеу жұмысы фонында жүргізілуі 
керек. Алкогольге қарсы үгіт маскүнемдік пен алкоголизм таралуына ықпал 
ететін медико-әлеуметтік салдарды, факторларды және ерекшеліктерді ескере 
отырып жүргізіледі. Ол спиртті ішімдіктерді өндіруді және сатуды шектейтін 
шаралармен ұштастырылады.
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ДДҮ ұсынысы бойынша профилактиканың 3 сатысы ажыратылады. Алко- 
голизмге катысты колдануға болатын ілкі профилактика — маскүнемдіктің 
және алкоголизм дамуының алдын алу; салдарлық профилактика — рецидивке 
карсы терапия курсымен жалғастырылатын кешенді ем; ушіншілік — 
наукастардың әлеуметтік реабилитациясы мен реадаптациясы.

Алкоголизм профилакгикасының анағұрлым тиімді шарасы өсіп келе жаткан 
ұрпакты алкогольге карсы тәрбиелеу болып табылады. Алкогольдің (аз 
дозасының өзінде) ағзаға әсері мен алкоголизмнің дерт ретінде түзілу каупі 
жөнінде тұрғындарды таныстыру максатында санитарлык-ағарту жұмыстарына 
ерекше мән берілуі керек.

Окушылармен, жасөспірімдермен профилактикалык жұмыс жүргізу өте 
маңызды және алкогольдің тұлға денсаулығына және коғам үшін де зияны 
жөнінде білім игерулеріне бағытталған.

Санитарлык-ағарту жұмыстары шеңберінде алкоголизмді ерте аныктау 
максатында, тұрғындар арасында маскүнемдік пен алкоголизмнің алғашкы 
белгілері жөнінде білімді тарату кажет. Алкоголизмді аныктау әдістері осы 
максатка бағынулары керек: өндірістік мекемелердегі медициналык бакылау 
(тәртіп бұзушыларды тұракты медициналык бакылау және кезектен тыс тек- 
серу), үйлер мен жатакханалардағы коғамдык бакылау және ең аяғында маста
ну жағдайынан айыктыру орындарына түскендерді катаң есепке алу және 
медициналык куәландыру.

Екінші реттік профилактика кешенінде алкогольге карсы сүйемелдеуші 
терапиямен катар наркологиялык диспансерлердің, коғамның және өндіріс 
жетекшіліктерінің бірлескен жұмысымен іске асырылатын әлеуметтік-ағарту 
шараларына үлкен көңіл бөлген дұрыс.

Алкоголизм рецидивтерінің алдын алу шараларынан тұратын индивидуалды 
профилактиканың аса үлкен маңызы бар. Бұл кезде психотерпиялык жұмыс 
тек наукаспен ғана емес, оның отбасы мүшелерімен, баска да жакын адамда- 
рымен де жүргізілуі керек. Алкоголизм рецидиві профилактикасында индиви- 
дуалды режимді сактау (ұйкы, тағам кабылдау), бос және жұмыс уакытының 
наукас ойын алкогольден алаңдататын іс-әрекетпен толыктырылуы аса маңызды.

Алкоголизм рецидивтері профилактикасының маңызды сәті салауаттылык 
клубтарын ұйымдастыру және олардың кызметі болып табылады, оның 
мүшелерін бұрынғы наукастар кұрайды. Бұл клубтар наркологиялык диспан- 
серлер жанынан ұйымдастырылады және оның жұмысы медициналык кыз- 
меткерлер бакылауымен және коғам мүшелерінің катысуымен жүргізіледі. Бұл 
ұйымдардың басты максаты — наукастың тұлғалык ерекшеліктерін ескере 
отырып психотерапиялык бағдарлама жасау, наукастың коршаған ортаға карым- 
катынасын кайга кұру, бос уакытын дұрыс пайдалануына жағдай жасау.

Алкоголизм профилактикасын оптималды ұйымдастыруға негізгі шарт — 
бүкіл емдеу-профилактикалык жүйенің, әсіресе, кызметінің негізінде, 
тұрғындарды жалпы диспансеризациялайтын емханалык звеноның жұмыс істеуі 
болып табылады.

Емханалар жанынан ұйымдастырылған психотерапиялык кабинеттер 
маскүнемдік пен алкоголизмнің алғашкы белгілерін табуға мүмкіндік береді.
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ПСИХОЗДАР

Алкогольді (металкогольді) психоздар — алкоголизмге байланысты пайда 
болатын және дамитын, клиникалық көрінісі реакцияның экзогенді типімен 
қоршаған орта шындығын бейнелеудің дөрекі бұзылыстарымен, эндоформды 
және психоорганикалық бұзылыстармен сипатталатын психоздар.

Бұл психоздар алкогольмен ұзақ улану нәтижесінде ішкі мүшелердің 
зақымдалуы және зат алмасу бұзылуы кезінде дамиды, сондықтан оларды 
металкогольді деп атап кеткен.

АЛКОГОЛЬДІ ПСИХОЗДАРДЫҢ ЖІКТЕЛУІ
Алкогольді психоздардың жеке формаларына 18 ғасырдан бастап көптеген 

зерттеу жұмыстары арналған. Оның ішінде, осы психоздардың жүйесінің негізіне 
айналған отандық ғалымдар С.С. Корсаков, С.Г. Жислин, И.В. Стрельчуктердің 
еңбектері ерекше бағаланады.

Қазіргі отандық және шетелдік ғалымдар алкогольді психоздарды алкогольді 
делирий, вербальды галлюциноз, алкогольді параноид немесе қызғаныш 
сандырағы деп жіктейді. Алкогольді психоздардың жедел және созылмалы 
ағымын, алкогольді энцефалопатияның созылмалы түрін: Корсаков психозы, 
алкогольді псевдопаралич, токсикалық энцефалопатияны (Гайе—Вернике) 
ажыратады.

Сонымен қатар, алкогольді психоздардың ағымын 3 типке бөледі: эпизодты, 
рецидивті, созылмалы. Алкогольді психоздардың диагностикасы, емі және 
профилактикасы үшін оның ағымының типі мен басты психотикалық 
симпоматиканың кешенін ескеру қажет.

АЛКОГОЛЬДІ ДЕЛИРИЙ
Алкогольді делирий — алкоголизммен сырқат науқаста, ереже бойынша, 

алкогольмен ұзақ уақыт интоксикация аяқталған соң пайда болатын жедел 
алкогольді психоз. Клиникалық көрінісі айқын, сахна тәрізді көру галлюцина- 
цияларымен, қимылдық қозумен делириозды синдроммен сипатталады, жиі 
дене қызуының көтерілуімен жүреді.

Нақты түрде алкогольді делирий өткен ғасырдың ортасында И. Дьяковский 
және С. Громовтың еңбектерінде оның пайда болу себептері мен дамуын тал-
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данып сипатталды. Соңғы уакытта алкогольді делирийдің клиникалык пото- 
морфозы бакылануда.

Таралу бойынша алкогольді делирий жедел алкогольді психоздар жағдайының 
М камтиды.

Клиникалық көріністері
Алкогольді делирий алкоголизмнен жылдар бойы зардап шегетін наукастарда 

дамиды. Алкогольді делирий алғаш алкоголизмнің ортаңғы сатысында, ағзадағы 
зат алмасу үрдістері кайта кұрылып, алкоголь зат алмасу жүйесіне косылғанда 
пайда болады.

Алкогольді кабылдауды күрт токтатуға алып келетін ағзаны едәуір әлсірететін 
факторлар алкогольді делирий дамуына жиі ыкпал етеді. Бұл факторларға 
инфекциялык аурулар, өкпе кабынуы, панкреатиттер, холециститтер, әр түрлі 
куыстык операциялар, бас миының жаракаттык закымданулары, іріңді про- 
цестер, өкпе туберкулезінің өршуі жатады.

Алкогольді делирий алкогольмен ұзак, ауыр улану басылған соң 1-3 күннен 
кейін туындайды. Ол абстинентті синдромнан түнгі және таңертеңгі уакытка 
карай айкын, ауыр түрге өтуі мүмкін.

Абстинентті синдром кезіндегі соматикалык және неврологиялык бұзылыстар 
делирийдің хабаршысы болып табылады. Вегетативті бұзылыстар арта түседі, 
тері жабындысының гиперемиясы, гипергидроз, тахикардия күшейеді, артериялык 
кысым күрт тербеліп тұрады, кысым жиі төмендеуге бейім, тремор, бұлшыкет 
гипотониясы, гиперрефлексия күшейеді, делирийдің бас кезінде эпилептиформ- 
ды ұстамалардың күрделі және абортивті түрлері бакылануы мүмкін.

Алкогольді делирийдің ерте пайда болатын белгілерінің бірі — ұйқының 
жоғалуы, содан кейін көру және есту иллюзиясы пайда болады, бұған алғашында 
гипногогиялык галлюцинациялар косылады, коркыныш күшейеді.

Басталып келе жаткан алкогольді делирийді диагностикалау үшін Липман 
симптомының практикалык маңызы зор: аурудың көз алмасының үстінен екі 
саусакпен басып, оны бір бейнемен, мысалы, оған иттің секіріп келе жаткан 
бейнесімен иландырса, ауру сол бейнені кабылдап, коркыныш аффектімен 
жауап береді.

Алкогольді делирийдің клиникалык көрінісі дамығанда сахна тәрізді шынайы 
көру және есту галлюцинациялары пайда болады. Бұл кезде наукастың реакци- 
ялары эмоциялык канык, коркыныш пен үрей билейді, өлім жакындап келе 
жаткандай болады, зейіні аса елітпелі, наукас өте сенгіш келеді. Галлюцинаци
ялар жиі алкогольді немесе кәсіби сюжеттен тұрады. Наукастың мимикасы 
жанданған және толығымен галлюцинацияларға сәйкес келеді. Сандырактык 
идеялар галлюцинаторлы күйзелістермен тығыз байланысты. Сананың делири- 
озды карауытуы тән: наукастың орын бойынша бағдары бұзылған (мысалы, 
вокзалда тұрмын, жұмыста тұрмын деп айтуы мүмкін). Айналасындағыларды 
кызметтестері деп санайды. Ол сонымен катар, уакытты да бағдарлай алмайды, 
аптаның күнін дұрыс атамайды, кейде айды, жылды шатастырады. Өзіндік 
тұлғасын бағдарлау сакталады, өз жағдайына сын көзкарас болмайды. 
Галлюцинациялык бұзылыстарға сәйкес наукас кимылдык козу жағдайында
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болады, бір жаққа қашуға тырысады, біреулерден қорқып, қорғанады. Бұл кезеңде 
науқас агрессивті болуы мүмкін (қорғанады немесе «дұшпанына», ізіне түскендерге 
қарсы әрекет жасайды), сондықтан әлеуметтік қауіпті болып саналады.

Психопатологиялық симптоматиканың кері дамуы кезіндегі алғашқы 
қолайлы белгілердің бірі науқаста ұйқының пайда болуы болып табылады 
(табиғи немесе препараттармен шақырылған). Үзақ ұйқыдан кейін ауру психоз 
жағдайынан шығады.

Психоздан шыққаннан кейін науқас айқын астениялық күйге түседі. Содан 
кейін науқаста психотикалық бұзылыстарға сыни көзқарас пайда болады. Де- 
генмен ол бірден толық пайда болмайды, өткерген психоз жағдайына науқастар 
жеңіл қарайды. Алкогольді делирий ұзақтығы орташа есеппен 3—4 тәулік, 
уақытында қолданылған ем ұзақтығын бірнеше сағатқа қысқартады.

Алкогольді делирийдің ауыр түрінде қимылдық қозу төсек деңгейімен 
шектеледі, тактильді галлюцинациялар пайда болады, науқас үстінен насеком- 
дарды түсіргендей, ауыз қуысынан жіп, шаш алған тәрізді қимылдар жасайды, 
былдырлайды. Делириозды жағдай есеңгіреуге, сопорға ауысады, ақырында 
кома дамиды, әрі қарай ауру жағдайы ауырлай түскенде жүрек-қантамырлық 
жеткіліксіздіктен өлім жағдайы орын алады.

Кейде делирий жағдайынан шыққаннан кейін, бұл синдромның симптома- 
тикасы абортивті түрде бірнеше күннен кейін қайталанады.

Делириозды жағдайға тән психикалық бұзылыстар айқын неврологиялық 
және соматикалық бұзылыстармен қосарлана жүреді.

Алкогольді делирийге тән жиі кездесетін неврологиялық симптомдар жалпы 
тремор болып табылады, Ромберг позасында тербеліс байқалады, сіңірлік рефлек- 
стер күшейеді, горизонтальды нистагм болады. Алкогольді делирийдің ауыр түрінде 
оральды автоматизм, бұлшықеттер тонусының бұзылысы, атаксия пайда болады.

Соматикалық бузылыстар тамырлық патология түрінде көрінеді: терінің, 
әсіресе бет терісінің гиперемиясы, склера тамырларының инфекциясы, тахи
кардия. Дене қызуды 38—39 °С-ге дейін көтеріледі

Паренхиматозды мүшелер (бауырдың, бүйректің) қызметтерінің бұзылыстары 
анықталады. Алкогольді делирийдің жиі кездесетін асқынулары пневмония, 
гепатит, панкреатит болып табылады.

Этиологиясы және патогенезі
Алкогольді делирийдің этиологиясы мен патогенезі қазіргі уақытта жеткілікті 

зерттелген болып есептелмейді.
Алкогольді делирий патогенезінде алкоголь әсерінен бұзылған зат алмасу 

процесі өнімдерімен организмнің улануы басты фактор болып есептеледі. Бұл 
улану миы құрылымының органикалық бұзылыстарын туғызуы мүмкін, егер 
оған әр түрлі экзогенді факторлар қосылса (жарақат, инфекция), алкогольді 
делирий дамиды.

Алкогольді делирийді алкоголизм кульминациясы деп есептейді және ол 
бауырдың дезинтоксикациялық функциясының бұзылуының нәтижесінде пайда 
болады. Алкогольді делирий кезінде бауырдың дезинтоксикациялық, нәруыздық, 
майлық және пигменттік функцияларының бұзылыстары бақыланған.
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Бауыр кызметінің дөрекі бұзылыстары нәтижесінде және осыған байланы- 
сты алкогольдегидрогеназа (ағзадағы алкогольді тотыктырушы) ферментінің 
белсенділігінің төмендеуі нәтижесінде алмасудың толык тотыкпаған өнімдері, 
ең бастысы, ацетальдегид пайда болады. Зат алмасу бұзылысы және бауырдың 
барьерлік кызметінің бұзылысы, авитаминоз фонында ацетальдегидтің ағзада 
жиналуы жедел алкогольді психоз тудырады.

Алкогольді делирий кезіндегі бас миының патоморфологиялык өзгерістерін 
тамыр өткізгіштігінің жоғарылауы немесе тамыр кабырғасының некрозы және 
нейрондардағы екінші реттік дистрофиялык және некроздык өзгерістері 
түріндегі кан тамырлардың жедел диффузды өзгерісінің косылуымен көрінетін 
созылмалы энцефалопатия ретінде сипаттауға болады.

Дифференциалды диагностикасы
Алкогольді делирийді жедел алкогольді галлюциноздан, инфекциялык, 

интоксикациялык аурулардан, жедел жаракаттык психоздан және жедел пан
креатит және созылмалы панкреатиттің аскынуы кезіндегі психоздан ажырата 
білу кажет.

Алкогольді делирий жағдайын жедел алкогольді галлюциноздан ажырататын 
негізгі критерий сананың делириозды күнгіртгенуі болып табылады (орын және 
уакыг бойынша бағдарлау бұзылысы, сахна тәрізді көру галлюцинацияларының 
ағыны), ал алкогольді галлюциноз кезінде сана анык, массивті вербальды гал
люциноз болады, делирийге тән соматоневрологиялык және вегетативтік ком- 
поненттер болмайды.

Алкогольді делирий мен инфекциялык және алкогольдік емес уланулар кезіндегі 
делириозды синдром арасында дифференциалды диагноз алкогольді делирий 
кезінде инфекциялык аурудың немесе уланудың клиникалык белгілері, серологиялык 
реакциялар және канның сәйкес лейкоциттік формуласының, температуралык 
шаманың, ағзада улану тудырған заттардың аныкталмауына сүйеніп койылады.

Жедел жаракаттык психоздар делириозды тип бойынша сана күңгірттенуі 
аркылы көрінуі мүмкін. Дифференциалды диагностикасын алкогольді инток
сикация кезінде алынған жаракат жағдайы киындатуы мүмкін.

Жаракаттык делирийге вегетативті және вестибулярлы бұзылыстар тән, 
ағымы созылмалы болуы мүмкін. Бұл жағдайда аурудың санасы есеңгіреу 
белгілерін алады. Бұл кезде галлюцинациялык бұзылыстар бұлыңғырланады.

Емі
Алкогольді делирийді кешенді түрде және делирийдің клиникалык көрінісінің 

ауырлығына, оның аскынуына, аурудың соматикалык жағдайына байланысты 
катаң индивидуальды түрде емдеу кажет.

Алкогольді делирий терапиясы дезинтоксикациялық, дәруменді терапия 
(В тобыныщ дәрумендері), сонымен катар, психозға қарсы препараттарды 
колданудан тұрады.

Улануды дезинтоксикациялык ерітінділер енгізу аркылы жояды. Тиол пре- 
праттары кеңінен колданылады, олардың дезинтоксикациялык касиеттері
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кұрамындағы токсикалық заттарды байланыстыратын сульфгидрильді топтардың 
болуымен байланысты. Көбінесе унитиол қолданылады, дене салмағының 
10 кг-на 5% 1 мл ерітінді есебінде.

Гипертониялық (40% глюкоза ерітіндісі, мочевина, магний сульфаты) және 
изотониялық (9% NaCL ерітіндісі, 5% глюкоза ерітіндісі) ерітінділерін енгізу 
көрсетілген.

Науқасқа көп мөлшерде сұйықтық беріледі (ең жақсысы — бал қосылған сүт).
Антипсихотикалық терапияның негізгі мақсаты — қозуды жою және ұзақ 

ұйқы шақыру (16—18 сағатқа дейін). Бұл мақсатқа жету үшін көктамырға транк- 
вилизаторлар (5% 4—5 мл седуксен ерітіндісі), сонымен қатар, бұлшықетке 
димедрол, пипольфен (0,05 г-нан) егеді.

Соңғы жылдарда дәрігерлер бұл жағдайда психотропты дәрілерді (әсіресе 
фенотиазин туындыларын) қолданудан бас тартуда, бұл препараттар жиі 
асқынулар туғызып, аурудың өміріне қауіп төндіреді. Барбитураттарды өте 
сақтықпен қолдану қажет, олардың улы әсері ауыр интоксикацияны одан 
сайын тереңдете түсуі мүмкін.

Алкогольді делирий терапиясының басты мақсаты — жүрек қызметін 
қалыпты ұстау, оны сүйемелдеу (корглюкон, кордиамин және т.б.), артериалдық 
қ^ісымның төмендеуінің алдын алу және мүмкін болатын асқынулармен күресу 
болып табылады. Ауыр делирий кезінде заманға сай реанимациялық тәсілдер 
қолдану керек (гемодиализ, гемосорбция).

АЛКОГОЛЬДІ ГАЛЛЮЦИНОЗ
Алкогольді галлюциноз — алкоголизммен ауыратын науқастарда дамитын, 

клиникалық көрінісінде шынайы вербальды галлюцинациялар басымдылық 
көрсететін психоз. Бұл кезде науқас санасы формальды түрде анық.

Осы психозды зерттеп бастаған алғашқы онжылдықта бұл психоз жеке 
форма түрінде сирек кездесетін ауру ретінде қарастырылды. Соңғы уақыт 
мәліметтері бойынша, жедел алкогольді психоздар ішінде алкогольді галлюци
ноз бен алкогольді параноидтың кездесу жиілігінің салыстырмалы түрде 
өскендігі бақылануда.

Клиникалық көрінісі және дифференциалды диагностикасы
Алкогольді галлюциноздың клиникалық көрінісі шынайы, вербальды галлю- 

цинациялармен сипатталады. Галлюцинациялар науқас үшін жағымсыз сипатта 
болады: балағат, қауіп туғызу, жәбірлеу. Науқасты «алкоголик, отбасын күйреткен 
маскүнем» деп айтады. Бұл кезде науқас санасы айтарлықтай өзгермейді, науқас 
орын, уақыт, өзіндік түлғасы бойынша дүрыс бағдарланған.

Галлюцинациялық бұзылыстарға сыни көзқарас болмайды. Көңіл-күйі 
галлюцинация тематикасына сәйкес келеді, науқасты жиі үрей, күдік билейді, 
кейде науқас жабырқау күйде болады. Науқастың жүріс-тұрысы галлюцинация 
мазмұнымен анықталады. Соңына түсу, қатынас сандырақтық идеялары 
қосылуы мүмкін.
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Императивті галлюцинациялар наукастың өзі және айналасындағылары 
үшін кауіпті, сондыктан да әлеуметтік кауіп те тудырады: наукас өзіне 
бағытталған бұйрыкты дауыстар естиді (мысалы, біреуді өлтір, терезеден секір 
деген сиякты). Бұл бұйрыктарды наукас орындауы мүмкін. Әрі карай вербальді 
галлюцинацияларға элементарлы тұраксыз көру галлюцинациялары косылуы 
мүмкін.

Ағымына карай алкогольді галлюциноз жедел (2 күннен 4 аптаға дейін) және 
созьлмалы болып бөлінеді. Сонымен катар, алкогольді галлюциноздың аралык, 
жеделдеу ағым типі де болады.

Жедел алкогольді галлюциноз жиі кенеттен, ереже бойынша, алкогольді 
ұзак уакыт шектен тыс колдануды токтатканнан кейін пайда болады, тұракты 
ұйкысыздыкпен, астениямен бірге жүреді. Көңіл-күйі төмендейді, кейде ша- 
малы кимылдык козу байкалады.

Алкогольді галлюциноздың пайда болуы мен дамуы тек алкогольдік улануға 
байланысты емес. Алкогольді галлюциноз дамуы үшін ұзак уакыт уланудан 
өзге, зат алмасу бұзылысы, бас миының органикалык өзгерістері, жаракаттар, 
конституционалды ерекшеліктер кажет.

Алкогольді галлюцинозды, әсіресе, созылмалы түрін, алкоголизммен 
аскынған шизофрениядан ажырата білу кажет. Соңғы жағдайға тұлғаның өзіне 
тән шизофрениялык өзгерістері, типті синдромдардың (соның ішінде алкогольді 
галлюциноздың да) кұрылымы мен алмасуы тән.

Емі
Жедел алкогольді галлюцинозбен сыркат наукастар, олардың коғамға 

кауіптіліктері нәтижесінде психиатриялык стационарға шұғыл госпитализаци- 
ялауды кажет етеді.

Олардың емі кешенді болуы керек. Емнің міндетті компоненті дезинтокси
кация — алкогольді интоксикация салдарын жою болып табылады. Ол үшін 
алкогольді делирий кезіндегіден едәуір аз мөлшерде және аз уакытка дез- 
интоксикациялык ерітінділер, витаминотерапия (В тобының дәрумендері) 
тағайындалады.

Жедел алкогольді галлюцинозды емдеуде продуктивті психотикалык симп- 
томатиканы жою басты міндет болып табылады. Алкогольді галлюционезбен 
ауыратын наукастарға психотропты дәрілер тағайындалады: галоперидол 
(тәуліктік мөлшері 0,01-0,015 г), тизерцин (тәуліктік дозасы 0,15-0,2 г), эта- 
перазин (0,03-0,04 г). Бұл нейролептиктермен емдеуді артериялык кысымды 
бакылай отырып, бұлшыкетке енгізуден бастау керек.

Емдеу кезінде аскынулар болуы мүмкін: аллергиялык реакциялар, бұлшык 
ет спазмдары және т.б. Әсіресе, тыныс бұлшыкеттерінің спазмы өте кауіпгі. 
Нейролептиктердің тәуліктік дозасы бұлшык етке енгізу, ішке кабылдау кезінде 
де 3 -4  рет кабылдауға бөлінеді. Галлюциноз жойылғаннан соң 1-1,5 аптадан 
кейін доза төмендетіледі. Доза төмендетілген соң препаратты бір реттік (кеш
ке) кабылдауға көшеді.
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Алкогольді галлюциноздың созылмалы ағымында психотропты дәрілермен 
(галоперидол, аминазин, тизерцин) ұзақ ем курсы тағайындалады. Бұл кезде 
белсенді витаминотерапия және еңбек терапиясы жүргізіледі.

АЛКО ГО Л ЬД ІПАРАНОИД
Алкогольді параноид — клиникалық көрінісінде нақты мазмұны бар, қара- 

пайым санд^ірақпен өтетін галлюцинаторлы-параноидты синдром басты көрініс 
беретін және анық сана фонында айқындылық дәрежесі төмен вербальды 
галлюцинациялармен жүретін алкогольді психоз.

Бұдан 100 жыл бұрын Г. Ленц қазіргі уақытта алкогольді параноид деп ата- 
латын алкогольді психозды алғаш суреттеген. Кейінірек И.В. Стрельчук (1949 ж) 
алкогольді параноидты алкогольді психоздың жеке формасы түрінде бөліп, 
сипаттама берген.

Клиникалық көрінісі және дифференциалды диагностикасы
Алкогольді параноид клиникасындағы негізгі синдром қызғаньш немесе 

соңына түсу сандырағы болып табылады, эсер ету сандырақтық идеялары да 
кездеседі.

Сандырақтық идеялар мазмұны бойынша нақты, науқастың айналасындағы 
шындықпен және нақты адамдармен байланысты (әйелімен, көршілерімен, 
қызметтестерімен, достарымен). Науқас күйзелістері эмоционалды қаныққан, 
науқастар бойын қорқыныш, үрей билейді. Олардың жүріс-тұрысы, әрекеттері 
сандырақ фабуласымен байланысты. Науқас агрессивті болуы мүмкін.

Қызғаныш сандырағына шалдыққан науқастың жүріс-тұрысы тәртіптілігімен 
ерекшеленеді, жиі науқастар өзінің сандырақтық идеяларын жасырады, 
сондықтан оларды диагностикалау қиын және олар әлеуметтік қауіптілік ту- 
ындатады. Сандырақпен қатар науқаста фрагментарлы есту, сирегірек — көру 
галлюцинациялары байқалуы мүмкін. Науқас әрқашан дерлік орын, уақыт және 
өзіндік тұлғасы бойынша бағдарланған.

Алкогольді параноид ағымына қарай жедел бұзақтығы 3—4 апта), жеделдеу 
(2—3 айға дейін) және созылмалы (3 айдан жоғары) болып бөлінеді.

Алкогольді галлюциноздың созылмалы түрінде эмоциялық қанықтылық 
пен айқындылық бәсеңдейді.

Алкогольді параноид пен галлюциноз арасындағы дифференциалды диагнозы 
басым белгілеріне сүйеніп жүргізіледі.

Алкогольді параноидты параноидты шизофрениядан ажырату сандырақтың 
нақтылығына, қарапайымдылығына сүйеніп жүргізіледі.

Емі
Алкогольді параноидты емдеудің жалпы принциптері алкогольді галлюци

ноз емінің принциптерінен айырмашылығы жоқ. Науқас стационарда емделуі 
қажет.
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Писихотропты дәрілерді таңдағанда 2 -3  препаратты (галоперидол, ами
назин, тизерцин) үйлестіріп колдану ұсынылады. — Нейролептиктермен 
ұзак уакыт емдегенде, оларға корректорларды (циклодол, паркопан және т.б.) 
косу кажет.

АЛКОГОЛЬДІ ЭНЦЕФАЛОПАТИЯНЫҢ  
СОЗЫЛМАЛЫ ФОРМАЛАРЫ

Корсаков психозы. Созылмалы алкогольді энцифалопатияның бір формасы 
корсаков психозы болып табылады.

Бұл аурудың негізгі белгілеріне амнестикалык, синдром (парамнезиялармен — 
конфабуляция және псевдореминисценциялармен бірлескен фиксациялык 
және ретроградты амнезия) және полиневрит жатады.

Корсаков психозы өзінің алғашкы суреттемесінен кейін 100 жыл ішінде 
белгілі бір патоморфоздан өтті және казіргі уакытта полиневриттің айкын 
көріністерімен жүрмейді.

Корсаков психозы, ереже бойынша, алкоголизмнің соңғы сатысында 
пайда болады. Оның басты белгісі — фиксациялык амнезия. Наукас жаңа 
акпаратты игеріп, бекіте алмайды, мысалы, өзімен сөйлесіп отырған дәрігердің 
есімін, бүгінгі күнді, айды және т.б. Сонымен катар, парамнезиялар жиі 
бакыланады. Қойылған сұрактарға жауап бергенде наукас киялдан алынған 
жиі фантастикалык сипаттағы (конфаблуляциялар) акпарат береді немесе 
казіргі болып жаткан жағдай орнына бұрынғы өтіп кеткенді әңгімелейді 
(псевдореминисценция).

Алкогольді интоксикация жалғаса берген жағдайда, психоз ағымы үдемелі, 
ал алкогольді колдануды токтаткан кезде, үдеудің айкын белегілері болмайды 
немесе регредиенттілікке тенденция пайда болады.

Емі. Корсаков психозы кезінде авигоминоз белгілері бакыланатындыктан, 
витаминотерапияға көп көңіл бөлінеді (В тобының дәрумендері). Бұл кезде 
В дәруменінің дозасы тәулігіне 1 г-ға және одан да жоғары дозаға дейін жетеді. 
Витаминдер көктамырға енгізіледі (40% глюкоза ертіндісінде 6% 5 мл 
В1 дәруменінің ертіндісі, 3 мл 5% аскорбин кышкылы ертіндісі және 
РР дәруменінің 1 мл 1% ертіндісі). Бұлшык етке тәулігіне 3 ретке дейін В6, В12 
және РР дәруменінің комплексі егіледі.

Мидағы метаболиз үрдісін калыптастыратын препараттар тағайындалады: 
аминалон — тәуліктік дозасы 2 г, емделу курсына 1000 таблеткаға дейін, пира- 
цетал тәулігіне 1,2—2,4 г әркайсысы 3 айдан тұратын бірнеше курс.

Алкогольді псевдосалдану. Бұл — созылмалы алкогольді энцефалопатияның 
салыстырмалы түрде сирек кездесетін ауыр формасы. Оның клиникалык көрінісі 
үдемелі салдануға ұксас болып келеді. Бұл аурудың даму негізінде де В тобы 
дәрумендерінің жетіспеушілігі жатыр.

Мұндай аурулардың психикалык жағдайында зейін концентрациясының 
бұзылуы, кажу, айкын фиксациялык гипомнезия, конфабуляция көрініс 
береді. Сонымен катар, фрагментті ұлылык сандырактык идеялары бакылануы 
мүмкін.
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Неврологиялық бұзылыстар әрқашан бақыланады: дизартрия, патологиялық 
рефлекстер, аяқ-қол салдануы. Бұл бұзылыстар өте тұрақты, сондықтан, емделуі 
қиынға түседі.

Гайе—Вернике энцефалопатиясы. Бұл — созылмалы алкогольді энцефа- 
лопатияның аса сирек кездесетін формасы. Бұл аурудың жедел формасы 
алкогольді делирийдің ауыр формасына ұқсас. Емі ауыр алкогольді делирий 
кезіндегімен бірдей.

Гайе—Вернике энцефалопатиясының жеделдеу және созылмалы түрінде 
шатасумен байқалатын сана өзгерісі, сөз-қимылдық қозу, абортивті делириоздық 
құбылыстар, эпилептиформды ұстамалар, корсаков типі бойынша ес өзгерісі 
және неврологиялық бұзылыстар: атаксия, экстрапирамидалық симпотомати- 
ка, көз қозғалтқыш фукция бұзылысы бақыланады.



XVII Тарау 
ѲЗГЕ ИНТОКСИКАЦИЯЛАР КЕЗІНДЕГІ 

ПСИХИКАЛЫҚ БҰЗЫЛЫСТАР

Ағзаға сырттан токсикалық заттардың әсері нәтижесінде пайда болатын 
психикалық бұз^ілыстар, негізінен экзогенді реакция типі арқылы көрініс береді.

Улану кезінде психикалық бұзылыстардың пайда болуы мен көрінісі 
токсикалық заттың мөлшеріне, оның ағзаға, ең бастысы ОЖЖ-не әсер ету 
ұзақтығына байланысты. Бұл кезде тұлғалық ерекшеліктер мен қосымша 
патогенді факторлар (психикалық және физикалық жарақат, денсаулықты 
әлсірететін басқа да жағдайлар) маңызды рөл ойнайды.

Интоксикациялық әсердің 2 типін ажыратады: жедел және созылмалы. 
Реакцияның экзогенді типі жиі жедел улану үрдісімен бірге жүреді. Психоактивті 
заттар ағзаға созылмалы әсер еткенде (орталық жүйке жүйесінде жиналады) 
наркомания немесе токсикомания түзілуі мүмкін.

НАРКОМАНИЯЛАР МЕН ТОКСИКОМАНИЯЛАР
Наркоманиялар мен токсикоманиялар — психобелсенді заттарды, оның ішінде 

наркотикалық заттарды шектен тыс қолдану нәтижесінде пайда болатын со
зылмалы интоксикациялық аурулар. Олар осы заттарға патологиялық әуестікпен, 
психикалық және физикалық тәуелділікпен, нейротропты заттардың дозасын 
оларға толеранттылыкгың жоғарылауымен байланысты біртіндеп көтерумен 
және де тұлға деградациясына нақты үрдіспен көрінетін психикалық 
бұзылыстардың пайда болуымен сипатталады.

Наркомания мен токсикоманияның негізінде психикалық және физикалық 
тәуелділік түзілуін қамтамасыз ететін нейрохимиялық үрдістерге психобелсенді 
заттардың әсеріне ұқсас патогенетикалық механизмдер жатыр. Сонымен қатар, 
бұл аурулар арасында клиникалық және заңды аспектілерге байланысты 
ерекшеліктер бар.

Наркоманияға наркотикалық заттар тізіміне енгізілген дәрілік немесе басқа 
заттарды шектен тыс қолдану нәтижесінде пайда болатын аурулар жатады. 
Токсикомания — наркотикалық заттар тізіміне енгізілмеген дәрілік немесе 
басқа заттарды шектен тыс қолдануға байланысты туындайтын аурулар. Бірақ 
мұндай заттарды шектен тыс қолдану ауқымды мөлшерге жетсе, бұл дәрілер 
немесе заттар есірткілер тізіміне енгізіледі және оның нәтижесінде дамыған 
ауру наркомания ретінде квалификацияланады.

Наркомания тарихы мьщжылдьштарды өткерді және біздің цивилизацияның 
алғашқы ескерткіштері арқылы бізге танымал. Өркендеген технология және



Наркоманиялар мен токсикоманиялар 275

тазартылған белсенді наркотикалык препараттарға кол жеткізу аркасында 
наркотикалык және баска да психобелсенді заттарды шектен тыс пайдаланудың 
зиянды салдары аныкталуда.

20 ғасырдың басынан бастап опий препараттарын шектен тыс колдану та- 
рала бастады, ол кезде оны колдану едәуір шектеулі сипатта еді. Кейіннен 
кокаинизм тарала бастады. Б ¥ ¥  өз кызметінің алғашкы жылдарында есірткілер 
класын аныктады және олардың өндірілуіне және таралуына халыкаралык 
бакылау енгізді. Б ¥ ¥  әрбір препаратты патологиялык әдеттену туғызу 
мүмкіндігіне карай бағалауға ұсыныс жасады. Қазіргі уакытта ондаған заттар 
наркотикалык тәуелділік туғыза алады.

«Наркотикалык зат» ұғымын талдаудың үш аспектін ажыратады: 
медициналык, әлеуметтік және заңды. Осы үш критерий болған жағдайда ғана 
зат заңды түрде «наркотикалык зат» деп танылады.

Медициналык көзкарас бойынша, заттың орталык жүйке жүйесіне арнайы 
әсері (седативті, ынталандырушы және т.б.) ол затты медициналык емес 
максатта колдануға себеп болса, есірткілік зат болып есептеледі.

Әлеуметтік аспектіде затты медициналык емес максатта колдану әлеуметтік 
маңыздылыктағы масштабка ие болғанда, наркотикалык зат болып саналады.

Заңды көзкарас бойынша, жоғарыда көрсетілген критерийлерге сүйеніп, 
сәйкес жауапты инстанция (Денсаулык сактау министрі) затты наркотикалык 
деп танып, наркотикалык заттар тізіміне енгізгенде, зат наркотикалык деп 
танылады.

Наркотикалык заттарды бірнеше топка біріктіруге болады: опий және оның 
препараттары (омнопон, пантопон), опий алкалоидтары және дериваттары 
(морфин, кодеин), морфин тәрізді әсері бар синтетикалык препараттар (про- 
медол және т.б.). Осы топка көкнәр сабағынан және басынан колдан жасалған 
препараттар және сора (конопля) препаратгары (гашиш, анаша, план, және т.б.), 
ОЖЖ-нің стимуляторлары (фенамин, центедрин және т.б.), кокаин, галлюци- 
огендер, ұйыктататын препараттар (ноксирон) жатады.

«Наркомания» диагнозын кою үшін аурудың клиникалык белгілері болуы 
керек: есірткілік заттарды үнемі колдану, толеранттылыктың айкын өсуі, 
түзілген психикалык тәуелділік және т.б.

Наркотикалык заттарды жоғарыда аталған белгілердің дамымауымен 
медициналык емес максатта колдану жағдайында (әлі дерт түзілмегенде) 
«наркотикалык препараттарды шектен тыс колдану» диагнозын койған дұрыс. 
Осыған байланысты медициналык мекемелерде есепке тіркеледі: бір жағдайда 
диспансерлік есепке, екінші бір жағдайларда профилактикалык бакылауға 
алынады.

АҚШ-ғы (ХХ ғасырдың басында) әйгілі героинді шектен тыс колдану, Ка- 
надада кодеинді (30-жылдарда), Жапонияда амфетаминді, Скандинавияда 
(40-жылдары) барбитураттарды шектен тыс колданудың тұтанысынан кейін 
наркомандар ауру ретінде карастырыла бастады.

Наркоманияның әлеуметтік маңызы өте зор, себебі ол коғамға аса ауыр 
негативті әсер етеді, халык арасында тез тарауға бейім және халык денсаулығына 
залалды әсер көрсетеді.
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Наркомания патогонезі өте күрделі және әлі толық зерттелмеген. Нарко
мания патогенезі жөніндегі қазіргі мәліметтер психобелсенді заттардың со- 
зылмалы әсерінен болатын мидың патологиясы мен гомеостаз бұзылыстарына 
негізделеді. Ауру патогенезіндегі басты рөл нейрогуморальды бұзылыстарға 
және нейромедиаторлар мен рецепторлар функциясының өзгерістеріне 
беріледі.

НАРКОМАНИЯНЫҢ КЛИНИКАЛЫҚ КѲРІНІСІ
Наркоманияның жеке түрлерінің клиникалық көріністері, олардың дина- 

микасы аурудың түзілуіне алып келген шектен тыс қолданылған затпен тығыз 
байланысты. Наркоманияның әр түрін біріктіретін ортақ белгілері бар.

Наркотик қабылдағаннан кейін наркоманияның әр түрлі формаларында 
байқалатын наркотикалық мастану жағдайы пайда болады.

Наркотикалық мастанудың клиникалық көрінісі көтеріңкі көңіл-күймен, 
күлегештікпен, алаңғасарлықпен, зейін елітпелігімен, ойлау жылдамдығымен, 
қозғалыстық қозумен немесе керісінше, босаңсумен (обнубиляция), қозғалыс 
координациясының бүзылуымен, тұрақсыз жүріспен көрінеді. Кей жағдайларда 
ашушаңдық, тітіркенгіштік, агрессивтілік байқалады.

Тері жабындыларының гипермиясы немесе бозаруы, көздердің 
бұлыңғырлануы және олардың тынышсыз жылтыры, қарашыктардың тарылуы 
немесе кеңеюі болады. Ағза реактивтілігінің өзгеруі нәтижесінде түзілетін 
наркоманиялар мен токсикоманиялардың барлық түрлерінің ортақ белгілері 
дәрілік және басқа заттарға психикалық және физикалық тэуелділік және де 
толерантылығының өзгеруі болып табылады.

Психикалық тэуелділік — препаратты наркотикалық әсер тудыру немесе 
психикалық дискомфорт синдромын жою мақсатында қолдануға дертті 
сипаттағы талпыныс (үнемі немесе кезеңмен пайда болатын). Наркотикалық 
препаратқа дертті талпыныстың даму жылдамдығы бірқатар факторлармен, 
соның ішінде, маңыздысы, препараттың наркогенді әсерімен анықталады. 
Күшті наркогенді әсер опий және оның туындылары — кокаинге тән, ал 
наркогенді қасиеті төмен — гашиш және ОЖЖ-нің ынталандырушылары бо- 
лып табылады.

Физикалық тэуелділік — наркотикалық препараттарды созылмалы қолдану 
нәтижесіндегі дертті жағдай, препаратты қолдануды тоқтатқаннан кейін және 
наркотикалық препараттар әсерін олардың антогонистімен басқанда пайда 
болатын айқын физикалық және психикалық бұзылыстармен көрінеді.

Бұл күй наркотикалық препараттың немесе оның антогонистінің кезекті 
дозасын енгізгенде басылады.

Толеранттылықтың өзгеруі наркотикалық препараттарға әдеттену синдро- 
мымен сипатталады, бұрынғы психофармакологиялық нәтижеге жету үшін 
наркотикалық заттардың мөлшері барған сайын ұлғайтылып отырады.

Наркомандар дәрілік наркотикалық препараттардың медициналық мақсатта 
қолданылатын мөлшерінен 5—10 рет жоғары мөлшерін қабылдай алады.

Наркомания түзілуінде шартты түрде 3 сатыны ажыратады.
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Бастапкы саты, немесе адаптацияның І сатысы, ағза реакгивтілігінің өзгеруі 
және психикалык тәуелділіктің пайда болуымен сипатталады.

Екінші, немесе созылмалы сатыда физикалык тәуелділік толык калып- 
тасады.

Кеш, немесе ІІІ сатысы ағзаның барлык жүйесінің кажуы, толеранттылыктың, 
жалпы реактивтіліктің төмендеуі, созылмалы ауыр абстиненциямен сипат- 
талады.

Наркоманияның әр формасында абстиненцияның клиникалык көрінісінің 
арнайы ерекшелікгері болады, осыған сүйене отырып, клиникалык дифферен
циалды диагностика жасауға болады. Бұл, әдетте, ауыр психикалык және 
физикалык бұзылыстар болып табылады. Наркоманияның алғашкы сатысының 
өзінде тұлға өзгеруі, олардың жүріс-тұрыстарыныщ асоциалдылығы, 
наркотикалык препараттың созылмалы әсері нәтижесіндегі соматоневрологиялык 
аскынулар айкын көрініс береді.

Біздің елімізде, негізінен, көкнәр және жабайы өсетін сорадан колдан 
дайындалған наркотикалык препараттар кездеседі. Наркотикалык заттарды 
кабылдағанда бакыланатын психикалык және соматикалык бұзылыстарға 
апиындык наркомания мысал болып табылады.

Апиындық наркомания
Морфин — жансыздандыру кезінде колданылатын опий дериваты. Морфин, 

промедол немесе героин тері астына немесе көкгамыр ішіне енгізіледі, ал опийді 
ішке, көктамыр ішіне енгізеді немесе шегу аркылы деммен тартады. Жансыз- 
дандырушы әсері эйфориямен бірге жүреді. Наукастарда ойлау, сөйлеу екпіні 
жылдамдайды. Арманшылдык, рахаттану, камсыздык сипатымен көңіл-күй 
көтерілуі бакыланады. Кейбір жағдайларда козғалыс үрдісі жылдамдайды. 
Алайда бұл жағдай өнімді және максатты әрекеттерден, нәтижеліліктен 
айрылған. Бірак шектелген бағыттылыктағы — есірткілік заттың кезекті 
мөлшерін кабылдауға бағытталған әрекеттер сакталады. Бұл препаратты үнемі 
кабылдау психикалык және физикалык тәуелділік белгілерінің пайда болуына 
жылдам әкеледі. Есірткі кабылдауға деген кажеттілік барлык баска кызы- 
ғушылыктардан басым түседі. Морфинге толеранттылык каркынды өседі, 
бірнеше аптадан кейін-ак наукастар тәулігіне бастапкы мөлшерден едәуір 
жоғары мөлшерді пайдаланады.

Морфин немесе опийдің баска дериваттарын созылмалы шектен тыс 
колданғанда, наукастарда еңбекке, коршаған ортаға деген кызығушылык 
төмендейді немесе жоғалады. Қызығушылыктар шеңбері күрт тарылады. Наукастар 
өзімшіл, дөрекі болып кетеді. Мнестико-интеллектуалды кұлдырау үдейді.

Наукастардың жүріс-тұрысы ассоциалды сипат алады. Олар наркотиктің 
кезекгі дозасына кол жеткізу үшін барлығына, кез-келген әрекетке, криминал- 
ды істерге (кісі өлтіруге дейін) дайын болады.

Абстинентті синдром бастапкыда жасаурағыштык, әлсіздік, дене 
калтырауымен сипатталады. Кейін келе (15-20 сағ кейін) тремор, карашыктың 
кеңеюі пайда болады. Наукаста тұмаурату, түшкіру, жөтелу, жас ағу, гипергидроз 
байкалады. Ішек перистальтикасы күшейеді. Апиынды наркомания кезінде
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абстиненцияның психикалык көріністері үрей, мазасыздык, генерализацияланған 
ауыру сезімі, ауыр ұйкысыздыкпен сипатталады.

Кешірек (2-3  тәуліктен кейін) аталған бастапкы симптомдардың күшеюі 
фонында шайнау кезінде бұлшыкеттегі ауыру сезімі, жүрек соғысы мен 
тыныстың жиілеуі, бұлшыкеттердің фибриллярлы дірілдері, кан кысымының 
жоғарылауы байкалады. Субъективті түрде наукас бүкіл денесінде күшейіп келе 
жаткан сыркыраған ауру сезімін, әсіресе, буын, бел және іштің төменгі 
аймактарында сезінеді.

Бұл симптомдар наркотик кабылдауды токтаткан соң 3 -4  тәуліктен кейін 
ең жоғарғы айкындылык дәрежесіне жетеді, өзін ауыр сезінеді, тәбеті жоғалады, 
кұсу, профузды іш өтулер байкалады. 4 - 5-ші тәулікте айтылған белгілер 
акырындап кайта бастайды, бірак келесі 1-2 ай ішінде буындардағы ауыру 
сезімі және ұйкысыздык кезеңмен пайда болуы мүмкін.

Сора (конопля) препараттарын қолдану нәтижесінде дамитын 
наркомания

Гашиш (синонимдері: анаша, марихуана, план, бланк, харас және т.б.) — 
сораның әр түрлі сорттарынан алынатын зат. Пайдалану әдісі — темекімен 
немесе таза түрде тарту және ішке кабылдау.

Сора препараттарының психобелсенді әсері сора кұрамындағы коннабино- 
ид заттарының болуымен байланысты. Жедел гашиштік интоксикацияның 
клиникалык көрінісі сананың есеңгіреу дәрежесіндегі бұзылысымен көрініс 
береді. Сонымен катар, эйфория байкалады, жүріс-тұрыстары алаңғасарлыкпен, 
адекватсыз, ұстамсыз күлегештікпен, ассоциациялар жылдамдауымен көрінеді, 
агрессивті әрекеттер байкалуы мүмкін.

Соматикалык симптомдары тері жабындыларының гиперемиясы немесе 
керісінше бозаруы, склера инъецирленуі, гипергидроз, сілекей ағуымен көрінеді. 
Сора препараттарының айтарлыктай көп мөлшерін кабылдаған кезде жедел 
улану жағдайы бакыланады, клиникалык көрінісінде экзогенді психоздарға тән 
параноидты синдром, деперсонализация синдромы, есту және көру галлюци- 
нациялары орын алады.

Сора препараттарын созылмалы колданғанда, тұйыкталу мен апатия жағдайы 
дамиды, тұлға деградациясы үдейді, тұлғаның моральды-этикалык сипаты 
жоғалады, жүріс-тұрысы ассоциалды болады. Гашишпен созылмалы улануының 
жеке сатыларында клиникалык көрініс шизофрения симптоматикасына ұксас 
болып келеді.

Басқа наркоманиялар
ОЖЖстимуляторларын (фенамин, первитин және т.б.) шектен тыс колдану 

және оларға патологиялык әдеттену наркоманияға жатады. Бұл препараттар 
кажу сезімін басу үшін және еңбекке кабілеттілікті көтеру максатында 
колданылады. Препараттарды кабылдаған соң эйфориямен катар сергектік 
сезімі, белсенділік пайда болады, ойлау үрдісі жылдамдайды. Әдеттену жылдам 
пайда болып, толаранттылык өседі.
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Фенаминді ұзақ уақыт бойы пайдаланғанда, сандырақ және көру галлюци- 
нациялары сияқты психотикалық жағдай бақылануы мүмкін.

Біздің елімізде наркотиктерге адамға пайдалануға тыйым салынған лизергин 
қышқылының этиламиді (ЛСД) де жатқызылады. Батыс Европаның бірқатар 
елдерінде және АҚШта ЛСД есірткі есебінде кең таралған. Осы препаратпен 
жедел улану кезінде жүрек айну, құсу, қан қысымының төмендеуі, қозу, атак
сия, спастикалық салданулар пайда болады. ЛСД әсері көзді жұмғанда күшейеді. 
ЛСД-ны қабылдаған кезде кеңістік пен уақытты қабылдау өзгерістері үнемі 
бақыланады. Тұлғалық өзгерістер қызығушылықтар шеңберінің тарылуы, ес 
әлсіреуі, эмоционалды дөрекіленумен көрінеді.

Бір уақытта екі немесе бірнеше наркотик түрлерін қолдану, осы заттарға 
наркотикалық тәуелділікке әкеліп соғатын жағдай полинаркомания деп ата- 
лады.

Бірқатар жағдайларда дәрігерлер ұзақ уақыт және негізсіз бір наркотикалық 
препаратты тағайындағанда, наркотикалық тәуелділік дамиды және ятрогендік 
наркоманияға әкеп соғады.

ТОКСИКОМАНИЯЛАРДЫҢ КЛИНИКАЛЫҚ КѲРІНІСІ
Токсикомания — наркотикалық заттар тізіміне кірмейтін заттарды немесе 

дәрілік препараттарды шектен тыс қолдану нәтижесінде туындайтын ауру.
Токсикомания шақыратын заттардың ішінде психотропты препараттар 

(антидепрессанттар, транквилизаторлар, антипаркинсон-дық) үлкен орын 
алады.

Транквилизаторларды ұзақ уақыт қабылдау нәтижесінде толеранттылық өседі, 
препаратты қолдануды тоқтатқанда абстененция құбылысы, қол треморы, 
тершеңдік, ұйқысыздық, қорқыныш сезімі пайда болады.

Экстрапирамидалық жүйе зақымдануында қолданатын антипаркинсондық 
препараттар эйфориялық, мастандырушы және галлюциногенді әсер тудыра- 
ды. Бұндай әсер препараттың терапиялық дозасын бірнеше есе артық 
қолданғанда болады.

Жедел уланудың 4 сатысын ажыратады: эйфория, өзгерген, жиі тарылған 
сана жағдайы, галлюцинациялы және осы күйден шығу. Эйфория сатысы 
30—40 минутқа созылады, соңынан сылбырлық, тежелу дамиды, кейде 
«салмақсыздық» сезімі, дереализация, уақыт пен қоршаған ортаға байланысты 
бағдарлау бұзылысы болады. Кейде науқастардың айтуынша, «мультиктер» деп 
аталатын көру галлюцинациялары пайда болады. Токсикомандар кейде осы 
әсері үшін антипаркинсондық дәрілерді қолданады. Созылмалы улану 
жағдайында психоорганикалық синдром белгілері және психопатия тәрізді 
жүріс-тұрыс байқалады.

¥йықтататын дэрілерді шектен тыс қолдандану да токсикомания шақырады 
(барбамил, нембутал, ноксироннан басқалары).

Үйықтататын дәрілермен жедел улану жағдайы идеаторлы үрдістердің 
тежелуімен, әлсіздік күйімен есеңгіреудің жеңіл дәрежесімен көрінеді. Сөзі 
дизартриялы, қозғалыс координациясы бұзылады.
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¥йыктататын препараттарды кейде наркомандар наркотикалык заттармен 
бірлестіріп колданады.

Созылмалы уланудың клиникалык көрінісі психоорганикалык синдром бел- 
гілерімен көрінеді: тітіркенгіштік, мнестико-интеллектуалды төмендеу, тежелу.

Қазіргі кезде жасөспірімдердің арасында кең тараған үшқыш еріткіштерді 
колдану нәтижесіндегі токсикоманиялар болып тұр. ¥шкыш еріткіштермен 
тыныс алу (тұрмыстык химиялык заттар) иллюзорлы және галлюциноторлы 
бұзылыстармен бірге жүретін эйфория жағдайына алып келеді. Улану тереңдеген 
сайын есеңгіреу жағдайы орын алады. Уланудан кейінгі кезең айкын астения- 
мен және бас ауыруымен жүреді. ¥шкыш еріткіштерді колдану психопатия 
тәрізді жүріс-тұрыс пен органикалык синдромның жылдам түзілуіне, психикалык 
дамудың күрт артта калуына алып келеді.

НАРКОМАНИЯЛАР МЕН ТОКСИКОМАНИЯЛАР ЕМІ 
ЖӘНЕ ПРОФИЛАКТИКАСЫ

Наркомания белгілері аныкталған наукас арнайы психиатриялык бөлім- 
шелерге немесе тексерулер мен сәйкес ем жүргізу үшін стационарға орналасты- 
рылуы керек. Денсаулык сактау министрлігі наркомандар емінің ұйымдасты- 
рулык әдістемелік принциптерін аныктады.

Осы нұскау бойынша стоционарлык емнің минималды, 60 күннен кем болмауы 
тиіс (алғаш түскен және кайгалап түскен наукастар үшін де) мерзімі карастырылды.

Наркомания және токсикоманиямен ауыратын наукастарды емдеуде 3 саты- 
ны бөледі.

Емдеудің бірінші сатысы абстинентті синдромды басуға және жүйелер мен 
мүшелердің кызметін калыптастыруға бағытталған. Интоксикация мен 
абстинентті синдром көріністерін басатын заманауи әдістер катарының 
жеткіліктілігі наркотиктерді бір сәтте токтатуға мүмкіндік береді.

Наркотиктерден ажырату кезінде және де ем жүргізу кезінде жедел реани- 
мациялык шараларды кажет ететін ауыр бұзылыстар байкалады. Сол себепті 
ауруханада сәйкес реанимациялык бөлімше (палата) болуы керек.

Емнің бірінші сатысында холинолитиктер, кураре тәрізді препараттар, 
симптоматикалык терапия, белсенді витаминотерапия, массивті дезинток- 
сикациялык терапиямен бірге инсулиннің аз дозасы колданылады. Соның 
ішінде психотерапияға аса көңіл бөлінеді.

Барбитурлык токсикоманияда абстинентті синдром өте ауыр түрде өтеді. 
Жиі өмірге кауіп төндіретін аскынулар туады (эпилепсиялык күйге дейін жететін 
эпилептиформды ұстамалар, сананың күрт күңгірттенуі). Сол себепті барбиту- 
ратгарды біртіндеп, 7-15 күн ішінде алып тастау керек. Кейде барбитуратгардың 
мөлшері ең жоғарғы тәуліктік мөлшердің жартысынан аспаған жағдайда,
2 -3  күн ішінде алып тастауға болады.

Апиындык-морфиндік абстиненцияны кайгару өте ауыр, сондыктан, бұл 
жағдайда кураре тәрізді және холинолитикалык дәрілер бірлестіріп та- 
ғайындалады. Ем жүрек-кан тамыр жүйесі кызметін бакылауға алып, төсек 
тәртібінде арнайы схемамен жүргізеді.
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Наркоманиямен және токсикоманиямен сырқат науқастардың бірқатары 
сенгіш болып келеді, сол себепті тұлғалық ерекшеліктерді ескере отырып, 
реаблитациялық әдістермен бірге психотерапия жүргізу ұсынылады. Мұндай 
науқастар наркотик қолданудан толық бас тартудың 5 жылы өткенше 
диспансерлік есепте тұрады және рецидивке қарсы терапия өтулері керек.

Наркомания профилактикасы әлеуметтік және медициналық іс-шаралардан 
тұрады.

Біздің елімізде халқымыздың мәдени және өмірлік дәрежесі үнемі артып 
келеді, санитарлық жағдай мен медициналық көмек деңгейі жақсаруда. Елімізде 
наркотиктердің өндірілуі, сақталуы және шығарылуы қатаң бақылауда. Осының 
барлығы наркоманиямен күресудің ең тиімді жетістіктері болып табылады.

Наркомания жөнінде халықтың және дәрігерлердің білімін тереңдету, нар- 
командарды ерте анықтап, уақытылы және белсенді диспансерлік ем жүргізу, 
сондай-ақ, қатаң түрде наркотиктерді есепке алып, сақтау наркоманияның 
алдын алудың сәттілігіне кепіл болып табылады.

ДӘРІЛІК, ТАҒАМДЫҚ, ѲНДІРІСТІК  
ЖӘНЕ БАСҚА УЛАРМЕН УЛАНУ КЕЗІНДЕГІ 

ПСИХИКАЛЫҚ БҰЗЫ ЛЫ СТАР
Соңғы 10 жылдықта фармакологияның, химияның, өнеркәсіптің жылдам 

дамуына және халық шаруашылығында сәйкес препараттарды кеңінен қолдануға 
байланысты интоксикация нәтижесіндегі психикалық бұзылыстарды дұрыс 
клиникалық және диагностикалық бағалау аса маңызды.

Интоксикациялар кезіндегі психикалық бұзылыстар жеке түрде көрініс 
бермейді, неврологиялық және соматикалық бұзылыстармен қосарлана жүреді. 
Бұл кезде қаннан, зәрден және ликвордан токсикалық заттарды табуға болады. 
Токсикалық агент көп реттік әсер еткенде, ағзаның улы затқа жоғары 
сезімталдығы пайда болады, осылайша улы заттың аз дозасымен туындаған 
патологиялық реакция токсикалық зат әсері тоқтағаннан кейін де жалғасады.

Әр түрлі интоксикациялар кезінде аса айқын көрінетін синдром сана бузы- 
лисы болып табылады, сананың делириозды күңгірттенуі түрінде жүреді. Дели
рий бір реттік массивті интоксикация кезінде немесе айқын емес, бірақ 
қайталамалы ұзақ интоксикация жағдайында пайда болады. Сананың делири- 
озды күңгірттенуі атропинмен, тетраэтилқорғасынмен, бензинмен, 
күкірткөміртегімен, мышьякты сутегімен және т.б. уланғанда болады.

Гипоксия туғызатын заттармен (күкіртсутегімен, көміртек тотығымен) 
уланғанда есеңгіреу жиі бақыланады, ал массивті уланғанда, сопор мен кома 
жағдайы болады.

Иісті газбен, анилинмен, антифризбен, қорғасынмен, сынап, радиоактивті 
заттармен уланғанда мнестико-интеллектуалды бұзылыстар бақыланады.

Маниакальды (АКТГ, акрихинмен уланғанда), кататониялық, гебефренді 
(сынаппен, радиоактивті заттармен уланғанда) шизоформды симптоматика жиі 
бақыланады.
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Психоз дәрежесіне жетпейтін психикалык бұзылыстарға астениялык, 
невроздык, депрессивті және ипохондриялык синдромдар тән болып табылады.

Клиникалык көрінісі басым жағдайда сана бұзылысымен байланысты жүретін 
психоз жедел түрде өтеді. Созылмалы ағымдағы психоз шизоформды симпго- 
матикамен жүреді.

Интоксикациялык психоздардың емі ең алдымен, психоз жағдайына алып 
келген интоксикацияны токтатудан және массивті дезинтоксикация және 
патогенетикалык терапия жүргізуден тұрады. Интоксикация кезінде организм 
кейбір улы заттармен және біркатар дәрілік заттармен де белгілі бір дәрежеде 
сенсибилизацияланады, сондыктан оларды сактыкпен колдану кажет.

Бұл — кез-келген интоксикациялык психоздар терапиясыныщ ортак 
принциптері, дегенмен жиі колданылатын және жоғары тиімділік көрсететін 
антидотты препараттарды тағайындауды естен шығармаған жөн. Десен- 
сибилизациялык әсері бар препараттар да жаксы эффект береді (димедрол, 
супрастин, новакаин және т.б.). Инсулинді аз мөлшерде тағайындауға болады.

Сынап, мышьяк (корғасынды есептемегенде) және т.б. металдар косы- 
лыстарымен уланғанда, дезинтоксикациялык ем жүргізу үшін унитиолдың 1 г 
ішке немесе 5% — 10 мл ерітіндісін бұлшыкетке егеді, тері астына физиологиялык 
ерітінді, көкгамырға кан, плазма, кан алмастырушы заттар жіберу керек. Жүрек, 
тыныс мүшелерінің кызметін сүйемелдеу кажет, массивті дәрумендік терапия, 
әсіресе В тобының дәрумендерін тағайындау керек.

Ауыр улану кезінде улануға карсы күрес орталыктарында немесе реани- 
мациялык бөлімшелерде гемосорбция және баска да заманауи әдістер колдану 
аркылы жүргізілуі тиіс.

Интоксикациялык психоздардың профилактикасы сәйкесінше іс жүзіндегі 
санигарлык бакылаудан, интоксикацияның алғашкы симптомдары кездесетін 
наукастарды ерте аныктау және зиянды факторлардың ағзаға әсерін токтату 
шараларынан тұрады. Дәрілік препараттардың көп мөлшерін алғаш және ұзак 
уакытка әсіресе, жас балалар мен карттарға тағайындағанда, сактык кажет.



XVIII Тарау 
БАС-МИ ЖАРАҚАТЫ 

ЖӘНЕ СӘУЛЕЛІК ЗАҚЫМДАНУЛАР 
КЕЗІНДЕГІ ПСИХИКАЛЫҚ БҰЗЫЛЫСТАР

Бас-ми жарақатына тікелей байланысты психикалық бұзылыстар сатылы 
түзіледі, психикалық синдромдардың полиморфизмімен және олардың 
регрессивті дамуымен (асқыну жағдайларын есепке алмағанда) сипатталады.

Өмір қарқынының жылдамдауына байланысты бас-ми жарақаты пробле- 
масы және онымен байланысты психикалық бұзылыстар күннен-күнге өзекті 
сипат алуда.

Бас-ми жарақаттарын жабық және ашық деп бөлеміз. Ашық жарақат ми 
жарақаттарының 10%-ын құрайды.

Жабық жарақаттарға мидың шайқалуы (commotio cerebri) және мидың 
соғылуы (contusio cerebri) жатады.

Бастың ашық жарақаттары енген және енбеген болып бөлінеді. Енген (ми 
затының бұзылуымен) жарақаттар бас сүйегінің жарақаттарында болады.

Бас-ми жарақаттарының, соның ішінде психопатологиялық белгілеріін ерте 
анықтаудың маңызы зор және нақты диагностикаға, мақсатты, сәйкес ем 
жүргізуге көмектеседі. Бас-ми жарақатынан кейін психикалық бұзылыстар 
дамуының 4 сатысын: алғашқы, жедел, реконвалесценция және алыс салдар 
кезеңдерін ажыратады.

БАС-МИ ЖАРАҚАТЫ КЕЗІНДЕГІ ПСИХИКАЛЫҚ 
БҰЗЫЛЫСТАРДЫҢ КЛИНИКАЛЫҚ КѲРІНІСІ

Алгашцы кезең. Жарақат алғаннан кейін бірден науқас санасын жоғалтады 
(95% жағдайда), содан соң сана деңгейінің терең кома жағдайынан есеңгіреудің 
жеңіл дәрежесіне дейінгі тербелістері орын алады.

Жедел кезең. Бұл кезең сананың қалыпқа келуімен және жалпы милық 
бұзылыстардың жоғалуымен сипатталады. Жедел кезеңнің типті синдромдары 
адинамиялық, вегатативтік, вестибулярлы бұзылыстармен көрінетін астения 
болып табылады. Астенияның жеңіл түрлерінде науқас соматикалық сипаттағы 
шағым айтады, көңіл-күйі төмен, тітіркенгіш, ренжігіш, көңілі бос болып келеді. 
Амнезиялар, әсіресе, ретроградты амнезия жиі байқалады, бұл кезде ес бұзылысы 
жарақаттың ауырлығына байланысты жарақат алған сәтті ғана қамтып қоймай, 
оның алдындағы бірнеше күн, айлар, тіпті жылдардан тұратын мерзімді қамтуы 
мүмкін. Контузия кезінде неврологиялық бұзылыстардың ішінен салдану,
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парез түріндегі кимылдык бұзылыстар бакыланады, гипестезия және анестезия 
түріндегі сезімталдык өзгерістері байкалады, бас сүйек негізінің сүйектері сынған 
кезде бет жүйкесінің салдануы болады.

Бас-ми жаракатының ауыр аскынуларына бас сүйекішілік кан кұйылулар 
жатады, нәтижесінде жалпы милык және жергілікті симптомдармен ми ком- 
прессиясы орын алады. Бұл кезде симптомдар динамикасының ерекшелігі 
бастапкы кезең симптомдары жойылғаннан кейін бірнеше күн өткен соң, 
наукастың жағдайы кайтадан нашарлайды, белгілі бір аймакта локализацияланған 
бастың үдемелі күшті ауыруы пайда болады. Сана тежелуі және есеңгіреуі да- 
миды. Симптомдардың типті үштігі пайда болады: артериялык және ликворлык 
гипертония, брадикардия. Көз түбінің іркілістік кұбылыстары бакыланады. 
Джексоновский типіндегі тырысулык ұстамалар, салданулар, парездер, 
афатикалык бұзылыстар бакылануы мүмкін.

Жоғарыда суреттелген жағдайлар кезіндегідей психикалык бұзылыстар, бас- 
ми жаракатының сүйектер сынуымен аскынуларының нәтижесіндегі ми кан 
тамырларының майлы эмболиясы салдары түрінде бас сүйекішілік кан кұйылулар 
кезінде де бакылануы мүмкін.

Жабык бас-ми жаракатының жедел кезеңінің ұзактығы бірнеше тәуліктен 
2 айға ж әне одан көп мерзімге созылады. Бұл кезеңдегі психикалык 
бұзылыстар бас-ми жаракатының ауырлык дәрежесіне (жеңіл, орташа, ауыр) 
байланысты жіктеледі. Жеңіл дәрежесінде сана секундтарға (минуттарға) 
сөнеді, сана сөнуі болмауы да мүмкін немесе обнубиляцияның жеңіл дәрежесі 
орын алуы мүмкін.

Наукастар жедел кезеңде шағым айгпайды немесе жеке-жеке жалпы милык 
симптомдарға нұскайды: бас ауыруы, бас айналуы, жүрек айнуы.

Бас-ми жаракатының орташа ауырлык дәрежесінде наукас санасы бірнеше 
минуттан бірнеше сағатка жоғалады, артынан бір сағаттан 1-2 күнге дейін 
сана обнубиляциясы, одан әрі карай антероретроградты амнезия орын алады. 
Жедел кезеңде бас ауыруы, бас айналуынан баска мнестико-интеллектуалды 
бұзылыстармен және адинамия кұбылыстарымен көрінетін айкын астения 
болады. Бас-ми жаракатының ауыр дәрежесінде бірнеше тәулікке созылатын 
сопор немесе кома бакыланады. Ретро-антероградты және фиксациялык 
амнезия тән. Жедел кезеңде психоорганикалык синдром көріністері 
байкалады.

Жедел кезеңде (алғашкы күндерде немесе бір аптаның жартысында жиі, бір 
айдан кейін сирек) сана калпына келген соң жиі күңгірттену, делириозды не- 
месе онейроидты тип бойынша сананың карауыткан күңгірттенуі түрінде пси- 
хоздар байкалады. Корсаков синдромы дамуы мүмкін (ең алдымен, фиксациялык 
және ретроградты амнезия, аз дәрежеде — антероградты амнезия және конфа- 
буляциялар. Жаракаттан кейінгі кататония түрінде көрінетін апалликалык 
синдром байкалады, бұл кезде ми кыртысы кызметінің токтауы — декортика- 
циямен байланысты психикалык және неврологиялык бұзылыстар бірігіп 
көрініс береді. Сонымен катар, акинетикалык мутизм бакыланады, бұл кезде 
кимылдыщ болмауы сөйлеудщ токтауымен косарланады. Сирек жағдайда, 
аффективті (дисфорияға жакын көңіл-күйдің төмендеуі) және сандырактык
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(сезімдік сандырақпен, вербальды галлюцинациялармен) психоздар байқалады. 
Ми контузиясы кезінде эпилептиформды ұстамалар жиілей түсіп, эпилептикалық 
статустың пайда болуына әкеп соқтыруы мүмкін.

Жарылыс толцынымен жарақаттану — бас-ми жарақатының ерекше түрі — 
ми шайқалуы және соғылуы, ми қан айналысының бұзылысымен байланысты 
жүреді. Бұл кезде сана жарылысты дыбыстық қабылдауға дейін кенеттен 
жоғалады. Сөнген сана кезеңі — бірнеше минуттан 5—6 сағатқа дейін созыла- 
ды. Сырттай бұл кезде науқас өлген адамға ұқсайды. Бұл науқастардың жүріс- 
тұрысы жарақаттанғандардың жүріс-тұрысынан күрт ерекше. Жарылыс 
толқынымен жарақаттанғаннан кейін науқастар сылбыр, аз қозғалады, ажыраған. 
Сурдамутизм құбылыстары байқалады.

Ашық бас-ми жарақаттары кезінде бастапқы және жедел кезең симптома- 
тикалары жабық бас-ми жарақаты кезіндегі белгілерден ерекшеленбейді.

Бас-ми жарақатының кейінгі салдары кезеңінде бақыланатын 
психикалық бұзылыстардың клиникалық көрінісі

Бас-ми жарақатының кеш кезеңідегі психопатологиялық синдромдар 
жарақаттан кейін бірнеше айлар, жылдар сақталады және олардың кейбір жеке 
белгілері сияқты толық кері дамуға ұшырамайды. Олар астениялық, психопа
тия тәрізді, пароксизмальды синдромдармен, аффективті, галлюцинациялы- 
сандырақтық және параноялы психоздармен және де ақыл кемдігі жағдайлары- 
мен көрінеді.

Жарацаттыц астения (церебрастения). Астенияны бас-ми жарақатының 
алыс салдары кезеңінің «нағыз» бұзылысы деп атайды. Бұл кезеңге тән 
астенияның клиникалық көріністерінің ішінде тітіркенгіштік, әлсіздік, тез 
шаршау, бас ауыруы, бас айналуы басым болады. Олар ыстықты, транспортты 
көтере алмайды, қызметтің бір түрінен екінші түріне ауысқанда қиындықтар 
туындайды.

Жарацаттыц энцефалопатия (психопатия тәрізді синдром). Истериялық 
бұзылыстар, экплозивтілік, өткінші интеллектуалды-мнестикалық бұзылыс- 
тардан тұрады.

Пароксизмалды синдром ашық және ауыр бас-ми жарақатынан кейін пайда 
болатын жиі абортивті үлкен тырысулық ұстамалармен сипатталады. 
Пароксизмдердің өзге түрлері: абсанстар, кіші ұстамалар, қан тамырлық- 
вегетативті ұстамалар, дисфориялар жиі бақыланады.

Сенестопатиялар да жиі байқалады. Тырысулық ұстамаларынан кейін бірден 
сананың қарауытқан күңгірттенуі орын алуы мүмкін.

Астениялық психопатия тәрізді, пароксизмалды синдромдардың дамуы 
регредиентті ағыммен жүреді, оның жылдамдығы баяу және суреттелген сим
птоматика ұзақ ондаған жылдар бойы бақыланады.

Алыс кезеңде жарацаттыц психоздар бақылануы мүмкін, олар әдетте 
қайталамалы бас-ми жарақаты, улану, инфекция, психикалық жарақаттарға 
байланысты туындайды. Аффективті және галлюцинарторлы-сандырақтық 
психоздарды ажыратады.
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Аффективті психоздар кезеңдік және бір реттік (сирек) депрессия немесе 
мания жағдайларымен көрінеді. Ол бас-ми жаракатының жеңіл және ауыр 
дәрежесінің нәтижесі болып табылады. Депрессивті синдром көңіл-күйдің 
төмендеуімен, ипохондриялык және дисфориялык симптомдармен жүретін 
жабыркаулыкпен көрінеді. М ания жағдайында көщ л-күйдщ  көтерілуі 
эксплозивтілікпен, аффективті күйлермен, даукестік жүріс-тұрыспен бірге 
жүреді. Айкын емес психоорганикалык синдром белгілері байкалады. Алғашкы 
ұстамалар кезінде сананың күңгірттенуі болады.

Аффективті психоздар бас-ми жаракатынан кейін әр түрлі мерзімнен кейін, 
жиі 10-20 жылдан соң дамиды.

Психоздар, әдетте, кенеттен экзогениядан кейін (бастың жеңіл жаракаты, 
жеңіл инфекциялар және т.б.) пайда болады. Симптоматикасы жедел дамиды. 
Психикалык бұзылыстар диэнцефальды бұзылыстармен бірге жүреді. Психоз
3 -4  айға созылады, ұстама ағымы регредиентті түрде өтеді.

Бас-ми жаракатының ауыр және орташа дәрежесінде галлюцинарторлы- 
сандырактык психоздар байкалады. Психоз басталғанда, сананың карауыткан 
күңгірттенуі немесе вербальды галлюциноз синдромымен делириозды тип 
бойынша сана күңгірттенуі болады. Әрі карай клиникасында аффективті- 
сандырактык бұзылыстар басым болады. Сандырак әркашан күйзелістердің 
нактылығымен көрінеді. Жаракаттык психоздар сандырактык кызғанышпен 
(аса бағалы), даукестік тенденцияларымен көрінеді. Астения әлсіз дәрежеде 
көрінеді.

Жарацаттыц ацыл кемдігі — бас-ми жаракатының алыс салдарының салы- 
стырмалы түрде сирек кездесетін көрінісі, жиі бастың ашык жаракаты және 
бас сүйек негізінің сынуымен көрінетін мидың ауыр контузиясы нәтижесінде 
дамиды. Акыл кемдігі дисмнестикалык тип бойынша дамиды. Клиникалык 
көрінісінде сылбырлык, аспонтандылык, жігерсіздік немесе тітіркену 
ұстамаларымен мезгіл-мезгіл эйфория болады.

Қарт адамдарда бас-ми жаракаты ішінен ми шайкалуы басым кездеседі. Бұл 
жағдайда жеңіл жаракаттардың өзінде үнемі сана жоғалуы көрініс береді. Же
дел кезеңінде жиі бас айналу байкалады. Жаракаттан кейін ес бұзылыстары 
айкын көрініс береді.

Этиологиясы, патогенезі және патоморфологиялық өзгерістер
Бас-ми жаракаты кезіндегі пайда болатын бұзылыстар, соның ішінде, 

психикалык бұзылыстар оның ауырлык дәрежесіне, орналасуына, сонымен 
катар, баска да көптеген жағдайларға: бір уакытта баска мүшелердің закымдалуы, 
жалпы кан жоғалту, инфекциялар, интоксикациялар косылуына және баска да 
клиникасына әр түрлі симптоматика беріп, психикалык бұзылыстардыщ 
полиморфизмін көрсететін факторларға байланысты.

Бас-ми жаракатының жедел кезеңіндегі психозды мидағы гемодинамиканың 
жедел бұзылыстармен байланыстырады. Жаракаттык психоз көрінуінде, даму- 
ында және ағымында капиллярлар өткізкізгіштігінің жоғарылауы нәтижесінде 
болатын ми ісінуінің едәуір маңызы бар.
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Бас-ми жарақатының жабық және ашық түрлерінде де жедел кезеңінде 
жалпы милық симптомдар көрінеді. Ашық жарақаттың клиникалық көрінісі 
ми зақымдалуына, инфекциялық үрдістің, жиі іріңді менингоэнцефалит даму- 
ына байланысты болады.

Бас-ми жарақатының жедел кезеңіндегі психоздар кезіндегі патомор- 
фологиялық өзгерістер бас миының ісінуімен және геморрагиялармен көрінеді. 
Бас-ми жарақатының алыс салдарының патоморфологиялық субстраты энце
фалопатия болып табылады.

Емі, профилактикасы және сараптамасы
Бас-ми жарақаты кезінде ем кешенді болуы қажет және жарақаттан кейінгі 

жағдайға, оның сипатына, жарақаттан кейін қанша мерзім өткеніне, психо- 
патологиялық симптоматикасына, сонымен қатар, неврологиялық және 
соматикалық бұзылыстарға байланысты қатаң дифференцирленген болуы 
керек.

Бас-ми жарақатының бастапқы және жедел кезеңдерінде ми ісінуін жою, 
қозу жағдайын тоқтату және психоздың басқа да көріністерін жою үшін белсенді 
реанимациялық шаралар жүргізілуі тиіс. Дегидратациялық терапия жүргізіледі, 
транквилизаторлар қолданылады.

Бас-ми жарақатының алыс салдары кезеңіндегі психоздар емінде дегид- 
ратациялық, жалпы қуаттандырушы терапиядан басқа басты психопатология- 
лық синдромды ескере отырып, нейролептиктер тағайындалады.

Психикалық бұзылыстардың профилактикасы бас-ми жарақатын алған сәттен 
бастап науқастарға дұрыс көмек көрсету болып табылады: стационарлау, қатаң 
төсектік режим, белсенді бақылау, дегидратациялық терапия жүргізу, бас сүйек 
ішілік қысымның көтерілуі кезінде — жұлын пункциясы, психоздың алғашқы 
симптомдары пайда болғанда — транквилизаторлар мен нейролептиктерді 
қолдану.

Бас-ми жарақатының алыс салдарымен ауыратын науқастар үшін жұмыс 
және демалыс тәртібін сақтау, психикалық және физикалық зорығу жағдайын 
болдырмау, жылына 1—2 рет дегидратациялық терапия курсын өту, жалпы 
қуаттандырушы ем, интоксикацияның декомпенсациялаушы факторларының, 
жалпы аурулардың алдын алу және болдырмау қажет. Психотерапия, тұрмыста 
және жұмыста қажет жағдай туғызу сияқты реабилитациялық шараларды кең 
түрде жүргізу қажет. Еңбекке қабілеттілігі шектелген адамдарды жұмысқа дұрыс 
орналастырудың маңызы зор.

Сараптама. Бас миының жарақаттық зақымдануынан кейінгі психикалық 
бұзылыстары бар науқастар жиі заң бұзушы әрекеттер жасайды. Бас-ми 
жарақатынан кейінгі психикалық бұзылыстары бар және заң бұзған науқастар 
қабілетсіз деп танылады және психиатриялық ауруханаларда мәжбүрлеп емдеуді 
қажет етеді. Психотикалық емес бұзылыстар кездесетін науқастар жиі қабілетті 
болып танылады және өздерінің іс-әрекеттері үшін жауапқа тартылады. 
Қабілеттілік жағдайын анықтау әр нақты жағдайда сот-психиатриялық сарап- 
тама жағдайында жүргізіледі.
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СӘУЛЕЛІК АУРУЛАР КЕЗІНДЕГІ 
ПСИХИКАЛЫҚ БҰЗЫЛЫ СТАР

Сәулелік аурулар кезіндегі психикалық бұзылыстарды екі топқа бөлуге бо- 
лады: жедел реактивті жағдайлар (кез-келген уақытта пайда болуы мүмкін және 
денсаулық пен өмірге қауіп тудырумен сипатталатын, әр түрлі тереңдік пен 
айқындылық дәрежесіндегі арнайы емес психикалық реакциялар) және енген 
радиацияның әсерінен болатын бұзылыстар. Тікелей сәулелену үрдісінде 
(сәулелік терапия) көптеген науқастарда жалпы әлсіздік, бас ауыруы, жүрек 
айнуы мен бас айналу және өзін-өзі нашар сезіну байқалады. Кейбір жағдайларда 
ес төмендеуі, тез шаршағыштық, эмоционалды тұрақсыздық, ұйқышылдық, 
әлсіздікпен көрінетін астениялық жағдайдың клиникалық көріністері дамыды.

Кейбір жағдайларда сәулеленуден кейін 2—7 жыл аралығында ОЖЖ жағынан 
өзгерістер орын алған. Әр түрлі синдромдардың пайда болуы мен олардың 
ауырлық дәрежесі сәулелік әсердің суммарлы интенсивтілігімен анықталды. 
Жиі вегатативті-қан тамырлық және эндокриндік регуляция бұзылыстары, 
астеновегетативті және церебрастениялық синдромдар, жүйке жүйесінің 
органикалық бұзылыстары байқалып отырды. Сәулеленуден кейінгі алғашқы 
2 жылда вегетативті-қан тамырлық және эндокриндік бұзылыстар басым бол- 
ды, ал кейбір жағдайларда айқын жалпы астенизациямен және невроздық 
реакциялармен бірге жүрді. Сәулеленуден кейін 3—4 жыл өткен соң 
церебрастениялық бұзылыстардың біруақытта үдеуімен астенизацияның одан 
әрі тереңдей түсуі байқалды. Науқастар есте сақтау кабілетінің күрт төмендеуіне, 
тез шаршағыштық пен қажу жағдайына, ал кейде тіпті, қарапайым ой еңбектеріне 
зейінін жұмылдыру мүмкінсіздігіне шағымданды. Көптеген науқастарда үнемі 
немесе кезеңмен бас ауыруы байқалған.

Науқастардың жалпы әлсіздігінің көрінісі ұлғая түскенде, жүйке жүйесінің 
(бас-ми иннервациясының бұзылысы, қимыл сферасының бұзылыстары, оп- 
тико-вестибулярлы симптомдар және т.б.) органикалық зақымдануларының 
микросимптомдары байқалды.



ХІХ Тарау 
ИНФЕКЦИЯЛЫҚ АУРУЛАР КЕЗІНДЕГІ 

ПСИХИКАЛЫҚ БҰЗЫЛЫСТАР

Пайда болуы мен дамуына негізгі себеп инфекциялар болып табылатын, ал 
психопатологиялык көрінісі әдеттегі экзогенді типтегі реакциялармен 
аныкталатын психоздар — инфекциялык психоздар деп аталады.

Экзогенді тип реакцияларына келесі синдромдар жатады: астениялык, 
делириоздык, корсаковтык, эпилептиформды козу (карауыткан жағдай) ка
татония, галлюциноздык синдромдар. Мұндай психопатологиялык симпто- 
матикамен жалпы инфекциялар (сүзек, безгек, туберкулез және т.б.) өтуі 
мүмкін немесе ол мида орналаскан инфекцияның клиникалык көрінісі болуы 
мүмкін. М енингит кезінде басым ми кабыктары, энцефалит кезінде ми 
затының өзі, менингоэнцефалит кезінде комбинирленген закымдалу 
байкалады. Кейбір жалпы инфекциялар энцефалитпен (мысалы, іріңдік ин
фекция, тұмау, малярия) немесе менингитпен (мысалы, туберкулез) байла- 
нысты аскынуы мүмкін.

Инфекциямен күресудегі кеңестік медицина жетістіктерінің аркасында біздің 
елде инфекциялык аурулармен ауыру күрт төмендеп, осыған сәйкес 
инфекциялык психоздардың да кездесу жиілігі едәуір азайды.

Инфекциялык психоздарды шынайы ғылыми зерттеу XIX ғасырдың аяғында 
басталды, бұған микробиологияның дамуы мен медицинадағы нозологиялык 
бағыттың пайда болуы ыкпал етті.

XX ғасырдың басында К. Бонгеффердің экзогенді типті реакцияларының 
концепциясы пайда болды. Мұның мәні әр түрлі экзогенді зияндылыктарға 
бұзылыстардың ұксас психикалык формаларымен жауап реакциясын мойындау 
болып табылады.

ИНФЕКЦИЯЛЫҚ ПСИХОЗДАРДЫҢ ТАРАЛУЫ
Әр түрлі авторлардың берген мәліметтері бойынша, инфекциялык 

психоздардың еліміздің жеке облыстары бойынша кездесу жиілігі жөніндегі 
статистикалык мәліметтер, инфекциялык психоздарды диагностикалау 
айырмашылығы және психикалык аурулардың пайда болуында инфекциялык 
факторлардың рөлін бірдей бағаламауға байланысты күрт ауыткулармен 
ерекшеленеді (психиатриялык ауруханаға түскен наукастардың 0,1-ден 20%-на 
дейін). Инфекциялык психоздар мен баска да психикалык аурулардың сандык 
аракатынасы аз дәрежеде белгілі бір кезеңдегі накты ауданның эпидемиологиялык
сипатына тәуелді.
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ПСИХИКАЛЫҚ БҰЗЫЛЫСТАРДЫҢ  
КЛИНИКАЛЫҚ КѲРІНІСТЕРІ

Инфекциялық аурулар кезінде және одан кейінгі кезеңде бақыланатын 
психотикалық емес бұзылыстар ішінде жиі кездесетіні астениялық бузылыс 
болып табылады. Науқастар өте тез және жеңіл шаршайды, бас ауыруына, 
әлсіздікке, сылбырлыққа шағымданады. Үйқысы шала болып, қорқынышты 
түс көрулермен бірге жүреді. Көңіл-күйінде тұрақсыздық (көңіл-күйі көбінесе 
төмен, мұңаюға бейім келеді), тітіркенгіштік, ашушаңдық байқалады. 
Науқастардың қимылы баяу және сылбыр.

Жедел инфекциялыц психоздарға сана бұзылуы, соның ішінде оның күң- 
гірттенуі: делириоздық немесе аментивті синдром, сирек — сананың қарауытқан 
күңгірттенуі тән. Сана бұзылысы жиі дене температурасы жоғары шегіне жет- 
кенде пайда болады, олардың құрылымында айқын есту және көру галлюци- 
нацияларымен бірге жедел сезімдік сандырақ бақыланады. Бұл құбылыстар 
безгектік кезең өткен соң жойылады.

Инфекциялық психоз дене қызуы қалпына келгеннен кейін де дамуы мүмкін. 
Ауыр инфекцияның жедел кезеңі өткен соң гиперестезия және эмоционалды 
әлсіздік көрінісімен терең астенияға ауысатын аментивті синдром байқалуы 
мүмкін.

Созылыщы ждне созылмалы инфекциялық психоздарға мыналар тән: 
амнестикалық корсаков синдромы (ес бұзылыстарының біртіндеп қалпына 
келуі үрдісімен), галлюцинациялық-параноидты синдром, формальды ашық 
сана фонындағы кататоно-гебефрендік синдромдар. Соңғы екі синдром сол 
сәтте шизофрения симптоматикасынан қиын ажыратылады. Бұл кезде 
шизофренияға тән тұлғалық өзгерістердің (аутизм, тұлғаның эмоциялық 
кедейленуі және т.б.) немесе инфекциялық психоздарға (эмоционалды 
лабильділік, ес бұзылысы және т.б.) тән тұлғалық өзгерістердің дифференциалды- 
диагностикалық мәні жоғары. Мұнда барлық симптомдардың кешендерін, 
сонымен қатар диагностика үшін маңызды серологиялық және басқа да 
зертханалық мәліметтерді де ескеру қажет.

Ми тіні мен оның қабықтарының тікелей зақымдалуына байланысты пайда 
болған инфекциялар кезінде (нейротропты инфекциялар: құтыру, эпидемиялық 
кенелік және жапондық масалық энцефалиті, менингит), жедел кезеңнің 
келесідей клиникалық көрінісі бақыланады: қатты бас ауыруы жиі, жиі құсу, 
шүйде бұлшықеттерінің ригидтілігі және басқа да неврологиялық симптомдар 
фонында (Керниг симптомы, диплопия, птоз, сөйлеудің бұзылуы, парездер, 
диэнцефальды синдром белгілері және т.б.) есеңгіреу, сананың онейроидты 
күңгірттенуі (қиял тәрізді), сандырақтық және галлюцинарторлы бұзылыстармен 
бірге қимылдық қозу дамиды.

Энцефалит кезінде психоорганикалық синдром симптомдары байқалады. Есте 
сақтау қабілеті және интеллектуалды өнімділік төмендеп, психикалық 
үрдістердің, әсіресе, интеллектуалды үрдістердің инерттілігі, белсенді зейіннің 
ауысуының қиындауы және оның тарылуы, аса лабильділік және ұстамсыздықпен 
эмоциялық-еріктік бұзылыстар байқалады. Психоорганикалық синдром жиі



Этиологиясы және патогенезі 291

созылмалы регредиентті ағымды болады. Энцефалит кезіндегі психикалык 
бұзылыстар неврологиялык бұзылыстармен бірге жүреді. Әдетте, табанды және 
күшті бас ауырулары, аяк-колдардың орталыктык және перифериялык салда- 
ры мен парездері, гиперкинетикалык бұзылыстар, сөйлеудің және бас-ми 
жүйкесі кызметінің бұзылысы, эпилептиформды ұстамалар байкалады. Дене 
кызуы жиі өте жоғары көрсеткіштерге дейін көтеріледі (39-40 °C). Вазовегетативті 
бұзылыстар байкалады (артериалдык кысымның тербелістері, гипергидроз).

Инфекциялык психоздар созылмалы ағыммен жүргенде, олардың 
клиникасындағы психикалык бұзылыстардың әркилылығы органикалык син
дром типтес тұлғалык өзгерістерге алып келеді.

ЖИТС (журе пайда болған иммунды тапшылъщ синдромы) кезіндегі психикалыц 
бузылыстар. Ж И ТС-тің клиникалык көрінісінде осы дерттің баска да 
көріністерімен катар диагностика, емдеу және жүргізу тактикасы үшін маңызды 
болып табылатын психикалык бұзылыстардың ерекше орны бар.

ЖИТС-пен ауыратын наукастардың преморбидтік тұлғалык ерекшеліктері 
жиі психопатиялык айрыкшалыкпен сипатталады, олардың ішінде жиі 
истериялык тұлға ерекшеліктері байкалады (мәнерлілікпен, мимикасы мен 
жестерінің театралдылығымен). Әр түрлі сексуальды бұрмаланыстар байкалады. 
ЖИТС-ті жұктыру факті жөніндегі акпаратты әдетте наукастар сәйкес баға- 
ламайды, айкын реакгивті психопатологиялык күйлер бакыланбаған.

ЖИТС-пен наукастанудың алғашкы кезеңдерінде инфекцияның соматикалык 
көріністерінің пайда болуымен катар, зейін жинактау, есте сактаудың киындауы 
және эмоционалды тұраксыздык сиякты бұзылыстар көрінетін неврастения 
тәрізді синдром жиі байкалады.

Ал, ауру дамуының соңғы сатыларында амнестикалык бұзылыстар айкынырак 
бола бастайды. Бұл фиксациялык амнезияны еске түсіреді, өткен өмірінің 
окиғаларына катысты ес сакталған, өзіне сыни көзкарас төмендеген, өз мүм- 
кіндіктері мен жеке басын асыра бағалау тенденциясы бар аса бағалы идеялар 
пайда болады. Ойлау байымдылыкка бейімделеді. Эмоциялык ұстамсыздык 
байкалады.

Клиникалык психопатологиялык көрінісі динамизммен, психикалык 
жағдайының уакытша жаксаруы кезеңдерімен ерекшеленеді, бірак аурудың 
дамуы мен үдеуіне байланысты психикалык бұзылыстар айкын психоорганикалык 
синдром дәрежесіне дейін жетеді.

ЭТИОЛОГИЯСЫ ЖӘНЕ ПАТОГЕНЕЗІ
Инфекциялык психоз кезіндегі клиникалык көріністер наукастың жеке 

ерекшеліктеріне, оның экзогендік зияндылыктарға жауап беру кабілетіне бай- 
ланысты.

Әр түрлі инфекциялык аурулар кезінде психикалык бұзылыстардыщ 
патогенезі бірдей емес. Жедел инфекция кезінде нейрондардың дегенеративті 
өзгерістерімен жүретін психикалык энцефалопатия көрінісінде байкалатын 
созылмалы инфекциялар кезінде гемо және ликвородинамика бұзылыстарымен 
жүретін кан тамырлар патологиясының маңызы зор.
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И.В. Давыдовтың инфекциялар жөніндегі жалпы патологиялық іліміне 
сүйеніп, инфекциялық психоздардың негізгі патогенетикалық зандылықтарын 
түсінуге болады. Осы ілім бойынша, инфекциялық үрдістің табиғаттағы әрбір 
құбылыс тәрізді белгілі сатысы бар және ағымы циклді болады. Оның жеке 
сатыларының клинико-анатомиялық синдромдары ағзаның иммунологиялық 
жағдайының алмасуымен байланысты. Инфекция дамуының шыңында ағзаның 
спецификалық емес сипаттағы (қызба, астения және т.б.) жалпы типті реак- 
циялар түріндегі аса сезімталдығы байқалады. Олар инфекция типіне, ағзаның 
нақты ерекшеліктеріне байланысты белгілі бір психопатологиялық синдром- 
дармен, осы синдромдардың әрқайсысына тән даму қарқынымен, пайда болу 
мерзімі мен ұзақтығына байланысты көрініс береді.

Инфекциялық аурулар кезінде дезинтоксикациялық терапиямен бірге (по- 
лиглюкин, реополиглюкин) негізгі ауруды емдеу, витаминотерапия жүргізіледі. 
Қозу немесе сана күңгірттенуімен сипатталатын жедел психоз жағдайында 
транквилизаторларды (седуксен б/е. 0,01—0,015 грамнан тәулігіне 3—4 рет), ал 
қозу жағдайы күшейгенде — галоперидол (0,005—0,01 г тәулігіне 2—3 рет б/е) 
тағайындалады.

Галлюцинарторлы-параноидты синдром кезінде нейролептиктерді 
тағайындау ұсынылады.

Амнестикалық синдром мен басқа да психоорганикалық бұзылыстарда 
ноотропил (пирацетам) (тәулігіне 0,4 г-нан 2—4 г-ға дейін), аминолон (тәулігіне 
2—3 г ) /тәулі гіне 0,02—0,025 г), дәрумендер тағайын- 
даған

ЕМІ



ХХ Тарау 
МИ МЕРЕЗІ ЖӘНЕ ҮДЕМЕЛІ САЛДАНУ 

КЕЗІНДЕГІ ПСИХИКАЛЫҚ БҰЗЫЛЫСТАР

Мидың мерездік закымдануы нәтижесінде психикалык бұзылыстар аурудың 
әр түрлі сатыларында әр түрлі психопатологиялык синдромдармен байкалады 
және үдемелі ағым үрдісімен жүреді.

Нейромерез кезінде ми мерезі (ми кан тамырлары мен кабыктарының бірінші 
ретгік закымдануы) және үдемелі салдануды (мидың бірінші ретгік закымдалуы) 
жеке нозологиялык формалар ретінде бөледі. Ми мерезі де, үдемелі салдану да 
бозғылт спирохетамен закымдалу нәтижесінде туады, бірак олар аурудың 
басталған уакытына, патологиялык үрдістің сипаты мен орналаскан жеріне, 
сонымен бірге клиникалык көрінісі бойынша күрт ерекшеленеді.

Соңғы кездерде үдемелі салдану өте жиі кездеседі.
Өткен ғасырдың ортасында Г. Вирхов нейромерез кезіндегі патогистологиялык 

өзгерістерді атап өткеннен кейін, бұл аурудың клиникалык сипаттамасы да 
пайда болды. ОЖЖ-де бозғылт спирохеталар табылған соң (Х. Ногуши) бас 
миының мерезі кезіндегі жүйкетік және психикалык бұзылыстар этиологиясының 
бірлігі жөніндегі ілім дами бастады.

Бас ми мерезінің психопатологиялык синдромдары мен симптомдары 
аныкталып, сипатталуына байланысты Ф. Жоллидщ (1901) мерез кезінде 
бакыланбайтын және пайда болмайтын психикалык бұзылыстардың формасы 
жок деп айтуына негіз болды.

Мерезді және осы ауру кезіндегі психикалык бұзылыстарды зерттеу мен 
емдеудегі жетістіктерге карамастан, соңғы жылдарда мерезбен ауыру жиілігі 
артуда.

МИ М ЕРЕЗІ КЕЗІНДЕГІ ПСИХИКАЛЫҚ БҰЗЫЛЫ СТАР
Ми мерезінің психопатологиялык көрінісі әр түрлі және ағза реактивтілігіне, 

ауру сатысына, локализациясына, патологиялык үрдістің таралуына байланысты.
Ми мерезінде болатын психикалык бұзылыстар мидың баска органикалык 

аурулары кезіндегі патологиялык симпгомдармен ұксас болады, оларға: энце
фалит, менингит, ісіктер, тамыр аурулары жатады. Осы ауруларды есепке ала 
отырып, мерезді диагностикалау және баска аурулардан ажырату кезінде 
неврологиялык симптомдарға және серологиялык зерттеу нәтижесіне көп көңіл 
бөлінеді.

Мерездің I—II сатысындағы кең таралған психопатологиялык синдромға 
неврозтәрізді (мерездік неврастения) синдром жатады, бұл кезде невроздык,
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ипохондриялық және депрессивті бұзылыстар анықталады. Бұл жағдайда аса 
тітіркенгіштік, эмоциялық лабильділік, жиі бас ауырулары, ес нашарлауы, 
еңбекке қабілеттің төмендеуі тәрізді смптомдар басым болады. Біртіндеп лаку- 
нарлы ақылкемдігі қалыптасады.

Бұл психикалық бұзылыстарға қарашық симптомы қосылады (жарыққа 
реакциясы төмендейді). Бас-ми жүйкелерінің патологиясы, менингеальды 
симптомдар, эпилептиформды ұстамалар пайда болады. Вассерман реакци- 
ясы қанда әрқашан және жұлын сұйықтығында үнемі емес оң мәнді, шама- 
лы плеоцитоз, глобулин реакциясы оң мәнді, Ланге реакциясы кезінде 
патологиялық қисық (алғашқы 3—5 түтікшедегі сұйықтық түсінің өзгеруі 
«мерездік тісше» 112321110000, 5—7 түтікшедегі «менингиттік қисық» 
003456631100) анықталады.

Мерездің II—III сатысына басты симптомдарына қарай жіктелетін психоздар 
тән. Галлюцинаторлы-параноидты, псевдопаралитикалық синдромдармен және 
делириозды тип бойынша сана күңгірттенуімен байланысты мерездік психоз- 
дарды ажыратады.

Ми мерезі кезіндегі галлюцинаторлы-параноидты синдром жиі есту галлю- 
цинацияларының пайда болуымен басталады: науқас өзінің тарапына балағат 
сөздер, кемсітулер, жиі жәбірлеуші сексуальды сөгістер естиді, көп ұзамай 
науқастар бұл дауыстарға сыни көзқарасын жоғалтады, өзін кісі өлтіретіндер, 
ұрылар және т.б. аңдып жүр деп есептейді.

Галлюцинаторлы-параноидты синдром фонында қозу жағдайымен бұзылған 
сана эпизодтары бақылануы мүмкін.

Ми мерезі кезіндегі галлюцинаторлы-параноидты синдромды алкогольдік 
психоздан, шизофрения тәрізді синдромдардан ажырату керек.

Ми мерезі кезінде сандырақ пен галлюцинация қарапайым мазмұнда болады, 
эмоционалды компонентпен байланысқан, тұлғаның органикалық өзгерістері 
фонында дамиды, ал шизофрения кезінде олар абстрактылы, тұлғаның эмоци- 
оналды кедейлену белгілері, ойлау бұзылысы бақыланады. Алкогольдік психоз 
кезінде тұлғаның алкогольді тип бойынша өзгерістері байқалады.

Мерез үрдісінде әрқашан мерездің соматикалық және неврологиялық 
белгілері және лабораториялық зерттеулердің сәйкес мәліметтері болады.

Псевдопаралитикалық синдром кезінде органикалық тип бойынша ақыл 
кемдігі фонында бейғам көңіл-күй басым болады, науқастар эйфория күйінде, 
әр түрлі фантастикалық сипаттағы ұлылық сандырақтық идеяларын айтуы 
мүмкін.

Этиология, патогенез және патоморфологиялық өзгерістер
Клиникалық көріністердің әр түрлілігі патологиялық үрдістің ерекшелігіне, 

оның орналасуына және таралуына, жұқтыру кезінің ұзақтығына, мерездік 
инфекцияның айқындығына, организмнің преморбидтік ерекшелігіне тәуелді 
болады. Мерездік психоздарды патоморфологиялық зерттеуде кіші калибрлі 
қан тамырлардың зақымдануының басымдығы анықталды.

Созылмалы патоморфологиялық өзгерістер фонында ми тамырлары мен 
қабықтарында қабыну үрдісінің белгілері байқалады. Патохимиялық әдістермен
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бас миындағы көмірсу алмасу (мукополисахаридтер) бұзылысы аныкталады. 
Ми мерезінің дөрекі ошактык бұзылыстары жок формаларында психикалык 
(психотикалык) бұзылыстар жиі болады.

Бас миының патоморфологиялык өзгерістерінің әр түрлілігін көп және 
әр түрлі көлемді болуы мүмкін мерездік гуммалармен, минингитке және 
облитерацияланған эндоартерит көрінісімен кан тамырлар закымдануына әкелуі 
мүмкін диффузды кабыну үрдісімен байланыстыруға болады.

Емі
Ми мерезі кезінде арнайы терапия жүргізіледі. Бас миының мерезі табылған 

наукастардың барлығы психиатриялык ауруханаға жолданады.
Ми мерезінің негізгі және кең тараған ем әдісі пенициллинотерапия (емдеу 

курсына 12 000 000 ЕД кем емес). Емнің бірнеше курсы жүргізіледі. Қайталамалы 
курс кезінде пенициллиннің ұзак әсер ететін түрлері — экмоновоциллин 
300 000 ЕД-дан тәулігіне 2 рет бұлшыкетке жіберген тиімді.

Емді йод және висмут препараттарымен коса жүргізеді. Бір курска 40 г био- 
хинол тағайындалады. Бұл препараттарды дәрумендермен, әсіресе, В тобы 
дәрумендерімен үйлестіріп колданады және де жалпы куаттандырушы ем 
жүргізіледі.

Психикалык бұзылыстары бар наукастарды емдеуде басты синдромға бай- 
ланысты психотропты дәрілер колданылады.

Ем аякталғаннан кейін еңбек сараптамасын жүргізгенде, наукастар шектеулі 
еңбекке кабілетті деп танылады, деменция дамыған жағдайда — еңбекке 
кабілетсіз деп танылады.

Психикалык және неврологиялык бұзылыстар айкын көрініс бермеген 
наукастарға соттык-психиатриялык сараптама корытындысы аурудың барлык 
белгілерін есепке ала отырып, индивидуалды шығарылады, деменция және 
психикалык бұзылыстар дамыған наукастар кабілетсіз деп танылып, мәжбүрлік 
емге жолданады.

ҮДЕМЕЛІ САЛДАНУ КЕЗІНДЕГІ 
ПСИХИКАЛЫҚ БҰЗЫЛЫ СТАР

Үдемелі салдану мерезбен наукастанғандардың 1-5%-да мерезбен ауырғаннан 
кейін 10-12 жылдан соң көрінеді және жылдам үдейтін тотальды акыл кем- 
дігімен, неврологиялык бұзылыстармен, кан мен ликвордағы серологиялык 
реакциялармен сипатталады. Аурудың бастапкы, ортаңғы, соңғы сатылары 
бөлінеді.

Бастапкы сатыда церебрастениялык симптоматика пайда болып, белсенді түрде 
үдейді, сөйлеу, оның артикуляциясы, каркыны бұзылады. Ортаңғы саты акыл 
кемдігінің үдеуімен, тұлғаның дөрекіленуімен, сынның, коршаған ортаны дұрыс 
кабылдаудың төмендеуімен, ес нашарлауымен, бейғам көңіл-күймен сипатталады.

Біртіндеп тұлға өзгерісі мен зият (интеллект) кұлдырауының барлык белгілері 
көрініс береді.
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Үдемелі салданудың соңғы сатысы (маразматикалық сатысы) психикалық 
қызметтің толық ыдырауымен, толық қорғансыздықпен, физикалық маразммен 
сипатталады. Қазіргі кезде заманауи ем қолдану нәтижесінде дертті көріністер 
маразм дәрежесіне дейін жетпейді.

Үстемдік ететін психопаталогиялық синдромға байланысты үдемелі салдану 
төмендегідей жиі кездесетін формаларға бөлінеді: дементті — сандырақсыз 
және психомоторлы қозусыз үдемелі ақыл кемдігі, депрессивті — өзін-өзі кінәлау 
және соңына түсу сандырағымен көңіл-күйдің төмендеуі; экспансивті — эйфо
рия құбылыстарымен, конфабуляциялармен, ауқымды ұлылық сандырағымен. 
Арджил—Робертсон симптомы тән конвергенция мен аккомодацияға реакци
ясы бар қарашықтардың жарыққа реакциясының болмауы. Бұнымен қатар көз 
қарашықтарының біркелкі болмауы, птоз, аз қозғалмалы, көмескі мимика, 
мұрын астынан шыққандай сөз, сөз артикуляциясы (жылдам сөйлей алмайды), 
жазу, жүріс бұзылысы байқалады.

Арнайы серологиялық реакциялар: қан және жұлын сұйықтығындағы Вас
серман реакциясы әрдайым оң болады (әдетте сұйылтылғанның өзінде 2:10). 
Жұлын сұйықтығында жасушалар санының жоғарылағаны (плеоцитоз), оң 
глобулиндік реакциялар (Нонне—Апельттің, Панди, Вейхбродт реакциясы), 
пробиркалар түсінің паралитикалық қисық типтес өзгерісі бар жұлын 
сұйықтығындағы коллоидты реакция (Ланге реакциясы).

Науқас 59 жаста. Психикалық аурулармен тұқым қуалау ауырлығы жоқ. Өсуі 
мен дамуы жағынан құрдастарынан артта қалмаған. Мінез-құлқы бойынша тіл 
табысқыш, лидерлікке ынталы болды. Мектепке 8 жасынан барған. Жақсы 
оқып, оқуға, музыкаға қабілетгілігі байқалған. 1941 ж. 10-класты аяқтап, соғысқа 
аттанып кеткен. 1945 ж. демобилизациядан кейін цирктік училищені аяқтап, 
циркте 25 жыл әуе гимнасты болып жұмыс істеген. Шет елдерге шығып тұрды. 
25 жыл бойы бір әйелмен жақын қатынаста болып, ол қайтыс болғанда қатты 
қайғырған. Кездейсоқ жыныстық қатынастары болған. Мерез жұқтырған мерзімі 
туралы дәл мәліметтер жоқ.

52 жасында мінезі бірден өзгеріп, анасына бұрынғы жақындығы жоғалып, 
суық қатынас қалыптасқан. Өзімшіл, тітіркенгіш болып, басының жиі 
ауыратындығын, тез шаршағыштықты байқап, түнгі ұйқысы нашарлаған. 
Стационарға түсерден 1 жыл бұрын (58 жасында) іс сапарға шыққан, онда өзінің 
қызметтестерімен керісу жағдайынан кейін ауруханаға қайтадан жатқызылды. 
Іс сапардан мерзімінен бұрын оралды. Сылбыр, жыламсырағыш, өзгеріп, едәуір 
салмақ жоғалтқан. Сөзі түсініксіздеу, кейде мас адамның сөйлеуін еске түсіреді, 
артынан сөйлеу бұзылыстары күшейе түсті. Оқи алмады. Үнемі бас ауыруына 
және тершеңдікке шағымдар айта бастады. Күн бойында болған оқиғаларды 
қиындықпен еске түсіреді. Ауыруы үдей бастайды. Көңілі бейғам және 
жыламсырағыш болып кетті. Мағынасы жоқ сұрақтарды қойып, өзі қойған 
сұрақтардың мәнін түсіне алмады. Сұрақтарға сәйкесінше жауап бере алмайды. 
Көшеде айналадағылар оны мас адам деп санаған. Өзі бөтен адамдардың пайдаға 
асыра алмайтын заттарын алып кететін болды. Туыстарын танымай, өзін-өзі 
күтуді қойды. Стационарға жатардың алдында үйінен кетіп қалып, мас адам 
деп танылып, милицияға түскен. Апасын танымай, қайда тұрғанын түсінбеді.
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Өзін атакты әскер басшысы деп мәлімдеді. Осындай жағдайда психиатриялык 
ауруханаға жаткызылды.

Психикалык жағдайы: наукас салак, жүрісі сенімсіз, теңселіп жүреді, асығыс, 
үнемі бір нәрселерді сыбырлап айтады. Ауруханада жатканын түсінеді. Жылды 
дұрыс атайды, бірак ай мен күнін атай алмайды. Дауыстап сөйлейді, дизартри- 
ялы. Өзіне бағытталған сөзді күтпестен, спонтанды, көп сөйлейді. Сөз коры 
шектелген, аграмматикалы. Қойылған сұрактарға жалпы алғанда дұрыс, бірак 
зейінін аудартып барып, кеш жауап береді. Берілген мәтіндерді дұрыс оки 
алмайды. Өзінің фамилиясын киыншылыкпен, катемен жазады. Өзін атакты 
колбасшы деп санайды. Қытайда, Америкада және Жапонияда соғыскандығын 
әңгімелейді. Дәрігерден өзінің кұжаттарын алып келуін сұрайды. Алаңдағыш. 
Бұрын болған жағдайларды еске жаксы түсіреді. Жакында болған окиғаларды 
есіне нашар сактайды. Әңгіме мазмұнын карай өзгеріп отыратын аффект 
тұраксыздығы байкалады. Кейде эйфориялы, кейде жабыркаулы, кейде 
жасаурағыш. Клиникада болған күндерінде кимылдык козу жағдайы байкалды, 
асығыс біреуді іздеп жүреді. Өз жағдайына сыни көзкарас жок. Өз тағдырына 
немкұрайлы карайды.

Неврологиялык жағдайы: карашыктары бірдей емес, жарыкка реакциясы 
нашар. Конвергенциясы әлсіреген. Мұрын, ерін кыртысының жазылғандығы 
байкалады. Көзін жапкан кезде кабактары дірілдейді. Тізе рефлекстері күшейген. 
Ромберг позасында теңселеді. Зертханалык мәліметтері: кандағы Вассермен 
реакциясы оң — 4+. Жұлын сұйыктығы: Нонне-Аппельт, Панди, Вейхброд 
реакциялары оң мәнді, Вассерман реакциясы — 4+. Цитоз — 35/3. Нәруыз — 
9,9 г/л. Панге реакциясы — 777766432211.

Диагноз: үдемелі салдану, экспансивті формасы.

Этиологиясы, патогенезі және патоморфологиялық өзгерістер
Үдемелі салданудың мерездік этиологиясының дәлелі клиникалык және 

зертханалык мәліметтер болып табылады. Х. Ногуши 1913 ж. үдемелі салда- 
нумен ауыратын наукастың миынан бозғылт спирохеталарды тапкан. Бірак 
жоғарыда айтылғандай бұл дертпен мерезге шалдыккандардың 1-1,5 пайызы 
ғана ауырады. Үдемелі салдану пайда болуы үшін организмде бозғылт 
спирохеталардың болуымен катар мәні әлі күнге дейін аныкталмаған біркатар 
косымша патогендік факторлар кажет. Қолайсыз сырткы факторлар ішінде 
ағзаның инфекцияға төзімділігін төмендететін алкоголь, бас-ми жаракаттарына 
және баска да факторларға үлкен рөл беріледі. Алайда, бұл болжамдар дәлел- 
денбеген.

Үдемелі салдану кезінде эктодермальды тін (жүйке паренхимасы) және 
сондай-ак мезодерманың да (жұмсак ми кабығы мен кантамырларындағы 
кабыну үрдістері) алғашкы ретті закымдалуы байкалады. Осылайша үдемелі 
салдану тек мезодерма закымдалуымен жүретін ми мерезінен ерекшеленеді.

Үдемелі салданудың өзіне тән морфологиялык белгілеріне ми салмағының 
азаюы, ми иірімдерінің айкын атрофиясы, ми кабығының калыңдауы мен 
фиброздануы (лептоменингит), мидың ішкі және сырткы шемені, мидың IV ка- 
рыншасының эпендимиті жатады.
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Бас миының маңдай бөлімі қыртысының зақымдануы тән.
Жүйке жасушаларының айқын дистрофиялық өзгерістері (бүрісуі, атрофи- 

ясы, архитектоникасының өзгеруімен қыртыстың босауы) байқалады. Арнайы 
бояумен бояғанда ми затынан спирохеталарды көруге болады. Ауыр ағымды 
формасында немесе үрдістің өршуі кезеңінде спирохеталар колониясы, күрт 
өзгерген миелин талшықтары кездеседі. Қабыну ошақтары, гиалинді жасуша- 
лардан тұратын глиозды түйіндер түзіледі.

Сонымен, үдемелі салдануды морфологиялық өзгерістеріне қарап лептоме- 
нингоэнцефалит деп қарастыруға болады.

Емі және сараптамасы
Ағзаның қорғаныс күштерін белсендендіруге бағытталған шаралар 

қолданылмаса, әдетте, спецификалық ем әдістері тиімді болмайды. Сондықтан 
мына негізгі принциптерге сүйену керек:

1) спецификалы терапияның массивтілігі;
2) оны жалпы иммунологиялық реактивтілікті көтеретін әдістермен бірге 

қолдану.
1917 ж. В. Яурегг үдемелі салдануды маляриямен емдеуді ұсынды. Артынан 

көптеген онжылдықтар бойында спецификалық емнің бірінші курсына үш 
күндік малярия екпесі жасалды. 5—10 ұстамадан кейін малярияны хининмен 
басып отырды. Қазіргі кезде пиротерапия қолданылады. Жоғары температура- 
ны сульфозин (шабдалы, зәйтүн немесе вазелин майындағы стерильді
1—2 пайыздық күкірт ерітіндісі) немесе пирогенал енгізу арқылы шақырады, 
ем курсы 38—39 °C кем емес температуралық реакциямен 10—12 инъекция. 
Артынан бийохинолмен бірге пенициллинмен арнайы терапия жүргізіледі.

Пенициллинмен 8—10 ем курсы ұсынылады (орташа есеппен курсқа 
14 млн ЕД). Курстар арасындағы үзілістер У айдан 2 айға дейін. Пеницилли
нотерапия ортасында бийохинол қосады, 2 г-нан күн ара б/е, ем курсына 40 г.

Спецификалық ем фонында науқастың психикалық күйін ескере отырып, 
психотропты препараттар қолданылады және міндетті түрде витаминотерапия, 
ноотроптар тағайындау керек.

Науқастардың еңбекке қабілеттілігі емнен кейін әр түрлі болады — оның 
толық орнына келуі немесе тұрақты жоғалуы мүмкін. Сот-психиатриялық 
тәжірибеде үдемелі салданумен ауыратын науқастардың сараптамасында 
қабілеттілік мәселесін шешуде қиындықтар дерттің алғашқы сатысында пайда 
болады. Үдемелі салданумен сырқат науқастар қабілетсіз болып танылады.



ХХІ Тарау 
СОМАТИКАЛЫҚ АУРУЛАР МЕН 

ЭНДОКРИНОПАТИЯЛАР КЕЗІНДЕГІ 
ПСИХИКАЛЫҚ БҰЗЫЛЫСТАР

Соматикалыц бузылыстар және эндокринопатиялар кезіндегі психикалык 
бұзылыстар клиникалык көріністеріне байланысты әр түрлі — жеңіл асте- 
ниялык жағдайлардан айкын психоздар мен акыл кемдігіне дейінгі аралыкта 
болады.

Соматогенді психоздар соматикалык аурулар ағымының әр түрлі кезеңінде 
дамиды. Соматогенді психоздар патогенезінде бірнеше факторлар, соның ішінде 
накты аурудың ағымы және ауырлык дәрежесі де маңызды болып табылады. 
Бұл кезде гипоксияға, гиперсенсибилизацияға, «өзгерген негіз» фонындағы 
(экзогениялардан кейін, әсіресе, бас-ми жаракаттарынан кейін, интоксикаци- 
ялар және т.б. кейінгі) тамырлык және вегетативтік өзгерістерге үлкен мән 
беріледі.

Тұрғындардың жалпы иммунизациясы және оның ағза реакгивтілігіне әсері, 
соматикалык аурулар мен соматогенді психоздарды емдеудегі жетістікгер айкын 
жедел психотикалык формаларының азаюына және созылыңкы баяу үдемелі 
формаларыныщ көбеюіне әкелді. Аурудың клиникалык ерекшеліктерінщ 
өзгерістері (патоморфоз) соматикалык аурулар кезіндегі психикалык 
бұзылыстардың 2У есе азаюымен көрінді. Бір уакытта осы аурулар ағымы 
формаларының сандык аракатынасы өзгерді. Жеке соматогенді психоздардың 
(мысалы, аментивті жағдайлардың) және психоз дәрежесіне жетпейтін 
психикалык бұзылыстардың кездесуі азайды.

Соматогенді психоздар кезіндегі психопатологиялык симптоматиканың даму 
стериотипі астениялык бұзылыстардың басталуымен сипатталады, сонан соң 
симптоматика психотикалык көріністермен және эндоформды «ауыспалы» 
синдромдармен алмасады. Психоздардың нәтижесі — сауығу немесе 
психоорганикалык синдромның дамуы болып табылады.

СОМАТИКАЛЫҚ АУРУЛАР КЕЗІНДЕГІ 
ПСИХИКАЛЫҚ БҰЗЫ ЛЫ СТАР

Психикалык бұзылыстар жиі кездесетін соматикалык ауруларға жүрек, бауыр, 
бүйрек аурулары, өкпе кабынуы, ойык жара аурулары, сирек кездесетіндерге — 
пернициозды анемия, алиментарлы дистрофия, авитаминоздар, операциядан 
кейінгі психоздар жатады.
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Созылмалы соматикалық аурулар кезінде тұлға патологиясы белгілері 
көрінеді, ал жедел және жеделдеу кезеңдерінде психикалық өзгерістер өзіндік 
ерекшеліктері бар тұлғалық реакциялармен шектеледі.

Әр түрлі соматикалық аурулардағы басты психопатологиялық симптомо- 
комлекс астениялық синдром болып табылады. Бұл синдром әлсіздікпен, тез 
шаршаумен, тітіркенгіштікпен және айқын вегетативті бұзылыстармен сипат- 
талады. Кейбір жағдайларда астениялық синдромға фобиялық, ипохондриялық, 
апатиялық, истериялық және басқа да бұзылыстар қосылады. Кейде алдыңғы 
қатарға фобиялық синдром шығады. Мұндай науқастарға тән қорқыныш тұрақты, 
зардапты болып келеді, өз денсаулығы, болашағы үшін, әсіресе, хирургиялық 
операциялар, күрделі құралдық зерттеулер алдында үрей туады. Науқастарда 
кардио немесе канцерофобиялық синдром жиі дамиды. Жүрек-өкпе патоло- 
гиясы бар науқастарда гипоксия жағдайында наркоздан кейін эйфория 
байқалады. Эйфория адекватсыз жоғары көңіл-күймен, сынның төмендеуімен, 
психикалық қызмет өнімділігінің жоғалуымен байқалады.

Соматогенді психоздар кезіндегі басты синдром сана куңгірттенуі (көбіне 
делириозды, аментивті, сирек қарауытқан күңгірттену жағдайы) болып табы
лады. Бұл психоздар ешқандай айқын психикалық бұзылыссыз жедел, аяқ 
астынан дамиды немесе астениялық невроз тәрізді, аффективті бұзылыстар 
фонында (делирий, аменция) дамиды. Жедел психоздар 2—3 күнге созылады, 
соматикалық аурулардың жайлы ағымында астениялық жағдайға ауысады. Олар 
сонымен қатар депрессивті, галлюцинаторлы-параноидты синдромдардың, 
апатиялық ступордың клиникалық көріністері кездесетін созылмалы психозға 
ауысуы мүмкін.

Депрессивті, депрессивті-параноидты синдромдар өкпенің ауыр ауруларын- 
да, созылмалы ағымындағы және қажуға алып келетін ішкі мүшелердің қатерлі 
ісіктері мен басқа да ауруларында кейде галлюцинаторлы синдроммен бірге 
(жиі тектильді галлюцинациялар) кездеседі.

Соматогенді психоздардан кейін психоорганикалық синдром дамуы мүмкін. 
Бұл симптомокемен көріністері уақыт өте басылады. Психоорганикалық 
синдромның клиникалық көрінісі интеллектінің қарқындылық дәрежесінің 
әр түрлі бұзылыстарымен, өз жағдайына сыни көзқарастың төмендеуімен, 
аффективті лабильділікпен көрінеді. Бұл жағдайдың айқын дәрежесінде 
аспонтандылық, өзіне және өзін қоршаған ортаға немқұрайлылық, едәуір 
мнестико-интеллектуальды бұзылыстар байқалады.

Жүрек патологиясы бар науқастар арасында психоздар жиі миокард инфар- 
ктымен ауыратын науқастарда кездеседі. Бұл психоздардың хабаршы белгілеріне 
үрей, өлімнен қорқу сезімімен жүретін аффективті бұзылыстар, қозғалыстық 
қозу элементтері, вегетативті және цереброваскулярлы бұзылыстар жатады. 
Психоз хабаршыларының ішінде эйфория, ұйқы бұзылысы, гипногогиялық 
галлюцинацияларға сипаттама берілген. Бұндай науқастардың жүріс-тұрысы 
мен режимінің бұзылысы олардың соматикалық жағдайларын нашарлатады 
және қайғылы жағдайға әкеп соқтырады. Психоздар миокард инфарктының 
бірінші аптасында жиі пайда болады.
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Миокард инфарктісі кезінде пайда болатын психоздардың негізгі пато- 
генетикалык факторлары инфарктінің ыдырау өнімдерімен интоксикация, 
гемодинамика бұзылысы, соның ішінде, церебральды гемодинамика бұзы- 
лысы, жүрек кызметінің бұзылысы нәтижесіндегі гипоксия болып табы- 
лады.

Миокард инфарктісі кезіндегі психоз синдромдарының жиі кездесетіні сана 
бузылысы, оның делириозды тип бойынша бұзылуы болып табылады. Наукастар 
коркыныш үрей, сезінеді, орын және уакыт бойынша бағдарлары бұзылған, 
галлюцинациялар (көру және есту) пайда болады. Наукастар козған жағдайда, 
бір жакка талпынып тұрады, сын жок. Бұл психоздың ұзактығы бірнеше күннен 
аспайды.

Әдетте үрей сезімі бар депрессия жағдайы: наукастар жабыркаулы, өзінің 
емделіп шығатынына сенбейді, интеллектуалды және козғалыстык тежелу, 
ипохондриялык күйзелістерге бейімділік, түнгі уакыттағы коркыныштар, ерте 
оянулар және үрей байкалады.

Миокард инфарктісі кезіндегі үрдіспен тығыз байланысты жедел кезеңнің 
психикалык бұзылыстары жоғалғаннан кейін, кардиофобия типі бойынша 
невроздык реакциялар, тұракты астениялык жағдайлар пайда болады. Осыларға 
байланысты миокард инфаркгімен ауыратын наукастардың еңбекке кабілетсіздігі 
аныкталады.

Соматогенді психоз диагностикасында оны шизофрениядан және баска 
эндоформды психоздардан (маниакальды-депрессивті, инвалюционды) ажы
рату кажет болады. Диагностиканың негізгі критерийлері: соматикалык 
аурулар мен соматогенді психоздар арасындағы тығыз байланыс, ауру 
дамуының өзіне тән стереотипі (синдромдардың астениялыктан сана 
бұзылуына ауысуы), айкын астениялык фон және соматогенді патология 
кезіндегі психоздан тұлға үшін жайлы шығу болып табылады. Бұл жеке 
алынған критерийлер дифференциалды диагностикада айтарлыктай накты 
мәлімет бермейді.

Емі және профилактикасы
Соматикалык аурулар кезіндегі психикалык бұзылыстардың емі негізгі 

ауруға бағытталған, кешенді және индивидуалды сипатта болуы керек. Те
рапия патологиялык ошакка әсер етуге, дезинтоксикацияға, сондай-ак 
иммунобиологиялык үрдістерді калыптастыруға бағытталған. Наукастарға, 
әсіресе жедел психоз жағдайындағы наукастарға тәулік бойы катаң меди
циналык бакылауды камтамасыз ету керек. Астениялык және психо- 
органикалык синдромдарда массивті жалпы куаттандырушы терапия, 
дәрумендер және ноотроптар (пирацетам және ноотропил) тағайындалуы 
керек.

Соматогенді психикалык бұзылыстар профилактикасы негізгі ауруды 
уакытында және белсенді емдеу, дезинтоксикациялык терапия және үрей 
жағдайы күшейіп, ұйкы бұзылыстары орын алғанда транквилизаторлар колдану 
шараларынан тұрады.
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ЭНДОКРИНДІ АУРУЛАРДАҒЫ  
ПСИХИКАЛЫҚ БҰЗЫЛЫ СТАР

Эндокринді аурулар кезіндегі психикалык бұзылыстар гуморальды реттеу 
бұзылыстарымен байланысты, олар ішкі секреция бездері функциясыныщ 
бұзылыстары кезінде пайда болады және клиникалык көріністерінің 
полиморфизмімен ерекшеленеді.

Осы аурулар кезіндегі психикалык бұзылыстардың пайда болу механизмі 
гормональды өзгерістермен және оған байланысты зат алмасу, кан тамырлык 
және баска да бұзылыстармен байланысты. Морфологиялык субстракты әр түрлі 
интенсивтіліктегі және таралу дәрежесі тән энцефалопатия болып табылады. 
Шекаралык психикалык бұзылыстар патогенезінде психожаракаттаушы фак- 
торлар әсерімен тығыз байланыс байкалады.

Эндокринді аурулар кезіндегі психика бұзылысының ерекшелігі негізгі 
аурудың ауырлык дәрежесі мен даму сатысына байланысты. Осылайша 
психикалык бұзылыстар мен эндокринді бездер функциясының арасындағы 
байланыс заңдылығы түсіндіріледі, мұның диагностикалык мәні зор.

Эндокринді аурудың бастапкы кезеңінде (Блейлер бойынша «эндокриндік 
психосиндром») психопатия тэрізді синдром бакыланады, бұл жағдайға 
психикалык белсенділіктің әр түрлі дәрежедегі төмендеуі (аса шаршағыштык 
және пассивтілік байкалатын астения жағдайынан апатико-абулиялык 
синдромға дейін) тән.

Инстинкттер мен (жыныстык, тағамдык және т.б.) әуестіктердің күшеюі 
немесе төмендеуі, тұраксыз көңіл-күй байкалады.

Аурудың әрі карай дамуы және ауырлык дәрежесінің үдеуінде психопатия 
тәрізді синдром психоорганикалыкка ауысады, бұл кезде түсіну мен сынның 
дөрекі бұзылыстарымен, эмоциялык сылбырлыкпен және топастыкпен жүретін 
мнестико-интеллектуалды бұзылыстар бакыланады.

Бүкіл эндокринді ауруларға баска синдромның алмасуы мен дамуына негіз 
болып табылатын астениялык синдром тән. Осы фонда ауру дамуының кез- 
келген кезеңінде жедел психоздар дамуы мүмкін, олар әдетте, наукас жағдайы 
ауырлағанда және эндокринді бездер функциясының үдемелі декомпенсаци- 
ясы кезінде дамиды. Кейде олар ешкандай себепсіз пайда болады. Бұл психоз
дар сана күңгірттенуі синдромдарымен көрінеді (аменция, делирий). Депрессивті, 
депрессивті-параноидты синдромдар жэне шизофрения тэрізді симптоматикалар 
басым психоздар байкалуы мүмкін. Аталған психоздардың ағымы созылыңкы 
болуы мүмкін. Уакыт өте психотикалык жағдайлар кайгалануы мүмкін.

Эндокринді аурулар кезіндегі психоздар бүкіл психопатологиялык синдром- 
дармен көрініс беруі мүмкін.

Эндокринді аурулар кезіндегі психоздар жиі органикалык үрдіс көрінісін 
алады, бірак дамуының кейбір сатыларында шизофренияға ұксас болып келеді 
(клиникасы мен созылыңкы ағымы бойынша да «шизофрения тәрізді» болып 
келеді).

Бұл жағдайларда эндокринді аурулармен ауыратын наукастардағы эмо- 
ционалдылыктың сакталуы — олардың ажырату белгісі болып табылады.
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Емі, профилактикасы, сараптама
Эндокринді аурулар кезіндегі психикалық бұзылыстардың емі және про- 

филактикасы соматикалық аурулар кезіндегі психикалық бұзылыстардың еміне 
ұқсас.

Науқастар реадаптациясында басты рөлді психотропты препараттар, пси
хотерапия және орын басушы гормональды терапия атқарады. Эндокринді 
аурулар кезінде психикалық бұзылыстарды басынан өткізген науқастардың 
медициналық және әлеуметтік-еңбектік реабилитациясының тиімділігі мына 
шаралар кешенін уақытында өткізуге байланысты: бұзылған функцияның 
қалыптасуына және орнына келтіруге бағытталған патогенетикалық ем, уақытша 
еңбекке қабілетсіздіктің қажетті мерзімін сақтау, дәрігерлік-кеңестік комиссия 
қорытындысына қарай еңбекке орналастыру.

Эндокринді аурулар және соматогенді психоздар кезіндегі әлеуметтік және 
клиникалық болжам психопатологиялық синдромдардың болуымен ғана 
негізделмейді. Мұндай науқастардың еңбекке жарамдылығы келесі медициналық 
және әлеуметтік факторлармен анықталады: нозологиялық, психотикалық 
синдром сипатымен, тұлғалық өзгеріс дәрежесімен, ем тиімділігімен, кли- 
никалық бұзылыстар динамикасымен.



ХХІІ Тарау 
ҚАН ТАМЫРЛЫҚ АУРУЛАР КЕЗІНДЕГІ 

ПСИХИКАЛЫҚ БҰЗЫЛЫСТАР

Қан тамыр ауруларындағы психикалық бұзылыстар жөніндегі білім қажет- 
телігі, ең алдымен, осындай науқастар санының едәуір артуына байланысты.

Қан тамырлық генезді психикалық бұзылыстар егде жаста жиі кездесетін 
патология формасы болып табылады. 60 жастан кейін ол әрбір бесінші адамда 
анықталады. Қан тамырлық генезді психикалық бұзылыстар арасында шамамен 
4/5 жағдайда психотикалық емес сипаттағы психикалық бұзылыстар байқалады.

ЦЕРЕБРАЛЬДЫ АТЕРО СКЛЕРО З КЕЗІНДЕГІ 
ПСИХИКАЛЫҚ БҰЗЫ ЛЫ СТАР

Церебральды атеросклероздың клиникалық көрінісін сипаттағанда және 
топтастырғанда, церебральды қан тамырлық үрдістің жалпы қалыптасқан даму 
сатыларына сүйену керек. Әр сатыға тән әр түрлі клиникалық (психопатоло- 
гиялық) және морфологиялық ерекшеліктер болады. Церебральды атеро- 
склерозға байланысты үрдістің клиникалық дамуының үш сатысы бар:

•1  — бастапқы саты;
•2  — айқын психикалық бұзылыстар сатысы;
•3  — дементті саты.
Церебральды атеросклероздың 1 сатысының жиі көрінісі неврастения тәрізді 

синдром болып табылады. Бұл жағдайдың негізгі белгілеріне тез шаршағыштық, 
әлсіздік, психикалық үрдістің қажуы, тітіркенгіштік, эмоциялық лабильділік 
жатады. Кейде астениямен байқалатын жеңіл депрессия болады. Басқа 
жағдайларда церебральды атеросклероздың бірінші сатысының көрінісі ретінде 
психопатия тэрізді (тітіркенгіштікпен, тіл табыса алмаушылықпен) немесе 
ипохондриялық (ипохондриялық сипатта шағым айту) синдром көрініс береді. 
Церебральды атеросклероздың бастапқы кезеңінде науқастар бас айналуға, 
құлақтағы шуға, есте сақтаудың нашарлауына шағым айтады.

Церебральды атеросклероздың 2-ші сатысында (айқын психикалық 
бұзылыстар кезеңі) мнестико-интеллектуалды бузылыстар күшейеді: ес едәуір 
нашарлайды (әсіресе осы шақ оқиғаларына), ойлау инертті бола түседі, 
эмоциялық лабильділік күшейеді, боскөңілділік байқалады. Церебральды ате
росклероз гипертониялық аурумен жиі бірге жүреді.

Науқас Е., 68 жаста, түскен кезде тітіркенгіштікке, көңіл-күйінің төмендеуіне, 
ес нашарлауына, тез шаршағыштыққа, зейін шашырандылығына шағымдар 
айтты.
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Шаруалар жанұясында дүниеге келген. Әкесі соғыста кайтыс болған, анасы 
миокард инфарктісінен кайтыс болған. Тұкымдарында психикалык ауруларды 
жокка шығарады. Балалык шағы жөнінде мәлімет жок. Қызылша, скарлатина, 
анемия ауруларымен ауырған. Орташа окыған, 8 сынып және техникумды 
аяктаған. Заводта технолог болып істеген, кейін еңбек және жалакы төлеу 
бөлімінің бастығы болып ауыскан. Жұмысы жоғары психикалык жүктемені 
кажет етеді және аз козғалысты.

25 жасынан бастап бас ауырулары мазалайды, мұрнынан кан кетеді, жүрек 
тұсында колайсыздыкты байкаған. Дәрігерге каралмаған.

27 жасында үйленген, 1 баласы бар. 31 жасында бірінші рет артериялык кан 
кысымы 170-100 мм/сын. бағ. көтерілген. Эпизодты түрде емделген, кан кысымы 
барлык кезде тез төмендеген, бірак көтерілуі кайталанып тұрған және катты бас 
ауыруымен бірге жүретін болған. 36 жасынан бастап басы ауырып, кан кысымы 
көтеріліп жүрегі ауырғандыктан, амбулаторлы жағдайда және стационарлы түрде 
емделген, жыл сайын курортты ем кабылдаған. 41 жасында бірінші рет тез 
шаршағыштык, есте сактау кабілетінің төмендегеніне мән берген, жиі жазып 
алып жүрген, климат өзгерткен, бірак жағдайы жаксармаған, осыдан кейін ол 
ауруханаларда мынадай диагноздармен емделген: гипертониялык ауру, атеро
склероз, жүректің ишемиялык ауруы. Кейінірек шаршағыштык, ес бұзылысы 
күшейген, бас ауыруы күнделікті сипат алған, тітіркенгіштік пайда болған, 
көңіл-күйі төмендеген. Емдеуші дәрігердің ұсынысы бойынша С.С. Корсаков 
атындағы психиатриялык клиникаға каралып, госпитализацияланған, емнен 
кейін жаксы жағдайда шығарылған. Бірак бас ауыруы күнде болған, бірте-бірте 
жағдайы нашарлаған, көңіл-күйі төмендеген. Сол себепті 3 -4  жылда бір рет 
С.С. Корсаков клиникасында ем кабылдап тұрады, әркашан жаксы жағдайда 
шығарылады. 58 жасында кант диабеті диагностикаланған, кандағы глюкоза 
мөлшері 8,8 ммоль/л. Диетамен емделген. 65 жасынан бастап зейнеткер.

Соңғы жылдарда өмір сүру дағдысының алмасуына байланысты (заводта 5 ай 
жұмыс істеген) тез шаршағыштык байкалған, жұмысшыларының есімдерін еске 
сактай алмаған, кұжаттарын жоғалткан. Үйінде тітіркенгіш, көңіл-күйі төмендеген, 
2 кг салмак жоғалгкан. Қанда кант мөлшері көбейген (11,38 ммоль/л). Эндокри- 
нологта емделген. Бірак әлсіздік, бас ауруы, көңіл-күй төмендеуі бәсеңдемеген.

Психикалык жағдайы: наукас контакгіге түседі, уакыт, орын, өзіндік тұлғасы 
бойынша бағдары дұрыс. Қабылдау бұзылыстары байкалмайды. Бұрынғы өткен 
окиғаларды жаксы еске алады. Жакында болғанын есіне түсіре алмайды. Жал
пы көңіл-күйі төмен, аккөңіл, өз өмірі туралы кызыға әңгімелейді, бірак тез 
шаршайды, басым «мүлдем жұмыс істемейді» деп шағым айтады. Уакытының 
көп бөлігін төсекте өткізеді. Терезе алдында отырып кітап окиды. Бірак тез 
шаршайды.

Соматикалык жағдайы: орта бойлы, дене бітімі калыпты. Тері жамылғысы 
таза. Өкпеде везикулярлы тыныс, сырылдар жок. Жүрек тондары кереңделген, 
пульс минутына 84 рет.

Артериялык кысым 140/90 мм/сын.бағ. Асказан-ішек жолдарында 
патологиялык өзгерістер жок. Тәбеті жаксы.

Неврологиялык жағдайы: ОЖЖ закымдалулар жок.
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Көз түбі: көз түбі қан тамырлары иректелген, склерозданған. Лабораториялық 
зерттеулер мәліметі: жалпы қан және зәр анализдері қалыпты. Қанның биохимия- 
лық зерттеуінде: қандағы глюкоза мөлшері 8,8 ммоль/л, холестерин 8,84 ммоль/л.

Диагноз: гипертониялық аурумен бірлескен церебральды атеросклероз, қант 
диабеті.

2-ші сатысында атеросклероздық психоздар жиі көрінеді: депрессивті, па
раноидты, сана күңгірттенуімен жүретін психоздар, галлюциноз. Бұдан басқа 
бұл кезеңде эпилептиформды ұстамалар байқалады, олар басты синдром ретінде 
жүруі мүмкін (эпилептиформды синдром). Церебральды атеросклероздық 
үрдістің даму стереотипі көрсетілген схемаға сәйкес келе бермейді. Церебраль
ды атеросклероздың бастапқы кезещ нщ  клиникалық көріністері әлсіз 
айқындылықта, ал психотикалық бұзылыстар бірден пайда болады.

Айқын психикалық бұзылыстар кезеңінің (психозбен науқастардың 1/3 бө- 
лігінде) жиі көрінісі параноидты синдром болып табылады (церебральды 
атеросклероздың 2-ші сатысы). Бұл науқастар преморбидті кезеңде тұйықтықпен, 
күдікшілдікпен немесе үрейшіл-күмәншіл мінез сипатымен ерекшеленеді. Бұл 
науқастарда жиі психикалық аурулармен тұқым қуалау ауырлығы, анамнезінде 
алкоголизм анықталады. Сандырақ мазмұны әрқилы болып келеді: жиі соңына 
түсу, қызғаныш, уландыру, кейде ипохондриялық, зиян келтіру сандырақтық 
идеялары айтылады. Бұл науқастарда сандырақ созылмалы ағымға бейім. 
Атеросклероздық психоздар ішінен депрессия сирек кездеседі. Алғашқы кезеңдегі 
астенодепрессиялық синдромнан айырмашылығы бұл кезде жабырқаулық басым, 
көңіл-күй күрт төмендеген, қозғалыстық, әсіресе интеллектуалды тежелу 
байқалады, мұндай науқастар жиі үрейшіл болып келеді. Науқастар өзін-өзі 
кінәлау, кемсіту сандырақтық идеяларын айтады. Олар бас ауыруына, кұлактағы 
шуылға шағымдар айтады. Атеросклероздық депрессия бірнеше жетіден бірнеше 
айға дейін созылады, бұл кезде ипохондриялық шағымдар, астения байқалады. 
Депрессивті жағдайдан шыққаннан кейін науқастарда әлсіздік, көңіл-күйдің 
төмендеуі байқалады. Жиі 1—3 жылдан кейін депрессия қайталанады.

Психоздан кейін пайда болған атеросклероздық интеллектуалды-мнести- 
калық бұзылыстар компенсациялануға қабілетті. Жиі үдемелі ағым депрессия 
егде жаста пайда болғанда, басқа да жайсыз факторлар қосылғанда байқалады.

Бүзылған сана синдромдарымен жүретін атеросклероздық психоздар 
анамнезінде бірнеше қолайсыз факторлар орын алған (бас жарақаты, сана 
жоғалту, алкоголизм, ауыр соматикалық аурулар) науқастарда кездеседі. 
Бұзылған сана синдромының жиі кездесетін формасы делирий, сирек — 
қарауытқан жағдай болып табылады. Сана бұзылысының ұзақтығы бірнеше 
тәулікпен шектеледі, бірақ рецидивтер орын алуы мүмкін. Бұзылған сана син- 
дромымен церебральды атеросклероз жағдайларының болжамы нашар, пси
хоздан шыққаннан кейін деменция тез әрі жиі үдейді.

Церебральды атеросклероздың 3-ші сатысының (айқын психикалық 
бұзылыстар сатысы) көрінісі кейде эпилептиформды бузылыстар болып табы- 
лады. Эпилептиформды синдром құрылымы пароксизмальды құбылыстармен 
сипаталады: сана жоғалуымен жүретін үлкен атипті тырысулық ұстамалар, 
амбулаторлы автоматизмдерге жақын бұзылған сана жағдайларымен, дисфо- 
риямен жүреді. Пароксизмальды бұзылыстармен қатар церебральды
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атеросклерозға тән бұзылыстар, біркатар жағдайларда — эпилепсиялыкка ұксас 
тұлға өзгерістері бакыланады. Мұндай жағдайда деменцияның дамуы баяу. Ал 
айкын деменция бұл синдром пайда болғаннан кейін 8-10 жылдан соң пайда 
болады. Атеросклероздык психоздың салыстырмалы сирек түрі галлюциноз 
болып табылады. Бұл жағдай кәрілік жаста кездеседі. Наукастар «сырттан» 
комментирлеуші сипатгағы дауыстар естиді. Кейде галлюциноздың клиникалык 
көрінісі көру галлюцинациясымен сипатталады.

Бұл наукастардың психикалык көріністері соматикалык бұзылыстармен 
(аорта атеросклерозы, тәждік кантамырларының атеросклерозы, кардиосклероз) 
және органикалык сипаттағы неврологиялык симптомдармен (карашыктың 
жарыкка нашар реакциясы, мұрын, ерін кыртыстарының жайылуы, Ромберг 
позасындағы тұраксыздык, кол треморы, оральды автоматизм синдромы) бірге 
жүреді. Моторлы-сенсорлы және амнестикалык афазия түріндегі дөрекі 
неврологиялык симптомдар да байкалады. Неврологиялык және психопа- 
тологиялык симптомдар арасында параллелизм байкалмайды.

ГИПЕРТОНИЯЛЫҚ АУРУ КЕЗІНДЕГІ 
ПСИХИКАЛЫҚ БҰЗЫ ЛЫ СТАР

Атеросклероз және гипертониялык аурулардың көріністері бір кан тамырлык 
патология формасы болып табылады. Гипертониялык және атеросклероздык 
психоздармен ауыратын наукастарда ортак көріністер жиі байкалады: жастык 
кезең, тұкым куалаушылык, преморбидті белгілер, әр түрлі экзогенді фактор
лар (алкоголизм, бас-ми жаракаттары, психогениялар). Осының барлығы ортак 
кан тамырлык-милык үрдістердің осы аталған түрлерінің, әсіресе, ерте даму 
сатыларында патогенезінің, клиникалык және патоморфологиялык ерекше- 
ліктерінің ортактығын көрсетеді.

Гипертониялык ауру кезіндегі бастапкы психопатологиялык көріністер 
церебральды ^атеросклероз кезіндегі синдромдармен көрініс береді. 
Атеросклероздык психоздың клиникалык көрінісіне ұксас гипертониялык 
психоздардың кұрылымында аффективті бұзылыстар айкынырак көрінеді: 
сандыракпен, депрессиямен, галлюцинозбен көрініс беретін үрейлі күй басым 
болады, сондыктан үрейлі-сандырактык, үрейлі-депрессивті синдромдар 
жөнінде айтуға болады. Гипертониялык психоздардың ағымы динамикалы, 
атеросклероздык психоздармен салыстырғанда ұзактығы төмен.

ЦЕРЕБРАЛЬДЫ ҚАН ТАМЫРЛЫҚ ГИПОТОНИЯ 
КЕЗІНДЕГІ ПСИХИКАЛЫҚ БҰЗЫ ЛЫ СТАР

Бұл бұзылыстар шығу тегі бойынша гипертониялык аурулар кезіндегі ана- 
логты көріністерге жакын және ұксас психикалык бұзылыстармен жүруі мүмкін. 
Гипотония кезінде жиі кездесетін синдром астениялык болып табылады. 
Психотикалык бұзылыстар аффективті көріністермен жүруі мүмкін: үрейлі 
депрессия, сананың кыска уакыттык бұзылыстары (сананың күңгірттенген 
бұзылысының эпизодтары) байкалады.
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ЭТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗ
Атеросклероздық және гипертониялық психоздардың, церебральды- 

қантамырлық генезді психопатологиялық бұзылыстардың да этиологиясы мен 
патогенезі жеткілікті зерттелмеген. Әлі күнге дейін неге кейбір жағдайларда 
психикалық бұзылыстар дамиды, ал екінші бір жағдайларда дамымайтыны 
анықталған жоқ.

¥қсас ми аурулары кезіндегі психикалық бұзылыстардың клинико- 
морфологиялық, биохимиялық зерттеулері және талдауында тура корреляция 
анықталмайды.

Әр түрлі психикалық бұзылыстар кезіндегі себеп-салдарлық байланыстар 
күрделі және көп қырлы. Соның ішінде ең көп мән церебральды-қан тамырлық 
үрдістің үнемі серігі дисциркуляторлы бұзылыстар мен гипоксиялық факторларға 
беріледі. Сонымен бірге, қан тамырлар өткізгіштігінің жоғарылауына және су 
алмасуының бұзылуына байланысты пайда болған ми ісінуі кейбір психотикалық 
бұзылыстардың, әр түрлі көріністегі сана бұзылыстарының дамуына маңызды 
себеп болып табылады. Қан тамырлық генезді психотикалық көріністердің 
дамуында патологиялық негіздің, соның ішінде, патологиялық тұқым 
қуалаушылық, преморбидті жағдай ерекшеліктері, жасына байланысты науқас 
реактивтілігінің өзгеруі және әр түрлі экзогениялар мен психогениялардың да 
мәні жоғары.

Бас миының қан тамырлық аурулары кезінде ақыл кемдігінің пайда болу- 
ында мидағы деструктивті үрдістердің маңызы зор. Өнімді психикалық бұзы- 
лыстарсыз ақыл кемдігінің дамуында қан тамырлық үрдістің баяу қарқыны да 
маңызды рөл ойнайды.

Бас миының қан тамырлық аурулары кезіндегі психикалық бұзылыстардың 
патоморфологиялық сипаттамасын бағалағанда, оны гипоксиялық энцефало
патия ретінде квалификациялауға болады.

ЕМІ ЖӘНЕ САРАПТАМАСЫ
Қан тамырлық аурулар кезіндегі психикалық бұзылыстарды емдегенде, ең 

алдымен, негізгі патологиялық қан тамырлық үрдіске әсер ету қажет. Қан та- 
мырлар спазмы мен ми гипоксиясын жойғаннан кейін бас миының қанмен 
қамтамасыз етілуін жақсартуға және қалыптастыруға бағытталған терапиялық 
әсерлер кешенін жүргізу ұсынылады.

Нейротропты спазматикалық әсерді вегетативті реттеудің әр түрлі звеносы- 
на әсер ететін заттар көрсетеді. Бұл препарат тобына холинолитикалық (атро
пин, белладона, метамизил және т.б.), антиадренолитикалық препараттар 
(пироксан, анаприлин және т.б.), ганглиоблокаторлар (пентамин, диколин, 
изоприн және т.б.) жатады. Спазмолитикалық әсері бар препараттарға — транк- 
вилизаторлар (седуксен, грандаксин, элениум және т.б.), ұйықтататын пре
параттар (эуноктин және т.б.), нейролептиктер (френолон, галоперидол 
және т.б.) жатады.

Милық және коронарлы артериялардың қанмен қамтамасыз етілуін 
жақсартатын препараттарға танымал спазмолитикалық және коронарлы қан
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тамырларды кеңейтетін препараттар (но-шпа, компламин, дибазол, курантил, 
стугерон және т.б.) жатады. Гиполипемиялык препараттарды (мисклерон, 
никотин кышкылы және т.б.) колданған дұрыс. Дәрумендер кешенін (Е, РР, 
А, В, В6, В12, В 15) және олардың комбинацияларын (ундевит, пангексавит 
және т.б.) кеңінен колдану кажет. Гармоналдык препараттар және анаболикалык 
стероидтар колданылады (нерабол, ретаболил). Гипоксияға карсы күреске 
бағытта поли және реополиглюкин, кокарбоксилаза, АТФ және т.б. препарат- 
тар колданады.

Қанмен камтамасыз етілуді және оксигенацияны жаксартатын препарат- 
тарды колданудың да мәні бар (гипербариялык оксигенация).

Сандырак кезінде доминирлеуші психопатологиялык синдромдарға байла
нысты нейролептиктер, депрессия кезінде — транквилизаторлармен (седуксен, 
реланиум және т.б.) бірге антидепрессанттар колданылады.

Дәрілік терапия жүргізгенде, әсіресе, нейролептиктермен, наукастың жал
пы жағдайын, кан тамырлык жүйесінің күйін ескеру кажет, аталған препа- 
раттардың дозасын ұкыпты таңдап, аз мөлшерден бастап, өзге психоздарды 
емдеу кезіндегідей орташа терапиялык дозаға дейін жеткізбеген абзал.

Психотерапиялык емдеу әдісі (әсіресе, рационалды психотерапия) және 
еңбек терапиясы ерекше зейінді кажет етеді.

Қан тамырлык аурулардың бастапкы сатысының психикалык бұзылыстары 
ғана бакыланғанда, наукастар еңбекке кабілетін жоғалтпайды, өз мамандығы 
бойынша жеңілдеу жағдайда жұмысын жалғастыра алады, мұндай жағдайда 
оларға 3-топ мүгедектіктігі тағайындалады.

Айкын акыл кемдігі және кан тамырлык психоздар орын алғанда, еңбекке 
кабілеттілік толык және тұракты жоғалады.

Сот-психиатриялык сараптама өткізгенде, наукастардың кабілеттілігін 
бағалау келесідей: наукастар психоз және деменция жағдайында кабілетсіз, 
психотикалык емес және айкын деменция белгілері болмаған жағдайда 
кабілеттілік күйі индивидуалды жағдайда шешіледі.



ХХІІІ Тарау 
МИ ІСІКТЕРІ КЕЗІНДЕГІ 

ПСИХИКАЛЫҚ БҰЗЫЛЫСТАР

Жоғарыда сипатталған мидың органикалық зақымданулары түрлерінен 
кеелесі кезекте кең таралғаны — ми ісіктері кезіндегі психикалық бұзылыстар, 
Гентингтон хореясы және Паркинсон ауруы болып табылады.

Ми ісіктері кезіндегі психикалық бұзылыстар көптеген факторларға тәуелді: 
ісік сипатына, оның өсу жылдамдығы мен орналасуына, жастық және 
конституционалды-генетикалық бейімділікке.

Ми ісіктері кезіндегі психопатологиялық синдромдардың сырттай айқын- 
дылығы, олардың өткірлігі кейде ми ісігімен ауырған науқастардың пси- 
хиатриялық ауруханаларға әр түрлі психоздар диагнозымен түсулеріне әкеліп 
соқтырады.

Ми ісіктері кезіндегі психикалық бұзылыстар жиі сана өзгерісімен сипатта- 
лады, ол обнибуляциядан бастап, есеңгіреу мен сопор жағдайына дейін болады. 
Осыған байланысты зейін белсенділігі, зейінді жинақтау және есте сақтау 
қабілеті төмендейді, ойлау қарқыны баяулайды. Науқастар инициативасыз, 
болбыр, әлсіз, астенизацияланған, апатиялы, болып жатқан жағдайларға 
немқұрайлы. Күшті бас ауырулары болуы мүмкін. Осы психикалық бұзылыстар 
бірқатар неврологиялық синдромдармен бірге жүреді: агнозиялық, апраксиялық, 
эпилептиформды және т.б.

Ми ісіктері кезінде клиникалық психопатологиялық көріністер жиі кездеседі 
және олардың кейбірінің ісік ауруларына аса тән және диагностикалық маңызы 
бар, себебі олар ісіктік үрдіс диагнозын қою және топикасын анықтау үшін 
қосымша симптомдар болып табылады. Иіс, дәм сезу, көру және есту галлю- 
цинациялары ісіктің самай бөлігінде орналасуы байқалады, амнестикалық 
бұзылыстармен көрінетін апатико-абулиялық синдром маңдай бөлігіне тараған 
ісіктерге тән және т.с.с.

Ми ісіктері кезінде психоздар сирек кездеседі, жиірек олар эпизодты, қысқа 
уақытты және делириозды, аментивті немесе қарауытқан түрде сана 
күңгірттенуімен жүреді, кейде галлюцинаторлы-параноидты синдром дамиды. 
Ағымы үдемелі амнестикалық және эпилептиформды синдромдар да жиі 
бақыланады.

Ми ісіктері кезіндегі психопатологиялық бұзылыстар патологиялық үрдіске 
(ісіктік) жауап ретіндегі жалпы милық реакция болып табылады және мидағы 
ісіктік үрдіске арнайы болып табылмайтын сана бұзылуларымен және басқа да 
синдромдармен көрінеді.

Ісіктерді ерте даму сатысында диагностикалау қиын және операцияға 
көрсеткіші жоғары болады. Психикалық бұзылыс ерте дамыған ми ісігімен
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сыркат наукастардың тең жартысы дерлік психиатриялык ауруханаларға түседі. 
Ми ісіктерінің орнына ми кан тамыр аурулары диагнозы жиі, мидың атрофиялык 
үрдістері диагнозы сирек койылады. Әсіресе, кәрілік кезеңде диагноз кою киын, 
себебі бұл жаста жалпы милык бұзылыстар және бас сүйек ішілік кысым 
жоғарылауы синдромдары айкын көрінбейді. Осындай жағдайларда симпто- 
матиканың өсу каркыны, соның ішінде, неврологиялык бұзылыстармен бірге 
жүретін психотикалык симптомдардың өсу каркыны ерекше маңызға ие бола
ды, көз түбін зерттеу (іркіліс, көру алаңы өзгерген) және зертханалык мәліметгері 
(жұлын сұйыктығын зерттеу, электроэнцефалография, бас сүйегінің рентгено- 
графиясы, ангиография, пневмоэнцефалография, компьютерлік томография) 
маңызды орын алады.

Ми ісіктерінің емі хирургиялык жолмен жүргізіледі. Симптоматикалык 
терапияға дегидратациялык ем жатады. Бас миының баска органикалык ауру- 
лары кезіндегі психоздардың емі тәрізді психикалык бұзылыстар транквили- 
заторлар және нейролептиктердің төмен дозасымен басылады.

Ми ісіктері кезіндегі психикалык бұзылыстардың болжамы ісік үрдісінің 
болжамына толыктай тәуелді. Ми ісігі алынуға келмейтін жағдайда болжам 
нашар.

Еңбектік сараптама жүргізгенде, психикалык бұзылыстары айкын көрінетін 
наукастар еңбекке кабілеттілігі толык жойылған деп танылады. Осы жағдайларда 
ми ісігімен сыркат наукастар кабілетсіз болып табылады. Сот-психиатриялык 
сараптама шешімі психикалык және неврологиялык бұзылыстардың 
айкынді лып табылады.



V-Тармақ
ЭНДОГЕНДІ ЖӘНЕ ЭНДОГЕНДІ- 

ОРГАНИКАЛЫҚ ПСИХИКАЛЫҚ
АУРУЛАР

Бұл топқа бізде бар мәліметтер психика бұзылысына алып келетін ағзадағы 
ішкі үрдістер патологиясын дәлелдеп тұрғанымен, себебі әлі күнге дейін 
анықталмаған аурулар жатады. Бұл аурулар клиникалық көрінісі жағынан 
біртекті. Олардың әрқайсысына тән клиникалық көріністері болады. Сонымен 
қатар эндогенді аурулар осы ауруларға тұқым қуалау бейімділігі бар адамдарда 
жиі кездеседі. Эндогенді аурулардың пайда болу қаупінің туыстық дәрежесіне 
байланыстылығы да анықталған. Эндогенді-органикалық аурулардың тұқым 
қуалаушылыққа бейімділігі толық анықталмаған. Бұл аурулар кәрілік және 
к ә р і л і е д і .

Шизофрения — этиологиясы анықталмаған, созылмалы ағымға бейім, науқас 
тұлғасының типті өзгерістерімен және әлеуметтік адаптация және еңбекке 
қабілеттіліктің тұрақты бұзылыстарына алып келетін әр түрлі айқындылық 
дәрежесіндегі өзге психикалық бұзылыстармен көрінетін психикалық ауру.

Бұл ауру кезінде науқастар тұйықталады, әлеуметтік қатынастарын жоғалтады, 
эмоциялық реакциялардың кедейленуі бақыланады. Сонымен қатар, түйсік, 
қабылдау, ойлау, қозғалыстық-еріктік сфераның әр түрлі дәрежедегі бұзылыстары 
анықталады.

ХХІѴ Тарау 
ШИЗОФРЕНИЯ
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ЖАЛПЫ КЛИНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ
Шизофренияны жеке ауру ретінде алғаш неміс психиатры Э. Крепелин бөлп 

карастырды. Ол гебефрения (Е. Геккер), кататония (К. Кальбаум) және пара- 
ноидтар (В. Маньян) диагнозы койылған наукастар тобын алып, анамнездерін 
бакылағанда, оларда алыс кезеңде өзіне тән акыл кемдігі дамығанын байкаған. 
Осыған байланысты Э. Крапелин осы үш топ ауруларды бірікгіріп, оларды ерте 
акыл кемдігі деген атаумен атады (dementia praecox). Жеке ауру ретінде карастыра 
отырып, бұл дерттің жазылу мүмкіндігін ол жокка шығармады. Мұндай жіктеу 
принципіндегі танымал кайшылык өзіне назар аудартты және сын көзбен 
бағаланды.

Кейінірек швейцария психиатры Е. Блейлер (1911 ж.) бұл ауруға жаңа атау 
«шизофрения» (грекше шизо — ыдырау, френ — жан) терминін ұсынды. 
Е. Блейлер бұл ауруға өзіне тән акыл кемдігі жағдайымен аякталу емес, тұлғаның 
психикалык үрдістерінің ерекше диссоциациясы, оның дертті үрдіс нәтиже- 
сіндегі арнайы өзгерісі тән деп есептеді. Ол бұл дерттің ілкі және салдарлык 
белгілерін ажыратты. Ілкіге ол наукастың әлеуметтік контактісін жоғалтуын 
(аутизм), эмоционалдылыктың кедейленуін, психиканың ыдырауын (ойлаудың 
ерекше бұзылыстары, әр түрлі психикалык көріністер арасындағы диссоциация 
және т.б.) жаткызды. Осы психикалык бұзылыстардың барлығы тұлғаның 
шизофрениялык тип бойынша өзгеруі ретінде карастырылды. Бұл өзгерістерге 
шизофрения диагностикасында шешуші мән беріледі.

Е. Блейлер екінші реттік деп таныған баска психикалык бұзылыстар сене- 
стопатиялармен, иллюзиялармен, галлюцинациялармен, сандырактык идея- 
лармен, кататониялык және т.б. бұзылыстармен көрінеді. Бұл бұзылыстарды 
ол шизофрения диагностикасында міндетті деп санаған жок, себебі олар баска 
ауруларда да кездеседі, дегенмен, олардың кейбірі шизофренияға аса тән болып 
келеді.

Ш изофренияның жеке формалары аныкталып, сипатталды. Оның үш 
классикалык: гебефрениялык, кататониялык және параноидты формаларына 
төртінші — карапайым формасы косылды. Кейінірек баска да формаларына 
сипаттама берілді: ипохондриялык, кезеңдік және т.б. Формалар жетекші син
дром негізінде бөлінді. Бірак, клиникалык бакылаулардың көрсетуі бойынша, 
шизофренияның әр түрлі формаларына тән психопатологиялык симптомати
ка өзінің тұрактылығымен ерекшеленбейді. Бастапкы кезде карапайым фор- 
мада өткен ауру, кейін келе параноидты және баска формалардың психо- 
патологиялык белгілерімен көрініс беруі мүмкін.

Ш изофренияның психопатологиялык көріністері көп түрлілігімен ерек- 
шеленеді. Өздерінің ерекшеліктеріне байланысты олар негативті және 
продукгивті болып бөлінеді. Негативті — функциялардың түсіп калуы немесе 
бұрмалануын білдіреді, продуктивті — ерекше психопатологиялык симпго- 
матиканың пайда болуымен: галлюцинация, сандырак, аффективті күйзеліс 
және т.б. сипатталады. Наукастың психикалык жағдайында олардың аракатынасы 
және айкындылык дәрежесі аурудың үдемелілігі мен формасына тәуелді.

Шизофренияға, атап өткендей, наукас тұлғасының өзгерісімен сипатталатын 
ерекше бұзылыстар тән. Бұл өзгерістердің айкын көрінуі ауру үрдісінің
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қатерлілігін көрсетеді. Бұл өзгерістер науқас тұлғасының барлық психикалық 
қасиеттеріне қатысты. Дегенмен, интеллектуалды және эмоционалды бұзылыстар 
аса тән болып келеді.

Интеллектуалды бұзылыстар ойлау бұзылысының әр түрлі нұсқасымен 
көрінеді: науқастар бағынбайтын ой ағынына, кідірісіне, параллелизміне 
және т.б. шағымдар айтады. Оларға кітаптан оқыған мәтіннің мазмұнын түсіну 
қиын және т.с.с. Жеке сөйлемдерден, сөздерден ерекше мағына түйсіну, жаңа 
сөздер ойлап табуға (неологизмдер) деген үрдіс бақыланады. Ойлау жиі 
қалқымалы болып келеді, сөздерінде логикалық байланыс жоқ, бір тақырыптан 
бір тақырыпқа ауысу байқалады. Дертті өзгерістер тереңге кеткен науқастардың 
сөздеріндегі логикалық ретсіздік сөз үзілісі (шизофазия) сипатын алады.

Эмоциялық бузылыстар моральды-этикалық қасиеттерді, үйірлік және 
жақындарына деген аяныш, түсіністік сезімін жоғалтудан басталады, ал кейде 
бұл жек көру және ызалылық сезімімен бірге жүреді. Сүйікті ісіне қызығушылық 
төмендеп, уақыт өте келе тіпті жоғалады. Науқастар ұқыпсыз, қарапайым жеке 
бас гигиенасын сақтамайды. Аурудың елеулі белгісі олардың жүріс-тұрыстарының 
ерекшеліктері де болып табылады. Оның ерте белгілері науқастың тұйықталуы, 
туыстарынан алшақтау, қылықтарындағы оғаштықтар: бұрын науқас тұлғасына 
тән болмаған ерекше іс-әрекеттер, жүріс-тұрыс мәнері байқалады және осы 
әрекеттерін ешқандай жағдаймен байланыстыруға келмейді.

Сонымен қатар, шизофренияға өзіндік сенестопатиялық көріністер тән: 
басында және дененің басқа да бөліктеріндегі жағымсыз сезімдер. Сенестопа- 
тиялар түсініксіз, оғаш сипатта болады: науқастар миының жарты шарының 
кернеп тұрғанына, асқазанның кебуіне және т.с.с. шағымдар айтады. 
Сенестопатиялық көріністердің орналасуы соматикалық ауруларда болатын 
ауру сезімдеріне сәйкес келмейді.

Қабылдау бузылуы есту галлюцинацияларымен және әр түрлі сезім мүшелерінің 
әрқилы жалған галлюцинацияларымен байланысты жиі көрінеді: көру, есту, 
иіс сезу т.б. Сандырақтық күйзелістер ішінен сандырақтың эр турлі формаларын 
бақылауға болады: паранояльды, параноидты, парафренді, ерте сатыларында — 
жиі параноялы. Шизофренияға авторларының есімімен Кандинский-Клерам- 
бо синдромы деп аталатын псевдогаллюцинациялармен бірге жүретін физикалық 
әсер ету сандырағы айтарлықтай тән болып келеді.

Қозғалыстық-еріктік бузылыстар өздерінің көрініс берулері жағынан әрқилы. 
Олар ерікті әрекеттер бұзылысы түрінде де және күрделі еріктік актілер пато- 
логиясы формасында да көрінеді. Ерікті әрекет бұзылысының көрнекі түрі 
кататониялық синдром болып табылады. Кататониялық синдром құрамына 
кататониялық ступор және қозу кіреді. Кататониялық ступордың жеке өзінің 
екі түрі болуы мүмкін: люцидті және онейроидты. Люцидті ступор кезінде 
науқастарда қоршаған ортада қарапайым бағдарлау және ондағы ^былыстарды 
бағалау сақталады, ал онейроидты жағдайда науқас санасы өзгерген. Люцидті 
ступор жағдайынан шыққан науқастар сол кезеңде болған оқиғаларды есіне 
сақтайды және әңгімелеп береді. Онейроидты жағдайдағы науқастар ступороз- 
ды күйде өздерін жаулап алған фантастикалық күйзелістер мен елестер жөнінде 
әңгімелейді. Ступорлық жағдай кататониялық қозу жағдайы сияқты күрделі
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психопатологиялык кұрылым, оның кұрамына әр түрлі симптомдар кіреді. Бұл 
синдромдар жөнінде нактырак 9-тарауда жазылған.

Күрделі еріктік актілер, еріктік үрдістер дерт әсерінен біркатар бұзылыстарға 
ұшырайды. Апатия және сылбырлыкпен аякталатын еріктік белсенділіктің 
төмендеуі аса тән болып келеді, еріктік бұзылыстардың айкындылык дәрежесі 
дерттің үдемелілік дәрежесіне байланысты болып келеді. Кейбір наукастарда 
кандай да бір дертті идеяларға және сенімдерге байланысты белсенділік артуы 
мүмкін. Мысалы, сандырак идеяларымен сыркат наукастар аса ауыр киын- 
дыктарды жеңе алады, инициатива мен табандылык танытып, үлкен жұмыстар 
аткарады. Наукастардың сандырактык идеяларының мазмұны әр түрлі болады. 
Сонымен катар, ол заман рухын және әлеуметтік маңызды кұбылыстарды 
бейнелейді. Егер ежелгі заманда наукастарда сикырлы күштер, діни уәждер басым 
орын алған болса, ал казір ғылым мен техниканың жетістікгері жиі көрініс береді.

Ш изофренияның тұрғындар арасында таралу дәрежесі ғылыми және 
тәжірибелік тұрғыдан маңызды мәселе болып отыр. Оған жауап табудың 
киындығы тұрғындар арасында мұндай наукастарды толык аныктау мүмкін 
еместігінде болып отыр. Бұл шизофрения болмысын түсіндіретін сенімді 
мәліметтердің және оны аныктайтын диагностикалык критерийлердің жок 
болуымен байланысты. Қолымызда бар эпидемиологиялык зерттеулердщ 
нәтижелері мен статистикалык деректер оның таралуы барлык елдерде бір- 
дейлігін және жалпы тұрғындарға шакканда 1-2% кұрайтынын көрсетті. Ш и
зофрения дамушы елдерде сирек кездеседі деген бастапкы мәлімдеме дәлелденген 
жок. Дамушы елдерде арнайы жүргізілген зерттеулер нәтижесінде шизофрени- 
ямен наукастардың саны 1000 тұрғынға шакканда, Европа елдеріндегі шизоф- 
рениямен сыркат наукастар санына сәйкес келді. Тек бұл дерттің клиникалык 
көріністерінің кандай да бір түрлерінің кездесуінде айырмашылыктар болады. 
Дамушы елдерде тұратын наукастар арасында сана шатасуымен жедел жағдайлар, 
кататониялык көріністер жиі кездеседі.

Шизофрения кез келген жас кезеңінде басталуы мүмкін. Дегенмен шизоф
рения дамуына аса тән жас кезеңі: 20-25 жас. Ш изофренияның бастапкы 
клиникалык көріністерінің кейбірінің өзіндік оптимальды мезгілі бар. Пара- 
ноидты көріністермен шизофрения невроз тәрізді симптоматикамен 30 жастан, 
кейін жиі, ойлау бұзылысы көрінісімен — жасөспірімдік шакта басталады. 
Ер адамдарда әйелдерге карағанда ауру ерте басталады. Клиникалык көрінісінде 
де наукас жынысына карай ерекшеліктер болады. Эйелдерде ауру жедел өтеді, 
әр түрлі аффективті патология жиі және айкынырак болады.

Ауру көпжылдык созылмалы, үзіліссіз немесе ұстамалы ағыммен 
ерекшеленеді. Үзіліссіз ағымында ауру катерлі дамиды және 3-5  жыл ішінде 
ауыр, тұлғаның соңғы өзгерісі жағдайына алып келуі мүмкін. Соңғы күйдің 
типті формасы апатиялык акыл кемдігі болып табылады: наукастар әрекетсіз, 
ешнәрсеге катыссыз, сөздері монотонды. Оларды карапайым жұмыстарға ба
улу киын. Соңғы жағдай көрінісі ортак тән белгілермен көрініс бере тұра, 
әр түрлі болып келеді. Тұлғаның өзіне тән ауыр өзгерістерімен: апатия, аутизм, 
ойлау бұзылыстарымен катар, баска да психикалык бұзылыстар болуы мүмкін, 
олар бірігіп соңғы жағдайлардың кең спектрін кұрайды.
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Қосымша психикалық бұзылыстарға фантастикалық жүйеленбеген 
сандырақтық идеялар, галлюцинациялар, ойлаудың шизофазиямен көрінетін 
ерекше бұзылыстарын және т.б. жатқызуға болады. Мұндай қолайсыз нәтиже 
шизофренияның қатерсіз ағымында да байқалуы мүмкін, бірақ аурудың ұзақ 
ағымынан кейін дамиды. Шизофренияның үзіліссіз ағымының өзінде де са- 
лыстырмалы түрде қолайлы нәтиже болуы мүмкін. Ауру дамуының жеке саты- 
ларында және де кейінгі кезеңдерінде де дертті үрдіс психиканың терең 
зақымданбаған симптомдарымен (тұлғаның айқын өзгерістерінсіз невроз және 
психопатия тәрізді, редуцирленген галлюцинациялар және сандырақтық иде- 
ялар арқылы) көрінуі мүмкін. Осындай жағдайларға және аурудың белгілерін 
толық жоюға ем нәтижесінде қол жеткізуге болады.

Үстама тәрізді ағымда ауру ұстамаларының ашық аралықтармен кезектесуі 
бақыланады. Ауру ұстамасы жедел психопатологиялық жағдайлармен сипат- 
талады. Галлюцинациялық, сандырақтық немесе басқа психопатологиялық 
көріністер эмоциялық кернеліс күйімен — қорқыныш, депрессия, көңіл-күйдің 
көтерілуімен, кейде сана бұзылысымен бірге жүреді. Аурудың ұстама тәрізді 
ағымында науқас тұлғасының өзгерістері айқын болмайды. Тұлғаның бұл 
өзгерістері жөнінде ұстама аралық кезеңдерде ғана дөп басып айтуға болады, 
өйткені, ұстама кезінде олар аурудың психопатологиялық көріністерімен 
бүркемеленеді. ¥стамалар санының көбею дәрежесіне байланысты науқастардың 
тұлғалық өзгерістері күшейе түседі. Сонымен бірге, ұстама аралық кезеңде 
байқалатын қалдық симптомдар да күшейеді. Науқастарда ұстама саны оның 
өмір кезеңінде әр түрлі, көбіне 2—3 рет болады. Ауру ағымының көрсетілген 
нұсқалары бір науқаста қатаң сақталмайды. Үзіліссіз ағымнан ұстама тәрізді 
ағымға өтіп немесе керісінше болуы мүмкін. Дегенмен, ауру ағымындағы ортақ 
үрдіс анық көрініп тұр, науқас жағдайы мен дертті күйдің келесі динамикасы 
арасында тәуелділік бар, бұл байланыс дерттің жақын арадағы және де алыс 
кезеңдегі салдарын болжауға мүмкіндік береді.

Ш изофренияны жеке ауру ретінде қабылдағаннан бері клиникалық 
көріністерінің әрқилылығына және дерттің әр түрлі аяқталуына байланысты 
жүйесін құруға көптеген әрекеттер жасалды. Шизофренияның клиникалық 
көріністерін ары қарай зерттеулер мәліметтері оның көп қырлылығын 
4 формаға сыйғызу қиындығын көрсетті. Бұлардан басқа да формалары ажы- 
ратылды: ипохондриялық, тон тәрізді, кезеңдік және т.б. Шизофренияның 
неврозбен және психопатиямен сырқат науқастардағы көріністерге ұқсас 
клиникалық белгілері сипатталды. Бұл тек сыртқы ұқсастық болып табылады. 
Оларды тексергенде, тұлғалық өзгерістердің күшейгендігі байқалады. ¥зақ  
катамнездік бақылау арқылы арнайы клиникалық тексерулер шизофренияны 
жүйелендірудің маңызды критерийлерін анықтауға мүмкіндік берді. Бұл кри
терий ауру ағымының принципі — шизофрениялық үрдістің үдемелілік 
ерекшелігі болып табылды. А.А. Снежневский мұнымен қатар аурудың 
психопатологиялық көріністері мен оның дамуының динамикасы арасындағы 
тығыз байланысты көрсетті. Осының негізінде шизофренияның үш негізгі 
варианты көрсетілді: үзіліссіз, кезеңдік (рекуррентті), ұстама тәрізді — про- 
гредиентті (тон тәрізді).
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Үзіліссіз ағымды шизофрения
Үзіліссіз ағым шеңберінде үрдістің катерлілік дәрежесімен аныкталатын 

аурудың жеке формалары аныкталды: катерлі (ядролык), орташа үдемелі (па
раноидты), баяу ағымды немесе аз үдемелі (невроз тәрізді және психопатия 
тәрізді). Шизофренияның аталған формаларының әркайсысына белгілі бір 
психопатологиялык көріністер тән.

Қатерлі (ядролы) шизофрения
Жеткіншек жаста пайда болады, катерлі ағыммен сипатталады. Аурудың 

алғашкы белгілерінің пайда болуынан оның түпкілікті дамуына дейін 2 -3  жыл 
өтеді. Бұл наукастарда бірінші кезекге негативті бұзылыстар пайда болады, одан 
кейін ғана позитивті бұзылыстар косылады. Позитивті өзгерістер психо
патологиялык синдромдардың полиморфизмімен ерекшеленеді. Ядролы 
шизофренияның болжамын нашарлататын факторларға оның терапияға аса 
резистенттілігі де жатады.

Аурудың басталуы бұрмаланған пубертатты кризді еске түсіреді және екі 
нұскадан тұрады: энергетикалык потенциалдың төмендеуі және эмоциялык 
дефициттің пайда болуы. Энергетикалык потенциалдың төмендеуі ең алдымен, 
үлгерім нашарлауымен, сабакта өнімділіктің төмендеуімен, кейде үй тапсыр- 
маларына жұмсалатын уакыттың ұзаруымен көрінеді. Мұндай наукастар кейін 
келе кластар калдырады, оки алмағандыктан мектепті тастап кетеді. 
Энергетикалык потенциал төмендеуі жиі метафизикалык интоксикация 
жағдайымен бірге жүреді: наукастар глобальды философияны, ғылыми про- 
блемаларды (тұрмыс мәні, тіршілікгің шығу тегі және т.б.) зерттеумен айналы- 
сады, бірак бұл еңбектері олардың арнайы білімінің болмауына және наукастар 
өнімділігінің күрт төмендеуіне байланысты ешкашан нәтиже бермейді. 
Наукастар бұл зерттеулерге көп уакыттарын жұмсайды.

Эмоциялык дефициттің дамуы ең алдымен ата-анасына деген катынастың 
бұзылуымен, жиі тітіркенгіштік пен агрессивтілікке бейімділік көріністерімен 
эмоционалды салкындыктың пайда болуымен көрінеді. Кейіннен наукастарда 
өз тұлғасына немкұрайлылык пайда болады: олар күтінбейді, жуынбайды, 
ештеңе істемейді және т.б.

Осы сипатгалған жағдайлар соңғы апатико-абулиялык жағдайда өтуі мүмкін, 
бұл кезде баска психотикалык бұзылыстар редукцияланған күйде болуы мүмкін. 
Клиникалык көрінісінде интеллектуалды белсенділіктің кұлдырауы, эмоцио- 
налды жетіспеушілік, энергетикалык потенциалдың төмендеуі және т.б., яғни 
негативті бұзылыстардың басым болуы ядролык шизофренияның қарапайым 
вариантына тән.

Науқас 20 жаста. Психикалык аурулармен тұкым куалау ауырлығы жок. 
Анасының жүктілігі мен босануы аскынусыз өткен. Жүруі және сөйлеуі 
уакытымен дамыған. Мінезі сабырлы, аз сөйлейтін, жалғыз ойнағанды ұнаткан. 
Мектепке дейінгі жас кезеңіндегі аурулары: салкын тию, кызылша, кызамык, 
2 жыл деңгейінде (5 жастан 7 жаска дейін) караңғыдан коркыныш байкалған. 
Қараңғыдан неге коркатынын білмейді. 1 класска барғанда караңғыдан кор- 
кыныш жоғалған.
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Мектепке 7 жастан барған. Орташа оқыған. Үйге берген тапсырманы жол- 
дастарынан көшіріп алатын болған. Мінез-құлқы сабырлы күйінде қалған. Бір 
күні ата-анасына басының ішінен бір дауыстар еститіндігін айтқан. 
Психиатриялық ауруханаға жатқызылған. Ауруханада стереотипті қозғалыстар, 
гримасалар, шайнау және мойын бұлшық еттерінің тонусының жоғарылағаны 
байқалған. Кейде бірнеше сағат бойы бір позада тұрып қалған, кейде күрт қозу 
жағдайына ауысқан, агрессивті, өз киімдерін жыртып, науқастарға және 
қызметкерлерге шабуыл жасаған. Өзін күтінбейді, жуынбайды. Тәбеті өте 
жоғары, басқа аурулардың тамағын тартып жейді. 1981 ж. П.П. Кащенко 
атындағы ауруханаға ауыстырылды. Сол кезден бері жағдайы өзгеріссіз қалды: 
ешкіммен қатынасқа түспейді, көп уақытын төсекте өткізеді, ән айтады, еріксіз 
күле береді, былдырлайды. Кейде қабағын түйіп, бір нәрсені тыңдағандай бо- 
лады, бірде қозғыш, дәлізде жүгіріп, бір жаққа талпынады, науқастарға агрес
сия танытады. Тәбеті жоғары, кез келген нәрсені аузына салады: конфеттерді 
орамасымен жейді, бірнеше рет целлофанды пакетті жұтуға тырысқан. Ауру- 
ханада науқас нейролептиктердің массивті дозасын алды, бірақ жағдайы 
жақсарған жоқ.

Ядролық шизофренияның қарапайым түрінен басқа гебефрениялық, пара- 
ноидты, кататониялық варианттары бар.

Ядролық шизофренияның гебефрениялық щсқасының дамуы энергетикалық 
потенциалдың төмендеуі немесе эмоциялық дефициттің пайда болуынан ба- 
сталады. Ары қарай аталған өзгерістер фонында сандырақтық галлюцинаторлы 
күйзелістермен, жүріс-тұрыс бұзылыстарымен, полиморфизммен және 
симптоматиканың қарапайымдылығымен сипатталатын жедел психотикалық 
күй дамиды. Одан кейін ол рудиментарлы кататониялық, сандырақтық және 
галлюцинаторлы құбылыстармен соңғы жағдайға ауысады. Кататониялық 
симптом жиі алаңғасар жүріс-тұрыспен көрініс береді.

Ядролық шизофренияның параноидты вариантының динамикасы күрделірек. 
Ол жоғарыда аталып өткен негативті құбылыстардан басталады, бірақ жедел 
психотикалық жағдайға дейін ауруларда энергетикалық потенциалдың төмендеуі 
немесе эмоционалды жетіспеушілік фонында невроз тәрізді, паранояльды, 
психопатия тәрізді симптомдар дамиды. Невроз тәрізді симптоматика обсессия 
түрінде, паранояльды симптоматика төмен жүйеліліктегі интерпретативті 
сандырақпен көрінеді. Психопатия тәрізді бұзылыстар қозу, дөрекілік түрінде, 
айналадағылармен сиыса алмаумен, өтірікшілдікпен, алкоголизацияға, есірткілік 
заттарды қолдануға бейімділікпен көрінеді.

Бұл топ науқастарында кейін келе тұрақсыз кататониялық симптоматикамен 
параноидты синдром — Кандинский—Клерамбо синдромы пайда болады. 
Осылайша, кататония элементтерімен жүретін сөйлеу үзілісімен (шизофазия) 
сипатталатын соңғы күй дамиды.

Кататониялық вариантының басталуы аталған нұсқалардағыдай болып келеді. 
Жедел психотикалық жағдай ступор және субступор деңгейіндегі люцидті ка- 
татониямен көрінеді (жеке сандырақтық және галлюцинаторлы көріністер де 
орын алуы мүмкін). Соңғы жағдай субступор деңгейіндегі рудиментарлы 
кататониялық симптоматикамен сипатталады.
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Параноидты шизофрения
Ш изофренияның бұл формасыныщ дамуында параноялы, параноидты, 

парафренді сандырак сатылары және соңғы жағдай сатысы ажыратылады. Бұл 
аталған динамика схемалы, өйткені параноидты шизофрения дамуы осы 
сатылардың кез келгенінде аякталуы мүмкін. Шизофренияның бұл формасының 
екі нұскасын ажыратамыз: сандырактык және галлюцианаторлы.

Бұл варианттардың негізгі айырмашылыктары параноидты сандырак саты- 
сында псевдогаллюцианаторлы синдромның айкындылык дәрежесіне тәуелді. 
Параноидты шизофренияның сандырактык нұскасы дамуының бастапкы 
кезеңінде өзіне тән ерекшеліктерімен паранояльды жағдай пайда болады. Ол, 
ереже бойынша, жоғары жүйелілік дәрежесімен ерекшеленеді.

Параноидты кезеңде — Кандинский-Клерамбо синдромының дамуы ал
дында кыска уакыттык жедел пайда болатын үрейлі-сескенгіш күй бакыланады: 
наукастар козу жағдайында, коркыныш сезінеді, өздерімен не болып жатканын 
түсіне алмайды. Содан соң козу жағдайы басылып, Кандинский-Клерамбо 
синдромы дамиды. Біркатар жағдайларда параноидты сандырак фабуласы 
параноялы сандырак фабуласының жалғасы болып табылады. Параноидты 
сандырак сатысы кұрамындағы Кандинский-Клерамбо синдромы өзгермелі. 
Уакыт өте келе синдромның тереңдеуімен өршу жағдайлары байкалады. Экзо- 
цербация (өршу) үрейлі-сескенгіштік түріндегі козу жағдайларымен сипатта
лады. Кейде өз динамикасында Кандинский-Клерамбо синдромы «оң әсер» 
сипатын алады: наукастардың айтуынша ол әсер жағымды, оларға канағат, 
ләззат сезімін туғызу үшін жасалып жатыр дейді. Үрейлі-сескенгіштік түріндегі 
козу эпизоды жоғалады, көңіл-күйі жиі көтеріңкі болады. Уакыт өте инвертир- 
ленген психотикалык автоматизм деп аталатын жаңа жағдай пайда болуы 
мүмкін. Наукастар кенеттен өздерінің өзгелерге әсер ете алатын күштерінің 
бар екендігіне «көздері жетеді». Инвертирленген психикалык автоматизмнің 
пайда болуы парафренді жағдайға ауысу сатысының дамығанын көрсетеді. 
Парафренді сатыда наукастарда экспансивті, псевдогаллюцианаторлы және 
конфабуляторлы парафрения дамуы мүмкін және парафренияның бір 
формасының екіншісіне ауысуы мүмкін.

Соңғы жағдай сөз үзілісімен, неологизмдермен сипатталады, аурулардың 
сөздерінде бұрынғы парафренді сандырактан үзінділер жиі байкалады, 
кататониялык кұбылыстар да байкалуы мүмкін.

Наукас 44 жаста. Психикалык аурулармен тұкым куалау ауырлығы жок. 
Мерзімінде туылған. Ерте дамуы калыпты. Көп салкын тиген. Қызылша, баспа, 
нейродермигпен ауырған. Мектепке 8 жастан барған, жаксы окыған. Осы ауру- 
ына дейін үрейленгіш, өкпелегіш, күмәншіл болған. Достары аз. Мекгептен соң 
техникумға түскен, оны жаксы бітіріп, техник-конструктор болып, сосын ин
женер болып кызмет еткен. 25 жасында үйленген. ¥лы бар. Отбасында карым- 
катынасы жаксы. 30 жастан ауырады. Ешкандай себепсіз тітіркенгіштік пайда 
болған, ұйкысы нашарлаған, көңіл-күйі үрейлі. Наукастың айтуынша, 
жұмысындағы басшысы өзіне әдейі түртпектеп, оның өз жұмысын аткара 
алмайтындығын көрсеткісі келетіндей болған. Қызметтестерінің сөздерінен, 
іс-әрекеттерінен өзіне зиян келтіру үшін бағытталған мін, мағына табуға
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тырысқан. Одан да жақсы жұмыс атқаруға тырысқан. Кейінірек бастығының 
қызметтестерімен бірігіп, бәсеке тудырмас үшін өзін ығыстыратындығын 
«түсінген». Науқас бұрыннан ғылыми мәселелермен шұғылданатын және осы 
сәтте оған өзінен «дарынды тұлға» ретінде олардың құтылғысы келетіндігі 
жөнінде ой келеді. Кейінірек науқасқа ғылыми идеялары мен жоспарларын 
айналадағылар біліп жүр деген ой келді. Арнайы құрылғы көмегімен өзінің ойын 
оқып отыр және шатастырып жатыр деп айтқан. Кезеңдермен қозу жағдайында 
болды, сөзшең, «ғылыми жобаларымен» әр түрлі мекемелерге баруға тырысқан.

Жағдайының нашарлауына байланысты психиатриялық ауруханаларға көп 
рет жатқызылды. 35 жасына ІІ топ мүгедегі, кейін І топ мүгедектігіне өтті. 
Белсенді емдеу жүргізгенде кезеңдермен өнімді психикалық бұзылыстардың 
әлсірегені байқалған. Соңғы жылдары дертті көріністер айқындылығы азайған. 
Науқас үшін сандырақтық күйзелістер өз маңыздылығын жоғалтты.

Қарау кезіндегі психикалық жағдайы: уақыт және орын бойынша дұрыс 
бағдарланған; өз жағдайына сыни көзқарас жоқ, өзін көкіректеніп ұстайды. Сөзі 
монолог тәрізді, сөзінде мағына жоқ. Науқастъщ айтуы бойынша, ол көп жаналыктар 
ашқан, жаңа академия құрып, оның басшылығымен ұзақ өмір сүру және космос 
пробремалары шешіледі. Бөлімшеде ештеңемен айналыспайды. Көп уақытын 
төсекте өткізеді немесе дәлізде әрі-бері жүреді. Басқа аурулармен қатынаспайды.

Параноидты шизофренияның сандырақтық нұсқасымен салыстырғанда 
галлюцинаторлы нусқасында параноялы сандырақтың жоғары дәрежелі жүйесі 
жоқ. Парафренді жағдайға өту аздап өзгеше болады. Жалған галлюцинациялар 
сипаты параноидты сандырақ сатысында-ақ өзгереді және оның нәтижесі 
ретінде жалған галлюцинаторлы парафрения дамиды. Экспансивті парафрения 
да тән емес. Жалған галлюцианаторлы парафрения көрінісінде бертін келе 
шизофазия құбылысы пайда болады және қорытынды ретінде соңғы жағдай 
дамиды. Параноидты шизофренияның галлюцианаторлы вариантының бол- 
жамы нашар және дәрілік терапияның тиімділігі төмен.

Баяу ағымды шизофрения
Бұл форма шизофренияға жалпы тән негізгі белгілермен сипатталады. Со

нымен қатар, айтарлықтай ерекшеліктері де бар: тұлғаның типті өзгерістері 
баяу дамиды және онша айқын емес, өнімді психопатологиялық симптомати
ка редукцияланған түрде көрінеді. Баяу ағымды шизофренияға тән бұзылыстар 
шеңберіне жабысқақтықтар, истериялық, астениялық, астеносенестопатиялық 
бұзылыстар, кейде паранояльды бұзылыстар жатады.

Баяу ағымды шизофренияға диагноз қою кезінде обсессия анықталған 
жағдайда екі нәрсені ескеру керек: обсессияның пайда болуына бейім емес 
тұлғада дамуы және обсессияның сыртқы себепсіз пайда болуы мен олардың 
шеңберінің жылдам кеңеюі.

Диагноз қою үшін кенеттен, сырттан ықпалсыз бұрын науқас тұлғасына тән 
емес истериялық көріністердің пайда болуы да маңызды болып табылады.

Психопатия тәрізді шизофренияның көрінісі психопатия кезіндегі психикалық 
бұзылыстарға ұқсас. Сонымен қатар, шизофренияның бұл формасымен сырқат 
науқастарда, патохарактерологиялық бұзылыстардан бөлек, тұлғаның айқын емес
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дәрежедегі өзгерісі бакыланады: эмоционалды бұзылыстар (суыктык, кейде ту- 
ыстарына деген дұшпандык катынас, аффект парадоксальдылығы, көңіл-күйдің 
мотивсіз өзгерістері), интеллекгуалды бұзылыстар (рефлексияға, өзіндік анализ- 
ге бейімділік, оғаш, айрыкша қызығушылықтар және т.б.). Аурудың даму үрдісінде 
симптоматика күрделенеді — ұзаққа созылатын аффективті тербелістер, аса бағалы 
және тұрақсыз паранойяльды идеялар пайда болады. Баяу ағымды шизофрени
ямен сырқат жасөспірімдер мен жеткіншектер ассоциальды орталарға жиі елігеді.

Кейбір паранояльды бұзылыстар баяу ағымды шизофрения шеңберінде аса 
бағалы идеялар түрінде ғана емес, сандырақтық бұзылыстар түрінде де бақылануы 
мүмкін. Жиі «баяу ағымды шизофрения» диагнозының сатылы мәні болады, 
яғни, аз үдемелі шизофренияға тән бұзылыстар фонында параноидты немесе 
ұстама тәрізді — үдемелі шизофренияға тән психопатологиялык жағдайлар 
дамиды. Бұл шизофренияның бір формасынан екінші формасына өтуін 
көрсетпейді, шизофренияның әр түрлі формаларының бастапқы көріністерінің 
ұқсастығын меңзейді. Баяу ағымды шизофрения болжамы едәуір жайлы. 
Шизофренияның бұл формасымен ауыратын көптеген наукастар ұзак уакыт 
бойы өздерінің еңбекке кабілеттілігін сактайды.

Науқас 21 жаста. Психикалык аурулармен тұқым куалау ауырлығы жоқ. 
Отбасында бірінші бала. Анасының жүктілігі мен босануы калыпты өткен. 
Психикалык және физикалық дамуы қалыпты. Мінез-құлқы белсенді, достары 
көп болған. Біртіндеп өсе келе күмәншіл, ұялшақ, тұйық мінез қалыптаса 
бастаған. Үш жасынан бастап балалар бақшасына барған. Тез үйренісіп кеткен. 
7 жастан мектепке барған, жақсы оқыған, әсіресе, нақты ғылымдарға аса 
кызығушылык таныткан.

15 жасынан бері ауырады, еш себепсіз үрей пайда болып, есінен адасып кету, 
ауыр дертке шалдығу қорқынышы пайда болған. Көщл-күйі түскен, өзін 
басқалардан кем санаған. Кезеңдермен өзіне көшедегі адамдар қарап, күлкі ететін 
тәрізді көрінген. Оған себеп ретінде өзінің сыртқы бейнесіндегі ақауларды есеп- 
теген («сүйкімсіз мұрын, қысық көздер, беті безеу»). Өз күйзелістерімен ешкіммен 
бөліспеген, бұрынғы достарынан алшақтаған, ешкімді көргісі келмеген, «өзіне 
түсіністікпен қарамайтыны және қажет емес іспен айналысуға мәжбүрлейтіндері 
үшін» ата-анасына өшігу сезімі пайда болған. Өзі үшін Мәскеуге «нағыз 
медицинаға» жақын бару керек деп шешті. Ата-анасының жібермеуіне байла
нысты үйде үнемі қақтығыс, ұрыс-керіс орын алды. Аса тітіркенгіш болып кетті, 
кезеңдермен мектепке барғысы келмеді («бәрібір өмірім біткен»). Сабақпен 
айналысу күрделене түсті: ойлары бір пәннен екіншісіне «секіріп» кетеді, зейінін 
жинақгау қиынға соқгы, оқығанын қабылдай алмады. Бұл кезеңде дәрігерге 
көрінген жоқ. Біртіндеп күйзелістері маңыздылығын жоғалтты, көмескіленді. 
Осы мерзімге дейін өзін дені сау сезінген кезең бакыланбаған: ойлау бұзылысы 
фонында кезеңдермен өзінің сыртқы бейнесі жөнінде күйзелістер, мұң, үрей, 
ұйқы бұзылысы күшейіп кеткен. Анасының айтуынша, осы жылдар аралығында 
оның мінезі өзгерді: тұйыкталып, түнере түскен, эмоционалды суыктык пайда 
болған, бұрын науқаста байқалмаған ата-анасына деген өшігу сезімі пайда болған.

Жағдайының соңғы нашарлауы 1983 ж. қыс айында бақыланған. Еш себепсіз 
көңіл-күйі түсіп, ауыр психикалык ауруға шалдыққанына көзі жеткен, «өмірім
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бітті» деп, өзіне-өзі қол жұмсағысы келген. Өткінші адамдардың өзіне қарап, 
сыбырласып, күлкі ететіндігін қайта байқай бастаған. Өзінің сыртқы бейнесі 
жөнінде күйзелістер қайта күшейген. Ата-анасының сұранысымен психиатрға 
алғаш рет қаралып, ауруханаға жатқызылды. С.С. Корсаков атындағы клиникаға 
түсті. Соматикалық және неврологиялық жағдайында патологиялық өзгерістер 
анықталған жоқ.

Психикалық жағдайы: түскен кезде санасы анық, бағдарлаудың барлық түрі 
дұрыс, көңіл-күйі төмендеген. Әңгімелескен кезде басын төмен түсіріп бүкірейіп 
отырады, мимикасы кедейленген, дауысы жай, біртекті. Денесінің әр түрлі 
бөліктеріндегі жағымсыз сезімдерге спонтанды түрде көптеген шағымдар ай- 
тады, өте ауыр дертке шалдыққанмын («мүмкін қатерлі ісік ауруы») деп санай- 
ды, өзін жақсылап тексеруден өткізуді сұрайды. Сонымен қатар, өзін ауруха- 
нада, дәрігерлердің жанында «дұрысырақ сезінетінін» айтады. Кезеңдермен 
науқасқа тұрмыстық жолмен мерез ауруын жұқтырып аламын деген ойлар 
келеді. Бұл қорқыныштарының негізсіздігін түсіне тұра, оларға қарсы тұра 
аламайды. Жұқтырмас үшін бөтен адаммен контактіден кейін қолын ұқыпты 
жуып, 3 рет сілкілейді. Көп уақытын жалғыз өткізеді. Өз күйіне сыни көзқарас 
өте формальды сипатта. Көңіл-күйінің жақсарғанын сезінеді және кешкісін 
үрейлі күйдің азайғанын айтады. Суицидальды ойларды жоққа шығарады.

Емдеу нәтижесінде науқастың жағдайы едәуір жақсарды: үрей азайды, 
жабырқаулы күй жойылды, ішкі мүшелер тарапынан жағымсыз сезімдерге аз зейін 
аударады. Мерез жұқтырып алудан қорқыныш сақталып қалды, бірақ бұрынғы 
өзектілігін жоғалтты. Айналасындағылардың өзіне деген ерекше көзқарастарын 
сезінбейтін болды. Болашаққа жоспар құрады, аудандық психиатрдың бақылауына 
галоперидолмен сүйемелдеуші ем тағайындалып шығарылды.

Кезеңдік (рекуррентті) шизофрения
Шизофренияның рекуррентті формасы әр түрлі ұзақтықтағы ұстамалар 

түрінде өтеді (бірнеше аптадан бірнеше жылға дейін). Науқастардағы бүкіл 
өміріндегі ұстамалар саны әр түрлі — 1—2 ұстамадан 10 ұстамаға дейін және 
одан да жиі болуы мүмкін. Кейбір науқастарда әрбір ұстама экзогенді фактордың 
әсерінен дамиды. Рекуррентті шизофренияға тән ұстамалардың 3 түрі бар. Олар 
онейроидты-кататониялық, депрессивті—параноидты, аффективті ұстамалар. 
Науқастарда өмір ағымында психопатологиялық құрылымы бойынша әрқилы 
ұстамалар бақылануына байланысты рекуррентті шизофренияның қандай да 
бір нұсқасын ұстама сипатына қарай ажырату қиын. ¥стамалар айқын 
аффективтілікпен сиптталады, сезімдік сандырақтың қандай болмасын түрі, 
кататониялық бұзылыстар жеңіл пайда болады. Ремиссиялары аса сапалы бо- 
лып келеді. Алғашқы ұстамалардан кейін тұлғалық өзгерістердің болмауы 
интермиссия жөнінде айтуға мүмкіндік береді. Дегенмен, біртіндеп, қайталамалы 
ұстамалардан кейін тұлғалық өзгерістер пайда болады, ол мынадай көріністермен 
сипатталады: астениялық, гиперстениялық, шығармашылық тиімділіктің 
төмендеуі және эмоционалды көріністер кедейленуімен еңбекке қабілеттің 
күшеюі. Мұндай өзгерістер үшінші-төртінші ұстамалардан кейін көрінеді. Ар- 
тынан үрдіс белсенділігі төмендейді: ұстамалар сирейді, тұлға өзгерісі бір
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деңгейде калады. Мұндай наукастардың ерекшелігі оларда әркашан басынан 
өткен психотикалык күйге сын көзкарас бакыланады және олар дертті жағдай 
мен саулык күйін накты ажырата алады.

Мұндай наукастардың еңбекке кабілеті әдетте төмендемейді (астениялык 
тұлғалық өзгерістермен сырқат науқастардан басқасында). Рекуррентті шизоф
рения кезіндегі болжам жайлы, бірақ бұл науқастарда айқын депрессия фо
нында суицидальды ойлар және әрекеттер болу мүмкіндігін ескеру қажет. 
Мұндай наукастар арнайы бакылауды кажет етеді. Суицидальды үрдіс аныкталған 
жағдайда, шұғыл, міндетті түрде ауруханаға орналастыру қажет.

Науқас Х-ва В.Н., 21 жаста. Анамнезі: анасының жүктілігі мен босануы 
асқынусыз өткен. Ерте дамуы ерекшеліксіз. Сөйлеуі және жүруі уақытында 
басталған. Балалар инфекциялык ауруларынан қызамықпен ауырған, жиі суық 
тию байқалған. Мінезі ашық, белсенді. Қыдырғанды жақсы көрген, басқа ба- 
лалармен жақсы ойнаған. Мектепке 7 жастан барған. Оку ұнаған, кластаста- 
рымен тез араласып кетгі. Ашық, белсенді қалпында қалған. 8-ші класты бітірген 
соң, 15 жасында пед. училищеге түсті. Сабақтарға ынтамен дайындалды. Жаңа 
ұжымға еркін үйренісіп кеткен. Бос уақытын достарымен бірге киноға, театрға 
барып өткізген. Билегенді, көңіл көтеруді ұнататын. Екінші курсты бітірген 
соң курстастарымен бірге колхозға жұмысқа барды. Сонда жүріп күтпеген 
жерден күш тасқынын сезінген, айналадағының бәрі қуаныш сыйлап, «бақыттан 
ән шырқағысы келді». Осы жоғары көңіл-күйде үйіне келді, өте белсенді бол
ды, «қолынан барлығы келіп тұрды». Тәулігіне 3 -4  сағат ұйықтаса да өзін та- 
маша демалғандай сезінді. Бұрын назар аудармаған курстасына ғашық болып, 
жиі телефон соғып, кездесіп жүрді. Осындай кездесулердің біріне бара жатқанда 
кенеттен басының ішінен ер кісінің нык «Барма» деген дауысын естіді, іштей 
бір қозу күйін сезінді, қолын жан-жаққа сермеп, көшеде жүгіріп жүрді. Осы 
жағдайында психиатр қарап, психиатриялық ауруханаға жатқызылды. Госпи
тализация фактісін және ондағы алғашқы күндерін бұлыңғыр есіне түсіреді. 
Кезеңдермен өзін басқа планетада жүргендей сезінген, бұл планетаны тек 
әйелдер мекендейді, ал ер адамдардың барлығы «планета аралық» соғысқа 
кеткен деп санайды. Кей кездері мелшиіп тұрып қалады, осы кезде аяқ-қолының, 
мойын-шүйде және шайнау бұлшыкеттерінің қарысып қалуы байкалады. Ами
назин тағайындалған соң жағдайы тез жақсарды. Ауруханада болған 4-ші күнде 
уақыт пен орын бойынша бағдары дұрысталды. Кейінгі күндері көңіл-күйі 
біртіндеп калыпгасты, дертті жағдайдағы өз тәртібін ұяла еске алады, өткен 
жағдайының дертті табиғатын түсінеді, ауруының «көтеріңкі көңіл-күйден» 
басталғанын сенімді түрде айтады. Екі айдан кейін ауруханадан шықты, шыққан 
соң өзін ауруханаға дейінгі жағдайындай сезінді. Белсенді, ашық болып қалды, 
ынтамен окуын жалғастырды, кұрбыларымен еркін араласып, киноға, театрға 
барып тұрды. Училищені бітірген соң мамандығы бойынша жұмыс істеді, бірақ 
жұмысы бірден ұнамады. Балалар тыңдамады, үнемі бұзыктык жасады. Элі де 
үйреніп кетемін деп ойлады, бірақ екі айдан соң балалармен жұмыс істей 
алмайтындығын толық түсінді. Ешқандай өкінішсіз жұмысынан шығып кетті, 
бір аптадан соң ғылыми-зерттеу институтына архивариус болып жұмыска ор- 
наласты. Жаңа жұмыс ұнап, коллективке тез үйренісіп кетті. Мінезі бұрынғыша
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көңілді, ашық болып қалды. Келесі екі жылда өзін жақсы сезінді, жұмысын 
атқарды, көңіл-күйі бірқалыпты болды, мінез-құлқы өзгермеді.

1982 ж. күзінде (21 жасында) тағы да күш ағынын, «ішкі толқуды» сезінді, 
көп сөйлеп, белсенділігі артты. Өзін «ерекше мүмкіндігі» бар адам деп түсінді, 
басқалардың ойына әсер ете аламын деп санады және ол жайында басқаларға 
ынтамен әңгімеледі. Анасы аудандық психиатрға көрсетіп, психиатриялық 
ауруханаға жатқызды. Алғашқы уақытта көп сөйлеп, қимылдық қозу байқалды, 
палатада тұрмады, айналадағының барлығы үш топқа бөлінеді, оның бірі өзінің 
жақтастары, ал екеуі қарсы деген ой айтты. Өзін ауруханада емес басқа плане- 
тадамын деп санады, кейде мелшиіп тұрып қалады немесе бір айтқанын қайталай 
береді. Осындай жағдай бір жетіге дейін сақталды, осы кезең бойында науқас 
аминазиннің үлкен дозасын қабылдады. Екінші аптадан бастап жағдайы жақсара 
бастады: уақыт пен орын бойынша бағдары дұрысталды, өзінің күйзелістері 
жөнінде толық айтып берді, «барлығы өткен жолғыдай» болғанына сенімді. 
Дәрігермен әңгімелескенде ашық, эмоционалды сақталған, болашаққа нақты 
жоспарлар құрады, ата-анасын сағынғандығын айтады. Бөлімшеде белсенді, 
қызметкерлерге көмектеседі, еңбек терапиясына ынтамен қатысады.

Ұстама тәрізді-үдемелі (шубтәрізді) шизофрения
Бұл форма үзіліссіз ағымдағы үрдіс фонында қайталамалы ұстамамен си- 

патталады, өнімді және үдемелі негативті симптоматикамен көрінеді.
Шизофренияның бұл түрінде ұстамалар әр түрлі, олар аса полиморфизмімен 

және біркелкі емес ұзақтықпен (минуттарға созылатын «транзиторлы» түрінен 
көп жылдарға созылатын ұстамаларға дейін) ерекшеленеді. Бірақ рекуррентті 
шизофрения ұстамаларына қарағанда жедел емес, баяулау ағымда өтеді, оның 
құрылымында параноидты және галлюцинаторлы көріністер басым көрініс береді. 
Кейде ұстама тәрізді үдемелі шизофренияның өнімді симптоматикасы ұстама 
кезінде ғана емес, ұстама аралық кезеңде де байқалады. Тұлғаның үдемелі дефи- 
цитарлы өзгерістері, ұстаманың қалдық (резидуальды) симптоматикасы 
байқалады. Өздерінің әр тектілігіне қарамастан ұстама тәрізді үдемелі шизофре
ния кезіндегі ұстамалардың ортақ ерекшеліктері болады. Оларға психоз 
көріністерінің массивтілігі арасындағы диссоциация және науқас жүріс- 
тұрысының азды-көпті дурыстыны аса тән. Шизофренияның бұл түрінде ұстамалар 
полиморфтылығымен ерекшеленеді. Мысалы, маниакальды ұстама кезінде 
науқаста жиі өзін-өзі кінәлау идеяларымен және жасаурағыштықпен байқалатын 
депрессия күйі көрініс беріп тұрады. Басынан өткізген жағдайға, тіпті ұстама 
айқын және массивті симптоматикамен өтсе де, сын көзқарас толық болмайды.

¥стама тәрізді үдемелі шизофренияның басталатын жас кезеңі әр түрлі. Ол 
балалық шақта, жетілген және егде жас кезеңінде де басталуы мүмкін. Қандай 
жас кезеңінде басталуына байланысты клиникалық көрінісінде де жасқа бай
ланысты ерекшеліктер айқын көрінеді. Мысалы, науқаста инфантилизм 
анықталса, дерттің балалық кезінде басталғаны жөнінде айтуға болады. ¥стама 
тәрізді үдемелі шизофрения кезіндегі болжам әр түрлі және ең алдымен аурудың 
басталған жас кезеңіне, үрдіс ағымының жеделдігіне және тұлға өзгерісінің 
дәрежесіне тәуелді.
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Наукас П.А., 23 жаста. Психикалык аурулармен тұқым куалау ауырлығы 
жоқ. Ерте дамуы қалыпты, мінезі ашушаң, тітіркенгіш. Құрбыларымен жиі 
қақтығыстарға түскен. Жақын достары болған емес. Орташа оқыды, 8 сынып- 
ты бітірген соң кешкі мектепте оқығысы келді, бірақ оны тез тастап кетті. 
Троллейбус паркінде электрик болып кызмет етті. 20 жасында наукастың 
жағдайында өзгерістер байқалды. Тұйықтығы артып, іс-әрекетсіз болды, 
жұмысқа барудан бас тартты. Ата-анасының ескертулерін елеген жоқ. Кейінірек 
өзін «бөтен күш» басқаратындай сезім пайда болды. Өзін біреу аңдып жүргендей 
сезінді, үйінің қасынан «өтетін» ерекше машиналарды байқады. Сонымен қатар, 
«төніп келе жатқан қасіретті» алдын-ала сезініп, үрей пайда болды. Осы жағдайда 
психиатриялык ауруханаға жаткызылды.

Ауруханада соматикалык және неврологиялык жағдайы жағынан кандай да 
патология байкалмайды. Психикалык жағдайы: уакыт бойынша бағдарлануы 
дұрыс, қоршаған орта бойынша бағдары толық емес. Бөлімшедегі науқастардың 
ішінде өзін аңдуға арнайы жіберілген адамдар бар деп санайды. Өзіне «ерекше 
күштің» әсерін сезеді. Ол әсердің сипатын аныктап айта алмайды. Дертті 
жағдайына сын көзқарас жоқ. Эңгіменің басында сұрақтарға дұрыс жауап беріп 
отырды, ары қарай үрей артып, коркыныш сезінетінін айтып, сөздерінің реті 
өзгеріп, үзілу элементтері пайда болды.

Нейролептиктермен емдеу нәтижесінде науқастың жағдайы жақсарды. 
Басынан өткізген дертті күйзеліске сын көзқарас пайда болды. Үйіне 
шығарылды. Үйінде тәртібі дұрыс болды, бірақ тұйықтык, белсенділік пен 
кызығушылыктарының төмендеуі бакыланды. Жұмысты киындыкпен орын- 
дады. Кейде үрейшіл, мазасыз, күдікшіл жағдайларға түсті. Жарты жылдай 
сүйемелдеуші терапия қабылдады, ал кейін дәріден бас тартты. Ауруханадан 
шыкканына бір жыл өткен соң жағдайы айтарлыктай нашарлады: ата-анасы- 
на дұшпандық катынас қалыптасып, оларды пәтерден куды, әсер ету және 
соңына түсу сандырак идеяларын айта бастады. Психиатриялық ауруханаға 
кайта жаткызылды. Ауруханаға түскенде наукастың соматикалык және 
неврологиялык жағдайы жағынан патология байқалған жоқ. Психикалык 
жағдайы: уақыт және орын бойынша бағдары дұрыс, өзін аурумын деп сана- 
майды, үйге жіберуін сұранды. Бұрын ауырғандығымен келіседі, ал қазір ауру 
емеспін деп мәлімдейді. Көп сөйлейді, ата-анасы жөнінде жақгырмай сөйлейді. 
Дәрігерге өзінің қазіргі уақытта маңызды мәселелермен шұғылданатынын, 
сонымен байланысты өзін тұракты тексеретіндігі жөнінде әңгімелейді. Өзін 
тексерумен шұғылданатындар ішінде өзінің әкесі де бар деп есептейді. 
Бөлімшеде өзін айрыкша ұстайды.

ЭТИОЛОГИЯСЫ ЖӘНЕ ПАТОГЕНЕЗІ
Ш изофренияның этиологиясы мен патогенезі ауру бөлек нозологиялық 

бірлік болып бөлінгеннен бастап, арнайы зерттеу пәні болды. Э. Крепелин 
шизофрения токсикоздың, соның ішінде жыныс бездерінің қызметі бұзылысы 
нәтижесінде пайда болады деді. Ш изофренияның токсикалык табиғаты 
жөніндегі идея баска да келесі зерттеулерде өзінің дамуын тапты. Осылайша,
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шизофрения дамуы ақуыз алмасуының бұзылуымен және науқастар ағзасында 
ыдыраудың азотты өнімдерінің жиналуымен байланыстырылды. Салыстырма- 
лы түрде жақын уақыт аралығында шизофренияның токсикалық табиғаты 
жөніндегі идеяны науқастар қанының сары суынан арнайы тораксеин затын 
табу арқылы дәлелдеуге талпыныстар жасалды. Бірақ шизофрениямен 
науқастардан қандай да бір арнайы зат табу әрі қарай тұжырымын тапқан жоқ.

Ш изофрениямен сырқат науқастар қанының сары суында токсикалық 
өнімдер болады, бірақ олар арнайылығымен ерекшеленбейді, тек шизофрения 
ауруына тән болып табылмайды. Олар басқа психикалық ауруларда, кей 
жағдайда сау адамдарда да кездеседі. Сонымен қатар, олардың айқындылық 
дәрежесі шизофрениялық үрдістің қатерлілік дәрежесіне тәуелді. Бұл токсикалық 
заттардың бірқатар қасиеттері бар. Олар жасушалардың мембраналарын 
зақымдайтын мембранотропты әсерге ие. Экспериментте шизофрениямен 
сырқат науқастар қанының сарысуының эмбрионның жүйке тінінің даму үрдісін 
тежейтін әсері бақыланды. ОЖЖ дамуының бұзылысы шизофрениямен зардап 
шеккен жүкті әйелдердің жүктілігін қолдан тоқтатқанда да байқалды. Шизоф
рения кезінде белсенді фактордың жүйке жүйесін зақымдау әсері милық ауто
гендер мен аутоантиденелердің пайда болуына әкеледі. Олардың мөлшері де 
дерт үрдісінің қатерлілігімен байланысты. Бұл мәліметтер шизофрениямен 
сырқат науқастар ағзасының қызметі нәтижесінде пайда болатын белгілі бір 
биологиялық бұзылыстарды көрсетеді. Бірақ, бұл бұзылыстарды түзетін меха- 
низмдер мен олардың пайда болуына ықпал ететін жағдайларды түсіндіретін 
жеткілікті айқындылық жоқ.

Соңғы жылдары шизофренияны биохимиялық зерттеулерде белгілі бір 
табыстарға қол жеткізілді, ол оның дамуының биохимиялық болжамын құруға 
мүмкіндік берді.

Әсіресе, катехоламиндік және индолды гипотезалар салмақты болды. Ш и
зофрениямен сырқат науқастардың миындағы нейробиологиялық үрдістер 
бұзылысының механизмдерінде дофамин мен норадреналин дисфункциясының 
рөліне сүйеніп катехоламиндік гипотеза негізделді. Индолдық гипотезаны 
жақтаушылар серотонин және оның метаболизмі, және басқа да индол туын- 
дылары психикалық қызмет механизмінде маңызды рөл атқаратындықтан, 
олардың дисфункциясы және алмасу компоненттері шизофренияның пайда 
болуына әкеп соғады деп санады. Биогенді аминдер алмасуына қатысатын 
ферменттер бұзылысымен шизофрениялық үрдістің байланысы жөніндегі идея 
мәні осы аталған концепцияларға жақын.

Шизофренияның пайда болуында тұқым қуалаушылық патологияның рөлі 
анықталған. Ш изофрениямен сырқат науқастарда осы аурумен тұқымқуа- 
лаушылық ауырлығы қарапайым тұрғындармен салыстырғанда, бірнеше есе 
жоғары және тұқым қуалау ауырлығы сипатында белгілі бір заңдылық бар. 
Ата-анасында шизофрения болған жағдайда пробандтың ауруға шалдығу 
мүмкіндігі, бұл ауру алыс туыстарында болған жағдайдағыдан әлдеқайда жоғары 
болады. Шизофрения дамуының биологиялық ата-анамен байланыстылығы 
дәлелденген. Пробанд пен оның туыстарындағы шизофрения көріністерінің
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типі арасындағы байланыс аныкталды. Сонымен катар, соңғы зерттеулер ши- 
зофрениямен сырқат науқастардың, олардың туыстары, әсіресе ата-анасында 
зат алмасу үрдістері мен интеллектуалды ерекшеліктерінде кейбір ортак 
сипаттардың барын аныктады.

Бірак шизофрения кезінде типті психопатологиялык көріністермен бірге 
биологиялық бұзылыстардың пайда болуы мен түзілуін анықтайтын нақты 
сипаттаманың болмауы, шизофрения табиғаты жөнінде әр түрлі концепци- 
ялар кұруға мүмкіндік береді. Прагматикалық немесе идеалистік философиялық 
көзқарастарға сүйенген көптеген шетелдік психиатрлар арасында шизофрения 
мәнін түсіндіруде фрейдистік методологиялық ереже колданылады. Олар 
шизофренияны тұлғаның өмірге сәтсіз қалыптасуының бір түрі деп қарайды. 
Толык калыптасу мүмкін болмаған жағдайын олар тұлғалык акаумен 
түсіндіреді, ол акау ерте балалык шактағы жанұя ішіндегі интерперсоналды 
бұрыс қатынастар нәтижесінде кұрылады деді. Ш изофренияның табиғаты 
жөніндегі мұндай пікірлер қолдау таппады. Ерте бала кезінен басқа жанұяда 
бейімделіп, өскен балаларда шизофренияның пайда болу қаупі жанұя ішілік 
қатынастар еркшелігімен емес, тұқым қуалаушылықпен байланысты болаты- 
ны көрсетілді.

Қазіргі мәліметтер шизофрения табиғатын сыртқы орта факторларымен 
әсерлесу жағдайында көрінетін ағза қызметінің ерекше формада бұзылуына 
бейімділігімен көрінетін полигенді ауру ретінде карастыратын теорияны 
жеткілікті негізде кұруға мүмкіндік берді.

ДИАГНОСТИКА
Шизофренияның клиникалык көріністерінің спектрі өте кең, сондықтан, 

оның диагностикасы көптеген киындықтар тудырады. Негізгі диагностикалық 
критерийлеріне шизофренияға тән негативті бұзылыстар немесе наукас 
тұлғасындағы айрықша өзгерістер жатады. Оларға эмоционалды кедейлену, 
ойлау және тұлға аралык бұзылыстар жатады. Сонымен катар, шизофренияға 
синдромдардың белгілі жиынтығы тән. Шизофренияның дифференциалды- 
диагностикалық бағасын үш бағытта жүргізу қажет: экзогенді психоздардан, 
аффективті психоздардан, соның ішінде маниакальды-депрессивті психоздан 
және невроздар мен психопатиядан ажырату керек. Экзогенді психоздар белгілі 
бір зияндылықтармен байланысты басталады (токсикалық, инфекциялык). Ол 
кезде өзіне тән тұлғалық өзгерістер байқалады (органикалык типтегі), 
психопатологиялык көріністері галлюцинаторлы және жиі көру галлюцинаци- 
ялары басымдылығымен жүреді.

Аффективті психоздар кезінде шизофренияға тән тұлғалык өзгерістер 
байкалмайды. Психопатологиялык көріністер негізінен аффективті бұзылыс- 
тармен көрінеді. Аурудың динамикасында синдромдардың күрделенуі 
байқалмайды. Бірінші және екінші ұстамалар да аффективті патологиямен 
көрінеді, шизофрения кезінде (кезеңдік формасында да) ұстамалардың 
күрделенуге тенденциясы бар, яғни, аффективті ұстамалар әрі карай аффективті- 
сандырактык, кататоно-онейроидты күйлерге ауысады.
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Шизофренияны невроздар мен психопатиялардан ажырату шизофрениялық 
үрдістің баяу, белсенді емес ағымында қажет болады. Бұл жағдай шизофренияға 
тән тұлғалық өзгерісті, невроз тәрізді немесе психопатия тәрізді бұзылыстардың 
ерекшеліктерін табуға көмектеседі. Психопатиялар кезінде психопатологиялық 
симптоматика тұлға аралық қатынастармен байланысты, сондай-ақ, психопа
тия тәрізді симптоматика үдемелі үрдіспен анықталады. Невроздар кезінде 
оның пайда болуына ықпал ететін белгілі психогенді зияндылықтар болады. 
Невроз динамикасы шизофренияның невроз тәрізді көрінісі динамикасынан 
ерекшеленеді.

ЕМІ
Қазіргі кезде шизофрения ауруларын емдеуде көп мүмкіндіктер бар. Кең әсер 

ету спектрі бар психотропты дәрілердің үлкен арсеналы ауру көріністерінің 
ерекшеліктерін ескере отырып, дифференциалды терапиясын жүргізуге мүмкіндік 
береді. Сандырақ және галлюцинаторлы бұзылыстар басым көрініс берген 
психотикалық бұзылыстар кезінде, қозу жағдайында галоперидол, тиопропера- 
зин және т.б. нейролепиктер қолданылады, кататониялық бұзылыстар басым 
болғанда этаперазин, френалон және т.б. нейролепиктер қолданылады. 
Шизофренияның жедел жоғары дене қызуымен, яғни фебрильді ұстамамен 
өтетін жағдайының еміне тоқталып өтейік. Фебрильді ұсатамалармен сырқат 
науқастарды емдеу үшін үлкен дозада аминазин, электротырысулық терапия 
қолданылады. Басқа нейролептиктер қолданылмайды. Кей науқастар аминазинді 
көтере алмайды, бұл жағдайда сол препаратпен қатар көктамырға сибазон 
тағайындаған дұрыс. Бұл шаралар тиімділік көрсетпесе, әрі қарай қызуы көтеріліп, 
ми ісінуі белгілері артқан жағдайда электротырысулық терапияға көшу керек.

Ауру көрінісінде негативті бұзылыстар басым болған жағдайда ынталанды- 
рушы әсері бар нейролептиктерді қолдану ұсынылады. Депрессивті және 
депрессивті-параноидты көріністермен сырқат науқастарға антидепресанттар 
тағайындау керек. Күрделі психопатологиялық синдромдар кезінде нейролеп- 
тиктер, антидепресанттар және т.б. препараттардың комбинациясын қолдануға 
болады. Инсулинді шокты, электротырысулық терапия тәрізді дәстүрлі әдістерді 
қолдану да жақсы нәтижелер береді. Инсулинді шокты терапия шизофрениялық 
үрдістің жедел көріністерімен және соматикалық әлсіз науқастарға көрсетілген, 
ал электротырысулық терапия басқа ем әдістеріне резистентті және созылмалы 
депрессиямен сырқат науқастарға қолданылады.

Шизофрениямен ауыратын науқастарды толыққанды өмірге оралту үшін 
кеңес психиатрлары әлеуметтік-еңбектік реабилитацияға көп көңіл бөлді. 
Психиатриялық көмекті ұйымдастырудың жалпы жүйесінде әртүрлі емдік- 
еңбектік және шизофрениямен сырқат науқастарға әлеуметтік әсер етудің 
әр түрлі формалары қарастырылған.

Шизофрениямен сырқат науқастардың ішінде 50%-ның мүгедектігі жоқ 
және олар кәдімгі жұмыс орындарында қызмет істейді. Қалғандары негізінен ІІ, 
сирек жағдайда І және ІІІ топ мүгедектері. ІІІ топ мүгедектері арнайы цехтар- 
да жұмыс істейді, ал ІІ топтағылар психоневрологиялық диспансер жанынан
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ашылған емдік-еңбектік шеберханаларда жұмыс істейді. Науқасқа еңбек түрін 
таңдауды науқастың психикалык күйін және бұрынғы мамандығын ескере 
отырып, дәрігер-психиатр жүргізеді. Бұл мүмкіндік болмаған жағдайда, науқас 
мамандық бойынша білім алып, жаңа жұмысқа орналаса алады.

ПРОФИЛАКТИКА
Шизофрения профилактикасының мәселелері психиатрияның маңызды 

міндеттерінің бірін кұрайды. Этиологиясы жөнінде нақты мәліметтердің бол
мауы бұл дертгің тиімді біріншілік профилакгикасын құруға мүмкіндік бермейді. 
Қазіргі кезде шизофренияның біріншілік профилактикасы медикогенетикалық 
кеңеспен шектелуде. Мамандар жұбайларға, егер олардың тұқымдарында 
психикалык аурулар болса немесе жұбайлардың бірі шизофрениямен зардап 
шеккен жағдайда олардың болашақ балаларында шизофрения даму мүмкіндігі 
жөнінде ақпарат береді. Екіншілік және үшіншілік профилактика шараларын 
жүргізу үшін медикаментозды және реабилитациялык тәсілдер колданылады. 
Науқас адам ерте анықталғанда, уақытында емдеп, сүйемелдеуші терапия 
қолдану арқылы айқын психикалык бұзылыстардыщ алдын-алып қоймай, 
наукастың коғамдык, жанұялык өмірге катысуын сактап кала аламыз. Наукастың 
әлеуметтік-кәсіби бейімделуінің тұрактылығы мен тиімділігін іске асыру үшін 
әлеуметтік оңалту шаралары қажет.

Реабилитация жөніндегі мәселе шешімінің өзіндік киындықтары бар, ол 
бірінші кезекте шизофренияның полиморфизмімен, ауру ағымы мен 
сатыларының әркилы формаларының болуына байланысты. Сондыктан ши- 
зофрениямен сыркат наукастардың реабилитациясы индивидуалды және диф- 
ференциалды сипатта болуы керек. Наукас жағдайына байланысты реаби- 
литациялық шаралар госпитальда немесе ауруханадан тыс жағдайларда 
жүргізіледі.

Госпитальдык реабилитация нұскаларына бірінші кезекте ауруханалык 
шеберханалардағы еңбекгік терапияны, мәденитерапияны, бөлімше ішілік және 
жалпы ауруханалық әлеуметтік шараларды жатқызады. Келесі қадам стационар 
жағдайында наукастарды жеңіл тәртіптегі бөлімшелерге немесе күндізгі 
стационарларға ауыстыру болып табылады. Реабилитациялық шараларды 
бірыңғай кешенді бағдарлама әдісі бойынша жүргізген дұрыс, әсіресе науқасты 
кандай да бір жаңа еңбек дағдыларына үйрету мысалы, өндірістік немесе ауыл 
шаруашылықтык дағдыларға (егер ауыл жөнінде сөз болса) қажет.

Шизофрениямен сырқат науқастардың амбулаторлық реабилитациясын 
(ауруханадан тыс) жүргізу ауданның психоневрологиялык диспансерлер 
дәрігерлеріне тиісті. Шизофрениямен сырқат науқастар еңбек етіп жүрген 
ірі өндірістік мекемелердің медико-санитарлық бөлімдерінде құрылған 
психиатриялык кабинеттер де өздерін жаксы жағынан көрсетті. Өндіріс 
жағдайында жүргізілген реабилитация шизофрениямен сыркат әлеуметтік 
дезадаптацияланған наукастар санының азаюына мүмкіндік береді. Дегенмен, 
реабилитациялық шаралар жетістігі көп жағдайда еңбектік белсенділік пен 
сүйемелдеуші терапияны ретімен жүргізуді дұрыс үйлестіруге де байланысты.
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СОТТЫҚ-ПСИХИАТРИЯЛЫҚ САРАПТАМА
Шизофрениямен зардап шегетін науқастар өздерінің істеріне есеп беруге 

және оларды басқаруға қабілеті болмағандықтан, қабілетсіз болып танылады 
және психиатриялық ауруханаға жолданады. Бұл қатарға ұстама тәрізді шизоф
рения жағдайы жатпайды, бұл жерде еңбектік бейімделудің сақталуымен 
көрінетін ұстамадан кейінгі көп жылдық терең ремиссия және тұлғалық 
өзгерістің болмауы немесе төмен айқындылықтағы дәрежесі жөнінде сөз болып 
тұр. Бұл жағдайда науқасты қабілетті деп тану мүмкін болады. Аз үдемелі, баяу 
ағымды және постпроцессуальды психопатия тәрізді жағдайлар сараптамасы 
айтарлықтай қиындықтар туындатады.

Азаматтық акт жасау кезінде шизофрениямен сырқат науқастардың (неке 
қию, мүліктік келісімдер, өсиет және т.б.) қабілеттілігін бағалау осы актілерді 
жасау сәтіндегі науқастың психикалық күйімен анықталады. Науқастың 
психотикалық күйде жасаған азаматтық актілерінің заңды күші болмайды. Басқа 
жағдайларда науқасты қабілетті деп мойындау мүмкіндігі бар.

Шизофрениямен сырқат науқастар әскери міндет атқаруға жарамсыз деп 
саналады.

А



XXV Тарау 
МАНИАКАЛЬДЫ-ДЕПРЕССИВТІ ПСИХОЗ

Маниакальды-депрессивті психоз — бұл этиологиясы анықталмаған, ұстама 
тәрізді, айқын эмоциялық бұзылыстармен көрінетін психикалық ауру. Ереже 
бойынша, ол бұзылыстар өткеннен кейін науқастың дертті күйге дейінгі өзіне 
тән психикалық жағдайы толық қалпына келеді және тұлға өзгерістері пайда 
болмайды (ұстамалар санына тәуелсіз).

МАНИАКАЛЬДЫ-ДЕПРЕССИВТІ ПСИХОЗДЫҢ  
КЛИНИКАЛЫҚ КӨРІНІСТЕРІНІҢ ЕРЕКШ ЕЛІКТЕРІ

Маниакальды-депрессивті психозын (МДП) өткен жүз жылдықта дербес 
ауру ретінде Е. Крепелин анықтады.

МДП-ның негізгі көріністері депрессивті және маниакальды күйлер болып 
табылады. Осы күйлердің әрқайсысының өзіне тән клиникалық көріністері 
бар: эмоциялық өзгерістер, интеллектуалды үрдістер ағымының қарқыны және 
белгілі бір психомоторлық құбылыстар. Депрессивті күйде науқастың көңіл- 
күйі төмен, барлық психикалық үрдістер ағымы, сондай-ақ қимылдық 
көріністер баяулаған, ал маниакальды күйде көңіл-күй көтеріңкі, психикалық 
үрдістердің ағымы жылдамдаған, іс-әрекетке талпыныстын жоғарылауы 
байқалады.

Бұл аталған көріністер әлсіз айқындылық дәрежесінен өте айқын дәрежеге 
дейін байқалуы мүмкін. Сонымен, субдепрессия жағдайында науқастар 
жабырқау көңіл-күйге, жеңіл қажу күйіне, ойын жинақтау қиындығына шағым- 
данады. Әлем көңілсіз болып көрінеді. Кейде аффективті патология әртүрлі 
сенестопатиялар, ағза қызметінің бұзылыстары түрінде дамиды. Сандырақ 
идеялар, терең депрессия күйі байқалмайды. Гипомания кезінде аздап көңіл- 
күй көтеріңкі және психомоторлы белсенділік артады. Олар өмірге құштар, 
әрекетшіл, өздерін жоғары бағалайды, кейде өткір, тітіркенгіш болып келеді. 
Дегенмен, олардың әрекеті өнімді болып қалады және көбіне қызметін 
жалғастыра береді. Депрессивті және маниакальды күйлер бірден пайда бол- 
майды, олар белгілі бір кезеңдерден өтіп дамиды. Дегенмен, маниакальды 
аффект депрессивті аффектімен салыстырғанда, жылдам дамиды.

МДП салыстырмалы түрде кеш басталады. Науқастанғандардың орта жасы 
35—40 жас. М ДП-ға әйелдер жиі шалдығады. МДП-ның таралуы 5000— 
10 000 тұрғынға шаққанда, 1 науқасты құрайды. Бұл дерт көзге көрінбейтін 
себептерден немесе қандай да бір зиянды фактордың әсерінен кейін дамуы 
мүмкін. Дерт депрессивті күйден де, сондай-ақ маниакальды күйден де баста- 
луы мүмкін. Үстамалардың ұзақтығы әр түрлі, олар бір аптадан бірнеше айға
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дейін созылуы мүмкін. Ереже бойынша, ұстама науқастың сауығуымен, 
психикалык бұзылыстардың жойылуымен аяқталады, бірақ арада бірнеше уақыт 
өткеннен кейін наукастарда аффективті бұзылыстар кайта дамиды.

Депрессивті күйлер
Д епрессивті күйдің дамуы алғашында ф изикалы к бұзылыстар 

басымдылығымен, содан соң психикалык бұзылыстардың да көрінуімен, жал
пы дискомфорт сезімінен басталады. Содан соң жүрек аймағында, көкірек 
тұсында физикалық мұң сезімімен төмен көңіл-күй дамиды. Бұл сезімдер 
наукастармен басу, кысым, ауру сезімі ретінде суреттеледі. Кейде өздерінің 
эмоциялык бұзылыстарын сезімсіздік күйі ретінде түсінеді. Сонымен катар, 
олар ойлау қабілетінщ баяулағандығын, болып жатқан жағдайлар мен 
құбылыстарды түйсінудегі киындықтарды байқайды. Науқастардың бет ажары 
мұңды, козғалыстары мен сөзі баяулаған.

Мұң сезімі, психикалык көріністердің баяулауы және козғалыстык 
реакциялардың тежелуі — депрессияның белгілері болып табылады. Бұл кез
де науқастардағы қозғалыстың тежелу күйі субступор және ступор (депрессивті 
ступор) деңгейіне жетуі мүмкін. Бірак, кататониялык ступормен сыркат 
наукастардан айырмашылығы, олар сұрақгарға әркашан біртекті болса да 
жауап қайтара алады. Наукастар туыстарына, жақындарына деген эмоциялык 
үйірлігін, коршаған ортамен эмоционалды үндестігін жоғалтканына 
шағымданып, осыған аса ауыр күйзеледі. Өзінің күйін суреттеуге келгенде, 
дәрігерлерге олардың күйін түсіну қиын тәрізді көрініп, кейде көп сөйлеп 
кетеді.

Депрессивті күйлер баска да психопатологиялык өзгерістермен катар жүреді. 
Науқастарға катысты жайлар көмескі бояумен қабылданады. Өз өміріндегі жеке 
жағдайлар мен ұсак тірліктерді олар өзін-өзі кінәлау және өзін-өзі кемсіту 
идеяларын құруға қолданады. Мұндай идеялар аса бағалы, сондай-ақ сандырак 
сипатын да алуы мүмкін. Наукастардың ойынша, олар өзінің жасаған қылмысы 
үшін сот алдында жауап беру керек және өте катал жаза колдану кажет деп 
есептейді. Наукастардың күйінде айқын тәулікгік тербелістер байқалады. Кешкі 
мезгілде таңертеңгі уакытпен салыстырғанда, олар жеңілдік сезінеді. Депрессивті 
күйлер соматовегетативті бұзылыстармен қатар жүреді: іш қатулар, шырышты 
кабаттардың кұрғауы, тәбет бұзылыстары және т.б.

Депрессияның мұндай күрделенген түрі қазіргі таңда өте сирек кездеседі. 
Эдетте, депрессиялық күйлерде депрессияның кандай да бір компонентінің 
басымдылығы байқалады, осыған сүйеніп, депрессивті синдромның белгілі бір 
нұскасы жөнінде айтуға болады. Депрессивті синдром варианттарын бөлудің 
ортак белгілеріне депрессивті күйдегі психопатологиялык кұрылымның типті 
немесе атиптілігі жатады.

Типті депрессивті күйлер ішінде ең алдымен, анестетикалық депрессияны 
ажыратамыз. Мұндай күйдегі науқастар өздерінің сезімсіздігіне шағымданады: 
олардың айтуынша, өзге адамдардың сезімдері кызықгырмайды, коршаған 
өмірде болып жаткан жайттар оларда куаныш та, реніш те тудырмайды, 
наукастар «жаным жок» немесе жүрегім «мұз тәрізді суык» деп есептейді. Кей-
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де бұл сезімдер anaesthesia psychlca dolorosa (жанға бататын психикалық 
сезімсіздік) дәрежесіне дейін жетеді. Мұндай жағдайда науқастар өз күйлеріне 
қатты күйзеледі. Науқастар өзінде қандай болмасын сезім тудыру үшін өз 
денесіне терең тілімдер немесе басқа да зақымдар жасаған оқиғалар орын алған. 
Дегенмен, анестетикалық депрессия қоршаған ортаға немқұрайлы, селқос 
қатынас арқылы жиі көрініс береді (бұл күйді шизофрениямен сырқат 
науқастардағы эмоционалды кедейлену жағдайымен шатастырмау керек).

Науқас Е.И., 54 жаста, психикалық аурулармен тұқым қуалаушылық 
ауырлығы анықталмаған. Ауылда туылған, мектепке дейінгі кезеңін өте бұ- 
лыңғыр есіне алады. Мектепке 7 жасында барған. Оқуға ешқандай қызуғушылық 
болмаған. Мінез-құлқы салмақты, аз араласатын болған, бос кезінде үй шару- 
асымен айналысқанды жақсы көрген. 20 жасында Мәскеуге көшіп келген, 
машинистка болып жұмысқа орналасқан. Тұрмысқа шыққан. Некеден ұл мен 
қызы бар. Мінез-құлқы сол салмақты, томаға күйінде қалған, үй шаруасымен, 
күйеуі мен балаларын күтіп, бағуды ұнатқан. 1965 жылы (науқас 46 жаста) қатты 
жақсы көрген ағасының өлімінен кейін науқастың көңіл-күйі бірден төмендеп, 
еш нәрсе істей алмай қалған. Үйқысы бұзылған, қорқыныш сезімі пайда болған, 
төсінің артында ауырлық сезімі пайда болған, тәбеті төмендеп, бір айдың ішінде 
5 кг-ға азып кеткен. Көңіл-күйінің тәуліктік тербелісі байқалып, таңертеңгі 
мезгілде өзін аса нашар сезінген. Сол кезде психиатрға алғаш рет көрініп, 
психиатриялық ауруханада 45 күн емделген. Амитриптилин, тазепам, элениум 
қабылдаған. Ауруханадан шығар кезеңінде көңіл-күйі толық тұрақталды, ұйқысы 
жақсарды, тәбеті дұрысталып, қорқыныш сезімі жойылып, төс артындағы 
ауырлық сезімі басылған. Ауруханадан шыққанан кейін қызметіне оралып, 
көңіл-күйі қалпына келді. Күйеуі мен балаларына қамқор болып, уақытының 
көп бөлігін үй шаруасына бөлген. Кейіннен 2—3 жылда бір рет түрлі 
психиатриялық ауруханаларда көңіл-күйінің төмендеуі, қорқыныш сезімінің 
пайда болуы, ұйқысы мен тәбетінің нашарлауына байланысты жатып, ем 
қабылдап тұрған. Стационарда орташа болу мерзімі 1,5—2 ай. 15 жылдық 
бақылауда науқас тұлғасында ешқандай өзгеріс байқалмаған. Кәсіби міндеттерін 
дұрыс атқарып, үй шаруасымен жеңіл айналысқан, әрдайым күйеуі мен бала
ларына қамқор болып жүрген. Өзінің сырқатына сыни көзқарас дұрыс. Көңіл- 
күйінің қашан төмендеп басталғанын анық атап береді. «Дерт» кезеңдері мен 
«сауығу» кезеңдерін анық айыра біледі.

Сырқатының соңғы ұстамасы ешқандай себепсіз дамыған. Немқұрайлылық, 
селқостық, суицидальды ойлар пайда болған.

Ауруханаға жеткізген кезіндегі психикалық күйі: орын мен уақыт бойынша 
бағдары дұрыс, бет-әлпеті мұңды, қимылы мен сөйлеуі баяулаған, кеуде 
тұсындағы ауырлық пен қысымға шағымданады. Науқас ағасының қайтыс 
болғанына өзін кінәлімін деп есептейді, оның өлімінің алдын алғанымда бұлай 
болмас еді дейді. Өлім жазасына тартылуым керек деп мәлімдейді. «Жақындарына 
туыстық сезімін» жоғалттым деп өзін кінәлайды. Тамақты мәжбүрлеумен ішеді.

Типті депрессивті күйдің келесі варианты өзін-өзі кінэлау сандырағымен 
журетін депрессия. Бұл кезде сандырақ өзін-өзі кінәлау және өзін-өзі кемсіту 
идеяларымен көрініс береді. Бұл аталған идеялар әр түрлі сипатта болуы мүмкін:
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наукастар өткен өмірінде жіберген болмашы кателіктерін еске алады. Депрессивті 
аффект әсерінен осы өтіп кеткен жайлар ауыр дертті, жасанды маңыздылыкка 
ие болады және наукастардың санасында «катаң жазаны» кажет ететін үлкен 
көлемді кылмыс сипатын алады. Мұндай наукастар ешқандай негізсіз кейде 
өздерін туыстарының өліміне кінәлайды. Депрессивті наукастар жакын ада- 
мына қажетті күгім көрсетпедім, түсіністікпен карамадым, осылайша оның 
өлімін жылдамдаттым деп есептейді. Жиі депрессивті науқастар айналадағы 
адамдар алдында өздерінің толымсыздыктарын сезінеді.

Типтік депрессивті күйдің келесі нұсқасы — үрейлі депрессия. Эдетте, бұл 
түрі аффективті бұзылыстардың әлсіз интенсивтілігімен және созылыңкы ағымға 
бейімділікпен сипатталады. Үрейдің күшеюі, әдетте, кешкі мезгілде үдей түседі. 
Мұндай күйлер бірнеше айға, тіпті жылдарға созылуы мүмкін. Үрейлі депрессия 
тереңдей түсіп, ажитациялык түрге ауысады. Мұндай күйдегі наукастар бір 
орнында отыра алмайды, аласұрып, колдарын кайырып қысады. Жиі мед- 
қызметкерлер немесе баска адамдардың алдында суицидальды әрекет жасауға 
тырысады.

Сонымен қатар, дисфориялық депрессияны ажыратады. Мұндай күйдегі 
наукастарда депрессияның баска компоненттерінен басқа үнемі тітіркенгіштік, 
томағалык, өзі мен айналадағыларға көңіл толмаушылык бакыланады.

Жиі кимыл-қозғалыс бұзылыстарының басымдылығымен жүретін — ступо- 
розды және адинамиялык депрессиялар да кездеседі. Ступорозды депрессия 
кезінде тежелу субступорлық деңгейге дейін немесе кейде ступорлық дәрежеге 
дейін жетеді. Адинамиялык депрессияда тежелу әлсіздік, сылбырлык түрінде 
көрінеді. Науқастар кейде айлап жатып қалады, ешнәрсеге қызықпайды, 
ешнәрсемен айналыспайды. Эсіресе, адинамия және әлсіздік көріністері таңғы 
уақыттарда байкалады: наукастар ұзак уакыт бойы орнынан тұра алмайды, 
жуынып, киіне алмайды. Айқын адинамиямен катар мұндай наукастарға өзін- 
өзі кемсіту идеясы тән, және де жабыскактыкпен, соматовегетативті бұзы- 
лыстармен жүретін депрессияны ажыратады.

Атипті депрессивті күйлер катарына аффективті бұзылыстардан бөлек басқа 
да психопатологиялык симптомдар жатады: кататония, онейроидты күйлер, 
депрессивті-параноидты сандырак және т.б.

Маскалы депрессияға соматикалык симптомдар алдыңғы жоспарға шығып, 
ал психопатологиялык көріністер әлсіз және тек ұқыпты зерттегенде ғана 
аныкталатын күйлер жатады. ¥зак уақытқа созылатын ауру сезімдері, жағымсыз 
ауыр сезімдер (сенестопатиялар) жиі байқалады. Көшпелі сипаты, 
интенсивтілігінің тәуліктік тербелістері (түнгі және таңғы сағаттарда күшеюі), 
аналептиктерге сезімталдыктың төмен болуы немесе мүлдем болмауы олардың 
ерекшеліктері болып табылады.

Жиі маскалы депрессиялар астматикалық күйге ұксас соматовегетативтік 
бұзылыстармен өтеді. Маскалы депрессия күйлері алкогольді шектен тыс 
қолданудың себебі болған жағдайлар да бақыланған. Бұл алкогольді шектен 
тыс колдану маскалы депрессия ұстамасынан кейін тыйылады. Психопа- 
тологиялық көріністердщ ішінен күш-қайраттың әлсіреуі, әсіресе таңғы 
сағаттарда байқалатын әлсіздік, сүйікті істеріне ынтаның жоғалуы, түсініксіз
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мазасыздық сезімі, кітап оқу үстінде немесе теледидар көргенде тез дамитын 
шаршау бақыланады. Тынышсыз, ұйқыға кетудің қиындауымен және ерте 
оянатын шала ұйқы тән. Науқастар таңғы сағат 4-5-тер шамасында оянады, 
бұл кезде оларда ешқандай тыныққандық сезімі болмайды.

Маскалы депрессияның соматикалық көріністері әрқилы болып келеді. Бас 
ауыруы, бет, арқа, аяқ-қол, барлық мүшелерде дерлік ауыру сезімдері, жүрек- 
қан тамыр жүйесінің бұзылыстары, әйелдерде етеккір циклының бұзылыстары 
және т.б. көрінеді. Бұл сезімдері нақты емес, науқастардың сипаттаулары 
түсініксіз. Науқастардың айтулары бойынша, ауыру сезімдерінің айқындылық 
дәрежесі мен зертханалық және басқа да объективті тіркеу жолдарымен алы- 
натын нәтижелерде мүшелердегі патологиялық өзгерістердің табылмауы ара- 
сында сәйкессіздік байқалады.

Маниакальды күйлер
Маниакальды күй дамуының алдында күш ағыны, жоғары сөзшеңдік, 

әрекеттілік, белсенділік артуымен сипатталатын гипоманиакальды аффект 
көрініс береді. Мұндай күйдегі науқастар ерекше ішкі шабытты сезінеді, олар 
көңілді, жиі күледі, күшті тәбетімен ерекшеленеді, аз ұйықтайды, тәулігіне 
5—6 сағат ұйықтаса да, өзін сергек, қуатты сезінеді.

Науқастарда маниакальды күй белгілер триадасымен сипатталады: көтеріңкі 
көңіл-күй, ойлау үрдісінщ жылдамдаған ағымы және қимыл-қозғалыстық 
белсенділіктің артуы. Науқастар әр нәрсеге кірісіп кетеді, түрлі жоспарлар 
құрады. Айқын байқалатын маниакальды күйлерде аса алаңдағыштық әсерінен 
олардың әрекеттерінің мақсаттылығы жоғалады, қимылдық қозу күшейе түседі. 
Бұл жағдайда науқастар өздерін жоғары бағалайды. Өздерінің керемет қабі- 
леттілігін, дарындылығын жариялайды. Кейбір жағдайларда ұлылық сан- 
дырақтық идеялары дамуы мүмкін (шығармашылдық, реформаторлық). Деген- 
мен, маниакальды күйдегі науқастардың сандырақтық идеялары олардың 
аффективті күйлермен тығыз байланысты.

Науқас А.М.Г., 59 жаста. Анасы тарапынан туыстарында жиі деприссивті 
эпизодтар бақыланған: әжесі депрессия жағдайында өз-өзіне қол жұмсап, қайтыс 
болған, науқастың анасында көщл-күйдщ тербелістері байқалған. Туған 
ағасында да субдепрессия ұстамасы болған, бірақ ауруханада емделмеген. 
Әкесінің сүйікті қызы болған, ал анасы оған суық қараған, бұл науқасты қатты 
қынжылтатын. Ол үнемі анасының ашуын шақырып, ызаландыруға тырысқан. 
Өте ерке, қырсық, мазасыз болған: болмашы себептерден бірде ашуға булығып, 
бірде қуанған. Сабағын өте жақсы оқыған. Ерекше өлеңдер, прозалар жазған, 
тілге деген қабілетті жақсы болған, декломирлеуді ұнатқан, көпшілік алдында 
өзін еркін ұстаған. Науқас 14 жасқа толғанда анасы әкесімен ажырасқан. Қыз 
бұл жағдайды қатты уайымдап, анасымен қатынасы одан әрі нашарлай түскен. 
Туыстарымен қарым-қатынасы ешқашан жақын болмаған, достары көп болып, 
олармен жақын қатынасқан. Достық байланыстары ұзақ және тұрақты болған. 
Филология факультетін бітірген. Біршама уақыт мектепте қызмет еткен, неміс 
және француз тілдерінен сабақ берген, сонан соң испан, итальян, португал 
тілдерінен әдеби аудармашы болып жұмыс жасаған. Өз жұмысымен аса
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әуестікпен айналысқан. Жеке өмірі калыптаспаған, әйтсе де мүмкіншіліктер 
болғанымен, ол өз дертімен ешкімді байланыстырғысы келмеген. Бір өзі тұрады, 
тұрмысы орнықпаған. Эдебиетпен, көрмелермен белсенді айналысады, қонақга 
жиі болады. Етеккір алдында, әсіресе, жас кезінде көңіл-күйінде төмендеу 
жағына карай тербелістер байкаған, ол жағдай бір аптадан бір айға дейін со- 
зылатын болған.

Алғашкы ауруханаға түсуі — 45 жасында. Элжуаз күйге түсіп, жұмысқа 
кабілеті төмендеген. Осы сәтте анасы кайтыс болған, анасының жаназасына 
келмеген, катыспаған. Бір күн бойы төсектен тұрмай жатып алған. Ауруханаға 
түскен, 4 ай емделген. Ауруханадан көтеріңкі көңіл-күймен шығып, бұл 
жағдайды бақыт ретінде кабылдаған. Белсенділік, іскерлік танытқан, көпгеген 
көйлектер сатып алып, ауқымды ақша жаратқан, аударма жұмыстары бойынша 
үлкен іс атқарған. Одан әрі наукаста жыл сайын маниакальды күйлер пайда 
болып тұрған. Ол кезде іскерлік танытып, үлкен шығармашылық шабытпен 
көптеген жоғары сапалы аудармалар жасайды. Осы кезеңдерде ретсіз көп ақша 
жұмсайды, сылкымданып, танысулары жиілеген, туыстарымен керіскен. 
¥стамалары, әдетте, жаз айында, екі айға дейінгі мерзімді камтыған. Туыс- 
тарының бастамасымен күштеп ауруханаға жаткызылған.

Психикалық күйі: әңгімеге белсенді қатысады, сөздері монолог сипатында, 
өз инициативасы бойынша сөйлейді, дәрігердің сөзін бөле береді. Сөзі 
жылдамдаған, қатты дауыспен сөйлейді, мәнерлі, жиі жүріс-тұрысы жасанды 
түрде балаларға тән сипатта. Көңіл-күйі көтеріңкі, тітіркенгіштікке тез ауыса
ды, «анасы мен әкесінің» алдында кінәлімін дейді. Жоғары алаңдағыштык 
байкалады: ассоциация бойынша бір тақырыптан екінші такырыпқа ауытқып 
отырады. Өзінің күйіне сыни көзқараспен қарайды, оны «күлкілі» жағдай деп 
атап, оған жедел түрде көмек көрсетуді сұрайды, ем және зерттеу үрдісіне 
белсенді кірісіп кетті. Бөлімшеде наукастармен тез танысып, араласып кетті. 
Өлеңдерін ләззат ала оқиды, кейде өлеңдерінің сипаты кұлакка оғаш, кейде 
тітіркенгіш, ызалы күйге түседі. Ем нәтижесінде сабырлана түсіп, өзінің 
әрекеттерін реттей алатын жағдайға жетті.

Атипті маниакальды күйлердің ішінен көңілді манияларды (бірінші кезекге 
көңілді, көтеріңкі көңіл-күй), өнімсіз манияларды (наукастар әр түрлі істерге 
кіріседі, бірак олардың біреуін де аяғына дейін жеткізбейді), шатасқан мания
ларды (идеялар секірмелілігімен идеаторлы козу айқын байкалады), ызалы 
манияларды (жоғары тітіркенгіштікпен, ызамен жүреді) ажыратады.

Кейде баска да атипті маниакальды күйлер кездеседі. Жоғары психикалык 
және моторлы белсенділік жағдайында наукастарда көтеріңкі көңіл-күй 
бакыланбайды. Олардың күйінде тітіркенгіштік, козғыштык және ызалылык 
басым болады.

МДП динамикасы әр түрлі болуы мүмкін. Жиі депрессивті де және маниа- 
калды да ұстаманың пайда болуы бакыланады (аралас типтегі ағым). Сондай-ак, 
дерт динамикасында тек маниакальды немесе депрессивті ұстамалардың пай- 
да болуы мүмкін (униполярлы типтегі ағым), сондай-ак континуальды ағым 
нұсқалары (жалғасқан) болуы мүмкін, бұл кезде депрессивті күйлер ашық 
аралықсыз маниакальды күйге ауысады. М ДП-пен сырқат наукастарда
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аффективті бұзылыстардың айқындылық дәрежесі әр түрлі, аффективті 
бұзылыстардың жеңіл формалары әдетте, субдепрессивті және гипомания деп 
аталады. Жиі аффективті бұзылыстар сырқаттың барлық барысында айқын 
емес сипатта болып, субдепрессиялармен, гипоманиямен байқалады. Аурудың 
мұндай формасы «циклотимия» деген атауға ие болды.

Аурудың динамикасында белгілі бір заңдылықтар байқалады. Алғашында 
жиірек маниакальды ұстамалар кездеседі, одан ары қарай олар сиреп, депрессивті 
ұстамалар басым болады. Үстамалардың ұзақтық мерзімі де өзгереді. Сырқаттың 
алғашқы кезеңінде олар қысқа және даму дәрежесіне қарай ұзара бастайды, 
осыған сәйкес ашық аралықтар — ұстама аралық кезендер қысқарады. Үстама 
аралық кезеңдерде психопатологиялық симптоматика бақыланбайды. Дегенмен, 
жеңіл аффективті тербелістер болуы мүмкін, көңіл-күйдің төмендеуі, жиі таңғы 
сағаттарда бақыланатын енжарлық байқалады. МДП үшін ұстама аралық кезеңде 
психикалық денсаулықтың толық қалыптасуы тән. Науқастар ауруға дейінгі 
кезеңдегі күйлеріне қайта түседі. Мұндай күйлер арнайы «интермиссия» 
терминімен аталады. Бұл терминнен науқастың психикалық денсаулығының 
толық қалыптасуы, оның барлық дертті психопатологиялық көріністерден 
арылуын түсінеміз. Ремиссиялар кезіндегідей науқаста басынан өткен ұстаманың 
қалдық симптомдары немесе аурумен шақырылған кейбір өзгерістер қалуы 
мүмкін. Интермиссиялар кезінде, преморбидтік (ауруға дейінгі кезең) кезеңмен 
салыстырғанда, науқас тұлғасының кейбір өзгерістері болуы мүмкін. Бірақ 
мұндай өзгерістер жастық факторлармен, атеросклерозбен және т.б. байланы
сты болуы мүмкін. МДП-пен сырқат науқастар ұстама кезеңінде үнемі бақылауды 
қажет етеді. Депрессивті күйде науқастар жиі тамақтан бас тартады. Осыған 
байланысты науқастардың тамақтануын қадағалап отыру қажет. Кейде айқын 
депрессиялық күйдегі науқастарды мәжбүрлеп тамақтандыру қажет болады. Бұл 
науқастар жиі суицидальды ойлар айтады, жиі сол ойларын іске асыруға тал- 
пыныс жасайды. Маниакальды науқастар өз күйлерінің ерекшелігіне байланы
сты өзіне немесе жақындарына зиян келтірулері: бейтаныс адамдармен қарым- 
қатынасқа түсіп, заттарын, ақшаларын тарту ету және т.с.с. кездесуі мүмкін.

ЭТИОЛОГИЯ ЖӘНЕ ПАТОГЕНЕЗ
Бұл мәселелер әлі де толық анықталмаған. МДП дамуында аффективті 

психоздармен тұқым қуалау ауырлығына үлкен мән берілетіні мәлім, дегенмен, 
сырқаттың дамуына қандай да гендердің бірі жауапты ма, әлде бірнеше ген 
жауапты ма, ол әлі анық емес. Пробанд жанұясында аффективті психозбен 
сырқат науқастың болуы (әсіресе, ата-анасының) МДП-пен ауыру қауіптілігін 
едәуір жоғарылатады.

МДП монозиготалы егіздерде жиі кездеседі және 50% астамын құрайды. 
МДП әйелдерде өте жиі кездеседі (екі есе). Сырқаттың пайда болуында жынысқа 
қандай да бір байланыстылық бар тәрізді. Сондай-ақ, науқастардың преморбидтік 
ерекшеліктері де байқалған. Мұндай адамдар аффективті тербелістерге, көңіл- 
күйдің негізсіз жоғарылауы немесе төмендеуіне бейім келеді. МДП патогенезін 
зерттеу соңғы жылдардағы психотропты препараттардың, соның ішінде
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антидепрессивті дәрмектердің емдік әсерінің механизмін зерттеудің аркасында 
жеңілдей түсті. Маниакальды күйде тиімді әсер беретін неролептиктер дофамин 
рецепторларын тежейді. Бұл деректер әйгілі ғалым В.П. Протопоповтың және 
оның мыңдаған шәкіртгері зерттеулерінің нәтижесіне сәйкес келеді. Олар МДП 
патогенезінде симпатикалык жүйке жүйесінің және көмірсу алмасуының 
бұзылыстары маңызды екендігін айтып кеткен еді. Қазіргі кезде МДП даму- 
ында сыртқы колайсыз факторлардың рөлі (психогендік сипатта) жөнінде 
сенімді мәліметтер жок.

ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫ ДИАГНОСТИКАСЫ
М ДП-ны клиникалык көрінісінде аффективті бұзылыстар басты рөль 

аткаратын бірнеше сыркат түрлерінен дифференциалау керек. Ол аурулардың 
ішінен, бірінші кезекте, инволюциялық меланхолияны және шизофренияның 
кезеңдік түрін атап өту керек. Бұл сырқаттарды МДП-дан айыру критерийлері 
сәйкес тарауларда көрсетілген. Бұдан бұрын айтылғандарға келесілерді косуға 
болады: М ДП-ның депрессивті күйінде көщл-күйдщ тәуліктік тербелісі 
байқалады: таңғы мезгілде нашарлай түседі, ал кешкі мезгілде жақсарады. 
Қайғы-мұң айқын, үрей типті көрінісі болып табылмайды. Шизофренияның 
кезеңдік түрінен айырғанда, МДП кезіндегі ұстамалар аффекгивті патологиямен 
сипатталады. МДП ұстамаларына күрделі кұрылымды аффекгивті синдромдардың 
баска синдромдармен косарлануы тән емес. Мысалы, сандырактык, (өзін-өзі 
кінәлау, кемсіту және нигилистік сандырактардан баскасы) галлюцинаторлы 
синдромдармен т.б. ОЖЖ-нің органикалык зақымдалуы кезінде бақыланатын 
аффективті бұзылыстар МДП кезіндегідей айқын эмоциялык бұзылыстармен 
көрінбейді. ОЖЖ органикалык ауруларында аффективті синдромдар (депрес- 
сивті, сондай-ак, маниакалды) күңгірттеу, баска психикалык бұзылыстардың 
наукастың эмоциялык күйімен айкын байланыстылығы болмайды. Депрессия 
жиі енжарлық, апатиямен көрінеді. Маниакальды күйлер өнімсіз, психомотор- 
лы белсенділіктің сәйкес көтерілуімен бірге жүрмейді. МДП-ны жоғарыда 
аталып кеткен сыркаттардан айыру үшін бұл дерттің динамикасындағы ерек- 
шеліктерді ескеру керек: ұстамалардың кайталануы және ашык аралыктың — 
интермиссияның болуы, тұлғаның психоорганикалык немесе шизофрениялық 
тип бойынша өзгерістерінің болмауы.

ЕМІ ЖӘНЕ ПРОФИЛАКТИКАСЫ
Психотропты заттар маниакальды және депрессивті бұзылыстарды бақылап, 

басқарып отыруға мүмкіндік береді. Маниакальды қозуды басу үшін түрлі 
нейролепгиктерді колдануға болады. Олар әдеттегі дозада таблетка және инъ
екция түрінде беріледі.

Гипоманиакальды күйде бензодиазепин тобының транквилизаторлары тиімді 
әсер көрсетуі мүмкін. Олар тек психомоторлы козуды басып кана коймайды, 
сонымен катар, ұйкыны калыптастырады.

Депрессия кезінде антидепресанттар тағайындау көрсетілген. Таза (козусыз) 
депрессия жағдайында моноаминоксидаза ингибиторлары тиімді, үрейлі де-
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прессия кезінде транквилизаторлық әсері бар антидепресанттарды нейролеп- 
тиктермен бірге беру тиімді. Мұндай үйлестіру МДП-тың атипті түрлерінде, 
ұстамалар құрамында аффективті бұзылыстардан өзге, галлюцинаторлы, 
сандырақтық құбылыстар орын алғанда қолданылады. Депрессияның жеңіл 
формаларында, әсіресе, бұл күйлер үреймен қосарланған жағдайларда транк- 
вилизаторды қолданған дұрыс. Депрессивті күйлерде үнемі ұйқы бұзылысы 
бақыланады. Мұндай жағдайда ұйықтататын препараттар тағайындау көрсетілген: 
эуноктин және т.б. МДП емінде литий тұздары кеңінен қолданылады. Олар 
ұстама кезеңінде де және ұстама аралық кезеңдерде де профилактикалық 
мақсатта қолданылады. Бұл препараттардың маниакальды күйдің алдын алуда 
тиімділігі жоғары.

Кейбір науқастарда, әсіресе, депрессивті науқастарда түрлі антидепресант- 
тарды қолдану нәтижесіз болады (резистентті түрлері). Бұл жағдайда препарат- 
ты бірден алып тастау керек. 1—2 апта бойы науқас бір мезгілде тоқтатылатын 
препараттардың төмен дозасын қабылдайды. Препаратты тоқтатқаннан кейін 
бірнеше күн өткен соң (науқастың жағдайына байланысты) препаратты беруді 
аз дозадан қайта бастайды. Төзімділікті қайтара алмаған жағдайда, осындай 
тоқтатуларды аздаған аралықтардан кейін қайталап отыру қажет. Төзімділікпен 
күрес үшін 3—5 инъекция мөлшерінде сульфазинотерапия курсын қолдану 
көрсетілген (науқастың соматикалық жағдайы көтерген жағдайда).

Емнің барлық түріне төзімді депрессивті күйлер орын алғанда, ең соңғы 
қолданылатын әдіс электротырысулық терапия болып табылады. Психотропты 
және литий тұздарымен терапия жүргізгенде науқастың соматикалық күйін өте 
ұқыпты қадағалап отыру қажет.

Соматовегетативті функциясы онсыз да тежелу жағдайындағы депрессивті 
науқастарда антидепрессанттардың әсерінен ұзақ уақыт бойы үлкен және кіші 
дәреттің тежелуі бақылануы мүмкін. Литий тұздарын қолдану су және электро
лит алмасуының балансын бұзуы мүмкін. Осы жағдайлардың барлығы 
науқастардың соматикалық күйін егжей-тегжейлі тексеріп отыруды және үнемі 
лабораториялық зерттеулер жүргізіп отыруды талап етеді.

МДП-ның біріншілік профилактикасы медико-генетикалық кеңестің міндеті 
болып табылады.

ЕҢБЕККЕ ҚАБІЛЕТТІЛІКТІ БАҒАЛАУ ЖӘНЕ БАСҚА 
САРАПТАМАЛЫҚ М ӘСЕЛЕЛЕРДІ ШЕШУ

Үстамадан кейін науқастар, ереже бойынша, еңбекке қабілетті. Аса ұзаққа 
созылған ұстамалар кезінде (жиі депрессивті ұстамаларға тән) немесе сырқаттың 
ағымы contmua (жалғасқан) типте болса, оларға мүгедектік тағайындау керек.

Айқын аффективті бұзылыстар жағдайында қылмыстық жауапкершілікті 
қажет ететін істер жасаған науқастарды сот-психиатриялық сараптамадан өткізу 
кезінде, олар қабілетсіз болып танылады, ал егер жағдай азаматтық акт жөнінде 
болса, онда қабілетті болып табылады. МДП-тан зардап шегетін науқастар 
әскери қызмет өтеуге жарамсыз деп танылады.



ХХѴІ Тарау 
КӘРІЛІК КЕЗЕҢНІҢ 

ПСИХИКАЛЫҚ АУРУЛАРЫ

Психикалык аурулардың бұл тобы көрінісі мен айкындылык дәрежесі бой- 
ынша әр түрлі психикалык бұзылыстардан кұралады, олардың пайда болуы 
науқас ағзасындағы жасқа байланысты өзгерістермен тікелей немесе жанама 
түрде байланысты болып келеді.

ЖАЛПЫ КЛИНИКАЛЫҚ ЕРЕКШ ЕЛІКТЕРІ
Ағзаның картаюы оның барлык — биологиялык және психикалык 

функцияларының өзгерістерімен бірге жүреді. Бірак бұл өзгерістердің сипаты 
және пайда болу уақыгы әрбір жеке адамда ерекше болып келеді және тербелмелі: 
жаска байланысты психикалык өзгерістер ағза картаюының соматикалык 
көріністерімен сәйкес келе бермейді. Қартаюшы адамдардың соматикалык 
көріністерінің өзі міндетті түрде өзгеріске ұшырамайды. Ағзаның бір жүйесінде 
жасқа байланысты өзгерістер мүлдем байқалмаса, ал басқа бір жүйесінде айқын 
көрінеді. Мысалы, жасқа байланысты тірек-қимыл аппаратының өзгерістері 
айқын байқалса, кан тамыр жүйесіндегі жасқа байланысты өзгерістер әлсіз 
көрініс береді немесе мүлдем болмайды. Бірак жаска байланысты өзгерістер 
жиі ағзаның барлык функциялык жүйелерінде белгілі бір аракатынаста бірлескен 
түрде байқалады.

Жасқа байланысты психикалык функцияның өзгерістері таңдамалы түрде 
және әр түрлі жас кезеңдерінде пайда болуы мүмкін. Яғни, адамның қиялдау 
қасиеті салыстырмалы түрде ерте әлсірейді — оның ашыктығы, бейнелілігі на- 
шарлап, психикалык үрдістердің каркыны, зейіннің жылдам ауысу қасиеті на- 
шарлайды. Кейінірек жаңа білім, дағды игеру нашарлайды. Керек кезінде кажет 
мәліметтерді еске түсіру киындайды (естің элективті бұзылысы). Бірак, белгілі 
бір мезгілден кейін ол мәліметгер еске түседі. Тұлғаға тән интеллекгуалды үрдістер 
қасиеті ұзақ сақталады. Психикалык үрдістер ағымының баяулауына байланысты, 
кандай да бір шешім кабылдау көбірек уакытты кажет етеді.

Эмоционалды көріністер жасқа байланысты түрлерін өзгертеді. Эмоционал- 
ды тұраксыздык, үрей дамиды. Жағымсыз күйзелістерге ұзак байланып калуға 
бейімділік, көңіл-күйдің үрейлі-депрессивті сипаты пайда болады. Психиканың 
жасқа байланысты өзгерістерінің пайда болу мерзімі салыстырмалы түрде ин- 
дивидуалды болып келеді. Жеке адам өмірінің жасқа байланысты өзгерістер 
пайда болатын белгілі бір кезеңдері болады. Оның бірі — жасқа байланысты 
болса, ал екіншісі — ағзаның гармоналды-физиологиялык өзгерісінің (климакс)
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басталуына сәйкес келеді. Инволюциямен байланысты психикалык өзгерістер 
50—60 жастан басталады. Кәрілік алды және кәрілік кезеңіндегі психикалык 
бұзылыстар шекаралык психикалык бұзылыстар және психоздар түрінде көрінеді. 
Егде жастағы адамдарда психикалык бұзылыстар жиілігі өте жоғары.

65 жастан жоғары адамдарда әр түрлі дәрежедегі психикалык бұзылыстар 
30—35% кұрайды, оның ішіне психоздар мен ақыл кемдігі 3—5%. Жас ұлғайған 
сайын ауыр психикалык өзгерістердің пайда болу қауіптілігі артады. Шекаралық 
бұзылыстарға невроз тәрізді, аффективті бұзылыстар және тұлғалық өзгерістер 
жатады.

Невроз тәрізді бұзылыстар ұйкы бұзылысымен, денедегі әр түрлі жағымсыз 
сезімдермен, эмоциялық-тұраксыз көңіл-күймен, тітіркенгіштікпен, ешқандай 
негізсіз жанұясы мен өз денсаулығы үшін үрейлену және т.б. көрінеді. Физикалық 
әлсіздік, соматикалык жайсыздық кандай да бір катерлі, дауасы жок «өлімге 
алып келетін» аурудың бар екендігі жөнінде ой тудырады. Наукас тұлғасындағы 
болып жатқан өзгерістер оның мінез-кұлықтық та және зияткерлік те қасиеттерін 
қамтиды. Харакгерологиялык ерекшелікгер наукас тұлғасына бұрын тән болып 
келген тұлғалык касиеттердің өткірленуі және күшеюімен көрінеді. Мысалы, 
сенімсіздік күдікшілдікке, ал кұнттылык — сараңдыкка, табандылык — 
қырсыктыққа ауысады. Интеллектуалды үрдістер өзінің айқындылығынан 
айрылады, ассоциациялар кедейлене түседі, түсініктерді біріктіру сапасы мен 
деңгейі төмендейді. Жаңа кұбылыстар мен оқиғаларды қорыту үшін көп уақыт 
пен үлкен табандылықты талап етеді. Жаңа ақпарат мүлдем игерілмейді не
месе киындықпен қабылданады. Ең алдымен, күнделікті ағымдағы оқиғаларды 
еске сақгау нашарлайды. Өткен күннің оқиғалары киындықпен еске түсіріледі. 
Науқастардың сыни көзқарасы төмендейді, өзінің психикалык күйін және 
болып жаткан өзгерістерді дұрыс бағалай алмайды. Егде жастағы адамдардағы 
осы аталған бұзылыстардың ауырлық дәрежесі салыстырмалы түрде жеңіл 
бұзылыстардан жүйелі емді және психиатр бақылауын қажет ететін айтарлықтай 
терең бұзылыстар дәрежесіне дейін әр түрлі болуы мүмкін.

Психикалык бұзылыстардың айқын формалары психоз түрінде көрінеді. 
Қабылданған жікгеу бойынша олар кәрілік алды немесе инволюционды, кәрілік 
жас психоздары деп бөлінеді. Кәрілік алды психоздарына инволюциялық мелан
холия және инволюциялық параноид жатады.

Инволюциялық меланхолия
Кәрілік алды кезеңіндегі адамдарда жиі кездесетін психоз түріне жатады. 

Бұл аурудың басты психопатологиялык көрінісі үреймен жүретін депрессия 
жағдайы болып табылады. Аурудың пайда болуына психогенді зияндылыктар, 
өмір сүру стереотипінің өзгеруі жиі себепші болады. Наукастар жабырқаулы 
күйде болады, үрейшіл. Депрессивті және үрейлі көріністер айкындылығы 
әр түрлі дәрежеде болады: жеңіл психопатологиялык көріністерден айкын үрей 
және ажитациямен жүретін ауыр депрессия күйіне дейін. Қимылдық қозу 
жағдайында науқастар өздерін қоярға жер таппай, ауыр жан күйзелісін білдіретін 
күрсінген дауыстар шығарады, суицидальды әрекеттер жасауға бейім болып 
келеді. Сондыктан олар арнайы, қатаң бақылауды қажет етеді.
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Науқастарда үрейлі депрессия тежелумен қатар жүретін жағдайлар да 
бақыланады. Мұндай қимылдық тежелу ступор сипатын алуы мүмкін. 
Кататониялық ступордан айырмашылығы бұл меланхолиялық ступор деп ата- 
лады. Меланхолиялық ступордың клиникалық көрінісі кататониялықтан 
ерекшеленеді. Науқастардың бет-әлпеті қайғы-мұңды бейнелейді, беттерінде 
іркіліп қалған мұң маскасы болады. Кататониялық ступор кезіндегідей мутизм 
бақыланбайды. Табанды сауалға алғанда олардан қандай да бір дұрыс жауап 
алуға болады.

Депрессивті-үрейлі симптоматикамен қатар науқастарда сандырақтық иде- 
ялар байқалады. Өзін-өзі кінәлау, өзін-өзі кемсіту сандырақтық идеялары аса 
тән. Науқастар өткен өмірін шолып, өздерінің ойларынша қылмысты болып 
табылатын жағдайлар мен фактілерді іздейді. Науқастар жақын адамының 
өліміне өздерін кінәлайды. Оларға дұрыс күтім жасамадым, ертерек дәрігерге 
көрсетпедім деп өздерін жазғырады. Сондықтан науқастар өздерін дәрігер 
көңіліне, медбикелер күтіміне тұрмайтын адаммын деп есептейді. Науқастар 
тағам қабылдаудан жиі бас тартады, оған менің құқым жоқ деп айтады. Жиі 
өзін-өзі кінәлау сандырақтық идеяларына соңына түсу идеялары ұштасып 
жатады. Науқастар өздерін жасаған қылмыстары үшін ізіне түскендер бар, 
өздерінің үстінен сот жүретіндігін, осылайша өлім жазасына кесілетіндігін 
мәлімдейді. Кейде осындай сандырақтық идеялар ипохондриялық сипат алады. 
Бұл кезде науқастар бауыр немесе бүйрегінщ және т.б. қызметінщ толық 
бұзылғандығы жөнінде айтады. Ішкі мүшелерінің шіріп немесе жоқ болып 
кеткендігін айтып, өзін тірі өлік деп санайды (Катар синдромы). Мұндай 
ипохондриялық көріністер туыстары мен айналадағы бүкіл тіршіліктің жақындап 
келе жатқан күйреуі жөніндегі фантастикалық сипаттағы сеніммен бірге жүруі 
мүмкін.

Науқас В.З., 55 жаста. Тұқым қуалайтын психикалық аурулары жоқ. Өз 
жасына сай дамып өскен. 7 сынып және ФЗУ аяқтаған. Қысқа уақыт аралығында 
жоспар түзуші-экономист болып жұмыс жасаған. 18 жасында тұрмысқа шыққан. 
Күйеуі әскери адам. Қызмет бабына байланысты жиі-жиі бір қаладан екінші 
қалаға көшіп-қонып жүрген. Науқас жаңа орынға тез бейімделіп отырған. 
Жұмыс істемейді, үйінде үш баласының тәрбиесімен айналысқан. Қонақшыл 
болған, үй шаруасымен жақсы айналысқан. Ал күйеуінің мінезі ауыр, ашушаң, 
қызғаншақ, талапшыл.

Науқас мінезі бойынша күмәншіл, үрейшіл, аздап ипохондриялы (ренішін 
ұзақ жүрегінде ұстайды, бірақ сырттай білдірмейді). Күйеуіне қарсы шықпай, 
ұрыс-керістің алдын алып отырған.

Етеккірі 10 жасынан басталған, 4 жүктілік: үшеуі қалыпты, мерзімінен бұрын 
босанулар, біреуі жасанды түсік. 42 жасынан менопауза.

Балалар инфекцияларымен ауырған. 2 рет тік ішек полипозымен оперцияға 
түскен.

Күйеуінің сырқаттануына байланысты науқас қайғыға шомып, еңбекке 
қабілеті төмендеген: өзіне тән емес «еріншектік» пайда болып, үй жұмысын 
әрең атқарған. Үйқысы бұзылған, әсіресе, таңертеңгі мезгілде өзін нашар 
сезінеді. Бір айдан соң күйеуі жазылып шыққан, ал өзінің жағдайы одан әрі
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нашарлап кеткен: үрей пайда болып, бір жайсыз жағдайлар болып калатындай 
күтуде болған. Тұрмыстық мәселелер шешілмейтіндей болып көрінген. Өз өмірі 
жайында үнемі ойға шомып, тек жағымсыз сәттерін есіне алып, өмірі сәтсіз 
калыптасты деп сары уайымға түскен. Ауруханаға жаткызылған.

Психикалык күйі: наукаспен карым-қатынас формальды; жай дауыспен, 
бір ырғақпен, тежеліп сөйлейді. Эңгіме жүргізгенде белсенділік білдірмейді, 
тек берген сұракка жауап беріп отырады. Бет әлпеті маска тәріздес, қайғы 
мен шаршағандықгы білдіреді. Жабырқау күйге, жақындары мен отбасы үшін 
үрейленетініне шағым айтады. Барлығы кұрыды, шатастым дейді. Барлық 
пәленің күнәһары өзіммін деп есептейді: «Мен жексұрынмын, оңбаған адам- 
мын, маған өмір сүруге болмайды» деп сөгеді. Бөлімшеде ешкіммен арала- 
спайды, тамак, дәрі кабылдағысы келмейді, көп уақытын төсекте жатып 
өткізеді. Науқасты тыныштандыруға тырысқанда, тітіркенумен, ашумен 
жауап береді. Кейде үрейленіп, қызметкерлерге бір сұрақты қайталап коя 
береді.

Инволюциялық параноид
Бұл психоз жүйеленген сандырақтық идеялар дамуымен сипатталады. 

Сандырақгык идеялар, ереже бойынша, үрейлі-жабырқаулы көңіл-күймен бірге 
жүреді. Наукастар өздері мен жакындарының сәттілігі мен денсаулығы үшін 
үрейленеді. Сандырактык идеялардың мазмұны қияли, фантастикалық сипат- 
та емес, карапайым өмірдегі нақгы оқиғаларға катысты болады. Наукастар 
көршілері немесе басқа да адамдар олар жоқта үйіне кіріп, ыдыс-аяқ, үй 
жиһаздарын бүлдіретінін, тамаққа улы зат салатынын мәлімдейді. Кейде 
наукастардың айтқандары шындыкка ұксап, айналасындағыларды шатастыра- 
ды. Бір науқас жақындарына, таныстарына өзінің көршісі ол үйде болмағанда 
кілт таңдап алып үйге кіріп, азық-түлік пен заттарын ұрлайтындығын 
әңгімелеген. Наукастың туыстары онымен бірге милицияға шағымданған. Бірак 
күндердің күнінде, наукас туыстарына көршісінің үйіне түсіп, зиян келтіру 
мақсатында кілеміне дейін бүлдіріп кеткендігі жөнінде әңгімелеген, осы 
жағдайдан кейін туыстары оның ауруға шалдыкканын түсінеді.

Сандырактык күйзелістермен катар наукастарда галлюцинаторлы көріністер 
жиі бакыланады. Галлюцинациялар есту сипатында жиі болады. Науқастар 
кабырғаның арғы жағынан шу, аяк дыбысын, өзін коркытатын, іс-әрекетін 
жазғырушы дауыстар естиді. Психопатологиялык көріністерінің жалпы 
суреттемесіне әр түрлі ипохондриялык сезімдердің косылуы жиі кездеседі. 
Наукас денесінің әр бөлігіндегі, жиі жыныс мүшелері аумағындағы жағымсыз 
сезімдерге шағымданады. Бұл сезімдерді сандырактык сипатта талкылайды, 
оларды соңына түсушілер, кастандық жасаушылар тарапынан уландыру не
месе баска да әсерлердің салдарымен байланыстырады.

Науқас С.Н.Н., 56 жаста. Туыстарынан ешкім психикалык аурулармен 
зардап шекпеген. Уақытында туылған. Анасының жүктілігі және босануы 
жақсы өткен, ешқандай асқынусыз. Балалық шағында калыпты өсіп, дамыған, 
дамуы жағынан кұрдастарынан арта калмаған. Мектепке 8 жасында барған.
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Мінезі көңілді, ашық, мейірімді, көп достары болған. Мектепте жақсы оқыған. 
Соғыс кезінде эвакуацияда болып, соғыс біткен соң, анасы мен кіші сіңілісі 
тұратын Апрелевкаға (Мәскеу обл.) көшіп барған. Бұл жерде грампластинка- 
лар заводында жұмыс жасап, жас жұмысшылар мектебінде 9 сыныпты бітірген. 
Одан кейін балабақшаға ауысқан, себебі балаларды тәрбиелеуді ұнатқан және 
балабақша үйіне жақын орналасқан. Күйеуге шыққан. 49 жасында сіңлісі мен 
күйеуіне пәтерлес көршілерінің өзіне нашар қарайтындығы жөнінде әңгімелеген. 
Дәлел ретінде үйіне кеш қайтқан күні есікті қанша соқса да, көршілері есік 
ашпағанын келтіреді. Сіңлісіне көршілері оны бұл үйден ығыстырып шығарып 
жіберіп, үйді өздері толық иемденбекші деп шағымданған. Көршісінің өзі 
жоқта бөлмеге кіріп, оның заттарын бүлдіретінін байқай бастайды. Дәлел 
ретінде шынының кетігін, төсек төсеніштеріндегі дақтарды, сөгілген жіптерді 
нұсқаған.

Науқас бірқатар уақыт өткен соң ізіне түскендер тек заттарды бүлдіріп қана 
қоймай, сонымен бірге, тамаққа улы заттар қосуға көшкенін «байқай бастаған» 
(науқас сорпа ішкенде тілінің күйгенін сезген). Көршісі оның бас жуатын су- 
ына улы зат қосып жібергенін, соның нәтижесінде шашы түсе бастағанын 
әңгімелеген.

Бірнеше рет милиция қызметкерлеріне шағымданған, бөлмесін ауыстыруды 
өтінген. Жеке бір бөлмелі үйді пәтер алып, өте қатты қуанған. Бірақ, қуанышы 
ұзаққа созылмады, себебі, астында тұратын көршілері ізіне түсіп, әлі күнге 
дейін олардың аңдулары жалғасуда деп есептейді. Осы себепке байланысты 
психиатриялық ауруханаға жатқызылған.

Түскен кездегі психикалық күйі: дәрігермен жеңіл сөйлеседі, даусы жұмсақ, 
монотонды, әңгімеде байымды, бұл ауруханада жатуы дұрыс емес деп, көршілері 
тарапынан ұйымдастырылған аңдулар жөнінде егжей-тегжейлі әңгімелейді. 
Госпитализацияны солардың ұйымдастырғанына сенімді. Таза емес істермен 
айналысатын «топ» бар деп есептейді. Ол жөнінде науқас хабардар болғандықтан, 
олар өзінен құтылғысы келеді. Көршілерінің өзін өлтіру қажет деген сөздерін 
естіген. Көршілерінщ дауыстарын ашық терезеден, үй қабырғасы арқылы 
еститінін айтады. Өзін психикалық науқас деп есептемейді.

Бірінші күні бөлімшеде ешкіммен сөйлескен жоқ, уақытының көп бөлігін 
төсекте газет-журнал оқумен өткізді. Ешқандай шағым айтпайды. Бөлімшеге 
түскеннен бері ешқандай жағымсыз әсер сезінбеді, дауыстар естімеді. Үйқысы, 
тәбеті жақсы. Бөлімшеде жүргеніне қымсынбайды, дәріні медперсоналдың 
қадағалауымен қабылдайды, мүмкіндігінше лақтырып тастауға ұмтылады.

Инволюциялық параноидтың болжамы инволюциялық меланхолия сияқты 
аса жайлы емес. Науқаста аффективті бұзылыстар, сандырақтық күйзелістер 
ұзақ уақыт сақталады. Бұл психопатологиялық көріністердің инерттілігі мен 
тұрақтылығына бас миы қан тамырларының атеросклеротикалық өзгерістері 
ықпал етеді. Уақыт өте келе науқастардағы депрессивті-үрейлі және сандырақтық 
көріністер біртекті сипат алады. Науқастар өздерінің шағымдарын, үрейлерін 
және сандырақтық күйзелістерін біртекті сөздермен баяндайды. Дертті 
көріністердің айтарлықтай әлсіреуі және өзінің алдағы болған күйзелістеріне
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деген сын көзқарас калыптасуы да мүмкін. Бірак дерттен толык айығу бай- 
калмайды.

Науқастарда өздеріне тән тұлғалык өзгерістер байкалады: кызығушылыктар 
шеңбері тарылады, тұлғалык көріністер монотондылығы, жоғары үрейшілдік 
пен күмәншілдік.

Кәрілік алды кезең психоздарының клиникалык көрінісінің ерекшеліктеріне 
байланысты МДП-пен, шизофрениямен, кан тамырлык және баска да психоз- 
дармен диферренциалды диагностика жүргізу кажеттілігі пайда болады. Инво- 
люционды меланхолияның үрейлі күйдің бакылануымен, жедел кезеңде және 
одан кейінгі кезеңде де шизофрениялык тип бойынша тұлға өзгерістерінің 
болмауымен шизофрения ауруының кеш басталуы жағдайынан, МДП кезіндегі 
депрессиядан айырмашылығы бар. Органикалык психоздардан және соның 
ішінде кан тамырлык генезді психоздардан инволюционды меланхолияның 
инициалды көріністерінде бакытсыздыкты күту үрейі, ипохондриялылык 
бакыланады, клиникалык сипатында бұзылған сана эпизодтары, психоор- 
ганикалык тип бойынша тұлғаның айкын өзгерістерінің, бас миының органикалык 
ауруын нұсқайтын неврологиялык мәліметтердің болмауымен ерекшеленеді. 
Егде жастағы адамдарда дамуы мүмкін баска психикалык аурулардағы парано- 
идты синдромнан инволюционды параноидты ажырату үшін жоғарыда аталған 
диференциалды диагностикалык критерийлерді колдануға болады. Сонымен 
қатар, инволюционды параноидқа «қарапайым өмірдегі оқиғаларды» бейнелейтін 
сандырактык идеялар тән. Бұл аурулар диагностикасында оның егде жастағы 
адамдарда алғаш рет пайда болу фактісінің үлкен мәні бар.

Кәрілік жас кезеңіндегі психикалык бұзылыстар клиникасында кан тамырлык 
бұзылыстардың үлес салмағы басым.

Сондықган, жиі кәрілік алды және кәрілік жас кезеңінің психотикалык 
бұзылыстарын кан тамырлык психоздардан ажырату кажет болады. Бірінші 
кезекге, қан тамырлык патологиямен науқастардағы психопотологиялық күйлер 
ағымының ерекшеліктеріне назар аудару кажет. Бас миының кан тамырлык 
патологиясы бар наукастардағы психопатологиялык бұзылыстардың динами- 
касында психотикалык бұзылыстар мен кан тамырлык патология динамикасы 
арасында белгілі бір байланыстылықгы байқауға болады. Мұндай науқастардың 
психикалык күйінде көрсетілген психотикалык синдромдардан баска 
психоорганикалык тип бойынша тұлға өзгерістері анықгалады. Сонымен бірге, 
тиянакты жиналған анамнез, әсіресе кан тамырлык патологияны нұскайтын 
мәліметтер болған жағдайда (мысалы, гипертониялык ауру) дұрыс диагноз кою 
жеңілдей түседі.

Бас миының атрофиялық үрдістер кезіндегі 
психикалық өзгерістер

Кәрілік алды және кәрілік жас кезеңдерінде ауыр психикалык бұзылыстар 
бас миының органикалык бұзылыстарымен сырқат наукастарда кездеседі. 
Мұнда бас миының атрофиясына байланысты психикалык бұзылыстар және 
кәрілік жас акыл кемдігі жатады.
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Бас миындағы атрофиялық үрдістер Пик, Альцгеймер атауларын алған 
(оларды алғаш суреттеген психиатрлар есімімен аталған) типті психикалық 
бұзылыстармен жүреді.

Пик ауруы
Бұл ауру үдемелі амнезия, тотальды ақыл кемдігінің дамуымен сипатталады. 

Оның бастапқы даму сатыларында тұлғаның айқын өзгерістері байқалады, ол 
аспонтандылықпен және псевдопаралитикалық ауытқумен сипатталады. 
Аспонтандылық немқұрайдылықпен, бейғамдықпен, апатиямен байланысты 
көрінеді. Науқастар өздері бастап ештеңе жасамайды, ал бірақ ынталандырушы 
стимул болған жағдайда күрделі істерді де атқарады. Кейде бұл жағдай 
псевдопаралитикалық сипат алып, әуестіктер тежеусізденуі элементтерімен, 
бейғам-эйфориялы көңіл-күймен байланысты көрініс береді. Науқастар өткен 
күн оқиғаларын, ағымдағы болып жатқан жайттарды естерінде сақтамайды, 
әдеттегіден тыс жағдайларда таныс адамдарын кездестіргенде, танымай қалады. 
Науқас өз жағдайына сын көзбен қарамайды, бірақ өзінің дәрменсіздігіне көзі 
жеткенде күйінеді, реніш танытады. Бірақ мұндай реакция қысқа уақытты. 
Әдетте, науқастар біркелкі, бейғам көңіл-күймен жүреді. Ойлаудың дөрекі 
бұзылыстары байқалады. Науқастар өз сөздеріндегі айқын қайшылықтарды 
байқамайды. Мысалы, науқастар өздерінің дәрменсіздігіне қарамастан, әр түрлі 
жоспарлар құрады. Оқиғалардың мағыналық мәнін түсінбейді. Ойлаудың бұл 
дөрекі бұзылыстары психологиялық зерттеулерде жеңіл анықталады. Науқастар 
сюжетті көріністердің мәнін суреттеуге қабілетсіз және тек жеке компоненттерін 
атап шығады. Пик ауруымен сырқат науқастарға тұрақты симптомдар тән, 
мысалы, науқас бір сөз айналымдарын қайталай береді. Аурудың даму дәрежесіне 
байланысты неврологиялық бұзылыстар да пайда болады: агнозия, сөйлеу 
бұзылысы, апраксия жән т.б.

Науқас С., 54 жаста. Психикалық аурулармен тұқым қуалау ауырлығы жоқ. 
Әкесі аздап тұйықтау, әңгімеге үйір емес. Анасы үрейшіл, жанұя мүшелерінің 
денсаулығы үшін себепсіз мазасызданатын.

Науқас бала кезінде инфекциялық аурулармен ешбір асқынуларсыз ауырған. 
Дамуы жағынан құрдастарынан артта қалмаған. Өзі мінезі жағынан ашық емес, 
эгоист. Мектепте үздік оқыған. 9-шы сыныптан кейін ФЗУ аяқтаған. Біраз 
уақыт кітапханашы болып жұмыс істеген, жолдамамен педагогикалық училе- 
щеге түскен. Бастауыш мектептерде мұғалім болып істеген. 21 жасында тұрмыс 
құрған, бір баласы бар. 49 жасында есте сақтау қабілетінің бұзылысы байқалады. 
Сабақ беру кезінде сасқалақтап, оқушыларының есімін ұмыта берген. Көп жыл 
бірге істеген қызметтестерінщ де есімін шатастырған. Қоршаған ортаға 
немқұрайдылық арта түскен. Үйде барлық заттарын тығып, жасырып, біраз 
уақыт өткен соң оларды қайда тыққанын ұмытып, жақындарын ұрлыққа 
кінәлаған. Жолдасының қатты науқастануына байланысты, жұмыстан шығуға 
мәжбүр болған. Науқас жолдасының ауыр дертті күйін түсінбеген. Үйде майда- 
шүйдеге айқай шу шығарған, өзіне назар аудартқысы келген. Бұрынғысынша 
ақша, құжаттарды кітап, кілем арасына тығуды жалғастырған. Есте сақтау
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кабілетінің төмендеуі өршіп, элекгроқұрылғылар, газды өшіруді ұмыгып кететін 
болған. Көшеде бағдарлап жүре алмай, өзін-өзі күте алмаған. Психиатриялық 
ауруханаға жаткызылған.

Психикалык күйі: түскен кезде кай жыл, кай ай, кай күн екенін, кандай жыл 
мезгілі екенін айта алмады. Өзін «С.П. Боткин атындағы ауруханада» жатырмын 
деп есептейді. Өзіндік тұлғасына бағдары аздап дұрыс. Көп ойланып, өз туған 
жылын атады. «Асказан бұзылысына» шағымданады. Ауру себебін көршілері 
заттарын иемдену үшін тамағына улы зат косканнан болды деп есептейді. 
Көңіл-күйі бейғам сипатта. Естің айқын бұзылысы байкалады. Сенгіш, аспон- 
танды. Жолға жиналу талпыныстарымен мазасыздық күйі бакыланады, олар 
үреймен және өнімділігі төмен конфабуляциялармен катар жүреді. Осы сәтте 
жолдасын өлтіріп кетті деген сескеністі мәлімдейді. Дәрігерлерден шығу 
мерзімін нактылап сұрайды. Өнімсіз іскерлік танытады: кағаздарын калтасына 
жинайды, заттарын түйіндеп байлап, тумбочкадан алып, жастық астына тығып, 
сосын керісінше жасайды.

Альцгеймер ауруы
Бұл аурудың клиникалык көрінісінде Пик ауруымен ұксастыктар өте көп. 

Бұл ауру үшін де үдемелі амнезия және тотальды кем ақылдылык тән. Сонымен 
катар белгілі бір айырмашылығы да бар. Альцгеймер ауруының инициалды 
кезеңіне жиі жасаурағыш-тітіркенген депрессия тән, бұл бұзылыстармен қатар 
үдемелі амнезияға жакын естің жылдам үдемелі нашарлауы бакыланады. Көп 
ұзамай аурудың алғашқы белгілері пайда болғаннан бастап, кеңістікті 
бағдарлаудың бұзылысы дамиды. Альцгеймер ауруының ерекшелігі, науқастарда 
ұзак уақыт өз күйлеріне формальды сын көзқарастың сақталуында (Пик ауру- 
ымен салыстырғанда). Ауру дамуына карай ақыл кемдігі де үдей түседі. Мұндай 
наукастардың тәртібі мүлдем орынсыз болады, олар өздерінщ тұрмыстық 
дағдыларын жоғалтады, кимыл-козғалыстарының мүлдем мәні жоқ.

Альцгеймер ауруымен сыркат наукастарда сөйлеу бұзылысы, афазия, эпи- 
лептиформды ұстамалар, спастикалык контрактуралар ерте пайда болады.

Аурудың екі түрінде де психикалык бұзылыстар сандырақтық және 
галлюцинациялык симптоматикамен және бұзылған сана эпизодтарымен жүруі 
мүмкін. Бас миындағы атрофиялық үрдістердің даму дәрежесіне карай үдемелі 
психикалык және неврологиялык бұзылыстарға трофикалык бұзылыстар 
косылады. Ауру ұзақгығы бірнеше айдан он жылға дейін созылуы мүмкін. 
Бұл аурудың болжамы колайсыз болып табылады.

Бас миының атрофиялык үрдістеріне байланысты психикалык аурулар 
диагностикасы үлкен қиындықгар туғызбайды. Диагностика ОЖЖ органикалык 
зақымдануларын нұсқайтын мәліметтер болмаған жағдайда, үдемелі 
амнестикалык бұзылыстардың және тотальды акыл кемдігінің пайда болуына 
сүйенеді. Бірак, кейбір бақылаулар бас миының кейбір ісіктері атрофиялық 
ауру кезіндегі психикалык бұзылыстардың клиникалык көрінісіне ұксас көрініс 
беретінін көрсетеді (мысалы, маңдай бөлігінің ісігі).

Кәрілік жас кезеңі психоздары ішінен кәрілік акылкемдігін және кәрілік 
психоздарын ажыратамыз.
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Кәрілік ақылкемдігі
Кәрілік ақылкемдігі жағдайында, өз атауы айтып тұрғандай тотальды ақыл 

кемдігіне басты мән беріледі, ол мнестикалық және эмоциялық бұзылыстармен 
бірге жүреді. Ауру, ереже бойынша, байқалмай басталады. Біртіндеп науқастың 
психикалық бейнесі өзгереді, тонау, кедейлік және қайыршылық сандырақтық 
идеялары дамиды. Үдемелі амнезия және конфабуляция тән. Ең алдымен, 
ағымдағы болып жатқан оқиғаларды есте сақтау бұзылады, кейін келе 
мнестикалық бұзылыстар науқас өмірінің ерте кезеңдеріне таралады. Науқастар 
ұмытылған сәттердің орнын жалған естеліктермен — псевдореминисценция 
және конфабуляциялармен толтырады. Кейбір науқастарда конфабуля- 
циялардың молдығы сандырақты күйді еске түсіреді. Бірақ олар тұрақ- 
сыздығымен және белгілі бір тематикасының болмауымен ерекшеленеді. 
Науқастың эмоциялық көріністері тез тарылып, өзгеріске ұшырайды, 
кеңпейілді бейғам немесе түнерген-тітіркенгіш көңіл-күй бақыланады. 
Жағдайды түсіну қабілеті бұзылысы мен әдеттегі жүріс-тұрыс формасы мен 
дағдылар арасында диссонанс байқалады, ситуацияны және жағдайды түгел, 
толықтай дұрыс бағалау мүмкінсіздігі бақыланады. Науқас жүріс-тұрысына 
пассивтілік және иннерттілік (науқас еш нәрсемен айналыса алмайды) не- 
месе бос әбігершілдік байқалады (заттарын жинап, бір жаққа кетуге талпы- 
нады). Сын көзқарас жан-жақты бұзылады (ситуацияға, өз жағдайына байла
нысты). Жиі науқастардың жүріс-тұрысы инстинктерінің тежеусізденуімен 
көрінеді — тәбеттің жоғарылауы және сексуалдылық. Сексуалды тежеусіздену 
қызғаныш идеяларымен, жас ұл-қыздарға қатысты сексуальды азғындатулық 
әрекеттерімен көрінеді. Кәрілік ақылкемдігі көріністерін «тұлғалық деңгейдің 
төмендеуі» деген түсініктен ажырата білу керек, бұл күйде психикалық үрдістер 
ағымының қарқыны төмендейді, жаңа ақпарат қабылдау нашарлайды, 
тұжырымдау, сын көзқарас деңгейі төмендейді, эмоциялық кедейлену 
көріністері болады.

Науқас М.К.Л., 72 жаста. Балалық шақта полиомиелитпен ауырған, оң 
балтыр бұлшықеттерінің гипотрофиясы түрінде қалдық белгілері қалған. Ма- 
ляриямен ауырған. Институтты аяқтап, аспирантураға түскен, одан кейін 
кандидаттық диссертация қорғаған. Кейінгі кезеңдердің барлығында ғылыми 
жұмыспен айналысқан. Үй шаруасына, басқа да тәжірибелік жұмыстарға 
ешқандай қызығушылық білдірмеген. 3 рет күйеуге шыққан. Бір рет жатырдан 
тыс жүктілік болған. Жатыр және аналық безінің экстирпациясы бойынша 
операция өткізілген.

Шамамен 64 жасынан бастап бас аурулары, жүрек тұсының ауыруы, жоғары 
артериялық қысым мазалай бастаған. Біртіндеп мінезінің кейбір тұстары 
өткірлене түскен, сараңдық, артынан кезеңмен зиян шегу идеялары пайда 
болған. Есте сақтау қабілеті нашарлап, күнделікті оқиғаларды ұмытатын болған, 
бір нәрсені бірнеше рет қайталап сұрайтын болған. Үйде барлық заттарды 
тығып, оны біраз уақыттан соң ұмытып кетіп, жолдасының туысқандары ұрлап 
кетті деп ойлаған. Соңғы кезде қалада адасып кетіп, үйіне жол таба алмайтын 
дәрежеге жеткен. Айналасына немқұрайдылық, эгоизм дамыған. Үйінде бол- 
машы нәрсеге айқай-шу шығаратын болған. Жолдасының өлімінен кейін тіпті
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қорғансыз күйге түскен, өзін-өзі қамтамасыз ете алмай, үйіне ешкімді 
кіргізбейтін болған, үйін тонап кетеді деп корыккан. Өгей кызына катысты 
катынас және зиян келтіру идеяларын айтатын болған. Жады бұзылысы арта 
түскен, үрейшіл, мазасыз күйге түскен, конфабуляциялар пайда болған. 
Ауруханаға жатқызылған.

Психикалык күйі: түскен кезде айды, күнді, жыл мезгілін айта алмаған. Өзін 
«С.П. Боткин атындағы ауруханада» жатырмын деп есептейді. Өзіндік тұлғасына 
бағдары аздап дұрыс. Көп ойланып, өз туған жылын атады. Асказан бұзылысына, 
капуста жегеннен кейінгі іш өтулерге шағымданады, осының нәтижесінде 
кұрметті адамдармен саяхатка шыға алмайтын болдым деп өкінеді. Саяхатка 
арнайы дайындаған түйіндегі көйлегінің жоғалып кеткендігін айтады. Күйеуінің 
жакындарына катысты зиян келтіру идеяларын айтады. Жолдасының кайтыс 
болған күнін айта алмайды: 20 жыл бұрын немесе өткен жылы кайтыс болды 
дейді. Өзге аурулар күтіміне катысуға ұсыныс жасайды.

Бөлімшеде науқас көңіл-күйінде бейғамдық басым. Сенгіш, аспонтанды. 
Үнемі аяқ киімін буып койған түйіншегін өзімен алып жүреді. Нан, кағаз, әр 
нәрсе оралған түйіншектерін іш киімінің астына тығып кояды. Жиі тұрақсыз 
сипаттағы зиянкестік идеяларын айтып отырады. Соңғы кезде жылайды, өзінің 
етігін, пальтосын, «баға жетпес» кітаптарын кайтаруды сұрайды. Жолға жина- 
лу талпыныстарымен мазасыздык күйі бакыланады, олар үреймен және 
өнімділігі төмен конфабуляциялармен катар жүреді. Осы кезде наукас күйеуін 
өлтіріп кетті деген күдік айтады. Дәрігерлерден үкіметтің шақыруы бойынша 
кемемен кашан саяхатқа шығамыз деп сұрайды.

Сандырацтыц жзне галлюцинаторлы жағдайлар. Сандырактык және галлю- 
цинацинаторлы жағдайлар түріндегі психикалык бұзылыстар ақылкемдігі тәрізді 
кәрілік психоздары кезінде жиі кездеседі. Кәрілік психозының мұндай форма
сы наукастарда айқын ақыл кемдігі болмаған жағдайда бакыланады. Бұл кезде 
депрессивті жағдай түріндегі эмоционалды бұзылыстар кездесуі мүмкін. 
Наукастар соңына түсу, кінәлілік, такырға отыру және ипохондриялык сандырак 
идеяларын айтады. Сандырақгык күйзелістер нақгы ситуациялармен байланы
сты. Сандырак мазмұнында шынайы жағдайлардың жеке фактілері көрініс 
береді. Сонымен бірге науқастарда галлюцинаторлы симптоматика бакыланады. 
Жиі көру және такгильді галлюцинациялар кездеседі. Өзінің мазмұны жағынан 
олар сандырактык идеялармен байланысты. Эпизодты түрде мол конфабуля- 
циялармен ұштасатын бұзылған сана жағдайлары пайда болады.

Кәрілік кезеңдегі сандырактык психоздардың толкын тәрізді ағымда жүру 
мүмкіндігі бақыланған. Бұл жағдайлар бірнеше рет қайталануы мүмкін. Олардың 
арасында әртүрлі ұзактыктағы ашык аралыктар болады.

Кәрілік кезеңдегі психоздардың дифференциалды диагностикасы екі бағыгта 
жүргізіледі: кәрілік жас кезеңінде болуы мүмкін психикалык аурулардан (МДП, 
шизофрения, органикалык және т.б.), және пресенильді психоздардан ажыра
ту керек. БіріншІ топ психоздарынан ажырату кезінде бұл психоздардың алда 
аталып кеткен диагностикалык сипатын ескеру керек. Кәрілік акылкемдігін 
атрофиялык психоздардан ажырату кезінде келесілерді ескеру кажет: кәрілік 
акылкемдігінің клиникалык көрінісінің ерекшеліктерін, неврологиялык
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симптоматикалардың жоқтығын және дерттің басталуы кезіндегі науқас жасын. 
Кәрілік функциялық психоздары аурудың басталу мезгіліндегі айырмашы- 
лықтарынан басқа, эпизодтылықпен және сандырақтық бұзылыстар кезеңіндегі 
сана өзгерісімен де ерекшеленеді.

КӘРІЛІК АЛДЫ ЖӘНЕ КӘРІЛІК ЖАС КЕЗЕҢІНДЕГІ 
ПСИХОЗДАР ЭТИОЛОГИЯСЫ МЕН ПАТОГЕНЕЗІ

Пресенильді психоздар жеке нозологиялық бірлік ретінде өткен ғасырдың 
соңында, жасқа байланысты белгілері бойынша бөлінді. Пресинильді 
психоздардың жеке формаларының психопатологиялық айырмашылықтары, 
басқа психикалық аурулармен ұқсастығы олардың нозологиялық жекелігін 
теріске шығаруға себеп болды. Олар шизофренияның, маниакальды-депрессивті 
психоздың, атресклероздың немесе т.б. жасқа байланысты психикалық 
ерекшеліктердің арнайы көріністерімен байланысты жүретін аурулардың көрінісі 
ретінде қарастырыла бастады. Пресенильді психоздардың нозологиялық 
табиғатына деген тұрақсыз көзқарас осы кезге дейін сақталып келді. Бірақ, 
көптеген психиатрлар пресенильді психоздың нозологиялық жекелігін мойын- 
дайды және бұл психикалық аурулардың қолданыстағы жіктеуінде белгіленген.

Пресенильді психоздардың пайда болуы тек жасқа байланысты емес, басқа 
да факторларға тәуелді: соматикалық және инфекциялық аурулар, тұрмыстық 
қолайсыздықтар, өмірлік стереотиптің өзгеруі (жаңа пәтерге көшу, жұмыстан 
шығу және т.б.). Пресенильді психоздар дамуына бейімдеуші мінез-құлықтық 
ерекшеліктер де бар: күмәншілдік, үрейшілдік, сенімсіздік, жоғары жауапкершілік 
сезімі. Бірақ экзогенді зияндылықтар және науқастардың преморбидтік 
ерекшеліктерінің рөлі жөніндегі пікірлер арнайы зерттеулерге емес, эмперикалық 
мәліметтерге сүйенген.

Пресенильді психоздар әйелдерде климакс алды және климакс кезеңінде 
жиі пайда болады. Осыған байланысты кейбір авторлар ағзадағы инволюциялық 
ауытқуларды эндокринологиялық өзгерістерге сайып, осы арқылы психикалық 
аурудың сипатын түсіндірмек болды. Пресенильді психоздармен сырқат 
науқастарды арнайы зерттеу және эндокринді препараттармен емдеудің 
нәтижесіздігі бұл теорияның сенімсіздігін дәлелдеді. Сонымен қатар, эндокринді 
ауытқулар эмоциялықбұзылыстар дамуында аса маңызды деп санауға негіз бар.

Инволюциялық және кәрілік психоздарының этиологиясы мен патогенезі 
мәселесі аз зерттелген. Оның шешуі биологиялық және әлеуметтік- 
психологиялық аспектілерді, зат алмасу бұзылыстарын, интоксикацияларды 
қоса алғанда, қартаюдың жалпы мәселелерін зерттеумен тығыз байланысты. 
Кәрілік алды және кәрілік кезеңдегі психикалық бұзылыстар дамуында жалпы 
жасқа байланысты өзгерістермен қатар, психогенді жарақаттар мен соматикалық 
зияндылықтардың рөлі де көрсетілген.

Соңғы жылдарда психоз дамуының себебін түсінуде қартаю аспектілерінің 
генетикалық мәліметтері қолданылуда.

Ми атрофиясы, соның ішінде, кәрілік ақылкемдігімен сырқат науқастарда 
психикалық бұзылыстардың болмысын анықтау үшін олардың миындағы



Кэрілік алды жэне кэрілік жас кезеңіндегі психоздар этиологиясы мен патогенезі 351

морфологиялық өзгерістер жөніндегі мәліметтер маңызды. Кәрілік ақылкемдігі, 
атрофиялар кезінде ОЖЖ-де белгілі бір макро- және микроскопиялық өзгерістер 
анықталады. Макроскопиялық зерттеу кезінде мидың әр түрлі бөлігінде 
атрофиялық өзгерістер, ми қабықтарының жабысулары және бұлыңғырлығы 
байқалады. Бұл атрофиялық өзгерістер компьютерлік томография және пнев- 
моэнцефалографияда анықталады. Микроскопиялық зерттеуде ганглиозды 
жасушалардың дегенерациясы, майлы қайта түзілуі анықталады. Қарттық пси- 
хозбен сырқат науқастар миынан сенильді табақшалардың табылуы типті болып 
саналды, бірақ мұндай пікір толық негізделмеген.

Пик және Альцгеймер аурулары кезіндегі бас миындағы өзгерістер қарттық 
ақылкемдігіне ұқсас келеді. Бірақ олар локальдылығымен, мидың белгілі бір 
бөліктеріндегі атрофиялық үрдістермен ерекшеленеді.

Кәрілік алды және кәрілік жас кезеңіндегі психоздардың емі 
және профилактикасы

Айқын депрессиямен сырқат науқастарды емдеуде электротырысулық 
терапияның тиімділігі жоғары. Бірақ электротырысулық терапия жүргізгенде, 
буын таюлар, сынықтар, жүрек жұмысының бұзылуы (әсіресе, егде жастағы 
науқастарда) және мнестикалық өзгерістер сияқты асқынулар болуы мүмкін. 
Галлюцинаторлы-параноидты формасымен сырқат науқастарға инсулинді- 
шокты терапия қолдану оң нәтиже береді. Соңғы жылдарда пресенильді және 
сенильді психоздардың емінде психотропты дәрілік заттар кеңінен қолда- 
нылады.

Психотропты заттарды таңдау бұзылыстардың психопатологиялық құры- 
лымының ерекшеліктерімен және де науқастардың соматикалық жағдайымен 
анықталады. Психотропты дәрілік заттарды қолданудың терапиялық 
тактикасының жалпы принциптері басқа психикалық ауруларды емдеудегі 
принциппен ұқсас. Егде жастағы науқастарға психотропты дәрілік заттар аз 
мөлшерде тағайындалады. Егде жастағы науқастарда осы тәріздес психо- 
патологиялық бұзылыстар орын алғанда, емді ең төменгі мөлшерден бастау 
қажет. Мөлшерін ұлғайту науқастардың соматикалық күйін — әсіресе, жүрек- 
қан тамыр жүйесінің қызметін қатаң бақылау арқылы жүргізіледі. Психомо- 
торлы қозу жағдайында нейролептиктерді қолдану оң нәтиже береді. Седативті 
нейролептиктермен қатар тимолептиктер де кеңінен қолданылады: левоме- 
промозин, тиоридазин. Егде жастағы науқастар нейролептик қатарындағы 
дәрілік заттарды нашар көтереді. Сондықтан, оларды төмен мөлшерден бастап 
тағайындайды.

Нейролептикалық препараттарды (аминазин, трифтазин, галоперидол) 
параноидты және галлюцинаторлы-параноидты синдроммен сырқат науқастарға 
қолданған дұрыс. Сандырақтық немесе галлюцинаторлы симптоматика 
депрессиялық құбылыстармен бірге жүрген жағдайда нейролептиктер мен 
антидепрессанттарды кешенді қолдану терапиялық тиімді нәтиже береді. 
Науқастардағы психикалық ауытқулар шекаралық бұзылыстармен көрінсе, 
транквилизаторлар қолданылады (сибазон, мезапам, лоразепам, феназепам, 
нитрозепам және т.б.). Тұрақты терапиялық тиімді нәтижені сақтау үшін
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көпгеген айлар, кейде жылдарды кұрайтын ұзак психотропты терапия кажет. 
Эр түрлі жанама әсерлердің алдын алу максатымен нейролептиктермен тера- 
пияны олардың корректорларымен (артан, циклодол) біріктіріп тағайындау 
керек.

Пресенильді кезеңде жиі кездесетін депрессияның созылмалы түрін емдеу 
үлкен киындыктар туғызады. Бұл жағдайдағы науқастарға көптеген психотроп- 
ты заттармен байланысты терапия колдануға тура келеді. Оларда жиі 
нейролептикалык интоксикация кұбылысы және әр түрлі асқынулар кездеседі. 
Бұл жағдайда басты синдромды ескере отырып, индивидуалды тәсілді қолданған 
дұрыс. Психотропты терапияға резистенттілік түзілген депрессиямен сыркат 
наукастарға электротырысулык терапия колдануға болады.

Депрессивті күйлердің алдын алу үшін литий тұздары кеңінен колданылады. 
Дегенмен, бұл ем түрі үлкен сактыкпен жүргізілуі тиіс, өйткені, оның карсы 
көрсеткіштерінің тізімінде егде жас кезеңі мен жүрек-кан тамыр жүйесінің 
аурулары бар. Литий тұздарымен емдеуде наукас канындағы литий кұрамын 
жүйелі түрде бақылап отыру кажет.

Егде жастағы адамдардағы дементті формалардың терапиясы, ең алдымен, 
наукастардың канағаттанарлык физикалык жағдайын сүйемелдеп тұруға және 
психотропты заттар көмегімен психопатологиялык продуктивті симптомати- 
каны басуға бағытталған.

Егде жастағы наукастардың психикалык бұзылыстарының профилактика- 
сында соматикалы к ж әне инф екциялы к аурулардың алдын алу, 
психожаракаттаушы жағдайларды болдырмаудың маңызы зор. Соматикалык 
аурулардың пайда болуын егде тартқан адамдар жалпы толымсыздык және 
жасқа байланысты өзгерістер ретінде кабылдайды, ал психикалык ауыткулар 
өздігімен оларда теріс реакция тудырмайды. Егде адамдар жиі психикалык және 
соматикалык жағдайының өзгеруіне байланысты өзінің өмірдегі орны, мәні 
жөнінде көп ойланып-толғанады. Бұл мәселені шешуде психотерапиялық 
әсердің және әлеуметтік оңалтудың үлкен көмегі бар.

СОТТЫҚ-ПСИХИАТРИЯЛЫҚ САРАПТАМА
Дөрекі психикалык бұзылыстар нәтижесінде егде жастағы адамдар коғамға 

қауіпті әрекет жасаулары мүмкін, сонымен қатар, азаматтық міндеттерін 
толыкканды орындауға және өздерінің азаматтык кұкыктарын дұрыс пайдалануға 
кабілетсіз күйге түсулері мүмкін.

Бұл адамдар кылмыстық жауапкершілікті кажет ететін іс жасаған жағдайда 
немесе олардың азаматтык істерге катысты әрекеттерінің дұрыстығына, 
саналылығына күмән туғанда соттык-психиатриялык сараптама жүргізіледі. 
Бірінші жағдайда — олардың саналылығы (есі дұрыстығы) жөніндегі, ал екінші 
жағдайда — кабілеттілігі, яғни, өзінің азаматтық істерін дұрыс жүргізе алуы мен 
азаматтық кұқығын колдана алу мүмкіндігі мәселесі шешіледі.

Психикалык бұзылыстары айкын наукастар кабілетсіз болып табылады.



ХХѴІІ Тарау 
ЭПИЛЕПСИЯ

Эпилепсия — пароксизмальды бұзылыстар кездесетін психикалык үрдістердің 
торпидтілігіне және типті мнестико-интеллектуальды акылкемдігінің дамуына 
байланысты үрдіспен тұлғаның өзіне тән өзгерістері аркылы көрінетін созыл- 
малы үдемелі психикалык ауру.

Аурудың көріністері ежелден белгілі және оны Гиппократ сипаттап кеткен. 
Ол эпилепсияның «кұдіретті» дерт екендігін жокка шығарды. «Эпилепсия» 
термині егаХараю деген грек сөзінен шыккан, яғни, кенет кұлау, кенеттен бір 
күш кармауына түсу дегенді білдіреді. Ежелгі кезеңде эпилепсияны Геркулес 
ауруы, касиетті, кұлау дерті деп атаған.

Қазіргі кездегі мәлімет бойынша, эпилепсияның таралуы 1000 тұрғынға 
шакканда, 5—8 жағдайды кұрайды. Балалар мен жасөспірімдерді жаппай тек
серу тәсілімен жеке зерттеулер мәліметі бойынша, бұл аурудың таралуы 
100 балаға шакканда 0,12-1,49-ға тең.

ЭПИЛЕПСИЯ КЕЗІНДЕГІ ПСИХИКАЛЫҚ БҰЗЫЛЫ СТАР
Эпилепсияның клиникалык көрінісі әркилы болып келеді, бірак олардың 

ішінен синдромдардың негізгі үш тобын бөліп алуға болады: пароксизмальды 
бұзылыстар — қысқа уақыттық тырысулық және тырысусыз ұстамалар; 
эпилепсиялық психоздар (жедел, созылыңкы, созылмалы); тұлғаның эпилеп- 
сиялык өзгерістері — мінез-кұлык пен интеллекгінің типті патологиясы.

Пароксизмальды бузылыстар. Пароксизмальды бұзылыстар ішінде аса тән 
болып келетіні үлкен тырысулык, устама болып табылады, дегенмен, эпи- 
лепсияның (сирек кездесетін) үлкен тырысулык ұстамаларсыз формалары да 
бізге белгілі.

Үлкен тырысулык ұстама алдында науқастардың тең жартысында дерлік 
бірнеше күн немесе тәулік бұрын хабаршы белгілер бақылануы мүмкін: жалпы 
жағдайы, көңіл-күйі өзгереді.

Күрделі, генерализацияланған үлкен тырысулык ұстама кейбір наукастарда 
аурадан басталады (грек сөзінен aura — леп, самал).

Аураның формалары әр түрлі болады, бір наукаста ол, әдетте, бір түрімен 
шектелген немесе бірнеше типте болады. Жиі кездесетін түрлері — сенсорлы, 
психикалык, вегетативті-висцеральды.

Эпилепсия кезіндегі пароксизмальды бұзылыстардың басқа түріне кіші 
устамалар (petit mal), абсанстар, амбулаторлы автоматизм жағдайы және дис
фория жатады.
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Эпилепсиялыц психоздар. Эпилепсиялық психоздар пароксизмальды тыры- 
сулық синдромдардың жалғасы, трансформациясы ретінде, олардың эквиваленті 
түрінде немесе олардан тәуелсіз пайда болуы мүмкін.

Эпилепсиялық психоз клиникалық көрінісінде жиі параноидты, параной- 
ялы (әдетте қарапайым сипаттағы қатынас, соңына түсу сандырақтарымен, 
ипохондриялық сандырақпен) галлюцинаторлы-параноидты, делириозды, 
депрессивті және кататониялық синдромдар байқалады. Бұл синдромдар үрей, 
қорқыныш аффектісімен жүреді, әдетте, олар эмоционалды қанық болып 
келеді.

Эпилепсиялық психоздар ағымына қарай жедел, жеделдеу және созылмалы 
болып бөлінеді.

Тулғаның эпилепсиялыц өзгерістері. Эпилепсияға психикалық үрдістердің 
оталғыштығымен қатар жүретін торпидтілігі (инерттілігі) тән, ол байымды, 
кейде тұтқыр оймен (сөзіндегі, жазуындағы), аса ұқыптылық және 
педанттылықпен ерекшеленеді. Науқастың қызығушылықтар шеңбері тек өзінің 
дертіне, жеке тұлғасына қатысты. Қоршаған ортамен қатынасы деспотты, ұсақ- 
түйектер бойынша жоғары талап қояды. Эпилепсиямен сырқат науқастарға бос 
ізденіс, «әділетке» ұмтылыс, жоғары «адамгершілік» пен «өнеге» үшін қатаң 
күрес жүрізу тән.

Эпилепсиямен сырқат науқастар аса ашушаң, жылдам тітіркенеді, аффектілері 
торпидті, ыза, қаталдықпен бірге жүреді және айқын агрессиямен көрінуі 
мүмкін. Науқастар ренішін ұзақ уақыт есіне сақтап, кек алуға тырысады. Осы 
кезде басқа адамдарға немесе өзін ренжіткен адамдарға қатысты аса мейірімділік, 
жағымпаздық танытуы мүмкін.

Науқас М., 53 жаста II-ші топ мүгедегі. С.С. Корсаков атындағы психиат- 
риялық клиникада стационарлық ем қабылдаған. Тырысулық ұстамаларының 
жиілегеніне, әлсіздікке, бас ауыруына шағымданады.

Тұқымында психикалық аурулар бақыланбаған. Науқастың анасы 72 жаста, 
дені сау, мінез-құлқы кішіпейіл, мейірімді. Әкесі соғыста қайтыс болған. Кіші 
қарындасы 48 жаста, дені сау.

Науқас I-ші жүктіліктен, мерзімінде туылған. Босану уақыты созылмалы, 
акушерлік қысқыштар қатысуымен болған. Балалық шағы ешқандай ерек- 
шеліксіз. Өз қатарынан қалмаған, бірақ біршама әлсіз, пассивті болған, жиі 
құсу байқалған. Мектепке дейінгі мекемелерге барған. Барлық пәндер бойын- 
ша біркелкі оқыған. Достарымен жақсы араласқан, тату болған. Балалық шақ 
ауруларынан инфекциялық аурулармен ауырған, 13 жасқа дейін түнгі энурезбен 
зардап шеккен, түнде ұйқысы тынышсыз, жиі оянатын болған. Кейін бұл 
құбылыстар жойылған. 8 сынып бітіргеннен кейін ұста болып жұмыс істеген. 
Жұмысты адал, ұқыпты атқарған, ешқандай ескертулер болмаған Әскери бо- 
рыштан босатылған. Зауыт маңындағы кешкі техникумды бітірген. 21 жасынан 
бастап мастер болып жұмыс істеген. Әрқашан ынталы және адал қызмет еткен. 
Алкогольдік ішімдіктерді қолданбайды. 50 жасында психикалық ауруына бай
ланысты 2-ші топ мүгедектігі тағайындалған. Жұмыс істемейді.

18 жасында алғаш тырысулық ұстама болған, әріптестерінің айтуы бойынша, 
жұмыстан келе жатқанда кенеттен құлаған, денесі қалшылдай бастаған, со-
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нымен бірге кіші дәретін жіберіп койған және еріксіз дефекация катар жүрген. 
Осыдан кейін ұстамалар жарты жылда 1—2 рет кайталанып отырған.

22 жасында ұстама жиілеген және ай сайын кайгаланған. Амбулаторлы ем 
кабылдаған. Пароксизмдер сиреген (жылына 1—2 рет), бірак туыстары кезеңмен 
пайда болатын сана бұзылыстарын жиі байқайтын болған, бұл жағдайда наукас 
бірнеше секундка бастаған ісін токтаткан, колымен максатсыз козғалыстар 
жасаған, артынан оянған тәрізді болып бастағанын жалғастырған. Бұл 
кұбылыстар аптасына 2—3 рет бақыланған.

38 жасында наукаста бас ауырулары пайда болған. Жайбасарлык танытқан. 
Кадрлар бөліміне кызметін ауыстырған. Өте ұкыпты, кызметкерлерге талапшыл 
болған. Бас ауырулары жиілеген. Жұбайымен және кызымен жиі керісетін 
болған. Жұмысында жай кимылдап, өзіне жасаған ескертпелерді ауыр кабыл- 
даған, әріптестерімен сөзге келіп калып отырған. 50 жасында кәсіби деңгейінің 
төмендеуіне байланысты 2-ші топ мүгедектігі тағайындалған. Эр түрлі 
психиатриялық ауруханаларда және С.С. Корсаков атындағы МОЛГМИ 
психиатриялық клиникасында көп рет емделген. Қазіргі кезде жұмыс істемейді, 
шамамен аптасына 1 рет амбулаторлы автоматизм түрінде пароксизмдер болып 
тұрады.

Соматикалык жағдайы: дене бітімі дұрыс, тамактануы канағаттанарлык. Тері 
жамылғысы түсі калыпгы, таза, шынтағы мен маңдайында ескі тыртыктар бар. 
Жүрек-қан тамыр жүйесі, тыныс алу жүйесі және ас корыту органдары пато- 
логиясыз.

Неврологиялық жағдайы: оң жак кабағының жеңіл птозы байкалады, баска 
ошактык неврологиялык симптоматика бакыланбайды.

Психикалык жағдайы: наукас орын және өзіндік тұлғасы бойынша дұрыс 
бағдарланған, бірак накты күнді айгуда киналады, ай мен жылды дұрыс атады. 
Қарым-қатынаска түседі. Қойылған сұрактарға күрделі, пайымды жауап береді, 
жауаптары әрқашан қойылған сұрақ төңірегінде емес, өз жағдайындағы 
бұзылыстар жөнінде әңгімелеуге көшіп кетеді. Наукастың сөйлеуі баяулаған, 
монотонды, сөзшең, бірак сөз коры шектелген.

Наукас сана жоғалту кезеңдеріне және осы кездегі артынан толык амнезия- 
ланатын еріксіз кимылдарға, бас ауыруларына, әлсіздікке шағымданады. Гал- 
люцинаторлы және сандырактык бұзылыстары жок. Наукастың бар зейіні өз 
дертіне бағыгталған. Айтарлықтай дәрежеде жады өзгерісі байқалады. Көңіл-күйі 
тербелмелі. Кеңпейілділік және кайырымдылык фонында тітіркену ұстамалары 
пайда болады. Наукастармен және медицина кызметкерлерімен тәртіп сактау 
мәселесіне байланысты керісіп калады. Кекшіл. Өз жағдайына сын көзқарас 
жоқ. Өмірінің негізгі мақсаты өз денсаулығын корғау деп санайды.

Қан мен зәрдің клиникалык талдауларында патологиялык өзгерістер жоқ. 
Элекгроэнцефалографиялык зерттеуде ошакты билатеральды пароксизмальды 
белсенділік, ареактивтілік және десинхронизация кұбылыстары аныкталды.

Бас сүйегінің рентгенографиясында өзгеріс жок.
Диагнозы: айқын тұлғалык өзгерістері бар эпилепсия.
Эпилепсия үдемелі дамығанда, осы ауруға тән ақылкемдігінің де көріністері 

үдей түседі. Эпилепсиялык акылкемдігінің патофизиологиялык мәні жүйкелік
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(психикалық) үрдістердің инерттілігі болып табылады. Клиникалық тарапынан 
бұл ақылкемдігі ойлау патологиясынан көрінеді, ол қиын ауыспалы, баяу, 
персеверативті (бір ойды қайталай беру, маңыздысын ажырата алмау) сипатта 
болады. Науқастар ұсақ-түйекте шатасып, ойы детализацияланған сипат алады, 
әңгіменің түйінін жоғалтады.

Науқастар көп сөзді, қажетсіз нақтылықтарға толы. Ауру бір фазаны, сөз 
айналымдарын («тұрақты айналымдар»), сөздерді жиі қолданады. Біртіндеп 
оларда жады төмендейді, әсіресе, қысқа уақыпы оперативті жады зардап шегеді, 
әңгімелесу кезінде ой жинақылығы төмендейді. Білім қоры тапшылау. Үмтылыс, 
ынта, талпыныстары және ойлары жеке өзінің «Мені» айналасымен шектеледі.

Эпилепсиямен сырқат науқастың ақылкемдігіне баға беруде оның ауырғанға 
дейінгі интеллект деңгейін және де эпилепсияның міндетті түрде ақыл кемдігіне 
әкелмейтіндігін ескеру керек.

Эпилепсиядан зардап шеккен адамдардың жоғары интеллектуалды қабілетін 
сақтап қалғаны жөніндегі жайттар белгілі.

Эпилепсия ағымы созылмалы, үдемелі, дерт жиі балалық немесе жасөспірім 
кезде пайда болады, біртіндеп пароксизмдер жиілейді және тұлғалық өзгерістер 
тереңдей түседі. Дегенмен, дертті үрдістің кідіріп, тоқтайтын жағдайлары да 
(5-10%) бақыланады.

ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫ ДИАГНОСТИКАСЫ
Эпилепсияны белгілі бір нақты ауру кезінде бақыланатын эпилептиформды 

синдромнан ажырату қажет: ми ісігі, ми мерезі, ми қан тамырлық аурулары, 
энцефалиттер, истериялық ұстамалармен жүретін невроздар және т.б.

Эпилепсияны дифференциалауды қажет ететін аурулар тобы өте көп — 
балалық шақтағы спазмофилиядан бастап кәрілік жастағы мидың атрофиялық 
және қан тамырлық зақымдануларына дейінгі аралықта. Эпилепсияны бұл 
аурулардан ажырату үшін клиникалық сипаттамасын толықтай қарастыру қажет. 
Үстамалардың шығу тегіндегі айырмашылықтар осы ауруды ерте анықтау мен 
сәйкес ем қолдану үшін маңызды. Әр түрлі аурулар кезіндегі эпилептиформды 
синдромдар бірдей емес, клиникалық көріністері, жиілігі, дамуы, ұстама аралық 
жағдайлардың ерекшелігімен, басқа да клиникалық және параклиникалық 
белгілерімен ерекшеленеді.

Эпилепсияны бірінші кезекте ми ісігі кезіндегі эпилептиформды синдром
нан ажырата білу керек. Бұл ісіктерге Джексондық ұстамалар тән (локальды, 
бұлшық еттер тобының тырысуларынан басталады. Мысалы, сол қол немесе 
аяқтың, дененің басқа бұлшықет топтарына таралмайды), бұлар эпилепсия 
кезінде кездеспейді. Ми ісіктеріне фокальды пароксизмдер тән: дәм сезу және 
иіс сезу галлюцинациялары, афатикалық бұзылыстар, бір жақты парестезиялар. 
Жалпы милық синдромдар, неврологиялық бұзылыстар ми ісігінің клиникалық 
сипаттамасын эпилепсиядан ажыратып тұрады.

Истериялық ұстама кезінде эпилепсиядан айырмашылығы, сана толығымен 
жойылмайды, науқас қоршаған орта тітіркенгіштеріне жауап береді және жиі 
науқастармен контактіге түсу мүмкін болады. Истериялық ұстамалар, ереже
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бойынша, психикалық жарақаттан кейін пайда болады. Үстамадан кейін науқас 
санасы қалпына келеді, ал эпилепсиядан кейін кома жағдайы, сопор немесе 
ұйқыға ауысатын есеңгіреу жағдайы дамиды.

Эпилепсия ұстамасы кезінде естеліктер толығымен жойылады, ал истериялық 
ұстамада олар сақталады. Эпилепсиялық ұстама кезіндегі фазалар ретті болып 
келеді, ал истериялықта бұл болмайды. Истериялық ұстама кезінде науқастың 
көз қарашығының жарыққа әсері сақталған, эпилепсиялық ұстама кезіндегідей 
патологиялық рефлекстер байқалмайды. Эпилепсия кезінде ЭЭГ-да эпилеп- 
сиялық белсенділік белгілері, ұстама кезінде — барлық әкетулерде жоғары 
амплитудалы жиі және баяу тербелістер, пик тәрізді топлқындар болады. Үстама 
аралық кезеңде өкпе гипервентиляциясы жағдайында жедел және баяу 
толқындар пайда болады.

Арахноидиттер мен энцефалиттер кезінде полиморфты белгілері бар күрделі 
фокальды ұстамалар байқалады. Вегетативті және вестибулярлы бұзылыстар 
орын алады. Үстамалар жиі дене қызуыныщ жоғарылауымен, тыныс алу 
бұзылуымен байланысты жүреді. Үстамалар аса өзгермелі келеді. Психикалық 
бұзылыстар астениялық симптомдармен, жады төмендеуімен, зейін әлсіреуімен, 
аффективті бұзылыстармен көрініс береді.

Эпилепсияны бас миыныщ цистицеркозынан ажырата білу керек, бұл 
аурудың үштен бір жағдайында эпилептиформды ұстамалар байқалады. Ци- 
стицеркоз кезіндегі пароксизмдердің клиникалық сипаттамасы құрылымы мен 
ұстама басталуына қарай әр түрлі болып келеді, жиі фокальды ұстамалар 
кездеседі. Мұнымен қатар, ми цистицеркозы кезінде эпидемиологиялық 
талдаудың, неврологиялық және офтальмологиялық зерттеулер мәліметтерінің 
маңызы зор. Маңызды дифференциалды-диагностикалық критерий — 
ликвордағы цистицеркоз антигенімен компелемент байланысу оң реакциясы, 
аурудың интермиттирлеуші ағымы болып табылады.

ЭТИОЛОГИЯСЫ ЖӘНЕ ПАТОГЕНЕЗІ
Үзақ уақыттар бойы эпилепсияны тұқым қуалап берілетін ауру деп есепте- 

ген. Алкоголизмнің патогенді әсеріне көп көңіл бөлінген. Соңғы кезде 
эпилепсияның пайда болуында әр түрлі экзогенді факторларға (жоғары тем- 
пературамен жүретін инфекциялар: қызылша, тұмау, пневмония, скарлатина, 
арахноидиттер, менингоэнцефалиттер, ревматизм, созылмалы тонзиллит 
және т.б.) және жоғары тырысулық дайындыққа, әр түрлі зияндылықтарға 
тырысулық және тырысусыз пароксизмдермен жауап беруге бейімділікке басты 
рөл беріледі. Эпилепсиялық ұстамаларға бейімділік генетикалық мәліметтермен 
дәлелденеді.

Церебральды үрдістерге және ағзадағы жалпы соматикалық бұзылыстармен 
байланысты эпилепсияның патогенетикалық механизмдері ажыратылады. 
Эпилепсияның церебральды механизмінде эпилептогенді ошаққа аса мән 
беріледі. Эпилептогенді ошақ деп қоршаған нейрондарда патологиялық қозу 
тудыратын бас миының локальды құрылымдық өзгерісін түсінеміз, нәтижесінде 
олар фокальды эпилепсиялық разрядтар өндіреді. Тырысулық разрядтардың
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дамуы эпилепсиялык ошақгағы нейрондардың көп мөлшерінің бір мезгілде 
козуымен байланысты (ошактағы нейрондардың эпилептизациясы). Эпилеп- 
тизация ЭЭГ-ге тән өзгерістермен көрінеді (пик-толқын кешені). Эпилепти- 
зацияның кұрылымдык негізі оксодендритикалык синапстардың активациясы 
болып табылады, ол синапстык контакгілер зонасының ұлғаюымен байкалады. 
Эпилепсиямен сыркат наукастарда метоболизмнің әр түрлі бұзылыстары 
байкалады: ағзада аммонийлык негіздердің жиналуымен байланысты нәруыз- 
азоттық алмасу бұзылысы, қан сарысуындағы альбумин мен глобулин 
құрамының өзгеруіне байланысты тұз-су алмасуыныщ бұзылуы, көмірсу 
алмасуының бұзылуымен сипатталады. Ми метоболизмінің бұзылуы, серотонин 
мен норадреналин, гамма-аминомай қышқылы құрамының төмендеуімен 
байланысты биогенді аминдер алмасуының бұзылысы анықгалған. Ішкі секре
ция бездері функциясының ауыткулары, соның ішінде ұстама алды кезеңде 
бүйрек үсті безі кыртысы кызметінің ауыткулары аныкталған.

Эпилепсияның клиникалык көріністерінің алуан түрлілігіне байланысты 
колайлы формаларымен сыркат наукастардың барлығы психоневрологиялык 
диспансерлерге есепке тұрмайды. Ж  и ^

ЕМІ ЖӘНЕ САРАПТАМАСЫ
Эпилепсия еміндегі аса маңызды принциптерге мыналар жатады. Ем, 

мүмкіндігінше, ауру үдеуінің және мида кайтымсыз органикалык өзгерістердің 
пайда болуының алдын алу үшін ерте басталуы кажет. Емді үздіксіз және ұзак 
жүргізу керек, өйткені, тырысуға қарсы дәрілік заттарды қабылдау тоқтатылғанда 
немесе тәуліктік дозасы күрт төмендетілгенде, тырысулык дайындык 
жоғарылайды және пароксизмдердің жиілеуіне, ұстамалар сериясының және 
эпилептикалык күй дамуына дейінгі аскынуларға әкеп соғуы мүмкін. Ем 
кешенді, дертті үрдістің әр түрлі патогенетикалык звеноларына бағытталған 
болуы кажет. Терапия аса индивидуалды, әр түрлі симптомдарға, әр наукастағы 
ұстамалар жиілігіне, емдік препараттарды көтеруіне байланысты жүргізілуі 
керек. Әр түрлі косымша патогенді факторлардың пайда болуы мен әсерінің 
алдын алу — терапияның басты принципі болып табылады.

Эпилепсияны емдеуде әр түрлі тәсілдер колданылады, оларды кешенді 
колданған дұрыс. Олардың ішінде ең маңыздысы — дәрілік терапия, диетопе- 
рапия, психотерапия, еңбек терапиясы болып табылады. Тырысулык дайындык 
жоғарылауын ескертетін және наукас өмірі мен денсаулығы үшін кауіпті 
ситуациялардың пайда болуын мүмкін емес ететін өмір жағдайын камтамасыз 
ету кажет.

Дәрілік терапия антипароксизмальды заттарды тағайындаудан тұрады. 
Көптеген эпилепсияға қарсы препаратгарды үлкен тырысулық ұстамалар кезінде 
және оның эквиваленттерінде қолданылатын және кіші ұстамалар және олардың 
эквиваленттерінде колданылатын препараттар деп ажыратуға болады.

Үлкен тырысулык ұстама емінің ең ертеден келе жатқан түрі фенобарбитал- 
мен (люминал) емдеу болып табылады. Бұл препарат жеке тағайындалады 
(тәулігіне 0,1-ден 0,3—0,4 г дейін) немесе баска препараттармен косып беруге 
болады (кофеин, бром және т.б.).
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Үлкен тырысулық ұстамалармен сырқат науқастарды емдеуге гексамидин 
(тәулігіне 1,5-1,75 г дейін), бензонал (тәулігіне 1 г дейін), дифенин (тәулігіне 
0,7—0,8 г дейін), финлепсин (тәулігіне 1 г дейін) препараттары кеңінен қолда- 
нылады. Сонымен қатар, әр түрлі препараттардың комбинациясын қолданады.

Эпилепсиялық ұстамалар эквиваленттерінің терапиясы үшін триметин 
(тәулігіне 1,2 г дейін), этосуксимид (тәулігіне 2 г дейін) және тағы басқа дәрілік 
заттар қолданылады.

Эпилепсиямен сырқат науқастардың ұзақ, үздіксіз терапиясы кезінде 
дегидратациялық терапия (әсіресе, В тобының дәрумендері), витаминотерапия 
тағайындалады. Науқастың қабылдайтын сұйықтық мөлшері тәулігіне 1,5— 
2 литрге дейін шектеледі, ас тұзын қабылдау шектеледі, ащы, өткір тағамдар 
қабылдауға тиым салынады (бұрыш, қыша және т.б.). Сүт, өсімдік диетасын 
тағайындау қажет.

Эпилепсиямен сырқат науқастардың психотерапиясы оларды өмірге 
бейімдеуге, ауру дамуының тоқтауына және симптоматикасының регресіне 
ықпал ететін барлық жағдайды жасауға бағытталған. Эпилепсияның әрқилы 
болып келетін клиникалық көрінісіндегі невроз және психопатия тәрізді 
бұзылыстарды ескере отырып, тұрақты рационалды психотерапия жүргізу жақсы 
нәтиже береді. Тынығу орта климаттық белдікте ұсынылады.

Эпилептикалық куйді тоқтату. Эпилепсиялық статус дегеніміз — тырысулық 
ұстамалар бірінен соң бірі жалғасып, олардың аралығында науқас санасы 
қалпына келмей коматозды күйде қалу жағдайы. Бұл адам өмірі үшін қауіпті, 
жиі өкпе, ми ісінуі және науқас өліміне алып келетін тыныс алу, жүрек-қан 
тамыр қызметінің бұзылысы бақыланады. Сондықтан эпилепсиялық статуспен 
науқастың емі, ереже бойынша, реанимациялық бөлімшеде жүргізіледі және 
ұстамаларды тоқтатуға және ағзаның өмірлік маңызды мүшелерінің функция- 
ларын сүйемелдеуге бағытталған.

Үлкен тырысулық ұстаманы тоқтату үшін тәулігіне 30 мг дейін седуксен 
(бұлшықетке және көктамырға), 2—4 мл-ге дейін хлоралгидрат ерітіндісі (клиз
ма түрінде) қолданылады. Бас ішілік қысымды төмендету үшін жұлындық 
пункция жасап, 20—30 мл жұлын сұйықтығы алынады. Кей жағдайда басқарылып 
отыратын наркоз қолданылады. Ми ісінуін қайтару үшін дегидратациялық ем 
жүргізіледі (лазикс, новурит, магний сульфаты).

Науқастың дерті мен жеке тұлғасының ерекшеліктерін, мамандығын еске- 
ре отырып, еңбекке орналастыру аса маңызды болып табылады. Транспортта, 
қозғалғыш механизмдермен жұмыс, жоғары ауа температурасында, суда, отта 
және өкпенің жоғары вентиляциясы бар жерлерде еңбек етуге тиым салынады.

Еңбектік, әскери сараптама ауру фактісін және оның көріністерін анықтауға 
негізделген. Үстамалардың жиілігіне, олардың сипатына және де деменцияның 
айқындылық дәрежесіне байланысты науқастар еңбекке жарамды болып та- 
нылып, ал кейде сырттан күтім мен бақылауды қажет етуі мүмкін.
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Олигофрения — (грек тілінен oHgos — аз, phren — акыл, аз ақылдык) клини- 
касында салыстырмалы түрде тұракты интеллектуалды дамудың артта калуымен 
көрінетін, әлеуметтік-еңбектік адаптацияның үлкен киыншылыктарына алып 
келетін мидың экзогендік зақымдануы, метаболизм бұзылыстары, туа пайда 
болған кемістікгер және хромосомдық аномалияларға байланысты патологиялык 
жағдайлар.

«Олигофрен» терминін алғаш Э. Крепелин енгізген.
Этиологиялык факторларына байланысты олигофренияларды үш топка 

бөлеміз.
Бірінші топ — табиғаты эндогенді олигофрениялар (ата-аналарыныщ 

генеративті жасушалардың толымсыздығымен байланысты), тұқым 
куалаушылыкка байланысты (Даун ауруы, олигофренияның энзимопатиялык 
түрі, нағыз микроцефалия және т.б.).

Екінші топ — ұрыққа, құрсақгағы балаға әр түрлі зияндылықгардың әсерінен 
пайда болған олигофрения (вирусты аурулар және интоксикациялар, сонымен 
катар, анасының алкоголизмі, токсоплазмоз), эмбриогенездің ерте сатысында 
пайда болатын миы дамуындағы кемтарлыктармен және т.б. байланысты оли
гофрения

Үшінші топ — асфиксиямен және босану кезіндегі жаракаттармен, ерте 
бас-ми жарақаттарымен және нейроинфекциялармен байланысты олигофре- 
ниялар.

Қазіргі уақытта зат алмасудың тұқым қуалайтын дефекгісіне мысалы, фенил- 
кетонурияға көп көңіл бөлінуде.

Қазіргі уакытта олигофрения мәселелері әр түрлі бағытта каркынды зерт- 
телуде. Олигофренияның генетикалык аспектілері зерттелуде, алынған мәлі- 
меттер нәтижесінде этиологиясы мен патогенезін анықгауға және генетикалык 
аппаратқа әсер ету аркылы акыл-ойдың жеткіліксіздігі дамуының алдын алуға 
мүмкіндік туады.

ОЛИГОФРЕНИЯ КЕЗІНДЕГІ ПСИХИКАЛЫҚ 
БҰЗЫ ЛЫ СТАР

Олигофрениялар кезіндегі психикалык бұзылыстар басым түрде интеллект 
жеткіліксіздігімен көрінетін психика дамуының жалпы артта калуымен сипат
талады. Олигофрениямен зардап шегетін балалар дамуы жағынан артта калады 
және олардың тілі кеш шығады немесе мүлдем дамымайды. Олар 3—5 жастан 
бастап, кейде одан да кеш жүруді бастайды, ал ауыр жағдайларда бұл козғалыс
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дағдысын да игермейді. Олардың қозғалыстары жеткіліксіз координацияланған, 
мимикасы біртекті. Сыртқы әлпеттері өздеріне тән және дене бітімінің 
бұрыстығымен, пропорционалды еместігімен, бет сүйегінің, мускулатурасының 
ассиметриясымен, бас сүйегінің кішкентай немесе аса үлкен болуымен 
ерекшеленеді.

Ойлау қабілеті күрт бұзылған және оның бұзылысының айқындылығы оли
гофрения түріне байланысты болады. Науқастарда аналитикалық, әсіресе, 
синтездік ойлау қызметіне қабілет болмайды. Тек олигофренияның жеңіл 
түрінде аса шектелген аналитикалық ойлау қабілеті болады.

Эмоционалды сферада төменгі дәрежелі эмоциялар басым болады, 
аффектілері дифференцацияланбаған және толымсыз.

Еріктік үрдістер элементарлы әуестіктермен, мақсатты әрекеттерді орында- 
уда қабілетсіздік немесе жеткіліксіздікпен көрінеді.

Олигофрения кезіндегі психикалық бұзылыстар өте тұрақты және өмір бойы 
сақталып қалады.

Психикалық даму артта қалуының үш дәрежесін ажыратады (психикалық 
бұзылыстардың тереңдігі мен ауырлық дәрежесі бойынша) — идиотия, 
имбецильдік және дебильдік. Олигофренияның бұл формаларының барлығы 
адам қызметтері зақымданулары акцентімен — ойлау және адамзаттың 
филогенетикалық ежелгі инстинктивті ерекшеліктерінің салыстырмалы түрде 
сақталып қалуымен, психикалық даму артта қалуының глобальды сипатымен 
бірігеді.

Идиотия (грек тілінен idioteia — көргенсіздік) — олигофренияның аса ауыр 
формасы, оларға қоршаған ортаға жеткіліксіз реакция тән (реакция болмайды 
немесе адекватсыз, дифференциаланбаған). Сөйлеу әдетте дамымайды, айнала- 
сындағылардың сөзі үлкен қиындықпен қабылданады, олардың мәнін түсінбейді, 
тек интонация қабылданады. Идиотиямен сырқат науқастар сырттан үнемі 
күтімді қажет етеді және олардың көмегінсіз өмір сүруге қабілетсіз. Олар 
қоршаған ортадағы жайттарға мүлдем қатыспайды, пассивті және ашығу, тоңу 
тәрізді сезімдерге түсініксіз дыбыстармен элементарлы реакциялар танытуы 
мүмкін. Эмоциялары өте кедей және өздерін қалай сезінгендігіне, элементар
лы қажеттіліктерінің қанағаттандырылуына байланысты болып келеді. Жиі 
ашу-ыза аффекті айқын болады, ол қоршаған адамдарға және өзіне деген 
агрессияға бейімділікпен, қимылдық қозу жағдайымен көрініс береді. 
Олигофрендердің әрекеттері (идиотия сатысында) — инстинктивті автоматты 
актілер немесе сыртқы тітіркендіргіштерге элементарлы қимылдық реакциялар 
түрінде болады.

Бұл психикалық ерекшеліктер дөрекі физикалық дефектілермен (айқын 
диспластика, бас сүйек және қаңқа деформациясы) бірге жүреді, неврологиялық 
симптомдар (салданулар, парездер, тырысулық пароксизмдер) бақыланады.

Идиотияның сипатталған көріністері өте тұрақты және терапиялық әсер 
тиімділігі төмен.

Имбецильдік (латын тілінен imbecillus — әлсіз) — олигофренияның орташа 
дәрежесі. Идиотиямен зардап шегетін науқастармен салыстырғанда, 
имбецилдікпен сырқат науқастарда психикалық даму едәуір жоғары және
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коршаған ортаға реакциясы әр түрлі және жанды болып келеді. Имбецилдер 
сөйлеу функциясын игереді, бірак олардың сөздік коры оншакты сөзбен 
шектеледі, кейде олар кыска фазалар айтады, сөздері зат есімдерден және 
етістіктерден тұрады, аграмматикалы, тілдері мүкіс. Ойлау аса нақгы, бірак 
элементарлы біріктіру кабілеті болады. Механикалык есте сактауға шектелген 
кабілеттілік болады, бірнеше бірліктерден тұратын арифметикалык әрекеттер 
жасай алады (қосу және алу). ¥ғымдары өте кедей, жекелігі ж оқ — 
айналадағылардың іс-әрекетін кайталайды, еліктейді. Имбецильдікпен сыркат 
наукастар өзін-өзі күтудің элементарлы дағдыларын игерген. Кейде оларды 
карапайым еңбек процестеріне икемдендіруге болады және олар жеке опера- 
цияларды игереді. Өз бетімен өмір сүруге кабілетсіз және үнемі корғаныс пен 
күтімді кажет етеді.

Имбецилдер эмоциясы төмен дифференциаланған, бірак идиотиямен 
салыстырғанда, канык болып келеді. Аффективті кызмет аздап әркилы. Эле- 
ментарлы жағдайларда олар жиі абдырып, ұялады. Олар ренжігіш, кек сактағыш 
болып келеді, кейбірі ызакорлықпен және агрессивтілікпен ерекшеленеді.

Имбецилдердің психикалык акаулары физикалык және неврологиялык 
бұзылыстармен бірге жүреді.

23 жастағы наукаста психикалык аурулармен тұкым куалау ауырлығы жок. 
Ата-анасыныщ дені сау. Анасыныщ жүктілігі асқынусыз өткен. Асфиксия 
жағдайында босанған. Өмірінің алғашкы күндерінен-ак дамуы жағынан артта 
қалған, 2 жасында жүрген, 7 жасында сөйлеген. Балалар инфекциясынан 
қызылша, қызамықпен ауырған. 8 жасқа дейін түнгі энурез байқалған. Науқасты 
жазуға және окуға үйреткен, бірак нәтижесіз болған. Сүйемелдеуші мектеп 
бағдарламасы бойынша да оқи алмаған. Үйінде өзін-өзі күгудің элементарлы 
тәсілдерін орындайды, ата-анасыныщ бақылауымен қарапайым еңбек 
процестерін орындаған. 16 жасынан 1-топ мүгедегі. Осы уакытқа дейін сабыр- 
лы, болбыр, аз козғалатын болып өскен. Пубертатты кезең басынан бастап 
айқын психомоторлы козу жағдайлары бақыланған, ызалы, агрессивті күйлерге 
түсетін болған, анасына катысты оғаш эротикалык козу күйлері болған. 
Психиатриялық ауруханаға бірнеше рет орналастырылып, аминазин, неулептил 
кабылдаған. Дегенмен, шыкканнан кейін үйінде ұзак тұрактамаған.

Соматикалык жағдайы: орта бойлы, артық салмақты. Терісі таза, түсі 
калыпты. Ішкі мүшелері өзгеріссіз.

Неврологиялык жағдайы: көз карашыктары бір деңгейде, жарыкка реакция
сы сакталған, сіңірлік және периостальды рефлекстері екі жақгы күшейген, 
біртекті емес. Наукасты Ромберг позасына тұрғызу мүмкін емес.

Психикалык жағдайы: ішін алға кампайтып айрықша позада тұр, колдары 
бүгілген, колдарымен және саусақгарымен біртекті кимылдар жасайды. Тек 
карапайым инструкцияларды киындыкпен орындайды. Госпитализациялану- 
ын еш ауырсынбайды. Сабырлы, аздап бейғам. Элементарлы сұрақгарға біртекті 
жауап қайырады. Өзі жайлы ештеңе айта алмайды. Ешқандай сұраныс, шағымдар 
айгпайды, сөзі олигофазалы, ойлауы накты. Наукас элементарлы ұғымдардың 
өзін біріктіре алмайды. Оқып, жаза алмайды, онға дейін санай алады, оның 
өзінде қателеседі. Ағымдағы күнді білмейді, уақыгты бағдарлай алмайды. Күндер
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мен айларды есіне сақтай алмайды. Қызығушылықтары аса шектелген. 
Бөлімшедегі тәртібі бірқалыпты, режимге пассивті бағынады, қорғансыз, 
қасықты дұрыс ұстай алмағандықтан медицина қызметкерлері тамақтандырады. 
Басқа науқастармен қатынаспайды, ұқыпсыз, лас, бөлектеніп жүреді. Палата- 
да өзінің кереуетін таниды. Өзінің аты-жөнін дұрыс айтады, жасын білмейді. 
Туыстарының келгендеріне немқұрайлы, тек әкелген тағамдарға қуанады. 
Бөлімше жағдайын ауырсынбайды.

Диагноз: имбецильділік дәрежесіндегі олигофрения.
Дебилдік (латынша dibilis — әлсіз, әлжуаз) — олигофренияның жеңіл дәрежесі, 

ойлау рутинділігімен (қарапайымдылығымен), абстрактылы ойлау қабілетінің 
болмауымен көрінетін интеллектуалды жеткіліксіздіктің өзіне тән сипатымен 
ерекшеленеді.

Дебилдік жағдайын анықтау қиын, өйткені бұл дәрежеде имбецильдік 
кезіндегідей дөрекі бұзылыстар болмайды. Науқастың сөздік қоры жеткілікті, 
механикалық жадысы жақсы болған жағдайда кемақылдықты анықтау қиындай 
түседі.

Дебилдер қарапайым ұғымдарды біріктіре алады, бірақ абстрактылы 
түсініктердің жоғары деңгейіне қабілетсіз. Дебилдердің сөз қоры жеткілікті жоғары 
мөлшерде болуы мүмкін, бірақ олардың сөздері біртекті, кедей, ойлау өнімділігі 
төмен. Кейде олар қарапайым, әсіресе тұрмыстық өмірде жақсы бағытталады, 
жеке өмір сүруге қабілетті. Олар бастауыш немесе көмекші мектептерді аяқтайды, 
қарапайым қызмет түріне орналаса алады және неке құра алады.

Дебилдік дәрежесіндегі тұлғаның эмоционалды және еріктік ерекшеліктері, 
имбецильдікпен салыстырғанда, жақсырақ дамыған, олардың мінез-құлықтық 
ерекшеліктері әрқилы, дегенмен ортақ белгілері де бар — өзін-өзі ұстау, 
әуестіктерін басуға жеткіліксіз қабілет, аса сенгіштік. Сондықтан мұндай 
науқастар өзгелердің ықпалына жеңіл түседі. Дебилдердің қозғалыс сферасы 
едәуір жетілген, бірақ қозғалыстары икемсіз, сілтемелі болып келеді.

Олигофренияның басқа да формаларындағыдай дебилдерде физикалық даму 
ақаулары, неврологиялық бұзылыстар бақыланады. Олигофренияның жеңіл 
түрі — дебилдікті шекаралық ақыл кемдігінің жеңіл формаларынан ажырату 
қажет. Интеллектуалды жеткіліксіздіктің шекаралық формаларымен сырқат 
балалар тұлғалық дамудың артта қалуымен ерекшеленеді: сенгіштік, жеткіліксіз 
сын, таным қызметінің төмендеуі, эмоциялардың дифференцацяланбауы. 
Мақсатты әрекет етуі бұзылған, міндеттер құруға және орындауға қабілетсіз 
балалар ерекше топты құрайды. Оларға қозғалыстық тежеусіздену, мақсатты 
қызмет бұзылысы, зейін шашырандылығы, концентрациясының бұзылысы 
тән, олар қиялдауға бейім келеді.

Олигофренияның әр түрлі дәрежелерінің өзіне тән ерекшеліктері болғанымен, 
олардың арасында нақты шекара жоқ. Олигофренияның барлық дәрежелеріне 
даму тежелуінщ глобальдылығы және неғұрлым «балғын» психикалық 
функциялардың жетілмеуі тән.

Соңғы жылдарда олигофренияларды динамикалық зерттеу қолданылуда. 
Әлеуметтік-еңбектік оңалту жұмыстарын жүргізу арқылы психикалық ақауды 
компенсациялау мүмкіндігі пайда болды.
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Қолайсыз факторлар әсерінен (психикалык жарақаттар, соматикалык 
инфекциялык аурулар, жыныстык метаморфоз, қартаю, алкоголизация 
және т.б.) декомпенсация жағдайы пайда болуы мүмкін. Декомпенсацияның 
клиникалык көріністері невроз тәрізді және психопатия тәрізді бұзылыстармен, 
сонымен катар, пубертат алды және пубертатты кезеңдерде өзгерген сана фо- 
нында аффективті және козғалыстык бұзылыстармен, егде жас кезеңінде гал- 
люцинаторлы және сандырактык феномендермен сипатталатын психоз 
жағдайларымен көрінеді. Психоз кұрылымы мазмұнының карапайымдылығымен 
ерекшеленеді.

Олигофрения синдромдары аса тұракты, сондыктан емдеу кезінде айтар- 
лыктай тиімді әсерге кол жеткізу мүмкін емес. Бұған карамастан, дәрігерлік- 
педагогикалык шаралар кешенін өткізу наукастардың өмірлік жағдайларға 
адаптациялануына оң ыкпал көрсетуі мүмкін.

ОЛИГОФРЕНИЯ ФОРМАЛАРЫ
Табиғаты эндогенді олигофрениялар. Хромосомды-генетикалық бұзылыс 

нәтижесінде дамитын осы олигофрениялар ішінде кең тараған формасы — Даун 
синдромы болып табылады. Бұл синдром кезінде хромосомалар санында 
өзгерістер болады (калыпты адамда олардың саны 46), артык 47 хромосома 
болуымен ерекшеленеді.

Даун ауруы кезінде интеллекгуалды жетіспеушілік көп жағдайда имбецильдік 
дәрежесімен жүреді, сирек идиотия және одан да сирек жағдайда дебилдік 
дәрежесіне жетуі мүмкін.

Наукастардың сыртқы әлпеті өздеріне тән: көз сызыктары киғаш, көздердің 
ішкі бұрышындағы тері қатпары (үшінші қабақ, эпикант), нұрлы қабат 
перифериясындағы депигментация аймактары, ұшы кызарған жалпак бет, 
кішкентай мұрын және кішкентай жоғарғы жак. Тілі мен жоғарғы еріннің 
ұлғаюы байкалады, тілінің жүлгелері терең. Тістері майда және сирек. Аузы 
кішкентай, ашык күйде, жиі саливация бакыланады. Басы кішкентай, шүйдесі 
тығыздалған. Саусактары тырсиған, қысқа. Ішкі мүшелерінде даму ақаулары 
бар.

Нағыз микроцефалия — табиғаты эндогенді олигофренияның бір түрі болып 
табылады. Олигофренияның бұл формасының негізінде бас миының жетілмеуі, 
бірінші кезекте, оның жарты шарларының жетілмеуі жатыр: жарты шарлар 
мишықгы жаппайды, жүлгелері мен иірімдері нашар дамыған және әркашан 
аныктала бермейді. Әсіресе, маңдай бөліктері дұрыс дамымаған. Кемакылдык 
жиі идиотия сатысында болады.

Табиғаты эндогенді олигофрениялардың келесі түрі — энзимопатиялык 
олигофрения болып табылады. Бұл ауру метоболизмнің туа біткен бұзы- 
лыстарымен байланысты. Зат алмасу бұзылыстары негізінде тұкым куалайтын 
ферментативті жетіспеушілік (энзимопатия) жатыр.

Олардың ішінде жақсы зерттелгені фенилпирожүзімдік олигофрения — фе- 
нилкетонурия болып табылады. Осы аурудың негізі фенилаланиннің тирозин- 
ге кайта өңделуінің бұзылысы болып табылады, нәтижесінде фенилаланин
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жиналып және оның алмасуының жартылай өнімдерінің артық мөлшері түзіледі 
(фенилпирожүзім және фенилмай мен фенилсірке қышқылдары).

Науқас балаларға өмірінің бірінші айларынан құрамында фенилаланині жоқ 
арнайы диета тағайындау интеллектуалды жеткіліксіздік дамуының алдын алуға 
мүмкіндік береді. Диетотерапия жүйелі түрде, үздіксіз бірнеше жыл бойы 
(3—4 жылдан аз болмауы керек) жүргізіледі.

Ерте және қысқа уақыттық диетотепарияныщ тиімділігі кеш және ұзақ 
жүргізілген диетотерапиядан төмен.

Курсацтыц генезді олигофрения (эмбриопатиялар мен фенопатиялар). Бұл 
топқа ұрық тінінің вирустармен зақымдануы нәтижесінде дамыған олигофре- 
ниялар жатады. Вирусты эмбриопатиялардың ең жиі тараған түрі — рубеоляр- 
лы эмбриопатия болып табылады. Бұл жағдайда кемақылдық күрт айқындылық 
дәрежесінде және идиотия формасында көрінеді (сирек имбецильдік дәре- 
жесінде). Эмбриопатиялар анасының тұмау, эпидемиялық паротит, гепатит, 
әр түрлі нейроинфекциялар және т.б. вирусты аурулары нәтижесінде дамиды.

Олигофренияның бұл тобына токсоплазмозбен байланысты формалары да 
(науқас анасынан плацента арқылы ұрықтың токсоплазмозбен зақымдануы) 
жатады. Үрық ерте зақымданған жағдайда өлі туылады, ал кеш жарақаттанса, 
олигофрения дамиды (фенопатияның бір түрі).

Олигофрения нәрестелердің гемолитикалық аурулары кезінде де дамиды 
(резус-сәйкессіздік). Бұл дерттің негізінде анасының қанының антигендік 
құрамының ұрықтікімен сәйкес келмеуі жатыр. Ақыл аздық бұл кезде әр түрлі 
дәрежеде көрігуі мүмкін, ол дебилдіктен идиотияға дейінгі аралықта болады. 
Жиі экстрапирамидалық бұзылыстар байқалады. Бала туылған сәтте токсикоз- 
ды болдырмау үшін алмастырушы гемотрансфузия жүргізу қажет.

Постнатальды зияндылыцтар нәтижесінде дамыған олигофрениялар. Ең жиі 
және қолайсыз себептері босану кезіндегі жарақаттар және нәрестенің асфик- 
сиясы болып табылады. Кейде олар бірге кездесуі мүмкін. Ошақ локализаци- 
ясына байланысты неврологиялық бұзылыстар да бақыланады.

ЕМІ
Олигофрениямен сырқат науқастардың емі медициналык және педагогикалық 

іс-шараларды кеңінен қолдану арқылы кешенді және индивидуалды жүргізілуі 
қажет.

Витаминотерапия (В тобының дәрумендері), гаммалон (аминалон), глутамин 
қышқылы, церебролизин, гипертензионды синдром кезінде — дегидратациялық 
терапия қолданылады. Ми қызметін ынталандыратын және церебральды 
метаболизмді белсендендіретін дәрілік заттар кеңінен қолданылады.

Психотикалық декомпенсация орын алғанда индивидуалды дозаларда ней- 
ролептиктер тағайындалады: седуксен, аминазин, френолон, трифтазин, гало- 
перидол, этаперазин, финлепсин (дисфориялар кезінде, агрессиялық реакци- 
яларда, тырысулық ұстамаларда).

Олигофрения терапиясындағы негізгі бағыттың бірі — емдік-педагогикалық 
шаралар кешенін жүргізу болып табылады. Олигофрендерді арнайы бағдарлама
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және әдіс бойынша максатты тәрбиелеу және окыту неғұрлым ерте басталса, 
соғұрлым олардың әрі карай еңбекке орналасуы және бейімделуі сәтті шығады. 
Бұл наукастардың жүріс-тұрысын коррекциялау, оларда өзін күту дағдыларын 
түзу, адаптациялык мүмкіндіктерін дамыту маңызды болып табылады. Бұл 
қызмет түрі интеллектуалды ақаулардың тұракт^ілығы мен кайтымсыздығына 
байланысты шектеулі болғанымен, кандай да бір дәрежеде тиімділік көрсетеді.

Кемақылдықпен сырқат науқастар жүріс-тұрысының коррекциясына, 
олардың адаптациялык мүмкіншіліктерін жоғарылатуға үлкен мән беріледі.

Әлеуметтік оңалтудың мақсаты — олигофренияның жеңіл дәрежесімен 
(дебилдік) зардап шегетін адамдардың біршама бөлігін қоғамдық пайдалы өмірге 
араластыру.

Реабилитациялық жұмыстарды таңдағанда ақыл кемдігінің ауырлық 
дәрежесімен катар дефект типі де ескеріледі, реабилитацияға эмоцоиналды 
салмақгы, адекватты әлеуметтік түсініктері бар наукастар жаксы икемделеді.

Сот-психиатриялық сараптама жүргізген кезде, олигофренияның айқын 
дәрежесі — идиотия және имбецильдік кабілетсіздікті білдіреді.

Дебильдік кезіндегі кабілетсіздік интеллектуалды акау дәрежесіне тәуелді 
болады. Бұл кезде тек интеллектуалды ақау ғана емес, сонымен қатар аффекгивті, 
еріктік үрдістер ескеріледі. Үғымдар мен сын көзқарас деңгейін аныктауға аса

ПРОФИЛАКТИКА, РЕАБИЛИТАЦИЯ, САРАПТАМА
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ХХ ғасырда белсенді антипсихотиктердің пайда болуы, өзге медициналық 
мекемелермен салыстырғанда, психиатриялық стационарлардағы жағдай қазіргі 
уақытта тыныш деп қарастыруға алып келді. Сонымен қатар, шұғыл шаралар- 
ды қажет ететін жедел жағдайлар — психиатрия мен наркологияда сирек 
кездесетін құбылыс емес. Осындай жағдайлардың бір бөлігі психоз жеделдігімен 
және науқас жүріс-тұрысының дезорганизациясымен (шизофренияның жедел 
ұстамасы, сана күнгіртгенуі кезіндегі қозу, ажитациялы депрессия), кейбіреулері 
жедел органикалық зақымдану нәтижесінде өмірді қамтамасыз етудің негізгі 
жүйелерінің салмақты бұзылыстарымен (жедел энцефалопатия, фебрильді 
шизофрения, эпилепсиялық статус) байланысты болады. Психиатриялық бөлім 
пациенттерінің арасындағы өлімнің жиі себебі суицидтер, дәрілік заттарды 
кездейсоқ немесе әдейі шектен тыс қабылдау және де психофармакотерапияның 
жедел пайда болған асқынулары болады.

ХХ ғасырдың ортасына дейін психиатрияда жедел жағдайлармен сырқат 
науқастарға көмектің тиімді әдістері болмады, сондықтан бұл топ науқастарында 
өлім жиілігі аса жоғары болды. Интенсивті терапия және реаниматология 
әдістерінің дамуы (гемосорбция, плазмаферез, гипербариялық оксигенация, 
ЭТТ, краниалды гипотермия, парентеральды тамақтану, қышқылдық, тұздық 
және су балансын бақылау әдістері, қан ұйыту жүйесін реттеу, өкпені жасанды 
желдету және т.б.) аталмыш пациенттердің өмірі үшін күресте жоғары жетіс- 
тіктерге жетуге мүмкіндік берді. 70-жылдардың аяғынан бастап ірі психиатриялық 
ауруханаларда арнайы интенсивті терапия бөлімдерін құру қажеттілігі айқындала 
түсті. Осы бөлімдерде сындарлы жағдайлар кезінде өлім-жітім тек азайып 
қоймай, ЭТТ, плазмаферез, инсулинді коматозды терапия, лазеротерапия және 
т.с.с. белсенді әдістердің тиімділігі мен қауіпсіздігі анықталды.

ПСИХОМОТОРЛЫ ҚОЗУ ЖӘНЕ АГРЕССИ ВТІ 
Ж ҮРІС-ТҰРЫ С

Димылдық қозу — жедел психоздардың ең жиі кездесетін көріністерінің бірі, 
ол үреймен, абдыраумен, айқын, жедел күрделенетін галлюцинаторлы, 
сандырақтық немесе кататониялық симптоматикамен, сана қарауытуымен 
(делирий, онейроид, қарауытқан жағдай, жедел сезімдік сандырақ және т.б.) 
бірге жүреді. Науқастар ретсіз әрекеттер жасайды: елесіндегі соңына түсушілерден 
құтылу үшін терезеден секіруге талпынады, көлік жолына жүгіріп шығады, 
бөтен адамдарға қол жұмсаулары мүмкін. Мұндай жағдайда қозу күйін неғұрлым 
жылдам басып, науқасты ауруханаға жеткізу керек. Тәжірибеден белгілі,
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пациенттердің басым бөлігі бұрыс жүріс-тұрысына қарамастан, айқын қарсылық 
көрсете бермейді. Жиі сабырлы, бірак табанды әңгімелесуден кейін наукасты 
дәрі кабылдауға және дәрігердің айтканын жасауға көндіруге болады. Наукаска 
өзіңіздің салмактылығыңызды, сонымен катар түсіністікпен карайтындығыңызды 
және көмек көрсеткіңіз келетіндігін білдіре білуіңіз маңызды. Тек кейбір 
жағдайларда ғана тәртіп сактау органдарына көмекке жүгіну кажет болады.

Қозу күйін басу үшін жиі әр түрлі нейролептиктер колданылады. Бұл кезде 
айқын седативті әсері бар заттар басым колданылады (хлорпромазин, левомепро- 
мазин, зуклопентиксол, клозапин, оланзапин, дроперидол). Аталған заттар ішке 
колданғанда айтарлыктай тиімді, тек наукас белсенді карсы әрекет көрсеткенде 
немесе аса шұғыл жағдайларда бұлшықет ішілік немесе көкгамыр ішілік инъек- 
циялар колданылады. Нейролептик енгізу алдында АҚ бастапкы деңгейін өлшеп 
алған дұрыс, өйткені, аталған дәрілік заттар жиі гипотония шақырады. Бұған дейін 
нейролептик кабылдамаған науқаска бұл дәрілік затты тағайындағанда аз дозадан 
бастау керек (50—75 мг хлорпромазин, 50 мг клозапин, 5 мг дроперидол). Бұған 
дейін ұзак мерзім нейролептик кабылдаған наукастың козу жағдайын басу үшін 
айтарлыктай үлкен доза кажет (100—200 мг хлоромазин, 100 мг клопиксол-акуфаз, 
10 мг дейін дроперидол). Коллапстардың алдын алу үшін бір уакытта тері астына 
2 мл кордиамин енгізіледі. 1—2 мл дифенгидраминді (димедролды) косымша енгізу 
нейролептиктің седативті әсерін күшейтеді және жанама неврологиялык 
бұзылыстардың мүмкіндігін төмендетеді. Нейролептиктерді тағайындауға карсы 
көрсеткіштер болған жағдайда (күрт гипотония, жүрек жеткіліксіздігі, егде жас, 
ауыр соматикалык аурулар) транквилизаторлар колданылады (диазепам 30 мг 
дейін, мидазолам 10 мг дейін). Транквилизаторларды көктамырға баяу және 
сактыкпен енгізу керек, өйткені, тыныс алудың токтауы орын алуы мүмкін!

Науқастар фиксациясы сирек колданылатын шара және енгізілген тыныш- 
тандырушы зат әсері дамығанға дейін кыска уакытқа колданылады. Фиксация 
әркашан кауіпті әрекеттер мүмкіндігін жокка шығармайды, өйткені наукас кез 
келген уакытта байламнан босанып алуы мүмкін. Фиксациядан кейін науқас 
төсегі жанында үнемі бакылаушы отыруы керек, ол белбеулердің тамырларды 
және жүйке бағаналарын кысып калмауын кадағалап, науқас кажеттіліктерін 
(тамақгандыру, жылы жауып кою және т.с.с.) канағаттандыруға көмекгесуі керек.

Қозу жағдайындағы науқасты фиксациялау ережелері.
• Әр аяқ-қолды және иық аймағын жеке-жеке сенімді иммобилизациялау қажет.
• Тек жұмсак материалдарды колдану (мата белбеулер, жаялыктар).
• Қан тамырлар мен жүйке бағаналарының кысылып калуын болдырмау.
• Фиксацияланған наукасты қараусыз қалдыруға болмайды!
• Фиксация ұзак мерзімге созылмауы керек (кауіпті жағдай сакталып тұрған 

уакыт кезеңінде).
Аз козғалмалы, коршаған ортадан ажыраған наукастардан сак болу керек. 

Кейде осындай козғалыссыздык кататониялык симптоматикамен байланысты 
болады, ішкі кернелу сезімімен косарласуы мүмкін (науқастың күдіктенген 
көзқарасынан байқауға болады). Осындай науқастарда кенет импульсивті 
мағынасыз әрекеттер мен себепсіз агрессия бакыланады.

Кейбір созылмалы психоздардың өршулері агрессивті журіс-түрыс дамуы
на себеп болады. Интеллект немесе эмоцияның айкын дефектісі фонында
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императивті галлюцинациялармен («дауыстар» кімді болмасын өлтіруді 
бұйырғанда), соңына түсу және қызғаныш сандырағымен, кататониямен, 
әуестік тежеусіздігімен (гиперсексуальдылық, агрессивтілікпен) сырқат 
науқастар қауіп төндіреді. Әсіресе, нақты бір адамды соңына түсуіне кінәлап, 
олардан өш алуды ойластыратын («аңдылушы аңдушы») науқастар өте қауіпті. 
Мұндай науқастармен әщгмелесуді епті құра білген жағдайда ешқандай 
мәжбүрлеу шараларын қолданбастан, госпитализацияға келісімін алуға бола- 
ды. Науқаспен сөз таластыру дұрыс емес, қарсыласу қарсылықты тек күшейте 
түседі. Науқасқа оның мәселелерін шешуде дәрігердің кеңесші, көмекші 
екендігін көрсете білу керек.

СУИЦИДАЛДЫ Ж ҮРІС-ТҰРЫ С
Психиатриялық тәжірибеде өзіне қол жұмсаудың ең жиі себебі ауыр 

депрессивті жағдайлар болып саналады. Депрессиямен сырқат науқастардың 
барлығы дерлік өмірдің маңызсыздығына сенімді, оның аяқталуын күтеді. 
Дегенмен, суицидті іске асыруға белсенді әрекеттерді кейбіреулері ғана 
қолданады. Анамнезінде суицидалды әрекеттің орын алғандығы күдіктендіреді, 
өйткені көп жағдайда бұл әрекеттер қайталанады. Депрессиядан зардап шегетін 
науқас жабырқаулы көңіл-күй бақыланып тұрған бүкіл кезең бойында бақылауда 
болуы керек, әсіресе, таңғы сағаттарда науқасты қатаң бақылау керек, бұл 
уақытта депрессия аса ауыр болады. Қажет бақылауды үй жағдайында 
қамтамасыз ету мүмкін емес, сондықтан, пациентті стационарға жатқызуды 
талап ету керек, бұл жағдайда заң мәжбүрлеп госпитализациялауға рұқсат береді. 
Тәжірибе көрсеткендей, кәсіби дайындықтары жоқ науқастың туыстары мен 
жақындары қауіптілік дәрежесін дұрыс бағалай алмайды және оларға пациент 
бақылауын сеніп тапсыруға болмайды.

Дәрігермен әңгімелесу кезінде науқастар, әдетте, өздеріне қол жұмсағысы 
келетіні жөніндегі ойларын жасырмайды. Науқастың күлкімен және әзілмен 
айтқан сөздерінің өзіне барынша салмақты қарау керек. Науқастың бұл сөздері 
көмек сұрағандығын білдіреді. Пациент жүрегінің түбінде маманның көмегімен 
дертінен айығып, өмірін сақтап қалатындығына үміттенеді. Науқастың суици- 
дальды ойлары жөнінде хабардар болған сәттен бастап шұғыл шаралар қолдану 
керек (госпитализацияны талап ету, тәулік бойына бақылау ұйымдастыру). 
Қажетті зейін қоймау өмір мәнсіздігі жөніндегі ойларды тереңдете түседі. Егер 
бұрын суицидке талпыныс білдірген науқастың кейін келе бұл тақырыпта 
әңгімелесуден қашқақтаған жағдайда үлкен сақтық керек.

Қазіргі кезде көптеген күшті және қауіпсіз антидепрессанттар бар, дегенмен 
олардың әсері баяу дамиды (емдеудің 2—3 апталарынан кейін). Сондықтан 
суицид қауіптілігі жоғары науқастар алғашқы күндерде күшті тыныштандыра- 
тын заттар қабылдаулары керек (левомепромазин 25—75 мг, диазепам 15—30 мг, 
кветиапин 200—400 мг, тиоридазин 30—75 мг, сульпирид 400—600 мг, карбама- 
зепин 400—600 мг немесе литий карбонаты 900—1200 мг тәулігіне). Науқастың 
түнгі ұйқысының жеткілікті болуын қамтамасыз ету керек. Дәрілік ем жүргізу 
міндеттілігін біле отыра, психотерапия мен психологиялық сүйемелдеу рөлінің
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маңыздылығын ұмытпаған жөн. Қазіргі кезде барлык ірі калаларда кризистік 
ситуацияларда телефондык көмек кызметі («Сенім телефоны») кұрылуда.

Шизофрения кезінде суицидалды жүріс-тұрыс императивті галлюцинация- 
лармен, ипохондриялык сандыракпен байланысты болуы мүмкін. Кейде 
тұлғаның жеңіл шизофрениялык дефект фонында апатиялы наукастарда «экс
перимент» жүргізу тәрізді («не болатынын көру кызыктырды...» күгпеген суи
цидальды әрекеттер орын алуы мүмкін, осындай суицидтің мүмкіндігін алдын- 
ала болжау өте киын.

Суицидальды жағдайлардың барлығы созылмалы психикалык аурулармен 
байланысты деп санау дұрыс емес. Суицид себептері ауыр өмірлік жағдайлар, 
отбасылык ұрыс-керістер, коммерциялык сәтсіздіктер, сүйіктісімен айрылысу, 
ауыр физикалык дерт, жалғыздык болуы мүмкін. Статистика бойынша ерлер, 
әйелдермен салыстырғанда, 3 есе жиі өмірлерін өзіне кол жұмсаумен аяктайды. 
Бірак әйелдер суицидалды әрекеттерді, ерлермен салыстырғанда, 4 есе жиі 
жасайды. Осындай әрекеттерді жиі 15—40 жас аралығындағы адамдар жасайды, 
бірак егде адамдарда ол талпыныстар жиі өліммен аякталады.

Эр жас кезеңі топтарындағы суицидтің аяқталу мүмкіндігі

Жас кезеңі
«Суицидалды әрекеттер: аяқталған суицид» арақатынасы

Ерлер Әйелдер

15-19 12:1 59:1
70-74 1,4:1 1,8:1

Өз-өзіне цол жумсаудың жоғары цауіптілігін көрсетеді (Г.И. Каплан және 
Б. Дж. Сэдок бойынша, 1994):

• 45 және одан жоғары жас;
• алкоголизм;
• козғыштык, агрессивтілік, зорлык жасауға бейімділік;
• өткен шағында суицидальды жүріс-тұрыстың орын алу жағдайы;
• ерлер жынысы;
• көмек кабылдағысы келмеу;
• нақты қазіргі уақыгтағы депрессия немесе анамнезіндегі депрессивті ұстама;
• психиатриялык ауруханаға госпитализация және емделу;
• соматикалык ауру, алда болатын операция;
• жұмысын жоғалту немесе зейнетке шығу;
• жалғыздык, партнерін жоғалгу, ажырасу;
• жақын туыстарындағы суицидтер.

Жасөспірімдер мен мінез-кұлыктың истериялык сипатымен сыркат адам- 
дарда демонстративті суицидалды әрекеттер жиі бақыланады. Бұл кезде 
наукастар конфликтілі жағдай фонында шын мәнінде өлуге ниет болмаса да, 
өздеріне кол жұмсайтыны жөнінде айтады. Олардың сөздеріне көңіл бөлмеуге 
болмайды, өйткені, наукастар ашу-ыза күйінде өздерінің әрекеттерінің мүмкін 
болатын салдарын түсінбеуі мүмкін. Айкын суицидалды әрекеттер әркашан 
шұғыл госпитализацияға көрсеткіш болып табылады.
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ТАҒАМ ҚАБЫЛДАУДАН БАС ТАРТУ
ХХ ғасырдың ортасына дейін тағам қабылдаудан бас тарту психиатриялық 

ауруханалар пациенттері арасында кең таралған көрініс болды, оның басты 
себебі қатерлі шизофрениямен сырқат науқастардағы кататониялық синдром 
болды. Өйткені, бұл күйді жоюдың тиімді тәсілдері болмады, күнделікті на- 
зогастральды зонд арқылы аса жауапты тамақтандыру процедурасын жүргізу 
керек болды. Соңғы жылдарда кататониялық синдром кезінде нейролептиктер 
сәтті қолданылуда, олар алғашқы күндердің өзінде науқастың өздігімен 
тамақтану қабілетін қалыптастыруға мүмкіндік береді. Машақаты көп және 
қауіпті болып табылатын зондты тамақтандыру емшарасының орнына нәрлі 
ерітінділерді (глюкоза, дәрумендер, аминосол, аминостерил, инфезол) көкта- 
мырға енгізу арқылы парентералды тамақтандыру әдісін қолдануға болады.

Тағам қабылдаудан бас тартудың басқа да себептері жүйкелік анорексия, 
уландыру сандырағы, тыйым салатын императивті галлюцинациялар, өзін-өзі 
кінәлау және суицидальды тенденциялармен байланысты ауыр депрессия бо- 
луы мүмкін. Мұндай жағдайда науқастар өздерінің тағам қабылдағысы 
келмейтінін ашық айтулары мүмкін (тістеніп, басын тартып, тағамға түкіреді) 
немесе өздерінің шын мәніндегі ойларын жасырулары мүмкін, яғни тағамды 
қабылдап, артынан құсу шақырады. Үзақ уақыттық аштық жөнінде ауыздан 
шыққан ацетонның иісі, тері тургорының төмендеуі, гипотония, гипогликемия, 
үлкен дәреттің болмауы, үдемелі азып-тозу дәлел болып табылады.

Тағам қабылдаудан бас тартуды уақытында анықтау ушін науцастардың 
салмақтарын апта сайын өлшеу усынылады.

Аштық жағдайындағы науқастарға төсек тәртібі, күнделікті тазарту клизма- 
лары тағайындалады. Тәбетті жоғарылату үшін инсулин (тері астына 10—20 ЕД, 
1—2 сағаттан кейін 40% глюкоза енгізіледі және жылы тәтті сұйықтық беріледі), 
нейролептиктер (жиі инъекция түрінде), гипертониялық 10% натрий хлориді 
ерітіндісі (20 мл көктамырға немесе тұзды клизмалар түрінде) тағайындалады, 
артынан тәтті сұйықтық беріледі. Нәрлі заттар мен дәрумендердің жеткіліксіздігін 
5% глюкоза ерітіндісін көктамырға және С, В1, В6 дәрумендерін бұлшық етке 
енгізу арқылы толықтырады. Анаболикалық гармондар тағайындалады (рета- 
болил 1 мл 5% ерітіндісін 8—10 күнде бір бұлшықетке).

Нәрлі заттар жеткіліксіздігін толықтырып қана қоймай, науқаспен түсіністікті 
қарым-қатынасқа және оның қолдауына қол жеткізу де маңызды. Науқасқа 
дәрігерлердің жүргізіп жатқан шұғыл шараларының қажеттілігін түсіндіру қажет. 
Ашығудың ағзаға келтіретін зиянды әсерлерін атап (гормоналды баланс 
бұзылысы, менструация тоқтауы), айтарлықтай косметикалық ақаулар (тері 
тургорының жоғалуы, әжімдер, дене мен бетте түктер өсуінің жоғарылауы) 
жөнінде мәлімет беру керек.

Кататониялық синдром кезінде тежеусіздендіру процедурасы тиімді. Соңғы 
жылдарда тежеусіздендіру мақсатында диазепам (седуксен, реланиум) 
қолданылады, кейде тері астына кофеин енгізумен бірге қолданылады. Дене 
массасына сәйкес шприцке 40% глюкоза ерітіндісімен 0,5% 4—6 мл ерітіндіні 
жинайды және көктамырға баяу енгізеді, бұл уақытта үнемі науқаспен сөздік 
контактіге түсуге тырысады және тағам ұсынылып отырады.



372 XXIX Тарау. Психиатриядағы ургентті жағдайлар

АУЫР АҒЫМДАҒЫ ДЕЛИРИЙ
Делирий жедел органикалык психоздардың ішінде ең жиі кездесетіні болып 

табылады. Оның себебі соматикалык аурулар, ми канайналысының жедел 
бұзылысы, кызбамен бірге жүретін инфекциялык аурулар, жедел уланулар 
(мысалы, атропинмен немесе бронхиальды астмаға карсы заттармен), травма- 
тикалы операциялардан кейінгі жағдайлар және алкоголизм мен наркомания 
кезіндегі абстинентті синдром бола алады. Делирийдің пайда болуы ағзаның 
барлык корғаныстык күшінің күрт декомпенсациялык күйін білдіреді. Көптеген 
жағдайларда уакытылы көмек көрсеткенде, толык айығуға кол жеткізуге бола- 
ды, дегенмен, жалпы алғанда, делирийді аса кауіпті, өмірге кауіп төндіретін 
жағдай деп карастырған дұрыс.

Делирийдің пайда болуын наукастағы түнгі уакытка карай күшейетін 
мазасыздык, ұйкысыздык, ұйкыға кету кезінде коркынышты түстер көру 
білдіреді. Кешірек мол сахна тәрізді (басым көру) шынайы галлюцинациялар, 
абдыраушылык, психомоторлы козу, орын мен уакыт бойынша бағдарлаудың 
бұзылысы пайда болады. Ауыр ағымды делирийдің белгілері айқын кажу, АҚ тө- 
мендеуі, наукастың төсек деңгейіндегі ретсіз кимылдары, мағынасыз күбірлеу, 
наукастармен контактінің болмауы (мусситирлеуші делирий) немесе күрт ретсіз 
козу, артериялык гипертензия, козғалыс координациясының бұзылысы, дене 
температурасының көтерілуі (гиперкинетикалык делирий) болып табылады. 
Кейде сананың терең күңгірттенуімен және әдеттенген кәсіби кимылдар жаса- 
умен жүретін (наукас күрекпен, балғамен жұмыс жасап жаткан тәрізді, кол 
астындағы адамдарға нұскау беріп жаткандай) кәсіби делирий дамиды.

Делирий кезіндегі козу коршаған ортадағы адамдарға және наукастың өзі 
үшін кауіпті әрекеттердің себебі болуы мүмкін. Қозу жағдайын басу үшін 
транквилизаторлар инъекциясы (4-6  мл 0,5% диазепам ерітіндісі, көктамырға 
баяу енгізген дұрыс) немесе нейролептиктер (0,5% 2-3  мл галоперидол ерітіндісі 
немесе 0,25% 1-2  мл дроперидол ерітіндісі) колданылады. Кейде косымша 
бұлшык етке димедрол енгізіледі (2-10 мл 1% ерітіндісі). Гексенал (10% 10 мл 
дейін ерітіндісін) немесе 20% натрий оксибутираты ерітіндісін (30-40 мл дейін 
көктамырға тамшылатып). Тыныштандыратын заттарды енгізуде сактықгы 
сактау керек, өйткені олардың басым көпшілігі тыныс бұзылысын шакырады.

Қауіпті қозу куйі болмаған жағдайда психофармакотерапиядан мулдем бас 
тартқан жөн!

Делирийді токтатуда делирий дамуына алып келген негізгі себепке әсер ету 
(инфекциялык үрдісті, кантамырлык жеткіліксіздікгі, алкогольді абстинентті 
синдромды емдеу), арнайы емес дезинтоксикациялык терапия жүргізу және 
ауыр метаболикалык бұзылыстарды коррекциялау маңызды болып табылады. 
Делирий негізінде әрқашан энцефалопатия жатқандықган, ноотроптар (тәулігіне 
30 мл дейін 20% пирацетам ерітіндісі) және дәрумендер тағайындау көрсетілген. 
Ішілген және ерітінді түрінде енгізілген сұйықтық мөлшерін, және де зәр көлемін 
өлшеу кажет. Сұйыктык ағзада тұрып калғанда, зәр айдағыш заттар енгізіледі 
(2 -4  мл 1% фуросемид-лазикс ерітіндісін көктамырға жылдам ағыммен).

Делирийдің ауыр формалары реанимация бөлімшесіне ауыстыруды және 
су-электролиттік баланс және ҚСО (кышкыл сілтілі орта) бұзылыстарымен,
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жүрек-қантамыр және тыныс жеткіліксіздігімен, ми ісінуімен, қосылған өкпе 
инфекциясымен, бауыр функциясы бұзылыстарымен күресу бойынша іс- 
шаралар кешенін өткізуді қажет етеді.

Делирийдің типті ұзақтығы бірнеше күнді құрайды. Осы уақыт аралығында 
сана күңгірттенуі және өнімді симптоматика (галлюцинация, сандырақ, бұрыс 
жүріс-тұрыс) сақталады. Емдеудің алғашқы күндерінде-ақ өнімді симптомати- 
каны толық жоюға табанды талпыныс жасау жөн емес, седативті заттарды көп 
мөлшерде беру тек дәрілік ұйқы шақырады (наркоз), ол өз кезегінде психоз 
жағдайын ұзартып, табиғи қалпына келу үрдістерін қиындатады. Қажалулар 
мен гипостатикалық пневмонияны болдырмас үшін күндізгі уақытта науқас 
төсекте отырып, өздігімен су ішіп, мүмкін болса, орнынан көтеріліп дәретханаға 
баруы қажет. Қозу түнгі мерзімде күшейетіндіктен, седативті заттардың кешкі 
дозалары жоғары болуы керек.

ЭПИЛЕПСИЯЛЫ Қ СТАТУС
Эпилепсиялық статус дегеніміз қайталанатын үлкен тырысулық ұстамалар 

сериясы, олардың арасында айқын сана қалпына келмейді және кома белгілері 
сақталады.

Кейде жеке ұстамалар арасындағы үзіліс 2—5 мин құрауы мүмкін, бұл кезеңде 
қалыпты тыныс орнына келеді. Бірақ үнемі қайталанатын ұстамалар ликворо- 
динамика бұзылысын, салдарлық гипертермия, тыныс және жүрек қызметі 
бұзылысымен байланысты үдемелі ми ісінуін туындатады. Ем тиімді болмаған 
жағдайда, бірнеше сағаттан кейін өлімге әкелуі мүмкін.

Эпилепсиялық статус себебі басішілік ісіктер және басқа қатерлі ісіктердің 
миға метастазы, ауыр бас-ми жарақаттары, эклампсия болуы мүмкін. Эпилепсияныщ 
эпилепсиялық статус типі бойынша ұстамалармен жүретін формасы сирек 
кездеседі — эпилепсиямен сырқат науқастарда бұл жағдайдың жиі кездесетін 
себебі — тырысуға қарсы заттарды қабылдауды кенет тоқтату болып табылады 
(барбитурлық токсикомания кезінде абстинентті синдром фонында осындай күй 
бақыланады). Бұл жағдайды шығу тегі басқа коматозды жағдайлармен дифферен- 
цациялау қажет (инсульт, асфиксия, жүрек тоқтауы, гипогликемия және т.б.).

Эпилепсиялық статус кезінде журек қызметі тоқтамайды, тыныс тырысулық 
устамалар арасында бузылмайды. Асистолия мен асфиксия кезінде уақытымен 
көмек көрсету мумкіндігін жіберіп алмас ушін осыған көз жеткізу керек.

Егер эпилепсиялық статус диагнозына күмән болмаса, емді диазепам пре- 
паратын (седуксен, реланиум) көктамырға 40% глюкоза ерітіндісімен бірге баяу 
енгізуден бастайды (жылдам енгізу тыныс тоқтауына алып келуі мүмкін!). До- 
засы бір реттік енгізуде 15—30 мг құрайды (қайталап енгізгенде, тәулігіне 60 мг 
дейін). Қолдануға болатын басқа да заттар — олар 40—100 мл 0,8% клометиазол 
(геминеврин) ерітіндісі, немесе 5—10 мл 10% гексенал ерітіндісі көктамырға 
немесе бұлшық етке, немесе 50—75 мг хлорпромазин бұлшықетке немесе глю
коза ерітіндісімен көктамырға баяу енгізу. Көктамырға енгізу қиындықтары 
туындағанда тырысуға қарсы заттарды per rektum енгізуді қолдануға болады 
(0,4—0,6 г барбитал немесе жаңадан дайындалған 20—30 мл 6% крахмалды
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клейстермен хлоралгидрат ерітіндісін). Дәрілік заттарды (вальпроатттар, бар- 
битураттар, бензодиазепиндік транквилизаторларды) назогастральды зонд 
аркылы енгізуді колдануға да болады.

Егер, бірден тиімді әсерге қол жеткізілмесе, реанимациялық қызмет 
шакырылады. Өмірге кабілеттілікті сүйемелдеу максатында шокқа карсы және 
дегидратациялық терапия жүргізіледі: магний сульфаты (10-15 мл 25% ерітіндісін 
бұлшықетке немесе көктамырға), лазикс (20-40 мг көктамырға ағымммен), 
маннитол (200 мл 15-20% жаңадан дайындалған ерітіндісін), кортикостероид- 
тар (1 -2  мл 3% преднизалон ерітіндісін немесе 2 -3  мл 0,4% дексаметазон 
ерітіндісін көктамырға ағыммен), гепарин (5000 ЕД-дан тәулігіне 4 рет). Жүрек 
кызметін сүйемелдеу үшін кофеин, кордиамин, строфантин, коргликон, эуфи- 
ллин енгіземіз, гипотония жағдайында — мезатон енгізіледі. Тырысу жағдайын 
тудыратын заттарды енгізуге болмайды (сульфокамфокаин, камфора, кетамин, 
бемегрид, никетамид, прозерин). Реанимациялык бөлімше жағдайында мио- 
релаксанттарды колдану аркылы ингаляциялык наркоз жүргізіледі: біркатар 
зерттеулерде баскарылатын ми гипотермиясы мен гемосорбция кезінде жаксы 
нәтиже алынды. Ісіктер болған жағдайда декомпрессияға бағытталған шұғыл 
операция жүргізілуі мүмкін.

ФЕБРИЛДІ Ш ИЗОФРЕНИЯ
Тәжірибеге нейролептиктер енгізілгенге дейін фебрильді шизофрения кезінде 

жоғары летальдылык бакыланды (кейбір бакылаулар бойынша 100% дейін), 
бұл оны «өлімге алып келетін кататония» деп атауға себеп болды (Штаудер К., 
1934). Қазіргі уакытта уакытылы және адекватты ем наукастардың өмірін 
көпшілік жағдайда сактап калуға мүмкіндік береді.

Дене температурасын үнемі өлшеп туру барлык, жедел психоздар кезінде 
міндетті болып табылады!

Фебрильді ұстама көп жағдайда шиофренияның тон тәрізді немесе кезеңдік 
ағымымен жас адамдарда (30 жаска дейін) дамиды. Жиі осы психоз аурудың 
бірінші ұстамасы болып табылады. Жедел психоз көріністері фонында (жедел 
сезімдік сандырак, онейроидты кататония) гипертермия ерте дамиды. Жағдай 
жылдам үдейді. Психоз шыңында температура 40 °С асады, сусыздану бакыланады 
(бет әлпетінің өткірленуі, шырышты кабаттардың кұрғактығы, профузды тер). 
Пульстің күрт жиілеуі субфебрилитет кезінде де бакыланады. Қан құйылулар мен 
кетулер жеңіл пайда болады. Қанда лейкоцитоз, мочевина мен креатинин, ЭТЖ 
жоғарылауы бакыланады; зәрде акуыз және эритроциттер аныкталады. АҚ тө- 
мендеуі фонында сананың терең күңгірттенуі бакыланады (аменция дәрежесіне 
дейін жететін). Өлім жедел кан тамырлык жеткіліксіздік нәтижесінде болады.

20 ғасырдағы фебрильді шизофрения еміндегі сәттіліктер нейролептиктер 
пайда болуымен байланысты болды (аминазиннің). Бірақ соңғы жылдары 
аталған психозды катерлі нейролепсиялык синдромнан ажырату киындығына 
байланысты, нейролептиктерді сақгыкпен тағайындайды (бутирофенондар 
тағайындалмайды). Фебрильді шизофрения кезінде ЭТТ жаксы әсер көрсетеді, 
бірак бұл әдісті ұстаманың ең бастапкы кезеңінде жүргізуге болады (сананың 
терең бұзылысы — аменция дамығанға дейін алғашқы 3 күн ішінде). Осыдан
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кейін гомеостазды қалыптастыратын арнайы емес емдік тәсілдерге басты рөл 
беріледі. Үнемі ерітінділер инфузиясын жүргізеді (полиглюкин, реополиглюкин, 
глюкоза инсулинмен, полиионды қосылыстар). Гипотония жағдайында мезатон, 
норадреналин, кортикостероидтар қолданады. Шашыранды қан тамыр ішілік 
қан ұю синдромы дамуын болдырмас үшін гепарин және дипиридамол (куран- 
тил) енгізіледі. Дене температурасын төмендету үшін анальгин, амидопирин, 
дроперидол енгізіледі, мұзды көпіршіктермен салқындату жүргізеді. Сонымен 
қатар ноотроптар (пирацетам) тағайындайды. Психомоторлы қозу жағдайында 
диазепамның (седуксен) немесе лоразепам тағайындалады. Жүрек қызметі мен 
тыныс алуды үнемі бақылап отыру керек. Бірқатар зерттеулерде гипербариялық 
оксигенация, экстракорпоральды гемосорбция және плазмаферез жүргізу оң 
әсер көрсеткен.

Психоз өткеннен кейін, әдетте, сапалы, тұлғаның айқын өзгерістерінсіз 
ремиссия дамиды. Кейбір науқастарда аурудың 2-ші және 3-ші ұстамасы да 
гипертермиямен өтуі мүмкін.

ПСИХОФАРМАКОТЕРАПИЯНЫҢ ЖЕДЕЛ АСҚЫНУЛАРЫ
Психотропты препараттарды қолданудың ұзақ жылдық тәжірибесі мөлшерлеу 

ережелерін сақтау және препараттарды дұрыс үйлестіру көп жағдайда салмақты 
асқынулар жағдайын болдырмауға мүмкіндік беретінін көрсетті. Психотропты 
препараттарды қолданудың алғашқы жылдарынан-ақ сирек жағдайда болса да, 
айтарлықтай қауіп төндіретін асқынулар бақыланды. Олардың себебі — дәрі 
қабылдау тәртібін сақтамау, олардың жол берілмейтін қосылыстарын қолдану, 
дәрілік затты қабылдауды күрт тоқтату, мидың қосымша органикалық зақымдануы 
және алдын ала анықталуы қиын токсико-аллергиялық реакциялар болуы мүмкін.

Катерлі нейролептикалыц синдром (КДС) барлық бұлшықеттер тонусының 
күрт көтерілуімен, дене температурасының жоғарылауымен, гипертензия немес 
АҚ төмендеуімен, тахикардиямен, профузды термен, сана бұзылысымен бай
ланысты көрініс береді. Зертханалық тексеруде креатинин және креатинфос- 
фокиназа концентрациясының жоғарылауы, трансаминазалар белсенділігінің 
өсуі, лейкоцитоз, лимфопения, ЭТЖ жылдамдауы бақыланады. Миоглобине- 
мия, миоглобинурия бүйрек жеткіліксіздігінің пайда болу қаупін тудырады.

ҚНС жиі күшті нейролептиктер шақырады (галоперидол, тиопроперазин). 
Аталған асқынудың даму қаупі анамнезінде ОЖЖ-ның органикалық зақымдануы 
болған адамдарда жоғары болып келеді. Дәрілік заттарды нашар көтеру және 
препаратты қабылдаудың алғашқы күндерінде-ақ паркинсонизм көріністерінің 
айқын болуы ҚНС-тың пайда болу мүмкіндігі жоғары екендігін білдіреді. ҚНС 
пайда болуына алғаш күдік туындағанда-ақ нейролептиктер қабылдау 
тоқтатылады. Барлық күш су-электролиттік балансты коррекциялауға 
бағытталады, тұзды ерітінділер, 5% глюкоза, плазма және плазмаалмастырушы 
ерітінділер, реополиглюкин, полиглюкин, гемодез енгізіледі. Дофаминергиялық 
жүйе белсенділігін қалыптастыру үшін бромокриптин тағайындалады (парло- 
дел). Бұлшықет зақымдануының алдын алу үшін бұлшықеттік релаксант дан- 
тролен енгізіледі. Терең сана сөнуі болмаған (аменция, сопор, кома) жағдайда
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Симптомдар Серотониндік
синдром

Қатерлі
нейролепсиялык

синдром
Қатерлі гипер

термия
Фебрильді

шизофрения
Холинолитикалык,

делирий Агранулоцитоз

Гипертермия 37,5 тен 42,5 °С
аралытында
тербеліс

Эдеттегідей >41 °С >41 °С Кейде Эдеттегідей

Миоклонус Кейде Жок Жок Жок Жок Жок
Бұлшык ет 
ригидтілігі

Сирек Үнемі Кейде Кейде Жок Жок

Тері жабынды- 
лары

Ылталды Профузды тер Құртак Профузды
тер

Құртак Іріндікті бѳртпе

Сана шатасуы, 
галлюцинациялар

Кейде Кейде Сирек Сирек Делириозды сим
птоматика

Кейде

Қабынулық
үрдістер

Жок Сирек Жок Сирек Жок Баспа, стоматит, 
пневмония

Гипомания Жиі Жок Жок Жок Жок Жок
Кататониялык 
ступор немесе 
козу

Жок Жок Жок Эдеттегідей Жок Жок

Мутизм Жок Кейде Жок Жиі Жок Жок
Фантастикалык 
сандырак, оней
роид

Жок Жок Жок Жиі Жок Жок

Гиперрефлексия Кейде Сирек Жок Жок Жок Жок
Кецейген, сыл- 
быр карашыктар

Жок Жок Жок Жок Эдеттегідей Жок

Цианоз Жок Жок Жиі Жок Жок Жок
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Кестенің соңы

Симптомдар Серотониңдік
сивдром

Қатерлі
нейролепсияльщ

синдром
Қатерлі гипер

термия
Фебрильді

шизофрения
Холинолитикалык,

делирий Агранулоцитоз

Дене треморы, 
дірілі

Әдеттегідей Кейде Жок Кейде Жок Жок

Миалгиялар Жок Әдеттегідей Жок Жок Жок Жок
Үлкен дәрет — Нәжісін ұстай алмау — — Іш кату Кейде диарея

Зәр шығару — Зәрін ұстай алмау — Зәрін ұстай алмау —
АҚ және жүрек 
соғысы

Кейде гипер
тензия және 
тахикардия

АҚ тербелісі, тахи
кардия

Кейде тахикар
дия

Гипертензия 
жэне тахи
кардия

Тахикардия Кейде гипото
ния жэне тахи
кардия

Ес бұзылысы Жок Жок Жок Жок Жиі Жок
Зертханалық
мәліметтер

Спецификалық
бұзылыстар
жок

Креатининфосфоки- 
наза және
трансаминазалардың 
жоғарылауы, лейко
цитоз, лимфопения, 
ЭТЖ жылдамдауы, 
миоглобинемия, 
миоглобинурия

Қантамырішілік 
коагуляция; 
респира- 
торлы жэне 
метаболикалык 
ацидоз, гиперка- 
лиемия, гипер- 
магниемия

Специфика-
лык
бұзылыстар
жок

Спецификалык 
бұзылыстар жок

Лейкопения, 
агрануло
цитоз, ЭТЖ 
жоғарылауы

Психофармакотерапияның 
жедел 

асқынулары 
377
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ЭТТ жүргізіледі. Плазмаферез тиімділігі де жоғары. Шоктың алдын алу үшін 
кортикостероидтар тағайындалады.

Қатерлі гипертермия кейде ҚНС нұскасы ретінде карастырылады. Бірак ол 
айкын неврологиялык бұзылыстармен жүрмейді (бұлшыкет ригидтілігі және 
тремор болмайды). Гипертермия ұстамалары жиі клозапинмен ем жүргізу фо- 
нында пайда болады, бұл жағдайда ол арнайы ем жүргізбей-ак өтіп кетеді. Күрт 
гипертермия кезінде метаболикалык ацидоз, гиперкали-магниемия, шашы- 
ранды кантамырішілік кан ұю каупі туындайды.

Сератониндік синдром соңғы жылдарда серотониндік алмасуға катысатын 
антидепрессанттардың (флуоксетин, пароксетин, циталопрам және т.б.) 
тәжірибеге енгізілуіне байланысты пайда болды. Бұл заттарды МАО ингиби- 
торларымен (ниаламид, миклобемид, бефол), литий немесе трамадолмен бірге 
колданғанда және дозасын күрт жоғарылатканда үлкен дәрет жиілеуі, ішекте 
газ жиналуы, мазасыздык, бұлшықет дірілдері, профузды тер, тремор, козғалыс 
координациясының бұзылысы пайда болады. Уактылы көмек көрсетілмеген 
кезде жағдай ауырлай түседі, ретсіз козу пайда болады, сана бұзылысы орын 
алады, өлімге алып келетін жүрек-кантамырлык бұзылыстары туындайды. Емі 
барлык антидепрессанттар мен нейролептиктерді кабылдауды тоқгатудан, 
транквилизаторлар (диазепам), р-блокаторлар және ципрогептадин (перитол) 
енгізуден тұрады. Дене температурасы жоғарылағанда мұзбен салқындату 
жүргізіледі.

Холинолитикалыц делирий атропин тәрізді әсер көрсететін заттардың үлкен 
мөлшерін тағайындағанда дамуы мүмкін. Көптеген нейролептиктердің (хлор- 
промазин, левомепромазин, клозапин), үш циклді антидепрессангтардың (ҮЦА) 
(амитриптиллин, имипрамин, кломипрамин, мапротилин), паркинсонизмге 
карсы заттардың (тригексифенидил — циклодол, бипериден — акинетон, ди
медрол) осындай әсерлері бар. Делирий пайда болуына өткен шақгағы бас 
жаракаттары, алкогольді шектен тыс колдану және наркотикалык тәуелділік 
ықпал етеді. Делирий дамығандығын сана шатасуы, козу, үрей, көру және есту 
галлюцинацияларының пайда болуы білдіреді. Барлык наукастарда карашык 
кеңеюі бакыланады. Психоз салыстырмалы түрде жайлы болып табылады. 
Барлык холинолитикалык заттарды кабылдауды токтатып, физостигмин және 
бензодиазепиндік транквилизаторларды тағайындағанда, толык айығу 
бакыланады. Аталған психоз емінде нейролептиктер колдануға болмайды!

Жедел аллергиялыц реакциялар кез-келген дәрілік затты қабылдағанда 
бақылануы мүмкін. Қабылдау бөлімінде науқаста бұрын бақыланған аллергиялык 
реакциялар жөнінде түпкілікті сұрастыру кажет. Барлык маңызды мәліметтер 
көрнекі орында ауру тарихының сырткы кабатында жазылады. Квинке ісінуі 
аса кауіпгі болып табылады, ол беттің және дененің жоғарғы жартысының күрт 
кызаруымен, жылдам үдейтін ісінумен, тыныс алу мен жұтыну киындауымен, 
дауыс жоғалтумен, жөтелмен көрініс береді. Сана жоғалуы, коллапс, тырысу- 
лар — анафилактикалык шок дамуының белгісі. Жедел аллергиялык реакция- 
ны токтату үшін антигистаминдік заттар (1 -2  мл 1% димедрол немесе хлоро- 
пирамин — супрастин бұлшықетке), адреналин (0,5 мл 0,1% ерітіндісін тері 
астына), эфедрин (1 мл 5% ерітіндісін), преднизалон (1 мл — 30 мг) немесе
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гидрокортизон (5 мл — 125 мг дейін) енгізіледі. Айқын ісіну орын алғанда 
фуросемид — лазикс енгізіледі.

Агранулоцитоз — бұл нейтрофильді лейкоциттер (гранулоциттердің) мөлшерінің 
күрт төмендеуі. Ағзаның қорғаныс күштерінің жоғалуы бұл жағдайда іріңді 
бөртпемен, стоматитпен, ауыр баспамен, пневмониямен, дене температурасының 
жоғарылауымен, асқазан-ішектік бұзылыстармен көрінеді. Көпшілік жағдайда 
агранулоцитоз токсико-аллергиялық реакциямен байланысты. Ол тек нақты 
препаратты қабылдаған бірқатар пациенттерде дамиды. Агранулоцитозды жиі 
клозапин, тырысуға қарсы заттар (этосуксимид, карбамазепин, клоназепам), 
фенотиазиндік нейролептиктер (хлопромазин, тиоридазин, дипразин) шақырады. 
Препаратты шұғыл тоқтату қажет. Болжамы аталған бұзылысты уақытылы 
анықтауға, яғни қан құрамын үнемі тексеріп отыруға байланысты.

ПСИХОФАРМАКОЛОГИЯЛЫҚ ЗАТТАРМЕН УЛАНУ
Психотропты заттармен кездейсоқ улану сирек кездеседі (жиі кіші жастағы 

балаларда). Психиатрияда қолданылатын препараттардың көпшілігінің 
терапиялық диапазоны айтарлықтай ауқымды болғандықтан, өмірге салмақты 
қауіп аса жоғары дозаларды қабылдағанда пайда болады (30—50 стандартты 
таблеткалар). Әдетте, бұл әдейі өмірін қиюға талпыныспен байланысты. Кей
де осындай дозаны токсикоманиямен сырқат науқастар қабылдайды. Дәрігер 
психотропты заттардың көп көлемде таблеткаларын бір уақытта тағайындау 
жағдайына салмақты қарауы тиіс. Бірнеше седативті затты бірлестіру олардың 
өзара бір-бірінің әсерлерін күшейтуіне алып келуі мүмкін.

Уланулардың емін көпшілік жағдайларда асқазан шаюдан бастайды (қабылдау 
сәтінен бірнеше сағат өтіп кетсе де). Ауыр улану жағдайында интенсивті тера
пия бөлімшелерінде плазмаферез (қан плазмасының бір бөлігін алып тастап, 
оның орнын қан алмастырушы ерітінділермен толтыру) тәрізді күшті дезин
токсикация тәсілі қолданылуы мүмкін. Коматозды жағдай дамығанда жүрек 
қызметі мен тынысты сүйемелдеуге үлкен көңіл бөлінеді (карбоген ингаляци- 
ясы, басқарылатын тыныс).

Фенотиозин тобының (хлорпромазин, дипразин) нейролептиктерімен ула
ну күрт гипотониямен коматозды жағдаймен, қарашықтардың кеңеюі, тыныс 
баяулауымен, гипотермиямен, тахикардиямен, олигуриямен немесе ануриямен 
көрініс береді. Асқазанды шаю және тазарту клизмалары қолданылады. 
АҚ жоғарылататын заттар (мезатон, норадреналин, кордиамин, кофеин, кор- 
тикостероидтар) енгізіледі. Ішек парезімен күресуде прозерин (1 мл 0,05% 
ерітіндісін тері астына). Жүрек жеткіліксіздігі кезінде жүректік гликозидтер 
(строфантин, коргликон) және антиаритмиялық заттар (3—5 мл 10% новака- 
инамид ерітіндісін көктамырға баяу) қолданылады. Жүргізілген шаралар 
тиімділігі болмаған жағдайда экстрокопоральды детоксикация (гемодиализ, 
плазмаферез) бөлімшесіне шұғыл ауыстыру немесе қаналмастырушы заттар
ды бір уақытта енгізу арқылы қан жіберу көрсетілген. Бутирофенондармен 
(галоперидол, трифлуперидол) улану ешқашан өлімге алып келмейді. Улану 
клиникасы жоғарыдағы суреттелген жағдайға ұқсас. Жиі бұлшықет ригидтілігі
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(паркинсонизм, жедел дистония) бакыланады, сондыктан антипаркинсондык 
заттар (бипериден) ж әне миорелаксанттар (диазепам, дантролен) 
тағайындалады.

ҮЦА (амитриптилин, имипрамин) улану көрінісі фенотиазиндермен улану 
көрінісіне ұксас болып келеді. Кома жағдайында жүрек тарапынан бұз^ілыстар 
басым болады (тахикардия, жүрекшелер жыбырлауы кезеңдері, атриовентри- 
кулярлы немесе карыншаішілік блокада). Кейде галлюцинациялармен (делирий 
түрінде) психотикалык эпизодтар пайда болады. Ішек және несеп куығының 
атониясы бакыланады. Терапиялық шаралар жоғарыда аталып кеткендей. Жүрек 
бұзылыстарын коррекциялау ерекше зейін қоюды қажет етеді, үнемі 
ЭКГ-бакылау жүргізіп отыру керек. Жүрек жеткіліксіздігі кезінде жүректік 
гликозидтер (строфантин, коргликон) және антиаритмиялык заттар (3 -5  мл 
10% новакаинамид ерітіндісін көктамырға баяу) колданылады.

МАО ингибиторларын (ниаламид, фенелзин) кабылдау кезінде интокси- 
кацияның қауіпті жағдайлары сирек дамиды. Жиі уланудың себебі МАО 
қайтымсыз ингибиторларын антидепрессанттармен (ҮЦА және СКҚСИ), 
нейролептиктермен, психостимуляторлармен, адреналинмен, резерпинмен 
және т.б. кате бірлестіре тағайындау болып табылады. Бұл жағдайда АҚ күрт 
жоғарылайды, немесе коллапс деңгейіне дейін төмендеп кетеді. Сирек психоз- 
дар дамиды (делирий типі бойынша). Өкпе ісінуі және анурия дамуы мүмкін. 
Коллапс кезінде симпатомиметикалык заттарды (адреналин, норадреналин, 
мезатон, эфедрин, допамин, цититон, лобелин және т.б.) енгізуге мүлдем бол
майды. Гипотензия кортикостероидтарды (преднизалон, гидрокортизон) енгізу 
аркылы кайтарылады. Гипертониялык криздер кезінде эуфиллин, но-шпа, 
адренолитиктер (1 мл 0,5% фентоламин ерітіндісі немесе 1-2 мл 1% тропафен 
ерітіндісі) тағайындалады.

Барбитураттармен және бензодиазепиндік транквилизаторлармен уланудың 
клиникалык көріністері көп жағынан ұқсас. Жеңіл жағдайларда ұйқышылдық, 
атаксия, дизартриялы сөз, тахикардия, карашықгардың тарылуы, гипотермия, 
беткей тыныс бакыланады. Ауыр жағдайларда карашыктардың жарыкка 
реакциясының жоғалуымен, тыныс бұзылысымен (өкпе ісінуі, механикалык 
асфиксия, салдарлык пневмония) және жүрек кызметі бұзылысымен кома 
дамиды. Бензодиазепиндік транквилизаторлармен улану кезінде ауыр, өмірге 
кауіпті жағдайлар сирек дамиды. Барбитураттар мен мепроброматтың, 
керісінше, терапиялык диапазоны аз, улану жағдайында өлімге әкелу 
мүмкіндігі жоғары. Асказан шаю жүргізгеннен кейін ынталандырушы заттар 
(кофеин, коразол, кордиамин, эфедрин, стрихнин, камфора немесе сульфо- 
камфокаин) тағайындалады. Барбитураттармен улану кезінде арнайы зат 
бемегрид болып табылады (0,5% ерітіндісін 10 мл-дан кайталап көктамырға 
баяу енгізу), бірак оны коматозды күй дамыған жағдайда енгізуге болмайды. 
Наукасты жылытуға тырысады (кыздырғыштар (грелки), аяк-колға кыша 
кағаздар кою). Тыныс алуды калыптастыруға ерекше көңіл бөлінеді. Оттегі 
(карбоген), пневм онияны ң алдын алу үшін антибиотиктер ж әне 
антигистаминдік заттар тағайындалады. Ауыр жағдайларда интубация және 
баскарылатын тыныс жүргізіледі.
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Опиаттардың токсикалық дозаларын қабылдау, ең бірінші кезекте, тыныстың 
терең тежелуімен (минутына 2—3 беткей тыныс алу) көрініс береді. Қарашықтар 
тарылуы (клиникалық өлім жағдайында — кеңеюі), сирек жүрек соғысы 
бақыланады. Тынысты қалыптастыруға шұғыл шаралар жүргізілуі тиіс (тыныс 
жолдарын тазарту, жасанды тыныс, интубация). Опиаттардың арнайы 
антагонисттері (налоксон және налорфин) қайталап енгізіледі. Налоксон 
қолдану тиімділігінің болмауы коматозды күй себебінің бөтендігін көрсетеді. 
Налоксон әсері қысқа, сондықтан қайталамалы инъекцияларын (0,4 мг-нан 
көктамырға немесе тіл негізіне) алғашқы жарты сағатта тыныс толық 
қалыптасқанша 4—5 рет жүргізген дұрыс, осыдан кейін оларды әр 2—3 сағат 
сайын кома дамымас үшін қайталап отырады.

Кокаинмен және психостимуляторлармен (фенамин, первитин, эфедрон) 
интоксикация қозу, агрессия, сандырақ және галлюцинациялармен көрініс 
береді. Қарашықтар кеңейген, бірақ жарыққа жауап береді. Артериялық гипер
тензия, тахикардия, аритмия, сіңірлік рефлекстердің жоғарылауы бақыланады. 
Транквилизаторлар (10—20 мг диазепам), нейролептиктер (5—10 мг галопери- 
дол), р-блокаторлар (40 мг анаприлин ішке және көктамырлық инъекция кезінде 
8 мг дейін) қолданылады.



ХХХ Тарау 
ѲЗІНДІК БІЛІМ ДЕҢГЕЙІН БАҚЫЛАУ

1. 30 жастағы ер адам, қандай да бір халықаралық ұйым «оны әр түрлі әрекеттер 
жасауға мәжбүрлейтінін, өз ойларын оның басына салатынын, үнемі аңдып, 
оны басқаратынын» сеніммен айтады.
Төменде аталған синдромдардың қайсысы болуы мүмкін?
а) галлюцинаторлы;
б) сандырақтық;
в) параноялы;
г) психикалық автоматизм;
д) парафренді.

2. Криминалды жүріс-тұрыспен ерекшеленген 20 жасар бозбалада, транк- 
вилизаторларға, кокаинге және героинге компульсивті әуестік бақыланады. 
Аталған болжам диагноздардың қайсысы дәлірек?
а) наркомания;
б) психопатия тәрізді синдром;
в) физикалық тәуелділік;
г) токсикомания;
д) полинаркомания.

3. 19 жасар бозбалаға бүкіл денесі үлкейіп бара жатқандай, басы шар 
тәрізді дөңгеленіп, үрленіп, дәл қазір жарылатындай болады. Осы сезім- 
дерін көзбен көріп тексергенде, өз денесінде ешқандай да өзгерістің 
жоқтығына көзі жетеді. Төменде аталған бұзылыстардың қайсысы болуы 
мүмкін?
а) метаморфопсия;
б) деперсонализация;
в) аутопсихикалық галлюцинация;
г) егіздер сандырағы;
д) дереализация.

4. 18 жасар бозбала өз бетінің «ұсқынсыздығына» шағымданады. Мұрнының, 
құлақтарының «ақауын» түзету мақсатында косметикалық операция жа- 
сауды талап етеді. Көндіруге келмейді. Көмек көрсетілмесе, өзіне қол 
жұмсаймын деп қорқытады.
Төменде аталған синдромдардың қайсысы болуы мүмкін?
а) нигилисттік сандырақ;
б) дене схемасының бұзылысы;
в) депрессивті сандырақ;
г) дисморфомания;
д) ипохондриялық сандырақ.
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5. Қандай ауру кезінде толеранттылыктың аса жоғарылауы бакыланады?
а) алкоголизмде;
б) апиындық наркоманияда;
в) гашишизмде;
г) темекі тартуда;
д) токсикоманияда.

6. 27 жастағы әйел коршаған ортаның бөтенденуі, өзгеруі, шынайылығын 
жоғалту сезіміне шағымданады.
Төменде аталған синдромдардың кайсысы болуы мүмкін?
а) сахналау сандырағы;
б) метаморфопсия;
в) көру иллюзиясы;
г) дереализация;
д) деперсонализация.

7. Рибо заңы бойынша жады (ес) бұзылысының кандай формасы дамиды?
а) антероградты амнезия;

8. Ауыр жұкпалы аурумен наукастанған 30 жасар ер адамда, интоксикация 
нәтижесінде кеңістік пен уакыт бойынша бағдарлау бұзылды. Кешкі 
уакыгка карай үрей, мазасыздык күшейе түседі, науқастың жүріс-тұрысына 
әсер ететін сахналау тәрізді галлюцинациялар ағыны бакыланады. 
¥йықтамайды, мазасыз, медициналык персоналдың үнемі бақылауын 
кажет етеді. Күндізгі уакытта жүріс-тұрысы түзеледі, бірак кешке карай 
кайта мазасызданады.
Аталған болжам диагноздардың кайсысы дәлірек?
а) бұзылған сана синдромы;
б) психомоторлы козу;
в) аментивті синдром;
г) делириозды синдром;
д) галлюцинаторлы синдром.

9. Реккурентті шизофрения ұстамасының алдын алу үшін кандай медика- 
ментозды терапия тағайындаған дұрыс?
а) фенотиазин туындылары;
б) бутирофенон туындылары;
в) калий тұздары;
г) литий тұздары;
д) антидепрессанттар.

10. Шизофренияға сана бұзылысының кандай формасы аса тән?
а) аментивті синдром;
б) онейроидты синдром;
в) сананың күңгірттенген жағдайы;

б) фиксациялык амнезия;
в) ретроградты амнезия;
г) үдемелі амнезия;
д) конградты амнезия.



384 XXX Тарау. Ѳзіндік білім деңгейін бақылау

г) делириозды синдром;
д) сана шатасуы.

11. 18 жасар бозбала мақал-мәтелдердщ астарын түсінбейді. Ойы аса 
қарапайымдылықпен сипатталады.
Төменде аталған синдромдардың қайсысы дәлірек келеді?
а) дементті;
б) психоорганикалық;
в) ақыл кемістігі (слабоумие);
г) эйфориялық;
д) ақыл аздығы (малоумие).

12. 27 жасар ер адам өзінің артынан адамдарды көретініне шағымданады, 
олардың әрекеттерін сипаттайды.
Төменде аталған қабылдау бұзылысының қайсысына сәйкес келеді?
а) гипногогиялық галлюцинациялар;
б) көру иллюзиялары;
в) экстракампинді галлюцинациялар;
г) гипнопомпиялық галлюцинациялар;
д) жалпы сезімдік галлюцинациялары.

13. Қабылдау бөлімінде 17 жасар балада тырысулық ұстама дамыды. ¥стамалар 
бірінің соңынан бірі жалғасқан. ¥стамалар арасындағы кезеңде науқас 
санасына келмеген.
Төменде аталғандардан қандай психикалық бұзылыс сәйкес?
а) эпилепсиялық ұстама;
б) ұстамалардың жиілеуі;
в) коматозды күй;
г) бұзылған сана синдромы;
д) эпилепсиялық статус.

14. Наркомания түзілуіне төменде аталған барлық препараттардың қайсысын 
жүйелі қолдану ықпал етеді, БІРЕУІНЕН БАСҚАСЫ:
а) реланиумды;
б) гашишті;
в) марихуананы;
г) кокаинді;
д) героинді.

15. Шизофренияға төменде аталған белгілердің барлығы тән, БІРЕУІНЕН 
БАСҚАСЫ:
а) егіздер сандырағы;
б) онейроид;
в) амбулаторлы автоматизм;
г) кататониялық ступор;
д) дисморфомания.

16. Пик ауруына қандай бұзылыс тән?
а) гидроцефалия;
б) нейрофибриллдердің қайта өніп-өсуі;
в) тамырлар атеросклерозы;
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г) локальды атрофия;
д) акыл кемдігі.

17. 26 жастағы әйел «үлкен мысыктың» жалған кабылдауына шағымданады. 
Төменде аталғандардан кандай психикалык бұзылыс сәйкес?
а) жалған тану;
б) макропсия;
в) иллюзия;
г) галлюцинация;
д) сандырак.

18. П.Б. Ганнушкин психопатия критерийіне кандай белгіні жатқызған?
а) психиканың жеке компоненттерінің жетілуінің кешігуі;
б) тұлганың патологиялық сипаттарының тотальдылыгы;
в) патологиялык фантазиялауға бейімділік;
г) интеллектуалды жеткіліксіздік;
д) жүріс-тұрыс демонстративтілігі.

19. К андинский-Клерамбо психикалык автоматизм синдромына қандай 
бұзылыс тән?
а) егіздер сандырағы;
б) дене схемасының бұзылысы;
в) уландыру сандырағы;
г) амбулаторлы автоматизм;
д) психикалық үрдістердің бөтеқценуі.

20. 72 жастағы ер адамда сезімдер сферасы лабильділігімен көрініс беретін 
эмоционалды әлсіздік бар. Оның күйі болмашы себептен пайда болатын 
көңіл-күйдің тербелістерімен сипатталады. Аса жасаурағыштык, ал көңіл- 
күйі жоғарылағанда — сентиментальдылык бакыланады.
Аталған болжам диагноздардың ішінен кайсысы нақгырак?
а) реактивті депрессия;
б) церебральды атеросклероз;
в) циклотимия;
г) маниакальды-депрессивті психоз;
д) сенильді деменция.

21. 29 жасар ер адамда бас-ми жаракатынан кейін жады бұзылысы бакыланды. 
Аталған дәрілік заттардың ішінен жалпы ем жоспарына кайсысын енгізген 
дұрысырак?
а) аминалон;
б) аминазин;
в)анафранил;
г) рисполепт;
д) золофт.

22. 37 жасар ер адам, сөздерінде жиі жаңа сөз тіркестерін колданады, олардың 
мазмұны тек өзіне түсінікті.
Төменде аталған бұзылыстардың кайсысы болуы мүмкін?
а) шығармашылдык сандырағы;
б) ойлау үзілуі;
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в) резонерлік;
г) неологизмдер;
д) ойлау байланыссыздығы.

23. Аментивті синдромға төменде аталған белгілердің БІРЕУІН ЕН  
БАСҚАСЫНЫҢ барлығы тән:
а) әрекеттер мақсатсыздығы;
б) инкогеренция;
в) сахналық сандырақ;
г) артынан амнезиялану;
д) бағдарлау бұзылысы.

24. Шизофренияның үздіксіз ағымды формасына төменде аталған нұсқалардың 
БІРЕУІНЕН БАСҚАСЫНЫҢ барлығы тән:
а) параноидты;
б) баяу ағымды;
в) қатерлі (ядролы);
г) гебефрениялық;
д) рекуррентті.

25. Сананың қарауытқан күңгірттенуіне төменде аталған белгілердің 
БІРЕУІНЕН БАСҚАСЫНЫҢ барлығы тән:
а) аффективті кернеліс;
б) автоматтанған әрекеттер;
в) агрессивті әрекеттер;
г) полимпсесттер;
д) пароксизмальдылық.

26. Төменде көрсетілген препараттардың БІРЕУІНЕН БАСҚАСЫНЫҢ 
барлығы эпилепсиялық статусты басуға қолданылады:
а) күкірт қышқылының магнезиясын көктамырға енгізу;
б) седуксенді көктамырға енгізу;
в) жүрек-қантамыр қызметін стимуляциялайтын инъекциялар;
г) аминазинді көктамырға енгізу;
д) хлоралгидратты клизма түрінде енгізу.

27. Төменде көрсетілген белгілердің БІРЕУІНЕН БАСҚАСЫНЫҢ барлығы 
апиндық наркомонияға тән:
а) толеранттылықтың жоғарылауы;
б) мнестикалық-интеллектуалдылықтың төмендеуі;
в) физикалық тәуелділік;
г) психикалық тәуелділік;
д) сана бұзылыстары.

28. Депрессия күйіндегі 42 жастағы әйелдің көңіл-күйі төмендеген, оған 
айналадағы әлем өзгерген, жасанды, таныс емес болып көрінеді.
Төменде берілген бұзылыстардың қайсысы ТӘН?
а) дереализация;
б) сандырақтық қабылдау;
в) деперсонализация;
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г) метаморфопсия;
д) иллюзия.

29. Қандай психикалык бұзылыстар реактивті жағдайдың критерийлеріне 
(Ясперс бойынша) жатады?
а) жедел басталуы;
б) дерттік симптоматиканың каркындылығы;
в) психогеқці ситуация жөніндегі ойлау;
г) өзін-өзі кінәлау идеялар;
д) көңіл-күйдің төмендеуі.

30. Төменде көрсетілген белгілердің БІРЕУІНЕН БАСҚАСЫНЫҢ барлығы 
атеросклерозды церебрастениямен наукаста байкалады:
а) бас ауыруы;
б) бас айналуы;
в) жоғары шаршағыштык;
г) апатия;
д) жоғары тітіркенгіштік.

31. 55 жастағы ер адам көңіл-күйдің төмендеуіне, ұйкысыздыкка шағымда- 
нады. Осындай күйде бола тұра, наукаста барлығына пессимисттік көзка- 
рас аныкталады. Отбасында өзінен баска ешкім үй жұмыстарымен айна- 
лыспайтығын айтады. Өз жағдайын көршілерімен арасындағы соттық 
дау-дамаймен түсіндіреді.
Қандай болжам диагноз ТӘН?
а) эндогенді депрессия;
б) атипті депрессия;
в) психогеқці депрессия;
г) маникальді-депрессивті психоз;
д) циклотимия.

32. 57 жастағы ер адам үреймен бірге жүретін көңіл-күйінің төмендеуіне, ой
лау тежелуіне, козғалыс белсенділігінің төмендеуіне шағымданады. Кезеңді 
түрде козғалыстык козу жағдайы байкалады. Осы кезде науқас тыныш- 
сызданады, ыңырсып, катты уайымдап, кайғырады, суицидалді тенденция 
байкалады. Қандай болжам диагноз ТӘН?
а) кеш шизофрения;
б) реактивті депрессия;
в) маникальді-депрессивті психоз;
г) инволюциялық меланхолия;
д) инволюциялык параноид.

33. Кезеңдік шизофрениямен сыркат 19 жастағы бозбалада психоз жағдайынан 
кейін аффективті тұраксыздыкпен байланысты ремиссия дамыды. 
Сүйемелдеуші емдеу жоспарына кандай дәрілік препаратты тағайындау 
КЕРЕК?
а) аминазин;
б) финлепсин;
в) сиднокраб;
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г) тизерцин;
д) ноотропил.

34. 26 жастағы ер адам басында пульсация сезетіндігіне шағымданады. Оны 
соңына түсушілер «әдейілеп істеді» деп сендіреді. Төменде берілген 
синдромдардың қайсысы ТӘН?
а) ипохондриялық синдром;
б) Кандинский—Клерамбо;
в) парафренді синдром;
г) тактильді галлюциноз;
д) параноидты синдром.

35. Төменде көрсетілген белгілердің БІРЕУІНЕН БАСҚАСЫ сананың сапалық 
бұзылыстарына жатады:
а) аменция;
б) делирий;
в) есеңгіреу;
г) онейроид;
д) сананың қарауытқан бұзылысы.

36. Науқас ойлауы бір ойдан екінші ойға ауысу қиындығымен, ойлау үрдісінің 
баяулығымен сипатталады. Науқас маңызды ойды екінші дәрежедегі ойдан 
ажырата алмайды, негізгі тақырыптан ауытқып кетеді.
Төменде көрсетілген ойлау бұзылысының қайсысы болуы мүмкін?
а) персеверация;
б) үзілуі;
в) резонерлік;
г) байымдылық;
д) паралогиялық.

37. 27 жастағы ер адамда иісті газбен уланғаннан кейін фиксациялық және 
ретроградты амнезия түріндегі ес бұзылысының формасы анықталды. 
Науқас естен шығарған жағдайларды жалған ойлармен толтырып, болмаған 
жағдайларды еске алады және әңгімелесу кезінде болып жатқан оқиғаны 
бұрмалап, уақытына немесе болған жеріне сәйкес емес әңгімелейді. Бұл 
бұзылыс нейропатиямен бірге жүреді.
Қандай болжам диагноз ТӘН?
а) амнестикалық синдром;
б) конградты амнезия;
в) үдемелі амнезия;
г) деменция;
д) парамнезия.

38. Төменде көрсетілген белгілердің барлығы маниакалді синдромға жатады, 
БІРЕУІНЕН БАСҚАСЫ:
а) ойлар ағымының жеделдеуі;
б) зейіннің тез ауысуы;
в) көңіл-күйдің жоғарылауы;
г) гиперестезия;
д) гипермнезия.
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39. Төменде көрсетілген шаралардың барлығы наркоманияның алдын алуда 
колданылады, БІРЕУІНЕН БАСҚАСЫ:
а) наркотикалык заттарға тиым салу жүйелері;
б) санитарлык ағарту жұмыстары;
в) наркотиктердің таралуын кылмыстык жазалау;
г) наркобизнеспен күрес жүргізу;
д) наркотиктерді қолдануды жасқа байланысты шектеу.

40. Төменде көрсетілген аурулардың барлығында сананың аментивті 
бұзылыстары дамиды, БІРЕУІНЕН БАСҚАСЫНДА:
а) бас-ми жаракатында;
б) менингоэнцефалитте;
в) күйік ауруларында;
г) реактивті жагдайда;
д) алкогольді улануларда.

41. Қандай симптом маниакалді синдромның тұрақты белгісі болып табылады?
а) гипермнезия;
б) өз мүмкіншілігін жоғары бағалау;
в) коршаған ортаны кабылдау ойкындығы;
г) көтеріңкі көңіл-күй;
д) аса бағалы идеялар.

42. Төменде көрсетілген симптомдардың барлығы карауытқан сана синдро- 
мына жатады, БІРЕУІНЕН БАСҚАСЫ:
а) сананың пароксизмалді тарылуы;
б) әрекеттердің автоматизирленуі;
в) антероградты амнезия;
г) психоз кезеңінің амнезиялануы;
д) жедел коркыныш аффекті.

43. Қандай эмоционалды бұзылыстар шизофренияға ТӘН?
а) эмоционалды тұраксыздык;
б) эмоционалды кедейлену;
в) дисфория;
г) жігерсіздік;
д) гипомания.

44. Кемакылдык дәрежесін аныктауда төмендегі критерийлер ескеріледі, 
БІРЕУІНЕН БАСҚАСЫ:
а) сөйлеудің даму деңгейі;
б) сананың бұзылу деңгейі;
в) окуға кабілеттің болуы;
г) еңбек дағдысы;
д) жүріс-тұрысының ерекшелігі.

45. Төменде көрсетілген жағдайлардың барлығы психогенді бұзылыстарға 
жатады, БІРЕУІНЕН БАСҚАСЫ:
а) реактивті ступор;
б) индуцирленген сандырак;
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в) реактивті қозу;
г) кататониялық қозу;
д) истериялық психоз.

46. Төменде көрсетілген белгілердің барлығы психогениялардың психопа- 
тологиялық феноменіне жатады, БІРЕУІНЕН БАСҚАСЫ:
а) тітіркенген әлсіздік;
б) көңіл-күйдің төмендеуі;
в) пуэрилизм;
г) аменция;
д) псевдодеменция.

47. Алкоголизммен сырқат науқасқа наркопсихотерапия тағайындалды. 
Қандай дәрілік препаратты емдеу жоспарына қосу КЕРЕК?
а) аминазин;
б) анафранил;
в) трифтазин;
г) реланиум;
д) тизерцин.

48. Шизофренияның клиникасына қандай синдром ТӘН?
а) амнестикалық;
б) апато-абулиялық;
в) психоорганикалық;
г) дисмнестикалық;
д) тырысулық.

49. Төменде көрсетілген белгілердің барлығы психопатияға тән, БІРЕУІНЕН 
БАСҚАСЫ:
а) аффективті тұрақсыздық;
б) жүріс-тұрыс бұзылысы;
в) интелектуалды төмендеу;
г) әлеуметтік дезадаптация;
д) тотальды бұзылыстар.

50. Төменде көрсетілген аурулардың қайсысының ұстамалары жасқа байла- 
ныссыз дамиды, БІРЕУІНЕН БАСҚАСЫ:
а) инволюционды депрессия;
б) реактивті депрессия;
в) истериялық психоз;
г) маниакальды-депрессивті психоз;
д) реактивті параноид.

51. Төменде көрсетілген сана бұзылыстары дисфорияда болмайды, БІРЕУІНЕН 
БАСҚАСЫ:
а) есеңгіреу;
б) ұйқылы жағдай;
в) онейроидты;
г) аффективті-тарылған;
д) аментивті.
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52. Сананың карауыткан бұзылысында төменде көрсетілген клиникалык 
белгілер болмайды, БІРЕУІНЕН БАСҚАСЫ:
а) шамадан тыс ұйкышылдык;
б) жүріс-тұрысы мен мимикасының адекватсыздыгы;
в) кататониялык тежелу;
г) койылған сұрактарға жылдам жауап беру;
д) конфабуляторлы шатасу.

53. Төменде көрсетілген бұз^ілыстардың барлығы шизофренияға тән, 
БІРЕУІНЕН БАСҚАСЫ:
а) псевдогаллюцинация;
б) сандырак;
в) неологизм;
г) ойлау байымдылыгы;
д) символикалык ойлау.

54. Төменде көрсетілген дәрілік заттардың барлығы апиындык есірткілік 
заттарға жатады, БІРЕУІНЕН БАСҚАСЫ:
а) дионин;
б) кодеин;
в) морфин;
г) гашиш;
д) промедол.

55. Төменде көрсетілген бұзылыстардың барлығы импульсивті әуестікке жа
тады, БІРЕУІНЕН БАСҚАСЫ:
а) дромомания;
б) дипсомания;
в) дисморфомания;
г) клептомания;
д) пиромания.

56. Төменде көрсетілген клиникалык белгілердің барлығы патологиялык 
аффектіге тән, БІРЕУІНЕН БАСҚАСЫ:
а) сананың күңгірттенуі;
б) үйқы тәрізді жагдай;
в) тітіркендіргіштің күші мен сапасына адекватсыз реакциялар;
г) жүріс-тұрыс максаттылығынның жоғалуы;
д) аффективті күй кезеңінің амнезиялануы.

57. Төменде көрсетілген клиникалык жағдайлардың кайсысына науқастардағы 
селқостык және енжарлык ТӘН?
а) депрессия;
б) кататониялык синдром;
в) гебефрениялык синдром;
г) апато-абулиялық синдром;
д) дереализация.

58. Төменде көрсетілген клиникалык белгілердің БІРЕУІНЕН БАСҚАСЫНЫҢ 
барлығы делириозды синдромда болмайды:
а) псевдогаллюцинация;
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б) психомоторлы қозу;
в) өзін-өзі кінәлау сандырағы;
г) аутодезориентировка;
д) психоз кезеңінің толық амнезиясы.

59. 27 жастағы ер кісі, шизофренияның қайталамалы үздіксіз ағымымен ем- 
делуде. Науқасқа қандай терапия жүргізген Д¥РЫС?
а) психотерапиялық;
б) психофармакотерапиялық;
в) инсулинотерапия;
г) шартты-рефлекторлы терапия;
д) электротырысулық терапия.

60. Дене қызуы жоғары баланың сезім мүшелеріне сырттан келіп жатқан 
тітіркендіргіштер бір сәтте ертегілік сюжеттерге біртіндеп ауысты, ол олар
ды өз ойынша құрастырады. Қабырғадағы жарықтарда тұсқағаздардағы 
суреттер кенеттен жануарлар кескінін алып, қозғала бастайды.
Төменде аталғандардан қандай болжам диагноз ТӘН?
а) есеңгіреу
б) парейдолиялық иллюзия;
в) көру галлюцинациясы;
г) сананың қарауытқан бұзылысы;
д) аффективті иллюзия.

61. Төменде көрсетілген факторлардың барлығы шизофренияның этиологи- 
ясында маңызд^ілығы бойынша екінші дәрежелі болып табылады, 
БІРЕУІНЕН БАСҚАСЫ:
а) психикалық жарақаттар;
б) экзогенді;
в) ерте балалық шақта дұрыс тәрбиелемеу;
г) тұқым қуалайтын патология;
д) босану кезіндегі жарақаттар.

62. 27 жастағы ер адамда кенеттен қабылдау шеңбері тарылды, осы шеңбер 
деңгейінде күрделі әрекеттер мүмкіншілігі сақталды, қоршаған ортаны 
бағдарлауы бұзылды және осы кезең артынан толық амнезияланды. 
Қандай болжам диагноз ТӘН?
а) аментивті жағдай;
б) делириозды жағдай;
в) онейроидты жағдай;
г) қарауытқан жағдай;
д) сананың истериялық тарылуы.

63. 30 жастағы ер адамда даулы жағдайдан кейін қарқынды қозғалыстық және 
вазовегетативті көріністермен, сананың күрт тарылуымен, артынан күңгір- 
ттенуімен, автоматты әлеуметтік қауіпті әрекеттер сипатын алған жүріс- 
тұрыс мақсаттылығының жоғалуымен көрініс берген эмоционалды реак
ция дамыды. Аталған реакция шамамен жарты сағатқа созылып, терең 
ұйқымен аяқталды. Оянғаннан кейін қозу кезеңінің толық амнезиясы 
бақыланды.
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Төменде аталғандардан кандай болжам диагноз болуы мүмкін?
а) физиологиялык аффект;
б) психогенді козу;
в) истериялык козу;
г) патологиялық аффект;
д) дисфория жағдайы.

64. Шындыкка сәйкес келмейтін және коррекцияға келмейтін, науқастың 
санасын толык билейтін патологиялык негізде дамитын ойларды калай 
атайды?
а) фантастикалык;
б) доминирлеуші;
в) жабыскактык;
г) жоғары бағалы;
д) сандырақ.

65. Төменде көрсетілген симптомдардың барлығы сананың делириозды 
карауытуына тән, БІРЕУІНЕН БАСҚАСЫ:
а) уакыт бойынша дезориентировка;
б) психиомоторлы козу;
в) багдарлаудың толық жогалуы;
г) бөліктік амнезия;
д) көру галлюцинациясы.

66. Эпилепсияға төменде көрсетілген клиникалык белгілердің БІРЕУІНЕН 
БАСҚАСЫНЫҢ барлығы тән:
а) сананың ерекше жағдайы;
б) абсанстар;
в) сананың карауытқан жағдайы;
г) психикалық автоматизм;
д) дисфория.

67. 47 жастағы ер адам иісті газбен уланғаннан кейін көңіл-күйі сөзшеңдікпен, 
шатасумен жүретін үрей және коркыныш күйіне дейін өзгерген. Наукасты 
түнгі уакытта мазалайтын және жиі оянуға алып келетін, коркынышты 
түстер көріп, ұйқысы шала болды. Артынан айналаны иллюзиялы қабылдап, 
тежелу жағдайы дамыды. Психика бұзылысының шыңында шынайылык 
наукастың өзі катысатын галлюцинаторлы бейнемен ауысты.
Төменде берілген бұзылыстардың кайсысы ТӘН?
а) деперсонализациялык синдром;
б) дереализация синдромы;
в) метаморфопсия;
г) аментивті бұзылыс;
д) делириозды бұзылыс.

68. Төменде көрсетілген психикалык бұзылыстардың кайсысы шизофрения- 
да бакыланады?
а) делириозды бұзылыс;
б) психикалық автоматизм;
в) психоорганикалык синдром;
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г) амбулаторлы автоматизм;
д) амнестикалық деменция.

69. 17 жастағы қыз балада бағдарлау мен өзіндік сана бұзылысымен, ката- 
тониялық симптоматикамен бірге жүретін және субъективті ортада 
қабылданатын түс тәрізді сананың қияли күңгірттенуі дамыды.
Аталған болжам диагноздардың қайсысы болуы мүмкін?
а) қарапайым шизофрения;
б) невроз тәрізді шизофрения;
в) кезеңдік шизофрения;
г) реактивті психоз;
д) аментивті жағдай.

70. Төменде көрсетілген симптомдардың барлығы Корсаков синдромына тән, 
БІРЕУІНЕН БАСҚАСЫ:
а) ретроградты амнезия;
б) конградты амнезия;
в) конфабуляция;
г) фиксациялық амнезия;
д) полинейропатия.

71. Стенокардиямен зардап шегетін 57 жастағы науқас өз денсаулығын ойлап 
мазасызданады. Ең басты қорқынышы — жүрегі кенет тоқтап қалатын 
секілді. Оның негізсіз екенін, тіпті өз қорқынышыныщ жөнсіз екенін 
түсінеді, бірақ өз күшімен оларды жеңуге дәрменсіз.
Қандай болжам диагноз ТӘН?
а) фобиялық синдром;
б) эпилепсиялық синдром;
в) обсессивті -фобиялық синдром;
г) обсессивті синдром;
д) фобофобия.

72. 16 жастағы жасөспірім тәртібі өзгерген, ата-анасынан, достарынан бө- 
лектеніп, сөйлеспейді, көңіл-күйі түсіңкі, айналаға жиі және ұзақ уақыт 
өз бетімен қарап отырады. Пластикалық хирургияға қызығушылық таны- 
тады, өзінің сыртқы бейнесіне көңілі толмайды, әсіресе, мұрыны, көзі 
және құлақтарына.
Қандай болжам диагноз ТӘН?
а) депрессивті сандырақ;
б) ипохондриялық сандырақ;
в) дисморфомания;
г) нигилисттік сандырақ;
д) аса бағалы ойлар.

73. Миокард инфарктімен сырқат науқастың психикалық жағдайы өзгерген. 
Уақыт пен орын бойынша дезориентировка, ұйқысы бұзылып, үрей және 
қорқыныш сезімі билейді. Науқас қозған, бір жаққа ұмтылады, сын жоқ. 
Көру және есту галлюцинациялары бар.
Қандай болжам диагноз ТӘН?
а) фобиялық синдром;
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б) аментивті бұзылыс;
в) мусситирленген делирий;
г) делириозды бұзылыс;
д) галлюцинаторлы бұзылыс.

74. 75 жастағы әйел, ми кан тамырларының атеросклерозымен зардап шегеді, 
жалпы дәрменсіздікке, бас ауыруына, кұлактарындағы шуылға шағым- 
данады. Көңіл-күйі жабыркаулы, тежелген, «күнәһармын, өмір сүруге 
хақым жок» деп есепгейді, түзетуге келмейді. Суицидалды әрекет бакы- 
ланған. Ипохондриялы, астенизирленген.
Қандай болжам диагноз ТӘН?
а) ипохондриялык сандырак;
б) астениялык синдром;
в) депрессивті синдром;
г) депрессивті-сандырақтық синдром;
д) өзін-өзі кінәлау сандырағы.

75. 73 жастағы ер адам, бас-ми тамырларының атеросклерозынан зардап шегеді, 
бөлімшеде тұйық, сезікгі. «Мүлікке ие болу үшін мені аңдиды, уландырғысы 
келеді» деген ойлар айтады. Науқастардан, әсіресе, өзіне келушілерден 
кашкактайды. Палатада наукастардың арасында «жалдап жіберілген адам
дар» бар деп есептейді. Бұл ойды олардың айтқан әңгімелерінен жорамал- 
дайды, «өзіне бағытталған кауіпті сөздерді естиді». Науқастар палатада 
өздері сөйлесіп отырады, ал ол кіргенде олар тынышталып калатын сияқгы 
көрінеді. Өзін жазаламас бұрын ауруханадан тезірек шығаруын өтінеді. 
Аталған болжам диагноздардың кайсысы болуы мүмкін?
а) парафренді синдром;
б) интерметаморфа сандырак;
в) параноидты синдром;
г) параноялы синдром;
д) Кандинский-Клерамбо синдромы.

76. Төменде көрсетілген симпгомдардың барлығы алкоголизмнің бастапкы 
сатысына тән, БІРЕУІНЕН БАСҚАСЫ:
а) кұсу рефлексінің болуы;
б) алкогольге обсессивті әуестік;
в) қызгану сандырагы;
г) палимпсесттер болуы;
д) мастану сипатының өзгеруі.

77. 40 жастағы әйел ажырасқаннан кейін апатиялы жағдайда. Жалпы 
дімкәстікке, өмірге деген кызығушылығын жоғалтуына, бітпес кайғыға, 
уайымға шағымданады. Жұмыска еңбек ету үшін және балаларын асырау 
үшін барады, бірак кандай да бір талпынысы мен кызығушылығы жок. 
Оның айтуы бойынша, негізгі мәселесі ажырасканнан кейін калай өмір 
сүретінін білмейді, сыни көзкарас сакталған.
Аталған болжам диагноздардың кайсысы болуы мүмкін?
а) жедел депрессивті жағдай;
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б) апатиялық депрессия;
в) невроздық депрессия;
г) реактивті жағдай;
д) неврастения.

78. 59 жастағы әйел, мамандығы экономист, ұзақ уақыт холецистит және қант 
диабетінен зардап шеккен. Күйеуінің өлімінен бір жыл өткен соң, дәрігерге 
тез шаршағыштық, есте сақтау қабілетінің төмендеуіне, басының айна- 
луына, кәсіби қызметін атқара алмауына, эмоционалды лабильділікке 
шағымданып келген.
Аталған болжам диагноздардың қайсысы болуы мүмкін?
а) бас-миының дегенеративті аурулары;
б) реактивті психоз;
в) прогрессивті салдану;
г) ми тамырларының зақымдануы;
д) ми ісігі.

79. 59 жастағы ер адамның соңғы жылдары мінезі өзгерді. Міншіл, сараң 
болды, жиі ақша санайды, әлсіздікке және есте сақтау қабілетінщ 
төмендеуіне шағымданады. Өкпешіл және жасаурағыш.
Қандай болжам диагноз ТӘН?
а) истериялық психопатия;
б) атеросклерозды ақыл кемістігі;
в) созылмалы алкоголизм;
г) параноидты шизофрения;
д) истериялық невроз.

80. 43 жастағы ер адам, ғылыми қызметкер, ешбір себепсіз мінез-құлқы өзгерді: 
күнделікті көңіл-күйі көтеріңкі, өз балалары мен бөтен адамдардан ұялмай, 
жыныстық қабілеттілігімен мақтанды, өз жұмысын меңгере алмайтын 
болды, ештеңемен шұғылданбайды, өзін аурумын деп санамайды. 
Аталған болжам диагноздардың қайсысы болуы мүмкін?
а) псевдодеменция;
б) концентриялық деменция;
в) маниакальды жағдай;
г) тотальды деменция;
д) лакунарлы деменция.

81. 37 жастағы ер адам соңғы 3 айдан бері қозу жағдайында, тежеусізденген, 
әйелдерге ыңғайсыз комплименттер айтады. Күнде көтеріңкі көңіл-күйде 
жүреді, анық сөйлемейді, жөнсіз қалжыңдайды. Қарапайым есепте қате- 
ліктер жібереді, бірақ мақал-мәтелдерді тікелей талдайды. Өз жағдайына 
сыни көзқарас жоқ. Диагнозды қорытындылау үшін қандай қосымша 
зерттеуді жүргізу КЕРЕК?
а) электроэнцефалография;
б) Вассерман реакциясы;
в) психологиялық зерттеу;
г) реоэнцефалография;
д) қандағы тиреотропты гормонды анықтау.
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82. 19 жастағы шұғыл әскери қызметтегі солдат, әскери кезекшілікте тұрғанда, 
аяқ астынан қаруын жерге лақтырып, киімдерін үстінен шеше бастаған, 
ол жасалған ескертуге мән берген жоқ. 3 минуттан кейін өз-өзіне келіп, 
үстіндегі шешілген киіміне таң қалды.
Аталған болжам диагноздардың қайсысы болуы мүмкін?
а) психикалық автоматизм;
б) онейройдты синдром;
в) аффективті бұзылыстар;
г) сананың қарауытқан бұзылысы;
д) императивті галлюцинация.

83. 35 жастағы әйел, шаршаңқы, тұнжыраңқы көрінеді. Бас ауруына, үрейленуге, 
шала ұйқыға шағымданады. Үнемі миында ісік бар деген ой мазалайды. 
Осы ойға байланысты нашар ұйықтайды. Күндіз бұл ой жұмыс жасауына 
кедергі болады. Дәрігерден осы жағымсыз ойдан құтқаруына көмек сұрайды. 
Төменде берілген синдромдардың қайсысы ТӘН?
а) депрессивті;
б) истериялық;
в) астениялық;
г) обсессивті -фобиялық;
д) паранояльды.

84. 30 жастағы ер адамда әрбір түн сайын кенеттен ұстамалар болған, ұстама 
кезінде қатты айқайлап, кейіннен клоникалық және тоникалық тырысулар 
болған. Бұл кезеңде қоршаған ортаға реакциясы жоқ. 2—3 минуттан кейін 
өзіне келеді, бірақ болған жайттың біреуі есінде жоқ.
Төменде берілген бұзылыстардың қайсысы ТӘН?
а) психикалық автоматизм;
б) үлкен құрысулық ұстама;
в) кіші ұстама;
г) моторлы автоматизм;
д) фокальды ұстама.

85. 35 жастағы әйел, сатушы. Мерез ауруын жұкгырудан қорқынышқа және 
осы ойдан құтыла алмауына шағымданады. Бала кезінде күмәнданғыш, 
ұялшақ болған. Ер адамдармен, әсіресе, танымайтын адамдармен сөйлесуге, 
араласуға қорқады. Қазіргі кездегі жағдайының төмендеуін жұмысындағы 
бейтаныс ер адамның қолынан ұстауымен байланыстырып отыр.
Аталған болжам диагноздардың қайсысы болуы мүмкін?
а) астениялық психопатия;
б) шизотипті бұзылыс;
в) реактивті параноид;
г) психастения;
д) паранояльды психопатия.

86. 20 жастағы бозбалада бала кезінен жабысқақ ойларға айқын бейімділік 
бақыланған.
Төменде аталған аурулардың қайсысына осы бұзылыс тән?
а) психастениялық психопатия;
б) тұрақсыз психопатия;
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в) паранояльды психопатия;
г) козғыш психопатия;
д) астениялык психопатия.

87. 30 жастағы ер адам бала кезінен аса бағалы ойлар түзілуіне аса бейім болған. 
Жұмысында әріптестерінен сезіктенеді, ескерту жасаса, катты ашуланады, 
өзін ешкім бағаламайды деп есептейді. Қызметтестерімен жиі жанжалда- 
сады. Осындай карым-катынас оның жанына батады.
Төменде аталған аурулардың кайсысына осы бұзылыс тән?
а) козғыш психопатия;
б) паранояльды психопатия;
в) истериялык психопатия;
г) шизоидты психопатия;
д) тұраксыз психопатия.

88. 18 жастағы бозбала әскери экспертизадан өтуде. Бала кезінен тынышсыз, 
төбелеске үйір. Мектепте тәртіп бұзған, құрбыларымен төбелескен, 
мұғалімдерімен дауласкан. «Өзім үшін жауап бере алатын адаммын, бірак аздап 
ұстамсызбын» деп санайды. Ал шамадан тыс ашу-ызаға булығу оның өміріне 
кедергі келтіреді. Тәртіпті бұзуына байланысты бөлімшеде жиі-жиі медициналық 
кызметкерлермен дауласады. Аффект жағдайында санитарканы ұрған. 
Төменде аталған аурулардың кайсысына осы бұзылыс тән?
а) паранойяльды психопатия;
б) истериялык психопатия;
в) қозгыш психопатия;
г) тұраксыз психопатия;
д) шизоидты психопатия.

89. 42 жастағы ер адам 20 жыл бойы алкогольді колданып, ал соңғы жылдары 
алкогольдің суррогаттарын колданған. Салынып ішкен. Тәулігіне бірнеше 
реттен, аз дозадан кабылдаған. Табанындағы ауру сезімі төмендеген, жүрісі 
өзгерген. Соңғы уакытта ұмытшак, жерді немесе уакытты шатастырады, 
бірнеше минут бұрын өткен нәрсе есінде жок. Мүлдем болмаған жайтты 
«есіне түсіреді».
Қандай болжам диагноз ТӘН?
а) созылмалы алкоголизм;
б) фиксациялык амнезия;
в) конфобуляция;
г) амнестика лык синдром;
д) психоорганикалык синдром.

90. 32 жастағы ер адам 15 жыл бойы алкогольді шектен тыс колданады, ал 
соңғы жылдары алкоголь суррогаттарын колданған. Салынып ішкен. 
Тәулігіне бірнеше реттен, аз дозадан кабылдаған. Аяк басындағы ауру 
сезімталдығы төмендеген, жүрісі өзгерген. Соңғы уакытта ұмытшак, орын 
немесе уакытты шатастырады, бірнеше минут бұрын өткен окиға есінде 
жок. Мүлдем болмаған окиғаларды «есіне түсіреді».
Төменде көрсетілген дәрілік препараттардың кайсысы ТИІМДІ?
а) тетурам (антабус);
б) унитиол;
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в) аминазин циклодолмен бірге;
г) ноотропил жэне B тобындағы витаминдер;
д) циннаризин.

91. 35 жастағы ер адам наркология бөлімшесіне алкогольді тоқтатқаннан кейін 
дамыған жалпы дімкәстікке, қорқынышқа, ентігуге, жүрегінің қатты 
соғуына, ұйқысыздыққа шағымданып келді. 10 жылдан аса уақыт алкогольді 
қолданады, ал соңғы кездері алкогольді күнделікті қолданады. Жұмысында 
алкогольдің иісі шығып тұрады.
Төменде берілген синдромдардың қайсысы болуы мүмкін?
а) абстинентті;
б) делириозды;
в) психоорганикалық;
г) психопатия тәрізді;
д) энцефалопатиялық.

92. 35 жастағы ер адам наркология бөлімшесіне алкогольді тоқтатқаннан кейін 
дамыған жалпы дімкәстікке, қорқынышқа, ентігуге, жүрек тарсылына, 
ұйқысыздыққа шағымданып келді. 10 жылдан аса уақыт алкогольді қол- 
данады, ал соңғы кездері алкогольді күнде, көп мөлшерде ішеді, бірақ мас 
болмайды. Жұмысында ауызынан алкоголь иісі шығып тұрады.
Қандай болжам диагноз ТӘН?
а) тұрмыстық маскүнемдік;
б) алкогольді делирий;
в) алкоголизмнің 1-ші сатысы;
г) алкоголизмнің 2-ші сатысы;
д) алкоголизмнің 3-ші сатысы.

93. 32 жастағы ер кісі 19 жыл бойы алкогольді шектен тыс қолданады. Спирттік 
ішімдіктерге компульсивті әуестік сезінеді. Жұмысына алкоголь иісімен 
бара береді. Ауруханага түсер алдында бір апта бұрын кешкі уақытта оның 
іс-әрекетін өзара талқылап жатқан «дауыстарды» естиді. Күндізгі уақытта, 
әсіресе, науқас бір іспен айналысса, «дауыстар» жоғалып кетеді, бірақ 
кешкі уақытта қайта пайда болады.
Төменде берілген синдромдардың қайсысы болуы мүмкін?
а) делириозды;
б) абстинентті;
в) параноидты;
г) галлюциноз;
д) Корсаков психозы.

94. 23 жастағы қыз бала, сән көрсетуші. Бала кезінен ерке өскен, әжесінің 
сүйіктісі болған. Мектепте сәнді киінген, шашын ашық түске бояған, 
шылым шегуді бастаған. Барлығын өзіне қаратуға тырысқан, «ешкімге 
бағынбайтынын» көрсеткен. Сыныптастары оның ешкімге «тәуелсіз» 
екеніне таң қалса, ол қанағаттану сезімін тудырған. Достарының ортасын- 
да өзін басты рөлге қойып, әр түрлі сыйлықтар жайлы, шетелдік достары 
туралы болмаған ерекше оқиғаларды әңгімелеген.
Аталған болжам диагноздардың қайсысы болуы мүмкін?
а) қозғыш психопатия;
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б) истериялық психопатия;
в) параноялы психопатия;
г) психастениялык психопатия;
д) тұраксыз психопатия.

95. 27 жастағы әйел күйеуімен жанжалдасканнан кейін иык аймағы 
жансызданған және дәлізде айкай салып жүгірген. Көршісі жедел жәрдем 
шақырған. Қарап тексергенде, науқас демонстративті, мәнерлі, жиі 
театрдағыдай басын артка лактырады, самайын кысып, ауыр тыныс алады, 
бетін колдарымен жабады. Бәріне күйеуін кінәлі деп есептейді, себебі 
ұрыстың артынан күйеуі ажырасуды талап еткен, өзін «бағаламаған, катігез 
болған», «мұндай жағдайды көтере алмағандықган» өз-өзіне қол жұмсағысы 
келеді. Аталған болжам диагноздардың кайсысы болуы мүмкін?
а) козғыш психопатия;
б) тұраксыз психопатия;
в) параноялы психопатия;
г) истериялық психопатия;
д) психастениялык психопатия.

96. 30 жастағы ер адам, мамандығы слесарь. Мінез-кұлкы жинакы, жауап- 
кершілігі жоғары. Өндіріс орнында жұмыскерлердің техникалық 
кауіпсіздікті сактамаудың кесірінен өндірісте болған апатка байланысты, 
науқаста коркыныш сезімі оянды. Бұл коркыныш үнемі мазалайды. Өзінің 
көңілін тыныштандыру үшін, жұмыс орнындағы техникалык кауіпсіздік 
шараларын бірнеше рет тексеріп шығады. Осы әрекеттерді жасай отырып, 
ол ойлардан арыла алмайды.
Қандай болжам диагноз ТӘН?
а) жабысқақ невроз;
б) депрессивті невроз;
в) истериялык невроз;
г) психопатия;
д) неврастения.

97. 40 жастағы ер адамда өзін-өзі кінәлау, өзін-өзі кемсіту идеяларымен бай- 
ланысты депрессивті жағдай дамыды.
Төменде көрсетілген кандай дәрілік препараттарды косып тағайындауға 
БОЛАДЫ?
а) аминазин мен мелипрамин;
б) аминтриптиллин мен трифтазин;
в) пиразидол мен галоперидол;
г) тизерцин мен аминазин;
д) циклодол мен аминазин.

98. 19 жастағы бозбала, шуб тәрізді шизофрения ұстамасынан кейін, 
тітіркенгіштік, жанжалшылдык байкалады. Туған-туыскандарына күдікпен 
қарап, олардың айтқан ескертулерін ауыр қабылдайды. Оғаш киіне бастаған, 
үйде конбайтынды шығарған, ата-анасына дөрекі сөйлейді, асоциалды 
өмір салтын ұстанған.
Аталған болжам диагноздардың кайсысы болуы мүмкін?
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а) психопатиялық синдром;
б) истериялық психопатия;
в) психопатия тэрізді синдром;
г) қозғыш психопатия;
д) параноялды психопатия.

99. 20 жастағы бозбалада іс-әрекеттерінің, қозғалысының және сөйлеуінің 
мәнерлілігімен, есерсоқтықпен қозу бақыланады. Науқас бетін тыжырай- 
тып, билейді, ерекше сөздер мен фразаларды айқайлап айтады. Алайда 
күлкісі, қалжыңы, бос сөйлеуі айналасындағы адамдарға әсер етпейді. 
Аталған болжам диагноздардың қайсысы болуы мүмкін?
а) кататониялық;
б) гебефрениялық;
в) пихопатия тәрізді;
г) психопатиялық;
д) маниакальды.

100. 58 жастағы ер адам әйелінің өлімінен кейін көңіл-күйі жабырқаулы. 
Әйелінің бейнесі оның көз алдына келеді. Бірлесіп өмір сүрген кездері 
жөніндегі ойлар жаулап алған. Науқас әйеліне мұқият қарамағаны үшін 
өзін кінәлайды. ¥йқысы бұзылған, еңбекке қабілеттілігі төмендеген. 
Аталған болжам диагноздардың қайсысы болуы мүмкін?
а) реактивті параноид;
б) реактивті депрессия;
в) индуцирленген параноид;
г) невроздық депрессия;
д) истериялық невроз.

101. 30 жастағы науқас, бала кезінде бас-ми жарақатын алған. Жоғарғы оқу 
орнын бітіргеннен кейін, инженер болып жұмыс жасайды. Соңғы айларда 
көп жұмыс жасап, дұрыс ұйықтамаған. Тітіркенгіштікке, зорығу күйіне 
шағым айтады. Интеллектуалды қызмет жасағанда тез шаршайды, басының 
ауырғаны күшейеді, назары шашыраңқы. Жарақат алғаннан бері көлікті, 
ыстықты көтере алмайды. Бір әрекеттен екінші әрекетке ауысуы қиындаған. 
Аталған болжам диагноздардың қайсысы болуы мүмкін?
а) жарақаттық энцефалопатия;
б) астениялық синдром;
в) психопатия тәрізді синдром;
г) жарақаттық астения;
д) психоорганикалық синдром.

102. 32 жастағы ер адам, мамандығы физик. Ол өзін «мафия аңдып жүргеніне», 
мафия оның «қарсыласының барлық қарулы армиясын қатардан шығару» 
мақсатында жасаған «ультрадыбысты» құралын оның «миынан» «әлемдік 
шығармашылығын» ұрлайды деп сендіреді. Ол туралы «біледі» және 
олардың өзара «ақылдасып» жатқанын «естиді». Оны «өшіру» үшін «олар 
маған радио сәулемен әсер етеді» және «менің миымнан информациялар- 
ды көшіріп алуға әрекеттенеді. Олардың басыма кіріп, бірнәрселерді іздеп 
жатқанын сеземін. Мені өз өнертабысымды беруге мәжбүрлейді» дейді.
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Төменде берілген синдромдардың кайсысы болуы мүмкін?
а) галлюцинаторлы-сандырактык;
б) ұлылык сандырағы;
в) соңына түсу сандырағы;
г) психикалық автоматизм;
д) ойлап табу сандырағы.

103. 79 жастағы ер адам соңғы жылдардағы және он жылдыщ ішіндегі 
жағдайларды еске түсіре алмайды. Осыған қарамастан «ерте жастық шағын» 
және әскери жылдарын жаксы есіне алады.
Төменде берілген синдромдардың кайсысы ТӘН?
а) ретроградты амнезия;
б) антероградты амнезия;
в) амнестикалык синдром;
г) үдемелі амнезия;
д) конградты амнезия.

104. 19 жастағы бозбала шизофрения ұстамасынан кейін өзінің «ауруы» жөнінде 
көп талкылайды. «Өзіңізді аурумын деп есепгейсіз бе?» деген сұракка ол: 
«ауруды калай түсінуіңе байланысты дейді, егер ауруды тіршілік ету түрінде 
санайтын болсак, онда тіршілік ету — өмір сүру, ауру — сол өмір. Өмір 
сүру ащылығы кайғымен тікелей байланысты. Қайғы канша көп болса, 
өмір ащылығы сонша көп болады. Егер менде ешкандай кайғы болмаса, 
онда мен ауырмаймын және өмір сүрмеймін. Онда менің өмірім 
физиологиялык бөліністер деңгейінде формальды, бұзылмаған» деп жауап 
береді.
Төменде аталған ойлау бұзылыстарының кайсысы болуы мүмкін?
а) үзілуі;
б) байланыссыздык;
в) резонерлік;
г) персеверация;
д) сандырак ойлар.

105. 30 жастағы әйел, мінез-кұлкы күдікшіл. Қарау кезінде өте сак, еріндерін 
жиырып алған, қабағыныщ астынан қарайды, жұмысындағы қиын 
жағдайларды көп айтады, әріптестері өзіне жамандык ойлайды дейді. Осы 
ойларға көп көңіл бөледі. Сөзінің соңында бөлім меңгерушісімен сөзге 
келіп калғаны айкындалды. Өзінің кабинетіне кірген сәтте онда бейтаныс 
адамның столдың үстін актарып жаткандығын көрген. Ол адамды бөлім 
меңгерушісі кұжаттарды ұрлап алуға жіберген деп шешкен.
Төменде көрсетілген психопатия формасының кайсысына ТӘН?
а) параноялы;
б) шизоидты;
в) козғыштык;
г) истериялык;
д) эпилепгоидты.

106. 30 жастағы наукас әйел, белсенді және көп сөзбен күйеуінің үнемі «жүйкесін 
тоздырып, бұлай өмір сүру мүмкін емес» екендігін әңгімелейді. Кезекті
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жанжалдан кейін білек аймағына бірнеше тілім салып, айқайлап, жылап, 
көршілеріне жедел жәрдем шақыруларын өтініп жүгіріп барған. Өз 
күйзелістерін әңгімелеу кезінде дәрігердің реакциясын бақылап отырады, 
дауысы бірде көтеріңкі, бірде төмендетеді, қолдарын бейнелі майыстыра- 
ды. Төменде аталған психопатия формаларының қайсысы болуы мүмкін?
а) паранояльды;
б) шизоидты;
в) истериялық;
г) қозғыш;
д) психастениялық.

107. 40 жастағы ер адам кезекті алкогольді салынып ішуден кейін ұйықтауды 
қойған. Тынымсыз, үрей мен қорқыныш билеген. Науқаспен қарым- 
қатынас формальды. Өзінің аты-жөнін дұрыс айтады, бірақ уақыт пен 
орынды дұрыс айта алмайды. Жиі төсектен атып тұрып, еденнен бір нәрсе 
іздеп, төсек астынан, шкафтың астынан тышқан ұстап алуға тырысады. 
Төменде аталған синдромдардың қайсысы болуы мүмкін?
а) галлюциноз;
б) параноидты синдром;
в) делирий;
г) қарауытқан бұзылыстар;
д) аменция.

108. 40 жастағы ер адам арақты салынып ішкендіктен ұйқысы бұзылған. Ты
нымсыз, үрей билеген. Науқаспен қарым-қатынас толық емес. Өзінің 
аты-жөнін дұрыс айтады, бірақ уақыт пен орынды дұрыс айта алмайды. 
Жиі төсектен атып тұрып, еденнен бір нәрсе іздеп, төсек астынан, шкаф 
астынан тышқан ұстап алғысы келіп, қорқыныш сезінеді.
Төменде көрсетілген дәрілік препараттардың қайсысын тағайындаған 
Д¥РЫС?
а) нейролептиктер, танквилизаторлар;
б) антидепрессанттар, танквилизаторлар;
в) барбитураттар, ноотроптар;
г) антидепрессанттар, гипотензивті заттар;
д) нормотимиктер, ұйықтатқыштар.

109. 47 жастағы ер адам үш күн бойы салынып ішкеннен кейін, жалпы 
жайсыздыққа, ұйқысыздыққа, тәбетінің жоқтығына, жүрек айнуына, бас 
ауруына, жүрек қағуына, көңіл-күйінің жоқтығына, қозғыштыққа шағым- 
данады. Қарап тексергенде беті қызарған, үрейленген, жалпы тремор 
байқалады.
Төменде берілген синдромдардың қайсысы ТӘН?
а) абстинентті;
б) фобиялық;
в) психоорганикалық;
г) ипохондриялық;
д) делириозды.
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110. 47 жастағы ер адам үш күн бойы салынып ішкеннен кейін, жалпы жай- 
сыздыкка, ұйкысыздыкка, тәбетінің жоктығына, жүрек айнуға, бас ауру- 
ына, жүрек қағуына, көңіл-күйінің жоқтығына, қозғыштыққа шағымданады. 
Қарап тексергенде беті кызарған, үрейленген, жалпы тремор байкалады. 
Төменде аталған емдік шаралардың кайсысын тағайындаған дұрыс?
а) дезинтоксикациялық терапия, транквилизаторлар;
б) дегидратациялык терапия, нейролептиктер;
в) нейролептиктер, транквилизаторлар;
г) ноотропгы терапия, антидепрессанттар;
д) кан тамырлык терапия, нейролептиктер.

111. 52 жастағы 30 жыл бойы ішімдікке салынған. Соңғы 10 жыл бойы алкоголь 
суррогаттарын колданып келген, алкоголь және алмастырушы заттарды 
тәулігіне жиі, аз мөлшерде ішіп отырған. Табанымен жерді сезінуі жоғалып, 
жүрісі бұзылған. Соңғы күндері ұмытшак, күндерді шатастырып және 
бірнеше минут бұрын болған дүниені есіне түсіре алмағасын туыстары 
ауруханаға алып келген.
Қандай болжам диагноз ТӘН?
а) алкогольді делирий;
б) алкогольді параноид;
в) Корсаков психозы;
г) паталогиялык салынып ішу;
д) полинейропатия.

112. 42 жастағы ер адам 20 жыл бойы салынып ішкен, бас жазуды әдетке 
айналдырған. Күнде арак ішуге әуестеніп тұрады, ішімдікті тәулігіне 
жиі және аз мөлшерде ішеді. Екі күн аракты койғаннан кейін кешкі 
уакытта теледидардан ер және әйел адамның дауысын естиді, олар өзара 
оның іс-әрекеттерін талкылайды, оны «алкоголик өз отбасын ойран 
еткен» деп айтады. Бірак наукас өзінің кім екенін және кайда тұрғанын 
анык біледі.
Қандай болжам диагноз ТӘН?
а) абстинентті синдром;
б) алкогольді делирий;
в) алкогольді галлюциноз;
г) алкогольді параноид;
д) Гайе—Вернике энцефалопатиясы.

113. 42 жастағы ер адам екі жакты пневмониямен емделуге түсті. Анамнезінде 
ішкілікке салынғандығына байланысты бірнеше рет емделген. Тера- 
пиялык бөлімге түскеннен кейін үшінші күні кешке карай мазасыздана 
бастады, төсекте жата алмай, қорқыныш сезімі билеп, төсегіне көп 
тышқандардың секіріп жатқанын көреді. Оларды көрпенің үстінен қағып 
тастап, төсектен тұруға әрекеттенеді, өзін үйдемін деп сезініп, әйелінің 
дауысын естиді.
Аталған болжам диагноздардың кайсысы болуы мүмкін?
а) алкогольді делирий;
б) алкогольді галлюциноз;
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в) алкогольді параноид;
г) Корсаков психозы;
д) Гайе—Вернике энцефалопатиясы.

114. 25 жастағы бозбала қозған, тежеусіз, көп сөйлейді, тез ашуланады, кейде 
агрессивті. Беті бозарып, көз қарашығы кеңейген, тахикардия байқалады, 
артериалды қан қысымы жоғары және тұмаурату белгілері бар, жөтел ма- 
залайды.
Төменде аталған препараттардың қайсысының әсері болуы мүмкін?
а) героин;
б) кофеин;
в) морфин;
г) кокаин;
д) гашиш.

115. 29 жастағы ер адам тежеусізденген, эйфориялы, көп сөйлейді. Бірақ сөзі 
түсініксіз, орынсыз қалжыңдайды, қозғалыс координациясы бұзылған, 
тербеліп жүреді. Қарашықтары кеңейген, беті аздап қызарған, алкогольдің 
иісі жоқ. Төменде аталған препараттардың қайсысының әсері болуы 
мүмкін?
а) кокаин;
б) барбитурат;
в) гашиш;
г) эфедрон;
д) тұрмыстық химиялық затта

116. 25 жастағы бозбала көп сөйлейді, өнімсіз бір мәнді әрекет жасайды. Қара- 
шықтары кеңейген, сыртқы тітіркендіргіштерге сезімталдығы жоғарылаған. 
Алкогольдің иісі жоқ.
Төменде аталған препараттардың қайсысының әсері болуы мүмкін?
а) кокаин;
б) эфедрон;
в) гашиш;
г) героин;
д) барбитурат.

117. 30 жастағы ер адам соңғы 5 жылда алкогольді жүйелі ішкен. Ішімдікке 
жабысқақ құштарлық сезінеді, ішімдіктің жоғары дозаларын көтере алады. 
Кейбір жағдайда 2—3 күн бойы тоқтамай ішеді. Бұл эпизодтардан кейін 
басы ауырып, жүрегі айнып, кейде құсады. Келесі күні ішімдік қабылдау 
оның жағдайын жеңілдетпейді. Тез шаршағыш, әлсіз, еңбекке қабілеттілігі 
төмендеген.
Аталған болжам диагноздардың қайсысы болуы мүмкін?
а) алкоголизмнің 1-ші сатысы;
б) алкоголизмнің 2-ші сатысы;
в) алкоголизмнің 3-ші сатысы;
г) тұрмыстық мастану;
д) алкогольді эпизодты қолдану.
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118. 18 жастағы бозбала төсекте жатыр, жан-жағына немқұрайлы, ешкіммен 
сөйлеспейді. Тамақтандыру кезінде ернін қысады, аузын аштыртпайды. 
Төменде аталған бұзылыстардың қайсысы болуы мүмкін?
а) каталепсия;
б) апатиялық ступор;
в) белсенді негативизм;
г) пассивті негетавизм;
д) истериялық ступор.

119. 35 жастағы әйелде айқын қайғы, үрейлену жағдайы байқалады. Мимикасы 
уайымды бейнелейді. Кейде, жылап, менің «күнәларым» үшін жауапқа 
тартыңдар деген сөздермен, қозу жағдайы бақыланады.
Төменде аталған бұзылыстардың қайсысы болуы мүмкін?
а) истериялық қозу;
б) депрессивті ступор;
в) жедел сандырақтық жағдай;
г) ажитацияланған депрессия;
д) дисфория.

120. 40 жастағы әйел адамда еш себепсіз көңіл-күйі түсіп кетті. Үйден шығуды 
қойды, төсекте жата беретін әдетті шығарды, өз-өзіне қарамайды. Тәулік 
бойы көңіл-күйі өзгеріп отырады, әсіресе, ертеңгісін өзін нашар сезінеді, 
тәбеті төмендеп 7 кг салмақ тастады. Емделгеннен кейін көңіл-күйі орны- 
на түсті, бұрынғысынша эмоционалды, ақкөңіл күйіне түсті, отбасымен 
айналысты. Шамамен 2-3  жылда бір рет осы тәріздес жағдайлар қайталанды. 
Емделуден кейін психикалық жағдайы бастапқы күйіне оралып отырды. 
Аталған болжам диагноздардың қайсысы болуы мүмкін?
а) рекуррентті шизофрения, депрессивті синдром;
б) депрессивті невроз;
в) маниакальды-депрессивті психоз, депрессивті фаза;
г) маниакальді-депрессивті психоз, биполярлы тип;
д) инволюциялық депрессия.

121. 45 жасар әйел, сауда қызметкері. Шапшаң, мимикасы белсенді, көздері 
жылтырайды, көп және жылдам сөйлейді. Қимыл-әрекет кезінде жиі ән 
айтады. Бөлімшеде барлығымен араласады, сексуалды тежеусізденген, 
сексуалды тақырыпта көп және тамсанып әңгімелейді, өзін ерлерге жіберуді 
талап етеді. Осымен қатар тітіркенгіш, кейде төбелеске бейім тұрады. 
Қарсылыққа төзбейді, ескертулерге қарқынды және агрессивті реакция 
береді.
Төменде аталғандардан қандай синдром аса ТӘН?
а) көңілді мания;
б) шатасқан мания;
в) ызалы мания;
г) продуктивсіз мания;
д) типті мания.

122. 55 жасар ер адам, анамнезінде алкоголизация, инсульт. Баяу, сөздерді со- 
зып сөйлейді. Байымды, әңгіменің басты мазмұнын ажырата алмай, де-
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тальдарда тұрып калады. Жиі ары карай не айтарын білмей токтап калады, 
бір тақырыптан екіншісіне ауысуы қиын. Есте сақтау қабілеті күрт 
төмендеген, жеке өмірінде болған окиғалардың уакыттарын айта алмайды 
десе болады. Көңіл-күйі тұраксыз, жиі себепсіз ызалы, тітіркенген күйге 
ауысады.
Төменде аталғандардан кандай синдром аса ТӘН?
а) лакунарлы деменция;
б) акыл аздығы (малоумие);
в) психоорганикалық синдром;
г) тотальды деменция;
д) концентриялык деменция.

123. 17 жастағы бозбала. Әкесі — маскүнем, ұлы өзінен туылмағандығына күдік 
туғандыктан, 13 жасынан баланы ішкізе бастаған. Алғашкы мастанулардан 
кейін науқас ішкілікке аса әуестікгі сезінген. Соңғы жылда мастануға қажет 
кабылдайтын мөлшері күрт жоғарылаған, 800 гр аракка дейін. Таңертеңгі 
уакытта бас жазуға кажеттілік туындаған және еңбекке кабілетсіз. Екі рет 
анаша тартып көрді, мастану болмады, араққа қайта оралды. Психиатриялық 
ауруханаға мас күйінде түсті, балағат сөздер айтып, өзін тізгінсіз ұстады. 
Аталған болжам диагноздардың кайсысы болуы мүмкін?
а) алкоголизм 1-ші сатысы;
б) алкоголизм 2-ші сатысы;
в) алкоголизм 3-ші сатысы;
г) тұрмыстык салынып ішу;
д) алкогольді мастану.

124. 18 жасар бозбала. 11 жасында кұрдастарының ортасында алғаш рет шарап 
дәмін көрді, шамамен 100 гр, күш ағынын, эйфория сезінді, мастану фа- 
засы 4 сағатқа созылды. Бұл күй ұнап, алкогольді аптасына 1—2 рет до- 
старымен кабылдайтын болды. Ата-анасының ажырасуынан кейін алко- 
гольді эксцестер жиіледі, аптасына 3 рет кабылдайтын болды. Конфликгіге 
бейім, агрессивті, окуын тастады. 2 жылдан кейін «жеңілдеу үшін бас 
жазатын» болды. Салынып ішеді, толеранттылык жоғары. Күніне 1 литр 
аракка дейін ішеді.
Аталған емдік шаралар жоспарының кайсысы дұрыс болып табылады?
а) күштеп емдеу;
б) дезинтоксикациялык терапия;
в) психотропты терапия;
г) психотерапия;
д) антиалкогольді терапия.

125. 18 жасар бозбала. 11 жасында кұрдастарының ортасында алғаш рет шарап 
дәмін көрді, шамамен 100 гр, күш ағынын, эйфория сезінді, мастану фа- 
засы 4 сағатқа созылды. Бұл күй ұнап, алкогольді аптасына 1—2 рет до- 
старымен кабылдайтын болды. Ата-анасыныщ ажырасуынан кейін 
алкогольді эксцесстер жиіледі, аптасына 3 рет кабылдайтын болды. 
Конфликтіге бейім, агрессивті, окуын тастады. 2 жылдан кейін «жеңілдеу



408 XXX Тарау. Ѳзіндік білім деңгейін бақылау

үшін бас жазатын» болды. Салынып ішеді, толеранттылық жоғары, бір 
литр араққа дейін ішеді.
Аталған болжам диагноздардың қайсысы болуы мүмкін?
а) алкоголизациямен психопатия;
б) тұрмыстық ішкілікке салыну;
в) алкоголизм 1-ші сатысы;
г) алкоголизм 2-ші сатысы;
д) алкоголизм 3-ші сатысы.

126. Тексерілудегі ер адам, 36 жаста, әскери қызметкер-ауғандық. Әдеттегідей, 
қызметіне жиналып, қаруын алды. Бірақ, кенеттен «Дұшпандарды соқ!» 
деген айғаймен көшеге жүгіріп шықты. Оқ атқан дауыс шықты, нәтижесінде 
екі жай өткінші адам жараланды. ¥стаған кезде қозған жағдайда, бозарған, 
«душмандар» тарапына төндіріп, сөз жаудыруды жалғастырды. Шамамен 
бір сағат өткен соң, милиция бөлімінде оянып, өзінің ауыр қылмыс 
жасағанын есіне түсіре алмады. Қызметіне жиналғаны есінде, ал кейінгі 
оқиғалар толық есінен шыққан.
Төменде аталған бұзылыстардың қайсысы болуы мүмкін?
а) сананың аментивті бұзылысы;
б) сананың онейроидты бұзылысы;
в) сананың қарауытқан бұзылысы;
г) сананың делириозды бұзылысы;
д) кататониялық бұзылыс.

127. Емделуші ер адам, 35 жаста, үйлену тойы күнінде, жеңіл алкогольді маста- 
ну жағдайында кенеттен жүріс-тұрысы өзгерді. Ызалы, үрейшіл күйге түсті, 
қорқыныш сезінді, қонақтардыщ бірін шайтан, робот деп атады. 
Жолдастарының сұрақтарына «иә, жоқ» деп жауап берді. Көздері біресе 
күдікшіл, бірде немқұрайлы, бірақ қимыл-әрекеттері сенімді болды. Кенет 
ас бөлмесіне шықты, жылдам қайтып келді, жолдасына жақын келіп: «сен 
шайтансың» деп, үш рет кеудесіне пышақ салды. Осы жағдайына байла
нысты байланып, милицияға жеткізілді. 2 сағаттан кейін өз-өзіне келді, 
қайда және не болғанын түсіне алмады.
Төменде аталған бұзылыстардың қайсысы болуы мүмкін?
а) алкогольді делирий;
б) сананың қарауытқан күңгірттенуі;
в) кататониялық қозу;
г) алкогольді мастану;
д) сананың онейроиды күңгірттенуі.

128. Сынақтан өтуші 40 жасар, кассир. Аса ірі көлемде ақша жұмсағаны үшін 
қылмыстық жауапкершілікке тартылуда. Тергеушімен әңгімелесу кезінде 
көздерін бақырайтады, орынсыз жымияды, өз есімін, жасын атай алмайды, 
жұмысымда отырмын дейді. Өзінің үлкен жоспарлары жөнінде айтады, 
сол уақытта қарапайым арифметикалық операцияларды орындай алмайды, 
аяқ киімін қолдарына киеді.
Төменде аталған бұзылыстардың қайсысы болуы мүмкін?
а) кататониялық ступор;
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б) истериялык ступор;
в) реактивті ступор;
г) пуэрилизм;
д) псевдодеменция.

129. 35 жасар әйел, бухгалтер, ірі көлемдегі банк акшасының ұрлануына катысы 
бар. Өзге қалаға қашып кеткен, сонда ұсталды. Тергеу кезінде жүріс-тұрысы 
адекватсыз: уақыг және орын бойынша бағдары бұзылған, айналадағыларды 
танымайды, көздерін бакырайтады, өзін буындыратын «кірпіктері бар 
үлкен көз» көреді, карапайым сұрактарға кисынсыз жауап береді. 
Аталған болжам диагноздардың кайсысы болуы мүмкін?
а) шизоаффективті бұзылыс;
б) аффективті психоз;
в) сананың делириозды бұзылысы;
г) реактивті психоз;
д) реактивті параноид.

130. 29 жасар әйел көңілдесінің бұрын кездеспеген, бірнеше жыл бұрын ажы- 
расып кеткен әйелін өлгіруге байланысты сот-психиатриялык сараптамаға 
түсті. Ісіне өкінбейді. Маркұм әйел оны «уландырды», күйеуіне келген 
балалары аркылы «уландырылған радиоакгивті азык-түлікпен дуа» жасады 
деп түсіндіреді. М әнерлі, гримасалар жасайды, өзінің тағдырына 
немқұрайды. Сөзшең, ой-пікірі мақсатсыз. Өнімсіз философиялық 
талқылауларға бейім. Аталған болжам диагноздардың қайсысы болуы 
мүмкін?
а) симуляция;
б) реактивті психоз;
в) шизофрения;
г) истериялык психоз;
д) аггравация.

131. 30 жасар ер адам, әйелімен бірге кызының туылған күнін атап отырды, 
алкоголь қабылдап отырды. Отырыс кезінде әйелі оның көзіне шөп 
салғанын айгты. Нәтижесінде ұрыс-керіс басталды, кеудесінен ұстап алып 
бірнеше рет жұдырыкпен ұрды, әйелі кұлап, басын соғып, санасын 
жоғалтгы. Тоқгамастан бүкіл денесін аяк-колымен ұруды жалғастыра берді. 
Бұл әрекетін үйге кірген үй иесі токтатты. Наукас карсылык көрсетпестен 
құлап түсті. Өзіне келген соң, болған жайтты есіне түсіре алмады. Тағылған 
кінәға катты таң калды. Төменде аталған бұзылыстардың кайсысы болуы 
мүмкін?
а) физиологиялык аффект;
б) алкогольді мастану;
в) патологиялық аффект;
г) реактивті психоз;
д) импульсивті әрекет.

132. Ер адам 55 жаста, жұмысшы. Алкогольді 30 жыл шектен тыс колданады. 
Салынып ішеді, абстиненция жағдайында үрейлі, мазасыз. Соңғы кездер- 
де толеранттылык күрт төмендеді. Жұмысына, отбасына көзкарасы өзгерді,
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немқұрайдылық, эгоизм пайда болды. Мастану жағдайында әйелімен 
конфликтілі қарым-қатынаста. Соңғы үш жылда, әйелінің үйіне кеш 
келетінін, өзіне нашар көзқарасын байқаған. Табанды түрде қайда болғанын 
анықтайтын болған. Көзіне шөп салып жүр деп күдік пайда болып, соңынан 
аңди бастаған. Кезеңмен әйелінің алдап жүргенін дәлелдейтін «дауыстар» 
естіген.
Аталған болжам диагноздардың қайсысы болуы мүмкін?
а) ілкі қызғаныш сандырағы;
б) алкогольді галлюциноз;
в) алкогольді параноид;
г) Корсаков психозы;
д) алкогольді псевдопаралич.

133. Ер адам 55 жаста, жұмысшы. Алкогольді 30 жыл шектен тыс қолданады. 
Салынып ішеді, абстиненция жағдайында үрейлі, мазасыз. Соңғы кездер- 
де толеранттылық күрт төмендеді. Жұмысына, отбасына көзқарасы өзгерді, 
немқұрайдылық, эгоизм пайда болды. Мастану жағдайында әйелімен 
конфликтті қарым-қатынаста. Соңғы үш жылда, әйелінің үйіне кеш 
келетінін, өзіне нашар көзқарасын байқаған. Табанды түрде қайда болғанын 
анықтайтын болған. Көзіне шөп салып жүр деп күдік пайда болып, соңынан 
аңди бастаған. Кезеңмен әйелінің алдап жүргенін дәлелдейтін «дауыстар» 
естіген.
Аталған болжам диагноздардың қайсысы болуы мүмкін?
а) тұрмыстық маскүнемдік;
б) салынып ішетін маскүнемдік;
в) алкоголизм 1-ші сатысы;
г) алкоголизм 2-ші сатысы;
д) алкоголизм 3-ші сатысы.

134. Ер адам 37 жаста, соматикалық ауруы бойынша 2-ші топ мүгедегі. Соңғы 
жылдары физикалық денсаулығы әлсіреген, тітіркенгіш, өз өміріне 
күдіктеніп, үрейленеді. Құқық бұзушылық күнінде 30 жасар әйелі, онымен 
ажырасатынын, өйткені, өзге адамды жақсы көретінінін айтады. Осыған 
реакция ретінде науқас дірілдеп, әйелін мүсінмен ұра бастағанын бұлыңғыр 
есіне алады. «Әрі қарай барлығы басымда күңгірттеніп кетті, есімде жоқ». 
Шамамен таңғы 6-да диванда жатқан жерінен оянды. Жанында еденде 
қан-жоса мүсін жатты.
Төменде аталған бұзылыстардың қайсысы болуы мүмкін?
а) кататониялық қозу;
б) психомоторлы қозу;
в) патологиялық аффект;
г) аффективті бұзылыс;
д) аментивті бұзылыс.

135. 29 жасар әйел көңілдесінің өзі бұрын кездеспеген, бірнеше жыл бұрын 
ажырасып кеткен әйелін өлтіруге байланысты сот-психиатриялық 
сараптамаға түсті. Ісіне өкінбейді. Марқұм әйел оны «уландырды», күйеуіне 
келген балалары арқылы «уландырылған радиоактивті азық-түлікпен дуа»
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жасады деп түсіндіреді. Мәнерлі, гримасалар жасайды, өзінің тағдырына 
немқұрайды. Сөзшең, ой-пікірі мақсатсыз. Өнімсіз философиялық 
талқылауларға бейім. Аталған қорытындылардың барлығы дұрыс, 
БІРЕУІНЕН БАСҚАСЫ:
а) наукаста созылмалы психикалык бұзылыс;
б) шизофрения;
в) симуляция;
г) кұкык бұзушылык сәтінде өз әрекетіне жауап бере алмаған;
д) күштеп емдеуді кажет етеді.

136. 16 жасар жасөспірім, окушы. Крупозды пневмонияға байланысты амбу- 
латорлы ем кабылдап жүр, антибиотиктер, сульфаниламидтер кабылдаған. 
Қарау кезінде тері жабындылары бозарған, Т — 37,4. Өкпесінің оң жағында 
жекелеген кұрғак және ылғалды сырылдар бар. Рентгенограммада — оң 
жақтық пневмония қалдық белгілері көрінеді. Орын, уақыт бойынша 
бағдары бұзылған, өз есімін дұрыс атайды. Үреймен мазасызданып айналаға 
көз тастайды. «Көптеген жылжып жатқан бақаларды, жыландарды, битгерді 
көретінін» айтады. Үнемі өз денесінен бірдеңені кағады.
Төменде аталған бұзылыстардың кайсысы болуы мүмкін?
а) интоксикациялык психоз, галлюцинациялы синдром;
б) сананың аментивті күңгірттенуі;
в) жедел реактивті козу;
г) сананың делириозды күңгірттенуі;
д) интоксикациялык психоз, параноидты синдром.

137. 70 жастағы әйел, пневмонияға байланысты терапия бөліміне түсті. Жағдайы 
ауыр, төсектен тұрмайды, басымен, аяқ-қолдарымен үнемі қимылдар 
жасайды, колдарымен жаялыкты тартады. Біресе жылайды, біресе күледі, 
сөзі байланыссыз, өзінің қайда және кіммен әңгімелесіп отырғанын, 
фамилиясын айта алмайды. Спонтанды түрде жеке сөздер айтады, кандай 
да бір фамилияларды атайды. Кешкі уақытта мазасыздық күшейеді, 
коркыныш сезінеді: «бакалар, жыландар, тышкандар» көрінеді.
Төменде аталған бұзылыстардың кайсысы болуы мүмкін?
а) сананың делириозды күңгірттенуі;
б) сананың карауыткан күңгірттенуі;
в) Корсаков психозы;
г) сананың аментивті күңгірттенуі;
д) кататониялык козу.

138. Қыз бала 17 жаста, студент. 2 апга бұрын тұмаумен ауырғаны белгілі. Дене 
температурасының жоғарылауына, жүрек аймағындағы жағымсыз сезімдерге, 
ентігуге шағымданған. Уақыт және орын бойынша бағдары бұзылған. 
Үрейлі, контакт мүлдем жок. Қашуға тырысады, ұстауға тырысканда күшті 
карсылык көрсетеді. Анасын шакырады, біреуге айғайлайды. Соңымнан 
біреу аңдып жүр, өлгіруге тырысады дейді. Айткан сөздеріне сын жок. 
Аталған болжам диагноздардың кайсысы болуы мүмкін?
а) шизофрения, параноидты формасы;
б) соматогенді психоз, параноидты синдром;
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в) интоксикациялық психоз, делириозды синдром;
г) интоксикациялық психоз, аментивті синдром;
д) соматогенді психоз, психопатия тәрізді синдром.

139. Науқас, 36 жаста. Анамнезінен: екі жыл ұлтабар (12-елі ішек) ойық жара 
ауруымен ауырады, осы ауруына байланысты 2-ші топ мүгедегі. Мінез- 
құлқы үрейшіл, тұйық. Клиникалық, зертханалық және рентгенологиялық 
зерттеулер соматикалық аурудың өршуін көрсетті. Әңгімелесу кезінде 
бағдары дұрыс, контакт шектелген: жай дауыспен, бір мәнді жауап береді. 
Асқазанның ауыр ауруымен ауырамын, ол жазылмайды деп есептейді. 
Көңіл-күйі жабырқаулы, тамақтан бас тартады, бөлімшеде ешкіммен ара- 
ласпайды. Суицидалды ойлар айтады. Сын жоқ.
Төменде аталғандардан қандай синдром аса тән?
а) галлюцинациялы-сандырақтық;
б) реактивті параноид;
в) депрессивті-ипохондриялық;
г) сенесто-ипохондриялық;
д) обсессивті-фобиялық.

140. 16 жастағы жасөспірім, оқушы. Бес күн бұрын тұмаумен ауырып қалған, 
температурасы 40 °С дейін жеткен, жөтел, мазалаған. Мазасыз, үрейшіл. 
Айналадағының барлығы «әдейі ойластырылып қойған», «қос ойын» жүргізіліп 
жатыр дейді. Біресе ол ауруханада, біресе тергеу изоляторында. Айналадағы 
дәрігерлер — дәрігерлер емес, оған қылмыстық іс жүргізіп жатқан тергеушілер, 
ал медициналық қызметкерлер «киімдерін ауыстырып алған агенттер» деп 
санайды. Түсіндіруге келмейді, толығымен өзінің дертті күйзелістерінщ 
қармауында. Аталған болжам диагноздардың қайсысы болуы мүмкін?
а) интоксикациялық психоз, галлюцинациялы-параноидты синдром;
б) жедел шизофрениялық эпизод, әсер ету сандырағы;
в) интоксикациялық психоз, сананың аментивті күйі;
г) интоксикациялық психоз, сахналау сандырағы;
д) интоксикациялық психоз, қарым-қатынас сандырағы.

141. 17 жасар қыз балада жоғары температурамен тұмау болған. Қарау кезінде 
мазасыз, үрейшіл, зейіні тез ауысады. Қайда екенін білмейді, қоршаған 
ортадағы жағдайды бағдарлауы бұзылған. Жиі төсектен ыршып тұрады, 
жастық астынан әлденені іздейді, төсек астына қарайды, көз алдына еле- 
стеген жәндіктерді ұстауға тырысып, қолдарымен қабырғаны сипалайды. 
Кейде қорқынышпен жан-жағына қарайды, өз-өзімен сөйлеседі. 
Төменде аталғандардан қандай синдром болуы мүмкін?
а) галлюцинациялы;
б) параноидты;
в) делириозды;
г) сананың қарауытқан бұзылысы;
д) аментивті.

142. 42 жастағы әйел, сауыншы. 5 жылдан бері бруцеллезбен науқастанған. Бас 
ауыруына, әлсіздікке, температураның жоғарылауына, бүкіл денесіндегі 
сырқыраған ауру сезіміне шағымданады. Қарау кезінде тері жабындысы
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бозарған, перифериялык лимфа түйіндерінің барлык топтарының аздап 
ұлғаюы, бауыр, көкбауыр ұлғаюы, ірі буындар аймағындағы ауру сезімі. 
Көңіл-күйі төмен, әлсіреген. Бөлменің тереңінен оны өлтіремін деп кауіп 
төндірген әйел дауысын «естиді». «Дауыс» шынайы адамның дауысы тәрізді 
естіледі.
Аталған болжам диагноздардың кайсысы болуы мүмкін?
а) интоксикациялық психоз, галлюцинациялы синдром;
б) шизофрения, параноидты формасы;
в) реактивті параноид;
г) интоксикациялык психоз, депрессивті синдром;
д) интоксикациялык психоз, делириозды синдром.

143. 48 жастағы ер адам. Мастану жағдайында 2-ші және 3-ші дәрежедегі күйік 
алған. Күйік бөлімінде ем алып жатыр. Қарау кезінде: беті, кұлактары, 
колдары, кеудесі іріңді кабыршықгармен жабылған, температурасы — 39,3. 
Науқас өзін үйімдемін деп ойлайды, мазасыз, қозған, тоқтамастан бірдеңені 
іздейді, ауадан кармайды. Төсектен тұруға талпынады, өз денесінен 
дәкелерді алып тастауға тырысады, дәке астында акша бар дейді. Өз есімін 
дұрыс атайды «денсаулык үшін» алып коюға «шакырып» тұрған «достарын» 
кіргізуді өтінеді.
Аталған болжам диагноздардың кайсысы болуы мүмкін?
а) интоксикациялык психоз, галлюцинациялы синдром;
б) интоксикациялык психоз, сананың карауыткан күйі;
в) интоксикациялық психоз, делириозды синдром;
г) алкогольді делирий;
д) интоксикациялык психоз, аментивті синдром.

144. 47 жастағы әйел жедел жәрдеммен өз үйінің өртінен кейін жеткізілді. 
Қозғалыссыз калыпта отыр, жанары кеңістікке кадалған, коршаған орта- 
да болып жатқан жайттарға катыссыз, контакт мүмкін емес. Осындай 
жағдайда болғанына алты сағаттай өтті.
Төменде аталған бұзылыстардың кайсысы болуы мүмкін?
а) кататониялык ступор;
б) реактивті ступор;
в) депрессивті ступор;
г) есеңгіреу;
д) транс.

145. 14 жастағы жасөспірім психожаракаттаушы ситуацияға түсті және ұзак 
уакыттык күйзелістерден кейін «барлығына колын сілтеп: калай болса, 
солай болсын» деді. Өз іс-әрекетіне жауап бере алмайтын жағдайға жет- 
кенде ыкпалды балалар ыкпалына түсті және олардың кез келген талап- 
тарын, соның ішінде өз намысын таптайтындарын да орындай бастады. 
Жүріс-тұрыс реакциясының кандай типі?
а) пассивті наразылық реакциясы;
б) активті наразылык реакциясы;
в) бас тарту реакциясы;
г) имитация реакциясы;
д) эмансипация реакциясы.
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146. 16 жастағы жасөспірімде наркотик қабылдағаннан кейін қозу, эйфория, 
іс-әрекетке талпыныс, ұйқысыздық пайда болды. Препаратты қайталап 
қолданғанда, шамадан тыс дозасын қабылдады. Тітіркенгіштік, агрессивтілік 
пайда болды, жүріс-тұрысы сексуалды, импульсивті. Жекелеген галлюци- 
нациялар орын алды. Беттің бозаруы, тахикардия, қарашық кеңеюі, 
тұмаурату және жөтел, артериялық қысым жоғарылауы бақыланды. 
Төменде аталған заттардың қайсысының әсері болуы мүмкін?
а) кокаиннің;
б) героиннің;
в) эфедриннің;
г) барбамилдің;
д) марихуананың.

147. 15 жастағы жасөспірімде наркотик қабылдағаннан кейін эйфория, адек- 
ватсыз ұстамсыз күлкі, сөзшеңдік, секеңдеген жүріс сияқты оғаш жүріс- 
тұрыс бақыланды. Тәбеті жоғарылаған, сексуалды тежеусізденген, кейде 
агрессивті. Беті гиперемияланган, склералары инъецирленген. Пульс 
жиілеген, ауыз қуысы құрғақ. Қарашықтары кеңейген, жарыққа реакция 
әлсіреген. Төменде аталған препараттардың қайсысының әсері болуы 
мүмкін?
а) кокаиннің;
б) героиннің;
в) эфедриннің;
г) барбамилдің;
д) гашиштің.

148. 15 жастағы жасөспірімде үш жыл бұрынғы бас-ми жарақатынан кейін, 
әсіресе, сабақ уақытында аса шаршағыштық, оқу материалдарын есте 
сақтау қиындығы, агрессиялық ұстамалар бақыланды. Бас ауыруына, бас 
айналуына шағымданады. Ыстықты, транспортты көтере алмайды, бір 
қызмет түрінен екіншісіне ауысқанда қиындық сезінеді.
Аталған болжам диагноздың қайсысы болуы мүмкін?
а) пароксизмальды синдром;
б) жарақаттық астения;
в) жарақаттық энцефалопатия;
г) жарақаттық деменция;
д) амнестикалық синдром.

149. 15 жастағы жасөспірім, ата-анасын «ауыстырып қойғандығына» сенімді. 
Оның айналасындағылар «бөтен адамдар». Олар оны «сынаққа алып», 
«роботқа айналдырғысы», келеді, өйткені, олар қазірдің өзінде оны 
«басқарады», «өз ойларын салады». Оның ойлары «өзге елден» «әсер етуші» 
«бөтен, бөгде адамдармен қондырылған». Ызалы, өзіне бағытталған сөздерге 
агрессиямен жауап береді.
Аталған дәрілік препараттар комбинациясының қайсысын тағайындаған 
дұрыс?
а) аминазин+амитриптилин;
б) галоперидол+мелипрамин;
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в) галоперидол+аминазин;
г) трифтазин+паркопан;
д) тизерци+седуксен.

150. 16 жастағы жасөспірімде жасаурағыштык, әлсіздік, калтырау бакыланады. 
Бір тәуліктен соң тремор, карашыктар кеңеюі пайда болды. Ол жиі 
түшкіреді, жөтеледі, тұмаурату, жас ағуы, гипергидроз байкалады. Психи
калык статусында үрей, мазасыздык, ұйкысыздык. Екі тәуліктен кейін 
шайнау кезінде бұлшык еттегі ауру сезімі, жүрек соғысы мен тыныстың 
жиілеуі бакыланды, бұлшык еттердің фибриллярлы дірілдері, АҚ-ның 
жоғарылауы пайда болды. Субъективті: денесіндегі сырқыраған ауру 
сезімінің, әсіресе, буындарындағы ауру сезімінің күшейгенін сезінеді. Білек 
буыны аймағында көптеген инъекциялар ізі.
Аталған болжам диагноздың кайсысы болуы мүмкін?
а) гашишті наркомания, абстинентті синдром;
б) апиындық наркомания, абстинентті синдром;
в) кокаиндік наркомания, абстинентті синдром;
г) ожж стимуляторларын колдануға байланысты наркомания, абстинентті

151. 16 жастағы жасөспірімде жасаурағыштык, әлсіздік, калгырау бакыланады. 
Бір тәуліктен соң тремор, карашыктар кеңеюі пайда болды. Ол жиі 
түшкіреді, жөтеледі, тұмаурату, жас ағуы, гипергидроз байкалады. Психи
калык статусында үрей, мазасыздык, ұйкысыздык бар. Екі тәуліктен кейін 
шайнау кезінде бұлшыкеттегі ауру сезімі, жүрек соғысы мен тыныстың 
жиілеуі бакыланды, бұлшык еттердің фибриллярлы дірілдері, АҚ-ның 
жоғарылауы пайда болды. Субъективті: денесіндегі сыркыраған ауру 
сезімінің, әсіресе буындарындағы ауру сезімінің күшейгенін сезінеді. Білек 
буыны аймағында көптеген инъекциялар ізі. Төменде аталған препа- 
раттардың кайсысының әсері болуы мүмкін?
а) кокаиннің;
б) ожж стимуляторларының;
в) барбигураттардың;
г) морфиннің;
д) гашиштің.

152. 16 жастағы жасөспірімде жасаурағыштык, әлсіздік, калгырау бакыланады. 
Бір тәулікген соң тремор, карашықгар кеңеюі пайда болды. Ол жиі түшкіреді, 
жөтеледі, тұмаурату, жас ағуы, гипергидроз байкалады. Психикалык стату- 
сында үрей, мазасыздық, ұйқысыздық бар. Екі тәуліктен кейін шайнау кезінде 
бұлшыкеттегі ауру сезімі, жүрек соғысы мен тыныстың жиілеуі бакыланды, 
бұлшыкеттердің фибриллярлы дірілдері, АҚ-ның жоғарылауы пайда болды. 
Субъекгивті: денесіндегі сырқыраған ауру сезімінің, әсіресе, буындарындағы 
ауру сезімінің күшейгенін сезінеді. Білек буыны аймағында көптеген инъ- 
екциялар ізі. Төменде аталғандардан кандай синдром болуы мүмкін?
а) интоксикациялык;
б) жедел респираторлы бұзылыс;
в) аллергиялык;

синдром;
д) полинаркомания, абстинентті синдром
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г) абстинентті;
д) үрейлі-фобиялық.

153. 32 жастағы ер адам, денсаулығына мүлдем шағымы жоқ деуге болады. 
Туысыныщ өлімінен кейін үнемі өлім қорқынышын сезінеді. Өзінің 
күдіктерінің негізсіздігін түсіне тұра, ол ойларынан құтыла алмайды. 
Әр түрлі мамандардың тексеруінен өтті, көптеген аспаптық және лабора- 
ториялық зерттеулер жасады, жақындарын жанынан аластатпайды. Зерт- 
теулер нәтижесі аздап сабырға келтіреді, бірақ ұзаққа созылмайды. 
Төменде аталған бұзылыстардың қайсысы болуы мүмкін?
а) фобофобия;
б) канцерофобия;
в) танатофобия;
г) клаустрофобия;
д) агорофобия.

154. 32 жастағы ер адам, денсаулығына мүлдем шағымы жоқ деуге болады. 
Туысыныщ өлімінен кейін үнемі өлім қорқынышын сезінеді. Өзінің 
күдіктерінің негізсіздігін түсіне тұра, ол ойларынан құтыла алмайды. 
Әр түрлі мамандардың тексеруінен өтті, көптеген аспаптық және лабора- 
ториялық зерттеулер жасады, жақындарын жанынан аластатпайды. Зерт
теулер нәтижесі аздап сабырға келтіреді, бірақ ұзаққа созылмайды. 
Аталған болжам диагноздардың қайсысы болуы мүмкін?
а) неврастения;
б) жабысқақтық неврозы;
в) тұлғаның невроздық дамуы;
г) истериялық невроз;
д) реактивті жағдай.

155. 42 жастағы ер адам, жанұясын жоғалтқан жол-көлік апатынан кейін, ұзақ 
уақыт өзіне келе алмай жүрді. Оны ұзақ уақыт жабысқақ естеліктер, осы 
қайғыға қатысты жақындарының опат болуына байланысты қайғымен 
бірге жүретін жан түршіктірер түстер мазалады.
Төменде аталған бұзылыстардың қайсысы болуы мүмкін?
а) обсессивті-компульсивті бұзылыс;
б) диссоциативті бұзылыс;
в) жарақаттан кейінгі стрестік бұзылыс;
г) соматизацияланған бұзылыс;
д) истериялық қарауытқан бұзылыс.

156. 19 жастағы қыз бала күйеуімен жанжалдасқаннан кейін, туыстарының көз 
алдында диванға құлады, көздері айналды. Артынан қолдарында тоникалық 
тырысулар пайда болды, олар 5 мин созылып, ірі сілтемелі клоникалық 
тілін тістеусіз тырысуларға ауысты. Еріксіз зәр жіберу бақыланған жоқ. 
¥стама кезінде қарашықтың жарыққа реакциясы сақталған. ¥стама кезінде 
ол ыщырсыды, конфликтілі ситуацияны бейнелейтін жеке сөздерді 
қайталады. ¥стама 30 мин созылды.
Төменде аталған бұзылыстардың қайсысы болуы аса мүмкін?
а) «самайлық эпилепсия» ұстамасы;
б) генерализацияланған тырысулық ұстама;
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в) джексондык ұстама;
г) истериялық ұстама;
д) абсанс.

157. 23 жастағы бозбала. 16 жасынан бастап наукаста айтарлықгай себепсіз үрей 
пайда болып, есінен адасудан, дауасы жоқ аурумен ауырып қалудан 
коркыныш пайда болған, көңіл-күйі төмендеген, өзінің толымсыздығы 
жөнінде ойлар пайда болған. Айналадағылар мазақпен ол жөнінде 
талқылайтындай болып көріне бастады. Бұл жағдайға өзінің сыртқы 
бейнесіндегі ақауды себеп деп тапты. Айна алдында тұрып «өзінің ұсқынсыз 
бетін, жалпақ мұрын, қысық көздерін» көреді. Өз күйзелістерімен ешкіммен 
бөліспеді, достарымен карым-катынасты токтатты. Тұйыкталды, жабыр- 
каулы, ата-анасына эмоциялык суык, дұшпандык көзкараста.
Аталған болжам диагноздардың кайсысы болуы мүмкін?
а) жабыскактык неврозы;
б) фобиялык невроз;
в) баяу агымды шизофрения;
г) реактивті күй;
д) катерлі шизофрения.

158. 23 жастағы бозбала. 16 жасынан бастап наукаста айтарлықгай себепсіз үрей 
пайда болып, есінен адасудан, дауасы жок аурумен ауырып қалудан 
коркыныш пайда болған, көңіл-күйі төмендеген, өзінің толымсыздығы 
жөнінде ойлар пайда болған. Айналадағылар мазакпен ол жөнінде тал- 
кылайтындай болып көріне бастады. Бұл жағдайға өзінің сырткы бейне- 
сіндегі акауды себеп деп тапты. Айна алдында тұрып «өзінің ұскынсыз 
бетін, жалпак мұрын, кысык көздерін» көреді. Өз күйзелістерімен ешкіммен 
бөліспеді, достарымен карым-катынасты токтатты. Тұйыкталды, жабыр- 
каулы, ата-анасына эмоциялык суык, дұшпандык көзкараста.
Төменде аталғандардан кандай синдром болуы мүмкін?
а) галлюцинациялы-сандырактык;
б) дисморфоманиялық;
в) галлюцинациялы;
г) вербальды иллюзиялар;
д) Кандинский—Клерамбо.

159. 23 жастағы бозбала. 17 жасынан құрдастарының ортасында алкоголь 
колдануды бастады. Бастапкы кезде спиртті ішімдікті шамадан тыс 
кабылдағаннан кейін өзін нашар сезінді, жүрегі айныды, кұсты. Кейіннен 
«бейімделіп, жүрегі айнымайтын болды». Соңғы жылдары жиі ішкісі келіп 
тұрады «ләззат сезінемін, проблемалардан кұтылу үшін кабылдаймын» 
дейді. Бұрынғысымен салыстырғанда, спиртті ішімдіктің көп мөлшерін 
көтере алады. Кейде ішкенінің мөлшерін бакылау кабілетін жоғалткан, 
жұмысында да ішетін болды, бірак ертесіне «неге олай жасадым» деп өз- 
өзін кінәлайды. Көп ішкен кезінде келесі күні барлығын есіне түсіре ал
майды. Мінез-кұлкы өзгерді, тітіркенгіш, жиі шаршайды, ұйкысы нашар. 
Аталған болжам диагноздардың кайсысы болуы мүмкін?
а) тұрмыстык маскүнемдік;
б) алкогольді эпизодты колдану;
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в) алкоголизм 1-ші сатысы;
г) алкоголизм 2-ші сатысы;
д) алкоголизм 3-ші сатысы.

160. 23 жастағы бозбала. 17 жасынан құрдастарынын ортасында алкоголь 
қолдануды бастады. Бастапқы кезде спиртті ішімдікті шамадан тыс 
қабылдағаннан кейін өзін нашар сезінді, жүрегі айныды, құсты. Кейіннен 
«бейімделіп, жүрегі айнымайтын болды». Соңғы жылдары жиі ішкісі келіп 
тұрады «Ләззат сезінемін, проблемалардан құтылу үшін қабылдаймын» 
дейді. Бұрынғысымен салыстырғанда спиртті ішімдіктің көп мөлшерін 
көтере алады. Кейде ішкенінің мөлшерін бақылау қабілетін жоғалтқан, 
жұмысында да ішетін болды, бірақ ертесіне «неге олай жасадым» деп өз- 
өзін кінәлайды. Көп ішкен кезінде келесі күні барлығын есіне түсіре ал
майды. Мінез-құлқы өзгерді, тітіркенгіш, жиі шаршайды, ұйқысы нашар. 
Төменде аталғандардың барлығы алкоголизмнің бастапқы сатысын сипат- 
тайды, БІРЕУІНЕН БАСҚАСЫ:
а) құсу рефлексінің болмауы;
б) полимсестер;
в) физикалық тәуелділік;
г) психикалық тәуелділік;
д) мөлшерлік бақылауды жоғалту.

161. 72 жастағы ер адамда сезімдер сферасындағы лабильділікпен көрінетін 
эмоционалды дәрменсіздік бақыланады. Оның көңіл-күйі үнемі болмашы 
себептерге байланысты тербелістермен сипатталады. Жасаурағыштық 
бақыланады, ал көңіл-күйі көтеріңкі болғанда, сентиментальды.
Төменде аталған бұзылыстардың қайсысы болуы мүмкін?
а) дисфория;
б) рух әлсіздігі;
в) гипертимия;
г) эйфория;
д) амбиваленттілік.

162. 27 жасар ер адамда, иісті газбен уланғаннан кейін, есте сақтау бұзылысы 
бақыланды. Естен шыққан сәттерді науқас ойдан құрастырылған есте- 
ліктермен толықтырады, шын мәнінде болмаған оқиғаларды «есіне ала- 
ды». Сонымен қатар, әңгімелесу кезінде, шын мәнінде болған, бірақ 
бұрмаланған, уақыты немесе орны бойынша дұрыс құрастырылмаған 
оқиғаларды әңгімелейді. Төменде аталған бұзылыстардың қайсысы болуы 
мүмкін?
а) ретроградты амнезия;
б) фиксациялық амнезия;
в) парамнезиялар;
г) конградты амнезия;
д) үдемелі амнезия.

163. 37 жастағы ер адамда конфликтілі нәтижесінде қарқынды қозу және 
вазовегетативті көріністермен, сананың алдымен күрт тарылып, артынан 
күңгірттенуімен, автоматты әлеуметтік қауіпті әрекеттер сипатын алған
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іс-әрекет максаттылығының жоғалуымен эмоционалды реакция дамыды. 
Аталған реакция козу кезеңінің толык амнезиялануымен, терең ұйкымен 
аякталды. Төменде аталған бұзылыстардың кайсысы болуы мүмкін?
а) сананың аментивті бұзылысы;
б) сананың делириозды бұзылысы;
в) истериялык козу;
г) сананың қарауытқан бұзылысы;
д) дисфория жағдайы.

164. 35 жастағы әйел, сатушы. Бала кезінен күдікшілдікпен, ұяңдыкпен ерек- 
шеленген. Тапсырмаларға өте ұкыпты караған. Ерлермен карым- 
катынастан, әсіресе, өзі танымайтын ер адамдардан үнемі алшак жүруге 
тырыскан. Жұмысында таныс емес ер адам колынан ұстап алғаннан кейін 
«оның тазалығы жөнінде» күдік пайда болды. Таныс емес ер адамдармен 
таңдаусыз контактілерден кейінгі салдар жөнінде көп окығандыктан, бұл 
күдігі мерез ауруын жұқтыру коркынышына ұласты. Өз күйзелістерінің 
негізсіздігін түсінеді, дегенмен, олардан кұтылуға күш-жігері жетпейді. 
Төмендегі аталған синдромдардың кайсысы болуы мүмкін?
а) обсессивті-фобиялық;
б) контрастты жабыскактыктар;
в) жабыскак елестеулер;
г) невроз тәрізді;
д) психопатия тәрізді.

165. 17 жастағы жасөспірім, наркология бөлімінде тері астында жәндіктердің 
жорғалауына шағыммен жатыр. Қарау кезінде дертгі сезімдердің орналасқан 
жерінде көптеген тырнак іздері бар. Туыстарының айтуы бойынша, наукас 
екі жыл есірткілік заттарды кабылдайды. Төменде аталған препараттардың 
кайсысы аталған бұзылысты шакыруы мүмкін?
а) героин;
б) кокаин;
в) гашиш;
г) барбитураттар;
д) морфин.

166. 17 жастағы жасөспірім, көшедегі жүргінші адамды тонауға әрекет жасағаны 
үшін полиция қызметкерлерімен жеткізілді. Контакт бар, сұрақгарға 
ниетсіз жауап береді. Қарау кезінде көптеген көктамырлык инъекциялар 
анықталды. Есірткілер колданғанын табанды түрде теріске шығарады. 
Сол күні кешкі уакытка карай үрей, мазасыздык пайда болды, «ыстык 
толкындар» сезінеді. Жас ағуы, ринорея, дене температурасының 
жоғарылауы, тыныс жиілеуі, бұлшыкеттік спазмдар, дененің әр жерінде 
ауру сезімдері бакыланды. Төменде аталған бұзылыстардың кайсысы 
болуы аса мүмкін?
а) токсикоманиялык абстиненция;
б) кокаиндік психоз;
в) героиндік абстиненция;
г) гашиштік абстиненция;
д) апиындык мастану.
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167. Төменде аталған наркоманиялардың БІРЕУІНЕН БАСҚАСЫНЫҢ 
барлығына толеранттылықтың өсуі тән:
а) кокаиндік;
б) апиындық;
в) гашиштік;
г) барбитураттық;
д) метадондық.

168. 17 жастағы жасөспірім, мастану дәрежесін анықтау мақсатында медициналық 
куәландыруға жеткізілді. Объективті: тері жабындыларының бозаруы мен 
құрғақтығы бақыланды. Қарашықтары тарылған, жарыққа реакциясы жоқ. 
Жүрісі тербелмелі, Ромберг позысында тұрақсыз, саусақ-мұрын сынамасын 
қиындықпен орындайды. Сұрақтарға ниетсіз, үзілістен кейін жауап береді. 
Наркотик қабылдағанын теріске шығарады. Көктамырлар жолымен 
көктамыр ішілік инъекциялардың бірнеше ізі бар. Алкоголь иісі жоқ. 
Раппопорт пробасы теріс.
Төменде аталған психоактивті заттардың ішінен қайсысын қолданған?
а) кокаинді;
б) героинді;
в) гашишті;
г) барбитураттарды;
д) эфедронды.

169. 17 жастағы жасөспірім, мастану дәрежесін анықтау мақсатында медициналық 
куәландыруға жеткізілді. Объективті: тері жабындыларының бозаруы мен 
құрғақтығы бақыланды. Қарашықтары тарылған, жарыққа реакциясы жоқ. 
Жүрісі тербелмелі, Ромберг позысында тұрақсыз, саусақ-мұрын пробасын 
қиындықпен орындайды. Сұрақтарға ниетсіз, үзілістен кейін жауап береді. 
Есірткі қабылдағанын теріске шығарады. Көктамырлар жолымен көктамыр 
ішілік иньекциялардың бірнеше ізі бар. Алкоголь иісі жоқ. Раппопорт 
пробасы теріс.
Төменде аталған мастану түрлерінен қайсысы болуы мүмкін?
а) апиындық мастану;
б) алкогольді мастану;
в) кокаиндік мастану;
г) токсикоманиялық мастану;
д) эфедриндік мастану.

170. 16 жастағы жасөспірімге келіп жеткен жедел жәрдем бригадасының дәрігері 
пациентте әлсіздік, тремор, қалтырау, қарашықтарыныщ кеңеюі, 
жасаурағыштық, тұмаурату, жиі түшкіру, жөтелді бақылады. Пациент 
мазасыз, үрейшіл, аяқ-қолдарының бұлшық еттерін уқалауға тырысады, 
өйткені бүкіл денесінің, әсіресе, бел және аяқ қолдарының буындарындағы 
айқын сырқырап ауыруына шағымданады. Қарау кезінде шынтақ буыны 
аймағында көктамырлар жолымен көптеген нығыздалулар және көктамыр 
ішілік инъекциялардан кейінгі майда қан құйылулар анықталды.
Аталған болжам диагноздардың қайсысы болуы мүмкін?
а) жедел респираторлы вирусты инфекция;
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б) гашиштік наркомания;
в) апиындық наркомания;
г) эфедрондык наркомания;
д) кокаиндік наркомания.

171. 16 жастағы жасөспірімге келіп жеткен жедел жәрдем бригадасының дәрігері 
пациентте әлсіздік, тремор, қалтырау, қарашықтар кеңеюі, жасаурағыштық, 
тұмаурату, жиі түшкіру, жөтелді бакылады. Пациент мазасыз, үрейшіл, 
аяк-колдарының бұлшык еттерін укалауга тырысады, өйткені бүкіл дене- 
сінің, әсіресе, бел және аяк-колдарының буындарындағы күшті сыркырап 
ауыру сезіміне шағымданады. Қарау кезінде шынтак буыны аймағында 
көктамырлар жолымен көптеген нығыздалулар және көктамыр ішілік 
инъекциялардан калған майда кан кұйылулар аныкталды.
Төменде аталған бұзылыстардың кайсысы болуы мүмкін?
а) кокаиндік абстиненция;
б) жедел респираторлы вирусты инфекция;
в) апиындық абстиненция;
г) гашиштік абстиненция;
д) апиындык мастану.

172. 20 жасар бозбалада медикаменттерді кабылдағаннан кейін уәжсіз сөйлеу 
жылдамдауымен көңілділік бакыланды. Артынан ол орын және уакыт 
бойынша бағдардың бұзылысымен, сахна тәріздес иллюзиялар мен 
галлюцинациялардың ағынымен есеңгіреу жағдайына ауысты. Бала табан- 
ды түрде «бір жакка жоғалып кеткен темекіні» іздейді. Бозарған бет фо- 
нында қызару, еріндері алқызыл, жеке бұлшықет топтарыныщ еріксіз 
козғалыстары мен тырысулык дірілдері бакыланады. Жүрісі оғаш, еркін 
емес.
Қандай затпен интоксикацияның белгісі болуы мүмкін?
а) опиаттармен;
б) кокаинмен;
в) холинолитиктермен;
г) барбитураттармен;
д) психостимуляторлармен.

173. 17 жасар бозбалада медикаменттерді кабылдағаннан кейін уәжсіз сөйлеу 
жылдамдауымен көңілділік бакыланды, артынан ол орын және уақыт 
бойынша бағдардың бұзылысымен, сахна тәріздес иллюзиялар мен 
галлюцинациялардың ағынымен есеңгіреу жағдайына ауысты. Бала табан- 
ды түрде «бір жакка жоғалып кеткен темекіні» іздейді. Бозарған бет фо- 
нында қызару, еріндері алқызыл, жеке бұлшықет топтарыныщ еріксіз 
козғалыстары мен тырысулык дірілдері бакыланады. Жүрісі оғаш, еркін 
емес. Төменде аталған бұзылыстардың кайсысы болуы мүмкін?
а) опиаттармен жедел улану;
б) кокаинмен жедел улану;
в) холинолитиктермен жедел интоксикация;
г) барбитураттармен жедел интоксикация;
д) психостимулягорлармен жедел интоксикация.
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174. Бұзылған сана критерийлеріне төменде аталған белгілердің БІРЕУІНЕН 
БАСҚАСЫНЫҢ барлығы тән:
а) қоршаған әлемнен ажырау;
б) бағдарлау бұзылысы;
в) эмоциялық адекваттылық;
г) психика дезинтеграциясы;
д) сана бұзылысы кезеңінің амнезиялануы.

175. Психикалық автоматизм синдромыныщ құрамына төменде аталған 
симптомдардың БІРЕУІНЕН БАСҚАСЫНЫҢ барлығы кіреді:
а) псевдогаллюцинациялар;
б) шынайы галлюцинациялар;
в) соңына түсу сандырағы;
г) әсер ету сандырағы;
д) психикалық автоматизмдер.

176. Депрессия еміне төменде аталғандардың БІРЕУІНЕН БАСҚАСЫНЫҢ 
барлығы қолданылады:
а) психотерапия;
б) электротырысулық терапия;
в) нейролептиктер;
г) антидепрессанттар;
д) қатаң бақылау.

177. 30 жастағы ер адам, бас-ми жарақатына байланысты емделіп жатыр. 
Госпитализацияның үшінші күнінде психикалық жағдайы өзгерді. Үрейшіл, 
мазасыз, ұйқысы бұзылды. Қоршаған ортаны дұрыс қабылдамайды, 
қызметкерлерге, емдік процедураларға күдікпен қарады. Артынан уақыт 
бойынша, қоршаған ортада болып жатқан оқиғаларды бағдарлау бұзылды. 
Үйімде жатырмын деп есептейді, қозған, мазасыз, тоқтамастан бір нәрсені 
іздейді, ауадан қармайды, дәкені алып тастауға тырысады, дәке астында 
ақша бар дейді. Бөлімшеден қашуға тырысады. Жолдастарының дауыста- 
рын естиді.
Төменде аталғандардан қандай синдром болуы мүмкін?
а) галлюцинаторлы қозу;
б) кататониялық қозу;
в) реактивті қозу;
г) аментивті қозу;
д) делириозды қозу.

178. 42 жастағы ер адам төсекте байланыссыз былдырлап жатып, хаосты 
қимылдар жасайды, көрпесін тартқылайды. Қоршаған ортадан ажыраған, 
сұрақтарға жауап бермейді. Осы күйден шыққаннан кейін еш нәрсе есінде 
қалмады. Артынан, бірнеше апта деңгейінде әлсіздік, адинамия, есте сақтау 
бұзылысы бақыланды.
Төменде аталған бұзылыстардың қайсысы болуы мүмкін?
а) делириозды;
б) онейроидты;
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в) кататониялык;
г) аментивті;
д) карауытқан.

179. Психотикалық синдромдарға төменде аталғандардың БІРЕУІНЕН 
БАСҚАСЫНЫҢ барлығы жатады:
а) кататониялык;
б) обсессивті-фобиялық;
в) маниакальды;
г) депрессивті;
д) амнестикалык.

180. Психотикалык емес синдромдарға төменде аталғандардың БІРЕУІНЕН 
БАСҚАСЫНЫҢ барлығы жатады:
а) фобиялык;
б) обсессивті;
в) ипохондриялык;
г) амнестикалық;
д) психопатиялык.

181. Ойлаудың сандық бұзылыстарына төменде аталған бұзылыстардыщ 
БІРЕУІНЕН БАСҚАСЫНЫҢ барлығы жатады:
а) жабысқақтықтар;
б) резонерлік;
в) персеверациялар;
г) ментизм;
д) стереотипиялар.

182. Сандырақ түзілуінің динамикасына төменде аталған клиникалык белгілердің 
БІРЕУІНЕН БАСҚАСЫНЫҢ барлығы тән:
а) сандырактык идеялар;
б) сандырактык көңіл-күй;
в) сандырактык кабылдау;
г) сандырактык пікір;
д) саналы іс-эрекеттер.

183. Кататониялык ступорға төменде аталған симптомдардың БІРЕУІНЕН 
БАСҚАСЫНЫҢ барлығы тән:
а) кұрсақгык поза;
б) каталепсия;
в) негативизм;
г) вербигерациялар;
д) пассивті бағынушылык.

184. Кататониялык қозуға төменде аталған симптомдардың БІРЕУІНЕН 
БАСҚАСЫНЫҢ барлығы тән:
а) мутизм;
б) импульсивтілік;
в) сөздік стереотипиялар;
г) вербигерациялар;
д) кимылдык стереотипиялар.
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185. Гебефрениялық қозуға төменде аталған симптомдардыщ БІРЕУІНЕН 
БАСҚАСЫНЫҢ барлығы тән:
а) алаңғасар жүріс-тұрыс;
б) ступор;
в) уәжсіз көңілділік;
г) негативизм;
д) қозудың оғаштығы.

186. Эпилепсияға төменде аталған клиникалық белгілердің БІРЕУІНЕН 
БАСҚАСЫНЫҢ барлығы тән:
а) ұстамалар;
б) дисфориялар;
в) эмоциялық-еріктік кедейлену;
г) сананың қарауытқан бұзылысы;
д) концентриялық деменция.

187. Ш изофренияға төменде аталған клиникалық белгілердің БІРЕУІНЕН 
БАСҚАСЫНЫҢ барлығы тән:
а) эмоциялық төмендеу;
б) ерік төмендеуі;
в) интеллектуалды төмендеу;
г) есте сақтау қабілетінің төмендеуі;
д) амбиваленттілік.

188. Психопатияларға төменде аталған клиникалық белгілердің БІРЕУІНЕН 
БАСҚАСЫНЫҢ барлығы тән:
а) көріністердің тотальдылығы;
б) көріністердің тұрақтылығы;
в) тұлға қорының дисгармониясы;
г) әлеуметтік дезадаптация;
д) бұзылыстар қайтымдылығы.

189. Органикалық психоздармен салыстырғанда, инволюциялық меланхолияның 
инициалды көріністеріне төменде аталған клиникалық белгілердщ 
БІРЕУІНЕН БАСҚАСЫНЫҢ барлығы тән:
а) үреймен күту;
б) ипохондриялық;
в) бұзылған сана эпизодтары;
г) Котар синдромы;
д) егде жас.

190. Маниакальды-депрессивті психоздың депрессивті фазасымен салыстыр- 
ғанда, инволюциялық меланхолияның көріністеріне төменде аталған 
клиникалық белгілердің БІРЕУІНЕН БАСҚАСЫНЫҢ барлығы тән:
а) кеш басталуы;
б) үрейдің болуы;
в) Котар синдромы;
г) тұлға өзгерістерінің болмауы;
д) сандырақ идеялар.
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191. Абайсыз айтылған сөз, дәрігер немесе оның көмекшілерінің дұрыс емес 
жүріс-тұрысы ненің себебі болуы мүмкін?
а) наукас наразылығының;
б) наукастың жалпы күйінің нашарлауының;
в) ятрогенияның;
г) конфликтліі жағдайдың;
д) дәрігер авторитетінің төмендеуінің.

192. Науқас 47 жаста, шизофрения ұстамасынан кейін реабилитацияның бірінші 
сатысын өтуі кажет.
Қандай емдік шараларды бірінші кезекте жүргізген дұрыс?
а) медицина кызметкерлері мен наукастардың белсенді карым-катынасы;
б) реадаптация;
в) қалпына келтіру терапиясы;
г) реабилитация;
д) диагноз кою.

193. Төменде аталған әдістемелердің ішінен қайсысын дәрігер мен науқас 
арасындағы жайсыз карым-катынас дамуы кезінде колданған дұрыс?
а) психикалык желдету әдісі;
б) наукастың тұлғалык ерекшеліктері;
в) коррекциялық сынақ әдісі;
г) дәрігердің тұлғалык ерекшеліктері;
д) наукас туыстарының ыкпалы.

194. Төменде аталған факторлардан кайсысы медицина кызметкерінде кәсіби 
деформация түзілуіне ыкпал етеді?
а) медицина кызметкерінде парыз сезімінің болмауы;
б) медицина қызметкерінің тұлғалық ерекшеліктері;
в) медицина кызметкерінің біліктілігінің төмендігі;
г) науқас ауруының ағымының ерекшеліктері;
д) медицина кызметкерінде психогениялардың болуы.

195. Төменде аталған позициялардың кайсысына сүйеніп медициналык этика 
және деонтология проблемаларын карастырған дұрысырак?
а) бөлек, максаттар мен міндеттерге сүйеніп;
б) наукас психологиясына сүйеніп;
в) диалектік қарым-қатынаспен;
г) медициналык орта психологиясына сүйеніп;
д) наукастың әлеуметтік статусына сүйеніп.

196. Соматикалык ауру төменде аталған сипаттамалардың кайсысымен тығыз 
байланысты?
а) жадымен;
б) ерік кызметімен;
в) ішкі мүшелермен;
г) эмоциялық сферамен;
д) ем сипатымен.

197. Медициналык этика медицинаның кандай аспекгісін зерттейді?
а) деонтологиялык;
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б) адамгершілік;
в) кәсіби;
г) моральды-адамгершілік;
д) психологиялық.

198. «Психикалық желдету» әдісін науқасқа қолданғанда, төменде аталған 
нәтижелердің қайсысына қол жеткізу маңыздырақ?
а) науқас шағымдарының сипатын анықтау;
б) ауру симптомдарын нақтылау;
в) науқастың өзінің негізгі шағымдарын айтуға мүмкіндігі;
г) дәргердің синдром мен диагнозды құрастыру мүмкіндігі;
д) зерттеу және ем тағайындау.

199. Науқас жан-жағына жалтақтайды, терезеден біреу шақырып тұр дейді, оларға 
жауап береді. Төменде аталған бұзылыстардың қайсысы болуы аса мүмкін?
а) рефлекстік (функциялық) иллюзиялар;
б) шынайы есту галлюцинациялары;
в) психосенсорлы бұзылыстар;
г) псевдогаллюцинациялар;
д) парейдолиялық иллюзиялар.

200. Истерия кезінде төменде аталған бұзылған сана синдромдарының қайсысы 
кездеседі?
а) делирий;
б) онейроид;
в) аменция;
г) қаруытқан жағдай;
д) есеңгіреу.

201. 16 жастағы бозбалаүйінен шығуды қойды, мектепке бармайды, ешнәрсемен 
айналыспайды, шағымданбайды, өзін науқас деп санамайды. 8 сыныпқа 
дейін үздік оқыған, тәртіпті болған, ата-анасына жақын. 8-сыныптан бастап 
себепсіз дөрекіленді, тәртіпке көнбейді, оқуына қызығушылығын жоғалтты, 
қаңғырады, алкогольді шектен тыс қолданады. Ата-анасына суып кетті, 
немқұрайды, агрессивті.
Аталған болжам диагноздардың қайсысы болуы мүмкін?
а) шизоидты психопатия;
б) тұрақсыз психопатия;
в) истериялық психопатия;
г) қозғыш психопатия;
д) шизофрения.

202. 80 жастағы науқас есте сақтау қабілетінің нашарлауына шағымданып түсті. 
¥мытшақ, жақын уақыт аралығында болған оқиғаларды нашар есіне 
түсіреді. Сонымен қатар өзінің бұрынғы өткенін, соғыс жылдарыныщ 
оқиғаларын ұсақ-түйегіне дейін жақсы есіне алады.
Төменде аталған бұзылыстардың қайсысы болуы мүмкін?
а) антероградты амнезия;
б) фиксациялық амнезия;
в) ретроградты амнезия;
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г) үдемелі амнезия;
д) конградты амнезия.

203. Кандинский—Клерамбо синдромына ойлау бұзылысының төменде аталған 
бұзылыстарының кайсысы ТӘН?
а) мегаломаниялык сандырак;
б) резидуальды сандырак;
в) өзін-өзі кінәлау сандырағы;
г) эсер ету сандырагы;
д) ұлылык сандырағы.

204. 18 жастағы наукас дәрігермен әңгімелесу кезінде ата-анасына махаббат, 
үйірлік сезінетінін және сонымен катар, мотивсіз ыза мен жеккөрініш 
сезімі бар екендігін айтады.
Төменде аталған бұзылыстардың кайсысы болуы мүмкін?
а) эмоциялык лабильділік;
б) рух әлсіздігі;
в) амбиваленттілік;
г) дисфория;
д) амбитенденттілік.

205. 28 жастағы науқас, алкоголизмнен зардап шегеді, үш күндік салынып 
ішуден кейін үрей, мазасыздык сезінді. Үйыктай алмайды, өйткені, ұйқыға 
кетер сәтте «коркынышты бейнелерді» көреді, олар «тыжыраяды, күледі», 
«оған тілдерін көрсетеді». Қоркыныштан көзін ашканда «елестер» жоғалады. 
Көзін жаба салысымен «коркынышты бейнелер» кайта пайда болады. 
Төменде аталған бұзылыстардың кайсысы болуы мүмкін?
а) рефлекторлы (функциялык) иллюзиялар;
б) гипнопомпиялык галлюцинациялар;
в) опгикалык иллюзиялар;
г) гипногогиялық галлюцинациялар;
д) көру галлюцинациялары.

206. 37 жастағы науқас, баяу ағымды шизофрениядан зардап шегеді. 
Шаршағыштыкпен катар, әлсіздікке және «барлығына» кызығушылыктың 
төмендеуіне шағымданады. Кей кезде пайда болатын «басының ішіндегі» 
аса жағымсыз сезімдерді байкайды. Алдымен күйдіру, артынан «миындағы 
желмен үрлегендей желпу» сезімі пайда болады. Басының ішінде барлығы 
«былкылдайды және козғалады».
Төменде аталған бұзылыстардың кайсысы болуы мүмкін?
а) гипестезия;
б) сенестопатия;
в) психосенсорлы бұзылыстар;
г) парестезиялар;
д) псевдогаллюцинациялар.

207. 37 жастағы наукас, ұзак уакыттан бері алкогольді шектен тыс колданады, 
кезекті салынып ішуден кейін өзін жайсыз сезінген. Үрейленіп, ұйықгай 
алмаған, пәтерде біреу жүрген тәрізді көрініп кезеңмен төсектен тұрып, 
бөлмеде әрі-бері жүрген. Ас бөлмесіне кіргенде «бұрышта ұзын халат киген
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адамды анық» көрген. Оны шап беріп ұстап, халат ұстап тұрғанына көзі 
жеткен. Ызамен оны жерге лақтырып, ұйықтайтын бөлмеге кетті. Бөлмеде 
тұсқағаздардан гүлдер «өсіп, қозғала» бастағанын байқаған.
Төменде аталған бұзылыстардың қайсысы болуы мүмкін?
а) көру иллюзиялары;
б) аффективті иллюзиялар;
в) парэйдолиялық иллюзиялар;
г) гипнопомпиялық галлюцинациялар;
д) көру галлюцинациялары.

208. 29 жастағы науқас, бірнеше жыл бұрын бас-ми жарақатын алған, кей кездері 
пайда болатын қолдары «ұзарып, еденге дейін түсетін, басы ұлғайып, дәп 
қазір жарылатындай» сезімдерге шағымданады. Осы сезімдері өте айқын 
болуына қарамастан, науқас қолдары мен басының көлемдерінің қалыпты 
екенін көре біледі.
Төменде аталған бұзылыстардың қайсысы болуы мүмкін?
а) деперсонализация;
б) дереализация;
в) психосенсорлы бұзылыстар;
г) парэйдолиялар;
д) псевдогаллюцинациялар.

209. 30 жастағы науқас әйел, азпрогредиентті шизофренияға байланысты көп 
жылдар бойы ем қабылдаған, өзінің өзгергендігі сезіміне шағымданады. 
Өзін «өзін жоғалтқандай, ақымақтанып, сезім толықтығын жоғалтқан- 
даймын» деп сипаттайды.
Төменде аталған бұзылыстардың қайсысы болуы аса мүмкін?
а) дереализация;
б) деперсонализация;
в) психосенсорлы бұзылыстар;
г) сенестопатиялар;
д) дене схемасының бұзылысы.

210. Күйеуін жоғалтқан 30 жастағы әйел, оның суретімен сөйлеседі, күйеуінің 
жүрген қадамдарын, өз жұмысы жөнінде «әңгімелегенін», жылы сөздер 
«айтқанын» «естиді».
Төменде аталған бұзылыстардың қайсысы болуы мүмкін?
а) функциялық галлюцинациялар;
б) психогенді галлюцинациялар;
в) императивті галлюцинациялар;
г) комментирлеуші галлюцинациялар;
д) рефлекстік галлюцинациялар.

211. 28 жастағы науқас, бірнеше жыл бұрын бас-ми жарақатын алған, соңғы 
жыл деңгейінде құлағының жанынан «дауыс естиді». Олар оның жасаған 
істері мен басында пайда болған ойларға қатысты ескертулер жасайды. 
«Дауыс» кейде оны мақтайды, бірақ жиі «сөгеді». «Дұрыс ойламайсың, 
дұрыс жасамайсың» дейді. Бұл науқаста тітіркендіру шақырады, ол «дау- 
ыспен» сөз таластыруға тырысады, ақталады.
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Төменде аталған бұзылыстардың кайсысы болуы мүмкін?
а) комментирлеуші галлюцинациялар;
б) императивті галлюцинациялар;
в) рефлекторлы галлюцинациялар;
г) антагонисттік галлюцинациялар;
д) сахна тәрізді галлюцинациялар.

212. 20 жасар бозбала ұстама тәрізді, реттілігін жоғалткан, басының ішіндегі 
жүйесіз өтіп жаткан ойлар ағынының ауыр жағдайын басынан кешіруде. 
Бұл сәтте ол әдеттегі жұмысын жалғастыра алмайды, әңгімеге косыла 
алмайды. Өз күйін толық түсіндіруде қиналады. Ойлары «секіреді, 
киылысады, бір-бірімен шатасады» дейді.
Төменде аталған бұзылыстардың кайсысы болуы аса мүмкін?
а) ойлау үзілістері;
б) ойлар ағымы;
в) аутистикалык ойлау;
г) ойлаудың жылдамдауы;
д) символдык ойлау.

213. 20 жасар бозбала ұстама тәрізді, реттілігін жоғалткан, басының ішіндегі 
жүйесіз өтіп жаткан ойлар ағынының ауыр жағдайын басынан кешіруде. 
Бұл сәтте ол әдеттегі жұмысын жалғастыра алмайды, әңгімеге косыла 
алмайды. Өз күйін толык түсіндіруде киналады. Оның ойларын әлдекім 
«басқарып» тұрғандай сезім болады, оларды біресе жылжып, біресе тоқгауға 
«мәжбүрлейді».
Төменде аталған бұзылыстардың кайсысы болуы аса мүмкін?
а) идеаторлы автоматизм;
б) сенсорлы автоматизм;
в) моторлы автоматизм;
г) аутистикалык ойлау;
д) ойлау жылдамдауы.

214. Наукас 25 жаста, өзінің жан күйзелтетін өзгерісін, өз «Мендігін», «сезімдер 
толыктығын, өзінің тұтастығын жоғалтуды» сезінеді.
Төменде аталған бұзылыстардың кайсысы болуы аса мүмкін?
а) дереализация;
б) психосенсорлы бұзылыс;
в) деперсонализация;
г) дене схемасының бұзылысы;
д) сананың айрыкша күйі.

215. 19 жастағы наукас коршаған әлемнің өзгергендігі сезіміне шағымданады. 
Айнала «шынайылығын жоғалткан, бөтендік» сезімін тудырады дейді. 
Барлығы «жасанды, шынайы емес» тәрізді.
Төменде аталған бұзылыстардың кайсысы болуы мүмкін?
а) психосенсорлы бұзылыс;
б) дереализация;
в) деперсонализация;
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г) сананың айрықша күйі;
д) метаморфопсия.

216. 27 жастағы науқас бөлімшеде аяқтарын алшақ басып жүреді, осы кезде 
оғаш қимылдар жасайды. Басын шалқайтып, қолдарын артқа қарай қанат 
тәрізді жазып, ерсі иіледі. Бетінде кернелген, ашулы және қаһарлы түрде 
қозғалған қастарымен жасанды күлкі пайда болады.
Төменде аталған бұзылыстардың қайсысы болуы мүмкін?
а) гипокинезия;
б) паракинезия;
в) гиперкинезия;
г) негативизм;
д) каталепсия.

217. «Психопатияға» төменде аталған клиникалық белгілердің БІРЕУІНЕН 
БАСҚАСЫНЫҢ барлығы тән:
а) тұлғаның жан-жақты бұзылыстарының тотальдылығы;
б) әлеуметтік адаптация бұзылысы;
в) үнемі асоциальды жүріс-тұрыс;
г) психопатологиялық көріністердің тұрақтылығы;
д) интеллектінің сақталуы.

218. «Психиатриялық көмек жөніндегі...» ҚР Заңы келесі ережелердің 
БІРЕУІНЕН БАСҚАСЫНЫҢ барлығын қамтиды:
а) психикалық ауру диагнозын тек дәрігер-психиатр анықтайды;
б) психикалық науқастарға көмек, ереже бойынша, олардың келісімімен 

көрсетіледі;
в) науқас диагноз және емдеу әдістері жөнінде ақпарат алуға құқылы;
г) психикалық науқастар құқығын шектеуге жол беріледі;
д) куәландыруды жүргізіп жатқан дәрігер өзін дәрігер-психиатр деп таны- 

стыруы керек.
219. «Психиатриялық көмек жөніндегі...» ҚР Заңы төменде аталған жағдайлар- 

дың БІРЕУІНЕН БАСҚАСЫНДА шұғыл госпитализацияға науқастың 
жазбаша келісімінсіз тыйым салады:
а) параноялы психопатия;
б) гашишті наркомания;
в) императивті галлюцинация;
г) иіс сезу галлюцинациясы;
д) лакунарлы деменция.

220. «Психиатриялық көмек жөніндегі...» ҚР Заңы төменде аталған жағдайлар- 
дың БІРЕУІНЕН БАСҚАСЫНДА шұғыл госпитализацияға науқастың 
жазбаша келісімінсіз тыйым салады:
а) тұрақсыз психопатия;
б) қозғыш психопатия;
в) патологиялық мастану;
г) есірткілік мастану;
д) апато-абулиялық синдром.
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221. «Психиатриялык көмек жөніндегі...» ҚР Заңы төменде аталған жағдайлар- 
дың БІРЕУІНЕН БАСҚАСЫНДА шұғыл госпитализацияға науқастың 
жазбаша келісімінсіз тыйым салады:
а) апиындык наркомания;
б) онейроидты;
в) алкогольді шектен тыс колдану;
г) истериялык психопатия;
д) тактильді галлюцинациялар.

222. Төменде аталған психикалык бұзылыстардың кайсысы әлеуметтік кауіптілік 
тудырмайды, БІРЕУІНЕН БАСҚАСЫ:
а) обсессивті-фобиялык синдром;
б) патологиялық мастану;
в) псевдореминисценциялар;
г) резонерлік;
д) обнубиляция.

223. Төменде аталған психикалык бұзылыстардың қайсысы әлеуметгік қауіптілік 
тудырмайды, БІРЕУІНЕН БАСҚАСЫ:
а) нейролепсиялык синдром;
б) жабыскак жағдайлар;
в) дисфория;
г) крипгомнезия;
д) эмоциялык лабильділік.

224. Әлеуметтік кауіпгі, соның ішінде суицидальды әрекеттер жасауға төменде 
аталған психикалык бұзылыстардың БІРЕУІНЕН БАСҚАСЫНЫҢ барлығы 
әкелуі мүмкін:
а) параноидты синдром;
б) патологиялык мастану;
в) истериялық синдром;
г) императивті галлюцинациялар;
д) дисфория.

225. Әлеуметтік кауіпті, соның ішінде, суицидалды әрекеттер жасауға төменде 
аталған психикалык бұзылыстардың БІРЕУІНЕН БАСҚАСЫНЫҢ барлығы 
әкелуі мүмкін:
а) лакунарлы деменция;
б) псевдогаллюцинациялар;
в) кататониялык синдром;
г) делириозды жағдай;
д) патологиялык аффект.

226. Әлеуметтік-кауіпті науқаспен әңгімелесіп отырып, дәрігер төменде аталған 
ережелерді ұстануы керек, БІРЕУІНЕН БАСҚАСЫН:
а) наукаспен өзін сенімді ұстау;
б) сабырлы дауыспен сөйлеу;
в) науқастың сандырақ идеяларын теріске шығаруға тырысу;
г) науқаска өзінің түсіністігін көрсете білу;
д) наукастың мүмкін болатын талаптарын орындау.
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227. Халықаралық аурулар жіктеуі (АХЖ-10) тұлға бұзылыстарының (психопа- 
тиялар) нұсқаларының БІРЕУІНЕН БАСҚА.СЫНЫҢ барлығын қамтиды:
а) параноидты (паранойялы психопатия);
б) кезеңдік (рекуррентті психопатия);
в) ананкастты (психастениялық психопатия);
г) асоциальды (тұрақсыз психопатия);
д) гистриониялық (истериялық психопатия).

228. Психопатияларға төменде аталған бұзылыстардыщ БІРЕУ ІН ЕН  
БАСҚАСЫНЫҢ ешқайсысы тән емес:
а) агрессивті асоциальды жүріс-тұрыс;
б) төмен интеллектуалды деңгей;
в) тұлға дисгармониясының тотальдылығы;
г) апатия, абулияи;
д) ұмытшақтыққа, амнезияға бейімділік.

229. Невроздардың емі үшін төменде аталған дәрілік заттар қосындысының 
БІРЕУІНЕН БАСҚАСЫНЫҢ барлығы қолданылады:
а) психотерапия және транквилизаторлар;
б) психотерапия және антидепрессанттар;
в) физиоем және психотерапия;
г) электротырысулық терапия жэне антидепрессанттар;
д) үш циклді антидепрессанттар және ноотроптар.

230. Невроздық бұзылыстарды емдеуде төменде аталған әдістер мен дәрілік 
заттардың БІРЕУІНЕН БАСҚАСЫНЫҢ барлығы қолданылады:
а) антидепрессанттар;
б) ұйқы депривациясы;
в) аутогенді жаттығу;
г) рационалды психотерапия;
д) транквилизаторлар.

231. Халықаралық аурулар жіктеуі (АХЖ-10) төменде аталған невроздық және 
стрестік бұзылыстардың БІРЕУІНЕН БАСҚАСЫНЫҢ барлығын қамтиды:
а) диссоциативті (истериялық невроз);
б) экспансивті (маниакалды невроз);
в) үрейлі (фобиялық невроз);
г) соматоформды (ипохондриялық невроз);
д) обсессивті-компульсивті (жабысқақтық неврозы).

232. Шизофренияға төменде аталған белгілердің БІРЕУІНЕН БАСҚАСЫНЫҢ 
барлығы тән:
а) тұқым қуалау бейімділігі;
б) симптоматикасының полиморфтылығы;
в) ремиссиясыз ағым;
г) тұлға ақауы;
д) сана бұзылысы.

233. Шизоаффективті психозға (рекуррентті шизофрения) төменде аталған 
белгілердің БІРЕУІНЕН БАСҚАСЫНЫҢ барлығы тән:
а) егде жаста басталады (55—65 жас);
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б) онейроидты-кататониялык ұстамалар;
в) аффективті ұстамалар;
г) сапалы ремиссия (интермиссиялар);
д) тұлғаның жеңіл үдейтін акауы.

234. 23 жастағы студент жүріс-тұрысында оғаштык бакылана бастады. Баяу 
кимылдайтын болған, созып сөйлейді. Күн бойында бірнеше рет бірнеше 
секундка біркалыпта катып калады, осындай жағдайда ешнәрсені естімейді, 
сұрактарға жауап бермейді. Наукастың өзі бұл бұзылыстарды байкамайды 
және есінде калмайды.
Төменде аталған бұзылыстардың кайсысы болуы аса мүмкін?
а) депрессивті ступор;
б) кататониялык ступор;
в) кіші эпилепсиялық ұстама;
г) джексондык ұстама;
д) карауыткан жағдай.

235. Төменде аталғандардың БІРЕУІНЕН БАСҚАСЫНЫҢ барлығы маниа- 
кальды-депрессивті психозға тән:
а) конституциональды бейімділік;
б) симптоматика полиморфизмі;
в) фазалык ағым;
г) интермиссиялар;
д) аффективті ұстамалар.

236. 35 жастағы науқас, дәрігер қабылдауында нақты, детальді түрде шағымдарын 
әңгімелейді. Осы кезде өз ауруының көріністеріндегі маңыздысын ажы- 
ратуда киналады. Төменде аталған ойлау бұзылыстарының кайсысы болуы 
мүмкін?
а) персеверация;
б) байымдылық;
в) стереотипиялар;
г) неологизмдер;
д) резонерлік.

237. 37 жастағы әйел, жұмысындағы конфликтіден кейін «дауысын жоғалтты». 
Сөйлемейді, тамағында «түйін» тәрізді жағымсыз нәрсе басып тұрғанын 
сезінген. Аталған болжам диагноздардың кайсысы болуы мүмкін?
а) психопатия;
б) шизофрения;
в) невроз;
г) эпилепсия;
д) псевдодеменция.

238. 35 жастағы әйел, жұмысындағы конфликтіден кейін «дауысын жоғалтты». 
Дәрігер кабылдауында демонстративті, сыбырлап сөйлейді. Тамағындағы 
спазмдарға байланысты сөйлей алмайтынына, тамакты жұта алмайтыны- 
на шағымданады. Әңгімелесу кезінде кейде еңіреп жылайды, көпке дейін 
сабасына түсе алмайды. Зейіні жұмысындағы жағдайға ауған, басшылыкка
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«ауыр ауруға жеткізгендіктері» жөнінде хабарлауды өтінеді. Аталған болжам 
диагноздардың қайсысы болуы мүмкін?
а) неврастения;
б) реактивті депрессия;
в) истериялық невроз;
г) истериялық психоз;
д) псевдодеменция.

239. 67 жастағы науқас, гипертониялық кризден кейін өз денсаулығына аса 
көңіл бөлетін болды. Үнемі өзінің артериялық қысымын бақылап отырады, 
тамырларындағы тартылу, қозғалу, шаншу, кернеу тәрізді жағымсыз 
сезімдерге шағымданып, жиі үйіне дәрігер шақыратын болды. Науқас 
өмірінде өз денсаулығына мазалану басым орын алатын болды.
Аталған болжам диагноздардың қайсысы болуы мүмкін?
а) неврастения;
б) невроздық депрессия;
в) ипохондриялық невроз;
г) жабысқақтық неврозы;
д) истериялық невроз.

240. 67 жастағы науқас, гипертониялық кризден кейін өз денсаулығына аса 
көңіл бөлетін болды. Үнемі өзінің артериялық қысымын бақылап отырады, 
тамырларындағы тартылу, қозғалу, шаншу, кернеу тәрізді жағымсыз сезім- 
дерге шағымданып, жиі үйіне дәрігер шақыратын болды.
Аталған болжам диагноздардың қайсысы болуы мүмкін?
а) ипохондриялық шизофрения;
б) инволюциялық депрессия;
в) невроздық күй;
г) қан тамырлық психоз;
д) сенестопатиялық шизофрения.

241. Шизофренияға төменде аталған бұзылыстардың барлығы тән, БІРЕУІНЕН 
БАСҚАСЫ:
а) әуестік бұзылысы;
б) ойлау бұзылысы;
в) жады бұзылысы;
г) ерік бұзылысы;
д) эмоция бұзылысы.

242. Невроздарға төменде аталған синдромдардың барлығы тән, БІРЕУІНЕН 
БАСҚАСЫ:
а) депрессивті;
б) ипохондриялық;
в) обсессивті;
г) амнестикалық;
д) фобиялық.

243. Классикалықдепрессия емінде төменде аталған ем әдістерінің БІРЕУІНЕН 
БАСҚАСЫНЫҢ барлығы қолданылады:
а) психотерапия;
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б) электротырысулык терапия;
в) антидепрессанттар;
г) нейролептиктер;
д) катаң бакылау.

244. Екіншілік психопрофилактикаға төменде аталған іс-шаралардың 
БІРЕУІНЕН БАСҚАСЫНЫҢ барлығы жатады:
а) диспансерлік бакылау;
б) сүйемелдеуші терапия жүргізу;
в) психикалык ауруды ерте аныктау;
г) науқас мүгедектігіне жол бермеу;
д) ауру рецидивтерінің профилактикасы.

245. Ауру жөніндегі аутогенді көзқарас негізінде төменде аталған критерийлердің 
БІРЕУІНЕН БАСҚАСЫНЫҢ барлығы болмайды:
а) дерттің ауырлығы;
б) дәрігердің ауру жөніндегі пікірі;
в) науқастың ауру жөніндегі пікірі;
г) дәрігер квалификациясы;
д) дерттің психологиясын білу.

246. Ауру жөніндегі ятрогенді көзқарас негізінде төменде аталған критерийлердің 
БІРЕУІНЕН БАСҚАСЫНЫҢ барлығы болмайды:
а) дәрігердің ауру жөніндегі пікірі;
б) дәрігер мен наукастың ауру жөніндегі пікірі;
в) наукастың тұлгалык ерекшеліктері;
г) науқастың ауру жөніндегі пікірі;
д) ауру сипаты.

247. Медицина кызметкерлерін кәсіби кызметке дайындау негізінде науқас 
психологиясын білу, медициналык ортада медициналык кызмет пен карым- 
қатынастар сипатын білдіретін психологиялык дайындық жатыр. Дегенмен, 
көптеген медицина кызметкерлері психологияға негативті көзкараста. 
Төменде аталған факторлардың кайсысы психологияға деген осындай

көзкарас калыптасуына ыкпал етеді?
а) медицина қызметкерлерінің жеткіліксіз психологиялық дайындығы;
б) зерттеудің косымша әдістерінің рөлі мен мәнінің жоғарылауы;
в) медикаментозды заттардың үлкен арсеналы;
г) медицинаның казіргі уакыттағы жетістіктері;
д) емнің оперативті әдістерінің рөлінің жоғарылауы.

248. Науқас әйел 47 жаста, өзінің соматикалык күйіне эмоционалды түрде 
шағымданады. Осы кезде науқастың өз дертінің белгілерін субъективті 
күшейтіп тұрғаны, дәрігердің зейінін өз жағдайына аударуға тырысуы 
байкалады.
Төменде аталған бұзылыстардың кайсысы болуы аса мүмкін?
а) аггравация;
б) симуляция;
в) диссимуляция;
г) анозогнозия;
д) ипохондрия.
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249. Галлюцинаторлы бұзылыстармен түскен 27 жастағы науқас, жүргізілген 
емнен кейін, «дауыстардың жоғалғанын» айтты. Дегенмен, науқастың 
сыртқы бейнесінен кейде үрейшіл, мазасызданып, бірдеңеге құлақ түретіні 
байқалады. Бірақ дәрігердің сұрағына табанды түрде «дауыстар жоқ» деп 
жауап береді.
Төменде аталған бұзылыстардың қайсысы болуы мүмкін?
а) анозогнозия;
б) диссимуляция;
в) симуляция;
г) аггравация;
д) гипернозогнозия.

250. Бұрын жыныстық өміріне шағымы болмаған 30 жастағы әйел, жұбайына 
жыныстық суықтықты, оған деген сексуалды әуестіктің жоғалғанын 
байқаған. Аталған сексуалды жүріс-тұрыстын себебі төменде аталған 
факторлардың қайсысы болуы мүмкін деп ойлайсыз?
а) жыныстық өмірді ерте бастау;
б) сексуалды қарым-қатынас жөнінде ақпараттың болмауы;
в) интимді қатынастарға байланысты психогениялар;
г) жыныстық қатынастың жұбайлық өмірден басталуы;
д) әйелдің жыныстық жетілуі.

251. Рационалды психотерапия негізінде төменде аталған факторлардың 
қайсысы болмайды, БІРЕУІНЕН БАСҚАСЫ:
а) науқастың эмоционалды сферасына әсер ету;
б) салдарлық сигналды жүйе арқылы эсер ету;
в) науқастың ерік саласына әсер ету;
г) ілкі сигналды жүйеге әсер ету;
д) науқас тұлғасына әсер ету.

252. Суггестивті психотерапия негізінде төменде аталған факторлардың қайсысы 
жатпайды, БІРЕУІНЕН БАСҚАСЫ:
а) салдарлық сигналды жүйеге әсер ету;
б) науқас санасына әсер ету;
в) науқастың ойына әсер ету;
г) біріншілік сигналды жүйеге эсер ету;
д) науқастың интеллектіне әсер ету.

253. Патологиялық аффектінің қорытынды фазасына төменде аталғандардың 
барлығы тән, БІРЕУІНЕН БАСҚАСЫ:
а) психикалық күштің күрт әлсіреуі;
б) физикалық күштің күрт әлсіреуі;
в) прострация, жасаған ісі мен айналаға немқұрайдылық;
г) болған жайт жөнінде естеліктің болмауы;
д) психикалық жэне физикалық күштің көтеріңкілігі.

254. Патологиялық аффектіге төменде аталғандардың барлығы тән, БІРЕУІНЕН 
БАСҚАСЫ:
а) психикалық жарақат әсерінен пайда болуы;
б) жедел және интенсивті психикалық жарақат әсері;
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в) сана күңгірттенуі;
г) жүріс-тұрыс мақсаттылығы;
д) әрекеттердің автоматтылығы.

255. Патологиялык аффектінің дайындык фазасына төменде аталғандардың 
барлығы тән, БІРЕУІНЕН БАСҚАСЫ:
а) психикалык жаракаттың әсеріне байланыстылығы;
б) эмоциялык кернелістің үдеуі;
в) болған жайтты сыни бағалау қабілетінің сақталуы;
г) коршаған ортаны кабылдаудың өзгеруі;
д) жағдайды бағалау кабілетінің бұзылуы.

256. Патологиялык аффект жарылысы фазасына төменде аталғандардың 
барлығы тән, БІРЕУІНЕН БАСҚАСЫ:
а) сана күңгірттенуі;
б) ыза аффекті;
в) күрт козғалыстык козу, агрессия;
г) иллюзорлы, психосенсорлы бұзылыстар;
д) прострация, жасаған ісіне немқұрайдылық.

257. Айрықша жағдайларға төменде аталғандардың барлығы тән, БІРЕУІНЕН 
БАСҚАСЫ:
а) сыртқы ситуацияға байланысты пайда болу;
б) бұзылыстардың кыска мерзімділігі;
в) кенеттен пайда болу;
г) психикалык аурулармен зардап шекпейгіндерде пайда болады;
д) артынан өз әрекеттерінің мәнін түсіну.

258. Айрықша жағдайларға төменде аталғандардың барлығы тән, БІРЕУІНЕН 
БАСҚАСЫ:
а) патологиялык аффект;
б) патологиялык ұйкылы жағдай;
в) «кыска тежелу» реакциясы;
г) патологиялык мастану;
д) истериялық қарауытқан жағдай.

259. Айрыкша жағдайлар төменде аталған ортак клиникалык белгілермен си- 
патталады, БІРЕУІНЕН БАСҚАСЫМЕН:
а) сыртқы ситуацияға байланысты кенеттен пайда болу;
б) ағымының кыска мерзімділігі;
в) сана бұзылысының болуы;
г) автоматты әрекеттердің болуы;
д) артынан өз әрекеттерінің мәнін түсіну.

260. Патологиялык мастану төменде аталған белгілердің барлығымен сипатта
лады, БІРЕУІНЕН БАСҚАСЫМЕН:
а) айкын аффективті кернеліспен;
б) бөліктік амнезиямен;
в) пайда болу кенеттілігімен;
г) тотальды амнезиямен;
д) қимыл координациясының бұзылысымен.
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261. Сот-психиатриялық тәжірибеде қылмыстық іске байланысты төменде аталған 
жағдайлардан есі дұрыс емес болып табылатыны, БІРЕУІНЕН БАСҚАСЫ:
а) «қысқа тежелу» реакциясы;
б) сананың қарауытқан бұзылысы;
в) патологиялық аффект;
г) патологиялық ұйқышыл жағдай;
д) физиологиялық аффект.

262. Патологиялық ұйқылы күй төменде аталған белгілермен сипатталады, 
БІРЕУІНЕН БАСҚАСЫМЕН:
а) мидағы ұйқыдан сергектікке ауысу үрдісінің біркелкі еместігі;
б) дезориентировка арқылы сана күңгірттенуі;
в) дертті күйзелістерді бейнелейтін әрекеттердің автоматтылығымен;
г) қорқынышты түстердің шынайы оқиғалармен шатасуы;
д) болған оқиғаға адекватсыз реакциямен біртіндеп ояну.

263. Церебральды атеросклероздың бастапқы сатысының ең жиі психикалық 
көріністеріне төменде аталған бұзылыстар жатады, БІРЕУІНЕН БАСКАСЫ:
а) неврастения тәрізді синдром;
б) психопатия тәрізді синдром;
в) ипохондриялық синдром;
г) депрессивті синдром;
д) эпилептиформды пароксизм.

264. Церебральды атеросклероздың екінші сатысының ең жиі психикалық 
көріністеріне төменде аталған бұзылыстар жатады, БІРЕУІНЕН БАСҚАСЫ:
а) есте сақтау қабілетінің нашарлауы;
б) ойлау инерттілігі;
в) ойлау байымдылығы;
г) рух әлсіздігі;
д) тотальды деменция.

265. Апалликалық синдром кезінде төменде аталған белгілер бақыланады, 
БІРЕУІНЕН БАСҚАСЫ:
а) психикалық және неврологиялық бұзылыстардың бірге жүруі;
б) декортикациялар;
в) акинетикалық мутизм;
г) аффективті және сандырақтық психоздар;
д) фиксациялық амнезия.

266. Корсаков синдромы кезінде төменде аталған белгілер бақыланады, 
БІРЕУІНЕН БАСҚАСЫ:
а) фиксациялық амнезия;
б) ретроградты амнезия;
в) үдемелі амнезия;
г) парамнезиялар;
д) амнестикалық дезориентировка.

267. Психоорганикалық синдром кезінде төменде аталған белгілер бақыланады, 
БІРЕУІНЕН БАСҚАСЫ:
а) есте сақтау қабілетінің төмендеуі;
б) аффективті тұрақсыздық;
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в) түсінудің киындауы;
г) ой жинактаудың бұзылысы;
д) аутизм.

268. Психоорганикалык синдром кезінде төменде аталған варианттар 
бакыланады, БІРЕУІНЕН БАСҚАСЫ:
а) астениялык;
б) эйфориялык;
в) эксплозивті;
г) апатиялык;
д) истериялық.

269. Сексуалды перверсияларға төменде аталған бұзылыстар тән, БІРЕУІНЕН 
БАСҚАСЫ:
а) гомосексуализм;
б) мазохизм;
в) копрофагия;
г) зоофилия;
д) некрофилия.

270. Импульсивті кұбылыстарға төменде аталған бұзылыстар тән, БІРЕУІНЕН 
БАСҚАСЫ:
а) клептомания;
б) дромомания;
в) дипсомания;
г) пиромания;
д) дисморфомания.

271. Психотропты препараттарға төменде аталған заттар жатады, БІРЕУІНЕН 
БАСҚАСЫ:
а) нейролептиктер;
б) транквилизаторлар;
в) антидепрессанттар;
г) ұйықтататын;
д) ноотроптар.

272. Тырысуға қарсы препаратгарға төменде аталған заттар жатады, БІРЕУІНЕН 
БАСҚАСЫ:
а) дифенин;
б) карбамазепин;
в) карбидин;
г) хлоракон;
д) метиндион.

273. Эпилепсияға қарсы заттарға төменде аталған препараттар жатады, 
БІРЕУІНЕН БАСҚАСЫ:
а) бензонал;
б) финлепсин;
в) клоназепам;
г) этаперазин;
д) триметин.

арға төменд арға төменд

енде аталған бұ енде аталған бұ
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274. Транквилизаторларға төменде аталған препараттар жатады, БІРЕУІНЕН 
БАСҚАСЫ:
а) феназепам;
б) азафен;
в) мебикар;
г) грандаксин;
д) гиндарин.

275. Нейролептиктерге төменде аталған препараттар жатады, БІРЕУІНЕН 
БАСҚАСЫ:
а) пропазин;
б) рисполепт;
в) сиднофен;
г) стелазин;
д) френолон.

276. Психостимуляторларға төменде аталған препараттар жатады, БІРЕУІНЕН 
БАСҚАСЫ:
а) фенамин;
б) азафен;
в) сиднокарб;
г) индопан;
д) сиднофен.

277. Ноотропты заттарға және ГАМКергиялық заттарға төменде аталған заттар 
жатады, БІРЕУІНЕН БА
а) пирацетам;
б) пиразидол;
в) аминалон;
г) фенибут;
д) пиридитол.

278. Седативті заттарға аталған препараттар жатады, Б ІР Е У ІН Е Н  
БАСҚАС

б) калий бромиді;
в) аминазин;
г) валоседан;
д) валокормид.

279. Үш циклдіантидепрессанттарғатөмендеаталғанзаттаржатады, БІРЕУІНЕН 
БАСҚАСЫ:
а) имизин;
б) амитриптилин;
в) азафен;
г) пиразидола;
д) фторацизин.

280. ¥йықтататын заттарға төменде аталған препараттар жатады, БІРЕУІНЕН 
БАСҚАСЫ:
а) фенобарбил;
б) хлоралгидрат;
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в) дроперидол;
г) метаквалон;
д) нитразепам.

281. Бутирофенон мен дифенилбутилпиперидин туындыларына төменде аталған 
препараттар жатады, БІРЕУІНЕН БАСҚАСЫ:
а) галоперидол;
б) дроперидол;
в) френолон;
г) пимозид;
д) флуспирилен.

282. Бензодиазепин туындыларына төменде аталған заттар жатады, БІРЕУІНЕН 
БАСҚАСЫ:
а) феназепам;
б) нозепам;
в) лоразепам;
г) мепротан;
д) мезапам.

283. Фенотиазин туындыларына төменде аталған заттар жатады, БІРЕУІНЕН 
БАСҚАСЫ:
а) аминазин;
б) метеразин;
в) этаперазин;
г) хлозепид;
д) френолон.

284. Есірткілік анальгетиктерге төменде аталған заттар жатады, БІРЕУІНЕН 
БАСҚАСЫ:
а) омнопон;
б) кодеин;
в) фентанил;
г) кодеин фосфаты;
д) триметин.

285. Альцгеймер ауруының инициалды кезеңіне төменде аталған белгілердің 
барлығы тән, БІРЕУІНЕН БАСҚАСЫ:
а) жасаурағыш-тітіркенген депрессия;
б) жадының үдемелі нашарлауы;
в) өзінің күйіне сыни көзкарастың сакталуы;
г) кеңістікті бағдарлаудың бұзылысы;
д) өзінің күйіне сыни көзқарастың жоғалуы.

286. Пик ауруының инициалды кезеңіне төменде аталған белгілердің барлығы 
тән, БІРЕУІНЕН БАСҚАСЫ:
а) тұлғаның үдемелі бұзылысы;
б) аспонтандылык, бейғамдык, немкұрайдылык;
в) өзінің күйіне сыни көзқарастың сақталуы;
г) өзінің күйіне сыни көзкарастың жоғалуы;
д) жадының дөрекі өзгерістері.

менде аталған з

гетиктерге төммееннддее аталған з 

гетиктерге төменде гетиктерге төменде
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287. Тырысусыз пароксизмальды ұстамаларға (психикалық эквиваленттерге) 
төменде аталған жағдайлар тән, БІРЕУІНЕН БАСҚАСЫ:
а) нарколепсиялық ұстама;
б) катаплексиялық ұстама;
в) оперкулярлы ұстамалар;
г) дисфория;
д) амбулаторлы автоматизм.

288. Эпилепсиямен сырқат науқастарда тұлға өзгерістері төмендегі аталған 
симптомдармен сипатталады, БІРЕУІНЕН БАСҚАСЫМЕН:
а) мінез қасиеттерінің полярлығы;
б) рух элсіздігі;
в) тұтқырлық, ойлау байымдылығы;
г) оптимизм, сауығуга деген сенім;
д) аффект тұрақсыздығы.

289. Эпилепсияның медикаментозды терапиясының принциптері, БІРЕУІНЕН 
БАСҚАСЫ:
а) ұстама типтері мен синдромдарға байланысты ем адекваттылығы;
б) тырысуға қарсы терапияның үздіксіздігі;
в) монотерапия және ол тиімді болмағанда гана политерапия;
г) препараттардың жайсыз әсерлерін ескеру қажеттілігі;
д) балшықпен емдеу жэне жылу процедуралары.

290. Продуктивті (позитивті) психопатологиялық симптоматикаға төменде 
аталған бұзылыстар тән, БІРЕУІНЕН БАСҚАСЫ:
а) галлюцинациялар;
б) жабысқақтықтар;
в) деменция;
г) аса бағалы идеялар;
д) сандырақ.

291. Негативті психопатологиялық симптоматикаға төменде аталған бұзылыстар 
тән, БІРЕУІНЕН БАСҚАСЫ:
а) ақыл аздығы (малоумия);
б) ақыл кемістігі;
в) жабысқақтықтар;
г) тұлға деңгейінің төмендеуі;
д) абулиялар.

292. Соматогенді психоздардың клиникалық көрінісінің, эндогенді психоздар- 
дан айырмашылығы төменде аталған белгілермен сипатталады, БІРЕУІНЕН 
БАСҚАСЫМЕН:
а) соматикалық аурулармен айқын байланыстың болуы;
б) синдромдардың астениялықтан сана бұзылысына дейінгі ауысу 

стереотипі;
в) айқын астениялық фонның болуы;
г) соматикалық жағдай жақсара бастағанда психоздан жайлы болжаммен 

сауығу;
д) психоздан дефицитарлы симптоматиканың дамуымен шығу.
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293. Тікелей ми тіні мен кабықгарының закымдануына байланысты инфек- 
циялардың (нейротропты инфекция: құтыру, эпидемиялық кенелік, 
жапондык маса энцефалиті, менингит) жедел кезеңінің клиникалык 
көрінісінде келесі бұзылыстар бакыланады, БІРЕУІНЕН БАСҚАСЫ:
а) күшті бас аурулары, кұсулар;
б) диплопия, птоз, сөйлеу бұзылысы, шүйде бұлшыкетінің ригидтілігі;
в) үдемелі амнезия дамуы;
г) есеңгіреу, сананың онейроидты күйінің дамуы;
д) галлюцинаторлы-сандырактык бұзылыстармен козғалыстык козу.

294. Ж ИТС-пен науқастанудың инкубациялық және бастапқы кезеңінде 
төменде аталған бұзылыстардыщ барлығы бақыланады, БІРЕУІНЕН 
ӨЗГЕСІ:
а) астениялык;
б) үрейлі-жабыскактык;
в) депрессивті;
г) амнестикалық;
д) неврастения тәрізді.

295. Ми мерезінің бастапкы сатысына төменде аталған бұзылыстардың барлығы 
тән, БІРЕУІНЕН ӨЗГЕСІ:
а) астениялык;
б) ипохондриялык;
в) психотикалық;
г) депрессивті;
д) эмоциялык лабильділік.

296. Үдемелі салданудың бастапкы сатысына төменде аталған бұзылыстардың 
барлығы тән, БІРЕУІНЕН ӨЗГЕСІ:
а) церебрастениялык;
б) сөйлеу артикуляциясының бұзылысы;
в) әуестік бұзылыстары;

297. Үдемелі салданудың ортаңғы сатысына төменде аталған бұзылыстардың 
барлығы тән, БІРЕУІНЕН ӨЗГЕСІ:
а) тотальді деменцияның үдеуі;
б) тұлғаның дөрекіленуі;
в) психикалық қызметтің ыдырауы;
г) сынның төмендеуі;
д) есте сактау кабілетінің төмендеуі.

298. Сексуалды әуестік бұрмалануларына (парафилиялар) төменде аталған 
бұзылыстардың барлығы тән, БІРЕУІНЕН ӨЗГЕСІ:
а) фетишизм;
б) вуайеризм;
в) педофилия;
г) трансвистизм;
д) эксгибиционизм.
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299. Есірткілік синдром төменде аталған бұзылыстармен сипатталады, 
БІРЕУІНЕН ӨЗГЕСІМЕН:
а) психикалық және физикалық тәуелділікпен;
б) өзгерген реактивтілікпен;
в) ағзаға токсикалық әсер етумен;
г) толеранттылықтың жоғарылауымен;
д) асоциалды жүріс-тұрыспен.

300. Алкоголизмнің ортаңғы (екінші) сатысы төменде аталған бұзылыстармен 
сипатталады, БІРЕУІНЕН ӨЗГЕСІМЕН:
а) алкогольге компульсивті әуестікпен;
б) шынайы салынып ішулермен;
в) псевдо (жалған) салынып ішулермен;
г) мастанудың амнестикалық формаларымен;
д) тұлға деградациясымен.



ҚОСЫМШАЛАР

1-Қосымша

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ХАЛЫҚ ДЕНСАУЛЫҒЫ  
ЖӘНЕ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ЖҮЙЕСІ ТУРАЛЫ КОДЕКСІ

20-тарау. Психикасының бұзылуынан (ауруынан) зардап шегуші адамдарға 
медициналық-элеуметтік көмек көрсету.

116-бап. Психиатриялыц көмек алуға жугінудің еріктілігі.
1. Психиатриялық көмек психиканың бұзылуының (ауруының) профилак- 

тикасын, азаматтардың психикалық денсаулығын зерттеп-қарауды, 
психикасының бұз^ілу^іның диагностикасын, психикасының бұзылуынан 
(ауруынан) зардап шегуші адамдарды емдеуді, оларға күтім жасауды және 
медициналық-әлеуметтік оңалтуды қамтиды.

2. Осы Кодексте көзделген жағдайларды қоспағанда, психиатриялық көмек 
адам ерікті түрде өтініш жасаған кезде оның жазбаша келісімімен 
көрсетіледі.

3. Кәмелетке толмаған адамға, сондай-ақ, сот әрекетке қабілетсіз деп таныған 
адамға психиатриялық көмек осы Кодексте көзделген тәртіппен олардың 
заңды өкілдерінің келісімімен көрсетіледі.

117-бап. Кәсіптік цызметтің жекелеген турлерін атцаруды шектеу.
1. Азамат психикасының бұзылуы (ауруы) салдарынан уақытша, соңынан 

қайта куәландыру құқығымен кәсіптік қызметтің жекелеген түрлерін, 
сондай-ақ, жоғары қауіп көзіне байланысты жұмысты атқаруға жарамсыз 
деп танылуы мүмкін.
Жарамсыз деп тану тиісті сараптаманы жүзеге асыруға лицензиясы және 
(немесе) аккредиттеу туралы куәлігі бар мамандандырылған психиатриялық 
медициналық ұйымда құрылатын дәрігерлік комиссияның шешімі бой
ынша жүргізіледі. Азамат аталған комиссияның шешіммен келіспеген 
жағдайда, ол жөнінде сотқа шағымдана алады.

2. Кәсіптік қызметтің жекелеген түрлерін, сондай-ақ, жоғары қауіп көзіне 
байланысты жұмысты жүзеге асыруға арналған медициналық 
психиатриялық қарсы айғақтар тізбесін Қазақстан Республикасының 
Үкіметі бекітеді және ол бес жылда кемінде бір рет жинақталған тәжірибе 
мен ғылыми жетістіктер ескеріле отырып, қайта қаралады.

118-бап. Психиатриялыц көмек көрсетілетін азаматтардың цуцыцтары мен 
мудделерін цорғау.

1. Азамат өзіне психиатриялық көмек көрсетілген кезде өзінің құқықтары 
мен заңды мүдделерін қорғау үшін өз таңдауымен өкілді шақыруға құқылы.
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Өкілдікті ресімдеу Қазакстан Республикасының Қылмыстык іс жүргізу 
кодексінде және Қазакстан Республикасының Азаматтык іс жүргізу 
кодексінде белгіленген тәртіппен жүргізіледі.

2. Кәмелетке толмаған адамның немесе сот әрекетке кабілетсіз деп таныған 
адамның психиатриялык көмек көрсетілген кездегі заңды мүдделерін 
корғауды олардың заңды өкілдері жүзеге асырады.

3. Азаматка психиатриялык көмек көрсетілген кезде оның кұкыктары мен 
заңды мүдделерін корғауды адвокат немесе заңды өкіл жүзеге асырады. 
Психиатриялык көмек көрсететін ұйымның әкімшілігі осы Кодекстің 
97-бабы 3-тармағының екінші бөлігінде және 123-бабының 5-тармағында 
көзделген жағдайларды коспағанда, адвокат шакыру мүмкіндігін 
камтамасыз етеді.

119-бап. Психиканың бузылуының (ауруының) диагностикасы жзне оны емдеу.
1. Психиатр-дәрігер психиатриялык көмек көрсетеді.
2. Психиканың бұзылуы (ауруы) диагнозын клиникалык көріністерге, 

зертханалык деректерге, объекгивті мәліметтерге сәйкес психиатр-дәрігер 
кояды. Диагнозды азаматтың коғамда кабылданған моральдык, мәдени, 
саяси және діни кұндылыктармен келіспеуіне не оның психикалык 
денсаулык жағдайына тікелей байланысы жок өзге де себептерге негіздеуге 
болмайды.

3. Психикасының бұзылуынан (ауруынан) зардап шегуші адамға диагноз 
кою және оны емдеу үшін Қазакстан Республикасының денсаулык сактау 
саласындағы заңнамасымен рұксат етілген медициналык кұралдар мен 
әдістер колданылады.

4. Медициналык кұралдар мен әдістер ауруды ауыткулардың сипатына карай 
диагностикалык және емдеу максаттарында ғана колданылады және олар- 
ды адамды жазалау түрінде пайдалануға тыйым салынады.

5. Дәрігер психикасының бұзылуынан (ауруынан) зардап шегуші адамға 
немесе оның заңды өкіліне немесе адвокатка психиканың бұзылуының 
(ауруыныщ) сипаты туралы, емдеу мақсаттары мен әдістері туралы 
акпаратты, сондай-ак, ұсынылатын емдеудің ұзақгығы туралы, ыктимал 
ауруды сезіну, жанама әсерлер туралы және күтілетін нәтижелер туралы 
деректерді беруге міндетті. Берілген ақпарат туралы медициналык 
кұжаттамада жазба жасалады.

6. Осы баптың 7-тармағында көзделген жағдайларды коспағанда, психика- 
сының бұзылуынан (ауруынан) зардап шегуші адамды емдеу оның не- 
месе оның заңды өкілдерінің келісімі алынғаннан кейін жүргізіледі.

7. Психикасының бұзылуынан (ауруынан) зардап шегуші адамның келісімінсіз 
немесе оның заңды өкілінің келісімінсіз емдеу Қазакстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген негіздер бойынша медициналык сипаттағы 
мәжбүрлеу шараларын колданған кезде ғана, сондай-ак осы Кодекстің 
94-бабының 1-тармағында көзделген негіздер бойынша ауруханаға еріксіз 
жатқызған кезде жүргізілуі мүмкін. Ауруханаға шұғыл жатқызылған реттерді 
қоспағанда, мұндай жағдайларда емдеу психиатр-дәрігерлер комиссиясының 
шешімі бойынша жүзеге асырылады.
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8. Осы баптың 7-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, психика- 
сының бұзылуынан (ауруынан) зардап шегуші адамның немесе оның 
заңды өкілінің ұсынылып отырған емдеуден бас тартуға немесе оны 
тоқтатуға құқығы бар.

9. Емделуден бас тартқан адамға не оның заңды өкіліне емдеуді тоқтатудың 
ықтимал зардаптары түсіндірілуге тиіс. Емделуден бас тарту оның ықтимал 
зардаптары туралы мәліметтер көрсетіле отырып, психикасының бұзы- 
луынан (ауруынан) зардап шегуші адамның немесе оның заңды өкілінің 
және психиатр-дәрігердің қолы қойылып, медициналық құжаттамаға 
жазбамен ресімделеді.

120-бап. Психикасының бузылуынан (ауруынан) зардап шегуші адамдардың 
цуцыцтары.

1. Психикасының бұзылуынан (ауруынан) зардап шегуші адамдар Қазақстан 
Республикасының Конституциясында көзделген, азаматтардың барлық 
құқықтары мен бостандықтарына ие болады.
Психикасының бұзылуына (ауруына) байланысты азаматтардың құқықтары 
мен бостандықтарын жүзеге асыруын шектеуге Қазақстан Республикасының 
заңдарында көзделген жағдайларда ғана жол беріледі.

2. Психикасының бұзылуынан (ауруынан) зардап шегуші адамдардың бәрі 
өздеріне психиатриялық көмек көрсетілген кезде:
1) психиатриялық көмекті тұрғылықты жері бойынша, сондай-ақ қажет 

болған жағдайда жүрген жері бойынша алуға;
2) емдеудің кез-келген сатысында медициналық құралдар мен әдістерді 

пайдаланудан, ғылыми зерттеулерден немесе оқу үрдісінен, суретке 
түсіруден, бейне жазудан немесе киноға түсуден бас тартуға;

3) осы Кодекспен реттелетін мәселелер бойынша дәрігерлік комиссияда 
жұмыс істеу үшін психиатриялық көмек көрсетуге қатысатын маманды 
(оның келісімімен) тартуға;

4) егер пациент он сегіз жасқа толмаған болса, жалпы білім беретін 
мектептің немесе интеллектуалдық дамуы бұзылған балаларға арналған 
арнаулы мектептің бағдарламасы бойынша білім алуға;

5) хат-хабар алысуға, посылкалар, бандерольдер, ақша, почта аударым- 
дарын алуға және жіберуге, телефонды пайдалануға, келушілерді 
қабылдауға, мерзімді баспа басылымдарына жазылуға;

6) ең қажетті заттарды ұстауға және сатып алуға, өз киімін пайдалануға 
құқылы.

3. Жіті байқау жасалатын мамандандырылған үлгідегі мемлекеттік пси- 
хиатриялық мекемелерде медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шаралары 
қолданылатын, психикасының бұзылуынан (ауруынан) зардап шегуші 
адамдардың осы баптың 1 және 2-тармақтарында көрсетілген құқықтардан 
басқа:
1) қосымша тамақ сатып алуға;
2) тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемінен тыс меди- 

циналық қызметтер алуға;
3) жеңіл керек-жарақтар, киімдер, аяқ киімдер сатып алуға;
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4) кала аралык телефон байланысын пайдалануға;
5) колма-кол акшаны бакылау шотын пайдалануға кұқығы бар.

Аталған кұкыктарды іске асыру осы кұкыктар берілетін адамның каражаты
есебінен жүзеге асырылады.

121-бап. Психикасының бузылуынан (ауруынан) зардап шегуші адамдарға 
цатысты медициналык сипаттағы мзжбурлеу шаралары.

1. Психикасының бұзылуынан (ауруынан) зардап шегетін, коғамға кауіпті 
әрекеттер жасаған адамдарға катысты медициналык сипаттағы мәжбүрлеу 
шаралары сот шешімі бойынша, Қазакстан Республикасының заңна- 
масында белгіленген негіздер бойынша және тәртіппен колданылады.

2. Медициналык сипатгағы мәжбүрлеу шаралары денсаулық сақтау жүйесінің 
психиатриялык ұйымдарында:
1) амбулаториялык мәжбүрлі байкау және психиатрдың емдеуі;
2) жалпы үлгідегі психиатриялык стационарда мәжбүрлеп емдеу;
3) мамандандырылған үлгідегі психиатриялык стационарда мәжбүрлеп 

емдеу;
4) жіті байқау жасалатын мамандандырылған үлгідегі психиатриялык 

стационарда мәжбүрлеп емдеу түрінде жүзеге асырылады.
3. М едициналык сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану үшін пси- 

хиатриялык стационарға орналастырылған адамдар психиатриялык ста- 
ционарда болған бүкіл кезеңінде еңбекке жарамсыз деп танылады.

4. Жеке және заңды тұлғалардан түсетін акша, оның ішінде зейнетакы 
төлемдері мен мемлекетгік әлеуметтік жәрдемақылар жіті байқау жасалатын 
мамандандырылған үлгідегі мемлекеттік психиатриялык мекеменің (бұдан 
әрі — мекеме) колма-кол акшасын бакылау шотына мекемеде мәжбүрлеп 
емдеуде жаткан психикалык наукастың пайдалануы үшін аударылады.

5. Ақшаны пайдалану тәртібін Қазақстан Республикасыныщ Үкіметі 
айкындайды.

6. Мекеменің колма-кол акшасын бакылау шотының каражатын пайдалану 
жөніндегі есеп пен есептілік, сондай-ак олардың пайдаланылуын бакылау 
Қазакстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

122-бап. Мемлекет кепілдік берген психиатриялык; көмек көрсету жзне 
злеуметтік корғау.

1. Мемлекет:
1) шұғыл және жоспарлы психиатриялык көмекке;
2) психиатриялык сараптамаға, еңбекке уакытша жарамсыздыкты 

айкындауға;
3) психикасының бұзылуынан (ауруынан) зардап шегуші адамдарға, оның 

ішінде оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес — мүгедектерге әлеу- 
меттік-тұрмыстык көмек көрсетуге және еңбекке орналасуына жәрдем- 
десуге кепілдік береді.

2. Психикасының бұзылуынан (ауруынан) зардап шегуші адамдарға 
психиатриялык көмек көрсетуді камтамасыз ету үшін және оларды 
әлеуметтік корғау максатында мемлекет:
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1) психиатриялық көмек көрсетуді ұйымдастырады;
2) психикасының бұзылуынан зардап шегуші кәмелетке толмағандарға, 

оның ішінде оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес — мүгедектерге 
жалпы білім беретін және кәсіптік оқытуды ұйымдастырады;

3) өндірістік-емдеу ұйымдарын, сондай-ақ еңбек терапиясына, мүге- 
дектерді қоса алғанда, психикасының бұзылуынан (ауруынан) зардап 
шегуші адамдарды осы ұйымдарда еңбекке орналастыру үшін жаңа 
мамандықтарға оқытуға арналған еңбек жағдайлары жеңілдетілген 
арнайы өндірістер, цехтар немесе учаскелер құрады.

123-бап. Психиатриялыц кузландыру.
1. Психиатриялық куәландыру зерттеп-қаралатын адамның психикасының 

бұзылуын (ауруын) анықтау, психиатриялық көмек көрсету қажеттігін 
және оның түрлерін айқындау мақсатында, сондай-ақ қорғаншылық, 
еңбекке уақытша жарамсыздықты айқындау туралы мәселені шешу үшін 
жүргізіледі.

2. Психиатриялық куәландыру, сондай-ақ профилактикалық тексеріп-қарау, 
зерттеп-қаралатын адамның өтініші бойынша немесе жазбаша келісімімен 
немесе оның заңды өкілдерінің куәландыру себептері көрсетілген жазба
ша өтініші бойынша, кәмелетке толмаған адамға немесе сот әрекетке 
қабілетсіз деп таныған адамға қатысты — олардың заңды өкілдерінің 
өтініші бойынша немесе жазбаша келісімімен жүргізіледі.
Зерттеп қаралатын адамды психиатриялық куәландырудың деректері мен 
оның психикалық денсаулық жағдайы туралы қорытынды медициналық 
құжаттамада тіркеледі, онда психиатр-дәрігерге көріну себептері мен 
медициналық ұсынымдар да көрсетіледі.

3. Заңды өкілі қарсылық білдірген немесе ол болмаған жағдайда кәмелетке 
толмаған адамды куәландыру қорғаншы және қамқоршы органның шешімі 
бойынша жүргізіледі, оған сотқа шағым жасалуы мүмкін.

4. Осы баптың 5-тармағының 1) тармақшасында көзделген жағдайларды 
қоспағанда, психиатриялық куәландыру жүргізетін дәрігер зерттеп- 
қаралатын адамға және оның заңды өкіліне өзін психиатр ретінде 
таныстыруға міндетті.

5. Зерттеп қаралатын адам психикасының бұзылуы (ауруы) асқынған деп 
жорамалдауға негіз болатын іс-әрекеттер жасаған кезде, оған өзінің 
келісімінсіз немесе заңды өкілінің келісімінсіз психиатриялық куәландыру 
жүргізілуі мүмкін, мұның өзі:
1) оның өзіне және айналасындағыларға тікелей қауіп төндіруіне;
2) оның дәрменсіздігіне, яғни, тиісті күтім болмаған жағдайда негізгі 

тіршілік қажеттерін өз бетінше қанағаттандыруға қабілетсіздігіне;
3) егер адамға психиатриялық көмек көрсетілмей қалдырылатын болса, 

психикалық жай-күйінің нашарлауы салдарынан оның денсаулығына 
елеулі зиян келуіне байланысты туындайды.

6. Егер зерттеп қаралатын адам осы Кодекстің 124-бабының 2-тармағында 
көзделген тәртіппен динамикалық байқауда тұрса, оған оның заңды 
өкілінің келісімінсіз психиатриялық куәландыру жүргізілуі мүмкін.
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7. Әр түрлі психиатриялык сараптамалар мен адамды психиатриялык 
куәландыру Қазакстан Республикасының денсаулык сактау саласындағы 
заңнамасына сәйкес жүргізіледі.

8. Осы баптың 5-тармағында көзделген жағдайларда психиатриялык 
куәландыру туралы шешімді психиатр-дәрігер адамның заңды өкілін 
хабардар ете отырып, кабылдайды.

9. Осы бапгың 6-тармағында көзделген жағдайларды коспағанда, адамды 
өзінің келісімінсіз немесе оның заңды өкілінің келісімінсіз психиатриялык 
куәландыру туралы шешімді мұндай куәландыру үшін осы баптың 
5-тармағында санамаланған негіздердің бар-жоғы туралы мәліметтер 
камтылған өтініш бойынша психиатр-дәрігер кабылдайды.

10. Психиатриялык куәландыруға келісім беру туралы өтінішті психиатриялык 
куәландыруға жататын адамның заңды өкілі, кез келген медициналык 
мамандықгағы дәрігер және өзге де азаматтар беруі мүмкін. Көрінеу 
жалған өтініш беру кылмыстык жауаптылыкка әкеп соғады.

11. Алынған мәліметтер бойынша куәландырылуға жататын адам өзіне не
месе айналасындағыларға тікелей кауіп төндіретін жағдайларда, накты 
адам психиатриялык куәландыруға келісімі туралы ауызша немесе жаз- 
баша өтініш беруі мүмкін. Психиатр-дәрігер психиатриялык куәландыру 
туралы дереу шешім кабылдайды және ол медициналык кұжаттамаға 
жазбамен ресімделеді де кейіннен куәландырылатын адамның заңды 
өкіліне хабарланады.

12. Куәландырылатын адам өзіне немесе айналасындағыларға тікелей кауіп 
төндірмейтін жағдайда психиатриялык куәландыру туралы өтініш жаз- 
баша түрде берілуге, онда мұндай куәландырудың кажеттігін негіздейтін 
толык мәліметтер және ол адамның (не оның заңды өкілінің) психиатр- 
дәрігерге көрінуден бас тартатыны туралы деректер қамтылуға тиіс. 
Психиатр-дәрігер шешім кабылдау үшін кажетті косымша мәліметтер 
сұратуға кұкылы. Психиатр-дәрігер өтініште осы баптың 5-тармағы- 
ның 2 және 3 тармакшаларында көзделген мән-жайлардың жок екенін 
анықгап, психиатриялык куәландырудан жазбаша түрде дәлелді себеппен 
бас тартады.

124-бап. Психикасының бузылуынан (ауруынан) зардап шегуші наукастарды 
динамикалык байкау.

1. Осы баптың 2-тармағында көзделген жағдайларда психикасыныщ 
бұзылуынан (ауруы нан) зардап шегуші адамның немесе оның заңды 
өкілінің келісіміне карамастан динамикалык байкау белгіленуі мүмкін 
және ол психиатр-дәрігердің тұрақгы тексеріп-карауы аркылы адамның 
психикалық денсаулығыныщ жай-күйін байқауды және оған қажетті 
медициналык және әлеуметтік көмек көрсетуді көздейді.

2. Динамикалык байкау психикасының бұзылуы тұракты немесе созылмалы 
болып, ауыр, өзгермейтін сипат алған, аскынған ауру белгілері жиі бола- 
тын адамға белгіленуі мүмкін.

3. Динамикалык байқауды белгілеу қажеттігі және оны тоқтату туралы 
мәселені шешуді амбулаториялык психиатриялык көмек көрсететін
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психиатриялық ұйымның әкімшілігі тағайындайтын психиатр-дәрігерлер 
комиссиясы немесе денсаулық сақтау органы тағайындайтын психиатр- 
дәрігерлер комиссиясы қабылдайды, комиссияда кемінде үш дәрігер 
болады.

4. Психиатр-дәрігерлер комиссиясыныщ дәлелді шешімі медициналық 
құжаттамаға жазбамен ресімделеді. Динамикалық байқауды белгілеу не- 
месе оны тоқтату туралы шешімге осы Кодексте белгіленген тәртіппен 
шағым жасалуы мүмкін.

5. Психикасының бұзылуынан (ауруынан) зардап шегуші адам сауыққан 
немесе оның психикалық жай-күйі айтарлықтай әрі тұрақты жақсарған 
кезде бұрын белгіленген динамикалық байқау тоқтатылады. Динамикалық 
байқау тоқтатылғаннан кейін сол адамның өтініші бойынша немесе 
келісімімен не оның заңды өкілінің өтініші бойынша немесе келісімімен 
психиатриялық көмек консультация және емдеу түрінде көрсетіледі. 
Психикасының бұзылуынан (ауруынан) зардап шегуші адам психикалық 
жай-күйі өзгерген кезде осы Кодекстің 123-бабында көзделген негіздер 
бойынша және тәртіппен өзінің келісімінсіз немесе заңды өкілінің 
келісімінсіз куәландырылуы мүмкін. Мұндай жағдайларда психиатр- 
дәрігерлер комиссиясының шешімі бойынша психикасы бұзылған 
(ауырған) науқастарға динамикалық байқау қайта жалғастырылуы мүмкін.

125-бап. Психиатриялыц стационарға жатцызу.
1. Адамның психикасының бұзылуы (ауруы) және психиатр-дәрігердің оған 

зерттеп-қарау жүргізу немесе оны стационар жағдайында емдеу қажеттігі 
туралы шешімі не сот ұйғарымы оны психиатриялық стационарға жатқызу 
үшін негіз болып табылады.

2. Психиатриялық стационарға жатқызу Қазақстан Республикасыныщ 
денсаулық сақтау саласындағы заңнамасында белгіленген тәртіппен сот- 
психиатриялық сараптама жүргізу қажеттігімен байланысты болуы мүмкін.

3. Осы Кодекстің 94-бабында көзделген жағдайларды қоспағанда, адамды 
психиатриялық стационарға жатқызу оның өтініші бойынша немесе оның 
жазбаша келісімімен ерікті түрде жүзеге асырылады.

4. Кәмелетке толмаған адам психиатриялық стационарға ата-анасының не- 
месе өзге де заңды өкілінің жазбаша келісімімен жатқызылады.

5. Сот әрекетке қабілетсіз деп таныған адам психиатриялық стационарға 
оның заңды өкілінің өтініші бойынша немесе жазбаша келісімімен 
жатқызылады.

6. Заңды өкілі қарсы болған немесе заңды өкілі болмаған жағдайда кәмелетке 
толмаған адамды психиатриялық стационарға жатқызу қорғаншы және 
қамқоршы органның шешімі бойынша жүзеге асырылады, ол туралы сотқа 
шағым жасалуы мүмкін.

7. Адамды ауруханаға жатқызуға алынған келісім медициналық құжаттамаға 
жазбамен ресімделеді, оған сол адам немесе оның заңды өкілі және 
психиатр-дәрігер қол қояды.

8. Адамның психиатриялық стационарда еріксіз түрде ұсталуы оны ауруханаға 
жатқызу жөніндегі негіздер сақталатын уақыт ішінде ғана жалғастырылады.
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9. Психиатриялык стационарға еріксіз түрде жаткызылған адам алғашқы 
алты ай ішінде оның ауруханада жату мерзімін ұзарту туралы мәселені 
шешу үшін психиатриялык ұйымның психиатр-дәрігерлер комиссиясының 
кемінде айына бір рет куәландыруына жатады. Ауруханада жату мерзімін 
алты айдан астам уакытка ұзарту Қазакстан Республикасының денсаулык 
сактау саласындағы заңнамасында белгіленген тәртіппен психиатр- 
дәрігерлер комиссиясының өтініші негізінде сот шешімі бойынша 
жүргізіледі.

10. Ауруханаға еріксіз түрде жаткызылған адамды кезектен тыс куәландыру 
пациенттің өзінің немесе оның заңды өкілінің, адвокаттың калауы бой- 
ынша жүргізілуі мүмкін.

Осы Кодекстің 94-бабының 1-тармағында көзделген негіздер бойынша 
психиатриялык стационарға жатқызылған адам ауруханаға жатқызылған 
кезден бастап кырык сегіз сағат ішінде ауруханаға жаткызудың негізді- 
лігі туралы шешім кабылдаған психиатриялык ұйымның психиатр- 
дәрігерлер комиссиясының міндетті түрде куәландыруына жатады. 
Ауруханаға жатқызу негізсіз деп танылып, жаткызылған адам психиат
риялык стационарда калғысы келмеген жағдайларда, ол дереу шығары- 
луға тиіс.

11. Ауруханаға еріксіз түрде жатқызуға келіспеген жағдайда, психикасының 
бұзылуынан (ауруынан) зардап шегуші адам немесе оның заңды өкілі 
сотка жүгінуге кұкылы.

126-бап. Заңды өкілдерінің өтініші бойынша немесе олардың келісімімен 
психиатриялык стационарға орналастырылған кзмелетке толмаған адамды 
немесе сот зрекетке кабілетсіз деп таныған адамды кузландыру.

1. Заңды өкілдерінің өтініші бойынша немесе олардың жазбаша келісімімен 
психиатриялык стационарға орналастырылған кәмелетке толмаған адам 
немесе сот әрекетке кабілетсіз деп таныған адам осы Кодекстің 123-ба- 
бында көзделген тәртіппен психиатриялык ұйымның психиатр-дәрігерлер 
комиссиясының міндетті түрде куәландыруына жатады.

2. Кәмелетке толмаған адам немесе сот әрекетке кабілетсіз деп таныған адам 
ауруханада жату мерзімін ұзарту туралы мәселені шешу үшін алғашқы 
алты ай ішінде кемінде айына бір рет психиатр-дәрігерлер комиссиясының 
куәландыруына жатады. Ауруханада жату мерзімін алты айдан астам 
уакытқа ұзарту туралы шешім Қазакстан Республикасының денсаулык 
сактау саласындағы заңнамасында белгіленген тәртіппен психиатр- 
дәрігерлер комиссиясының өтініші негізінде сот шешімі бойынша 
шығарылады.

3. Психиатр-дәрігерлер комиссиясы немесе психиатриялык стационардың 
әкімшілігі кәмелетке толмаған адамның немесе сот әрекетке кабілетсіз 
деп таныған адамның заңды өкілдері оларды ауруханаға жатқызу кезінде 
киянат жасауға жол берілгенін аныктаған жағдайда психиатриялык 
стационардың әкімшілігі бұл туралы камқорлыкка алынған адамның 
тұрғылыкты жері бойынша корғаншы және камкоршы органға хабар- 
лайды.
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127-бап. Психиатриялыц көмек көрсету кезінде цауіпсіздікті цамтамасыз 
ету шаралары.

1. Стационарлық психиатриялық көмекті, ауруханаға жатқызылған адам 
мен басқа да адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін неғұрлым аз 
шектеулі жағдайларда, медицина персоналы оның құқықтары мен заңды 
мүдделерін сақтай отырып, жүзеге асырады.

2. Ауруханаға еріксіз жатқызылып, психиатриялық стационарда болған 
кезінде ауруханаға жатқызылған адамға күш қолданып, қысым жасау және 
оны оқшаулау шаралары, психиатр-дәрігердің пікірінше, оның өзіне не
месе басқа адамдарға тікелей қауіп төндіретін іс-әрекетін өзге әдістермен 
тыю мүмкін болмаған кезде қолданылады және ол медицина персоналының 
тұрақты бақылауымен жүзеге асырылады. Күш қолданып, қысым жасау 
немесе оқшаулау шараларының түрлері мен қолданылу уақыты туралы 
медициналық құжаттамада жазба жасалып, оның заңды өкіліне хабарла- 
нады.

3. Құқық қорғау органдарының қызметкерлері медицина қызметкерлеріне 
еріксіз куәландыруды, еріксіз ауруханаға жатқызуды жүзеге асырған кез
де жәрдемдесуге, ауруханаға жатқызылатын адамды тексеріп-қарау 
мақсатында оның қасына бару үшін, сондай-ақ ауруханаға жатқызылған 
адам (ауруханаға жатқызылуға тиіс адам) тарапынан айналасындағылардың 
өмірі мен денсаулығына қауіп төнетін жағдайларда қауіпсіз жағдайларды 
қамтамасыз етуге міндетті.

128-бап. Психиатриялыц стационардан шығару.
1. Психиатриялық стационардан шығару пациент сауыққан немесе оның 

психикалық жай-күйі стационарда одан әрі емдеуді қажет етпейтіндей 
жақсарғаннан кейін, сондай-ақ стационарға орналастыру үшін негіз болған 
зерттеп-қарау немесе сараптама аяқталғаннан кейін жүргізіледі.

2. Психиатриялық стационарда өз еркімен жатқан пациент одан өзінің жеке 
өтініші, оның заңды өкілінің өтініші бойынша немесе оны емдеуші 
дәрігердің шешімі бойынша шығарылады.

3. Психиатриялық стационарға еріксіз түрде жатқызылған пациентті одан 
шығару психиатр-дәрігерлер комиссиясының қорытындысы бойынша 
жүргізіледі.

4. Соттың ұйғарымы бойынша медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шара- 
лары қолданылған пациенттің шығарылуы сот ұйғарымы бойынша ғана 
жүзеге асырылады.

5. Психиатриялық стационарға өз еркімен орналастырылған пациентті, егер 
психиатриялық ұйымныщ психиатр-дәрігерлер комиссиясы оны осы 
Кодекстің 94-бабының 1-тармағында көзделгендей ауруханаға еріксіз 
түрде жатқызу негіздерін анықтайтын болса, одан шығарудан бас тарты- 
луы мүмкін. Мұндай жағдайда оның психиатриялық стационарда болуы, 
ауруханада жату мерзімін ұзарту және стационардан шығарылуы туралы 
мәселелер 125-баптың 8-10-тармақтарында және осы баптың 3-тармағында 
белгіленген тәртіппен шешіледі.
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129-бап. Адамдарды психоневрологиялык уйымдарға орналастыру ушін негіздер.
1. Психикасының бұзылуынан (ауруынан) зардап шегуші адамды 

психоневрологиялык ұйымға орналастыру үшін туыстарының не оның 
заңды өкілінің өтініші және психиатр-дәрігер катысатын дәрігерлік 
комиссияның корытындысы, кәмелетке толмаған адамға — психоло- 
гиялык-медициналык-педагогикалык консультацияның корытындысы, 
сот әрекетке қабілетсіз деп таныған адамға психиатр-дәрігердің 
катысуымен дәрігерлік комиссия берген корытындының негізінде 
кабылданған корғаншы және камкоршы органның шешімі негіз болып 
табылады.
Қорытындыда адамның психикасының оны әлеуметтік камсыздандыруға 
арналған мамандан дырылмаған ұйымда болу мүмкіндігінен айыратын- 
дай болып бұзылғаны (ауруы) туралы, ал адамның әрекетке қабі- 
леттілігіне катысты — сот алдында оны әрекетке кабілетсіз деп тану 
туралы мәселе коюға негіздің жоктығы туралы мәліметтер де куәлан- 
дырылуға тиіс.

2. Қорғаншы және камкоршы органдар психоневрологиялык ұйымға орна- 
ластырылатын адамдардың мүліктік мүдделерін корғау үшін шаралар 
колдануға міндетті.

3. Кәмелетке толмаған адамды арнайы оқыгу мақсатымен психоневрологиялык 
ұйымға жіберу үшін адамның психикасының бұзылуы (ауруы) негіз болып 
табылады. Ол ата-анасыныщ не оның заңды өкілінщ өтініші және 
республикалык, облыстык немесе калалык психологиялык-медициналык- 
педагогикалык консультациялар корытындысының негізінде жіберіледі. 
Қорытындыда кәмелетке толмаған адамды интеллектуалдык дамуы 
бұзылған балаларға арналған арнаулы мектеп жағдайында окыгу кажеттігі 
туралы мәліметтер камтылуға тиіс.

4. Психиатр-дәрігер, психологиялык-медициналык-педагогикалык консуль
тация катыскан дәрігерлік комиссияның мамандандырылған психо- 
неврологиялык ұйымда тұруға, не окуға медициналык айғактардың жок- 
тығы туралы корытындысы психикасының бұзылуынан (ауруынан) зардап 
шегуші адамды психоневрологиялык ұйымнан немесе арнайы окытатын 
мектептен жалпы үлгідегі осындай ұйымға ауыстыру үшін негіз болып 
табылады.

5. Психоневрологиялык ұйымнан немесе арнайы окытатын мектептен 
шығару:
1) психикасының бұзылуынан (ауруынан) зардап шегуші адамның жеке 

өтініші бойынша, психиатр-дәрігер катыскан дәрігерлік комиссияның 
денсаулык жағдайы бойынша бұл адамның жеке тұра алатыны туралы 
корытындысы болған кезде;

2) шығарылатын кәмелетке толмаған адамға не сот әрекетке кабілетсіз 
деп таныған адамға күтім-жасауды жүзеге асыруға міндеттенетін ата- 
анасының, өзге де туыстарының немесе заңды өкілінің өтініші бойын- 
ша жүргізіледі.
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21-тарау. Алкоголизммен, нашақорлықпен жэне уытқұмарлықпен ауыратын- 
дарға медициналық-элеуметтік көмек көрсету.

130-бап. Алкоголизммен, нашацорлыцпен жзне уытцумарлыцпен ауыратын- 
дарға медициналыц көмек көрсетуді уйымдастыру.

1. Мемлекет алкоголизмнің, нашақорлықтың және уытқұмарлықтың алдын 
алу және оларды емдеу жөніндегі шаралар жүйесін қамтамасыз етеді.

2. Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шаралары қылмыс жасаған, алкого- 
лизмнен немесе нашақорлықтан не уытқұмарлықтан емделуге мұқтаж деп 
танылған адамдарға қатысты, сондай-ақ, әкімшілік құқық бұзушылық 
жасаған және созылмалы алкоголизммен, нашақорлықпен немесе 
уытқұмарлықпен ауырады деп танылған және ерікті түрде емделуден 
жалтарған адамдарға сот шешімі бойынша қолданылады.

131-бап. Алкоголизммен, нашацорлыцпен жзне уытцумарлыцпен ауыратын 
жзне медициналыц-злеуметтік оңалтуға муцтаж адамдардың медициналыц 
уйымдарға өтініш жасауы.

1. Алкоголизммен, нашақорлықпен және уытқұмарлықпен ауыратын адам- 
дар наркологиялық көмек көрсететін медициналық ұйымдарға 
медициналық көмек сұрап өтініш жасаған жағдайда, оларды медициналық- 
әлеуметтік оңалту ерікті түрде жүргізіледі және пациенттің қалауы бой- 
ынша — жасырын түрде жүзеге асырылуы мүмкін.

2. Алкоголизммен, нашақорлықпен және уытқұмарлықпен ауыратын 
кәмелетке толмаған адамды, сондай-ақ нашақорлықпен ауыратын, сот 
әрекетке қабілетсіз деп таныған адамды медициналық-әлеуметтік оңалту 
олардың заңды өкілдерінің келісімімен жүргізіледі.

132-бап. Адамды алкоголизммен, нашацорлыцпен жзне уытцумарлыцпен ауыра
ды деп тану тзртібі.

1. Адамды алкоголизммен, нашақорлықпен және уытқұмарлықпен ауырады 
деп тануды уәкілетті орган белгілеген тәртіппен тиісті медициналық 
куәландырудан кейін мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдары жүзеге 
асырады.

2. Алкоголизммен, нашақорлықпен және уытқұмарлықпен ауырады деп 
танылған адам мұнымен келіспеген жағдайда, оның мұндай шешімге 
жоғары тұрған денсаулық сақтауды басқару органына және (немесе) сотқа 
шағым жасауына болады.

133-бап. Алкоголизммен, нашацорлыцпен жзне уытцумарлыцпен ауыратын 
адамдардың цуцыцтары.

1. Алкоголизммен, нашақорлықпен және уытқұмарлықпен ауыратын 
адамдардың:
1) білікті медициналық көмек алуға;
2) наркологиялық ұйымды таңдауға;
3) өз құқықтары, өздерінің наркологиялық сырқатқа шалдығуының си- 

паты, емдеу мен медициналық-әлеуметтік оңалтудың қолданылатын 
әдістері туралы ақпарат алуға;

4) медициналық-әлеуметтік оңалтуды тұрғылықты жері бойынша, сондай- 
ақ қажет болған жағдайда — жүрген жері бойынша өткізуге құқығы бар.
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2. Нашакорлыкпен ауыратын наукастың немесе оның заңды өкілінің 
ұсынылатын медициналык-әлеуметтік оңалтудың кез келген сатысында 
одан бас тартуға кұкығы бар.

3. Медициналык-әлеуметтік оңалтудан бас тарткан адамға не оның заңды 
өкіліне медициналык-әлеуметтік оңалтудан бас тартудың ықгимал зар- 
даптары түсіндірілуге тиіс. Медициналык-әлеуметтік оңалтудан бас тар
ту, оның ықтимал зардаптары туралы мәліметтер көрсетіле отырып, 
медициналык кұжаттамаға жазбамен ресімделеді, оған нашакорлыкпен 
ауыратын адамның немесе оның заңды өкілінің және психиатр-нарколог 
дәрігердің колы койылады.

4. Қазакстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларды 
коспағанда, нашакорлыкпен ауыратын адамдардың кұкыктары мен 
бостандықтарын нашақорлық диагнозының болуы, наркологиялық ұйымда 
динамикалык байкауда тұру фактісі негізінде ғана шектеуге жол берілмейді.

134-бап. Алкоголизммен, нашакорлыкпен жзне уытқумарлыкпен ауыратын 
адамдарды есепке алу жзне байкау.

Алкоголизммен, нашақорлықпен және уытқұмарлықпен ауырады деп 
танылған адамдар тұрғылыкты жері бойынша денсаулык сактау ұйымдарында 
есепке тұруға және байқауға алынуға жатады және оларда уәкілетті орган 
белгілейтін тәртіппен демеп емдеуден өтеді.

32-тарау. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласындағы 
заңнамасын бұзғаны үшін жауаптылық және осы кодексті қолданысқа енгізу тәртібі.

185-бап. Қазакстан Республикасының денсаулык сактау саласындағы 
заңнамасын бузғаны ушін жауаптылыщ.

Қазакстан Республикасының денсаулык сактау саласындағы заңнамасын 
бұзу Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауаптылыққа әкеп соғады.

186-бап. Осы Кодексті колданыска енгізу тзртібі.
1. Осы Кодекс колданыска енгізілген күннен бастап он екі ай өткен соң 

қолданысқа енгізілетін 159-бабыныщ 2-тармағыныщ 8), 10), 11) 
тармақшаларын және 13-тармағын қоспағанда, осы Кодекс алғашқы 
ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң колданыска 
енгізіледі.

2. Қазакстан Республикасының мына заңдарының күші жойылды деп та- 
нылсын:
1) «АҚТҚ инфекциясының және ЖҚТБ-ның алдын алу мен емдеу тура

лы» 1994 ж. 5 казандағы Қазакстан Республикасының Заңы (Қазакстан 
Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1994 ж., № 16—17, 
212-кұжат; Қазакстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1999 ж., 
№ 23, 921-кұжат; 2004 ж., № 23, 142-кұжат; 2006 ж., № 15, 93-кұжат; 
2007 ж., № 5—6, 40-кұжат; № 9, 67-кұжат);

2) «Психиатриялык жәрдем және оны көрсеткен кезде азаматтардың 
кұкыктарына берілетін кепілдіктер туралы» 1997 ж. 16 сәуірдегі Қа- 
зақстан Республикасының Заңы (Қазақстан Республикасы Парла- 
ментінің Жаршысы, 1997 ж., № 8, 86-кұжат; 2001 ж., № 17—18, 245-кұ- 
жат; 2004 ж., № 23, 142-кұжат);
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3) «Туберкулездің жұқпалы түрімен ауыратын азаматтарды мәжбүрлеп 
емдеу туралы» 1999 ж. 10 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының 
Заңы (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1999 ж., 
№ 24, 1071-құжат; 2006 ж., № 15, 92-құжат; 2007 ж., № 5—6, 40-құжат);

4) «Нашақорлықпен ауыратын адамдарды медициналық-әлеуметтік оңалту 
туралы» 2002 ж. 27 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы 
(Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2002 ж., № 10, 
104-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат);

5) «Темекі шегушіліктің алдын алу және оны шектеу туралы» 2002 ж. 
10 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы (Қазақстан Республи
касы Парламентінің Жаршысы, 2002 ж., № 15, 149-құжат; 2006 ж., 
№ 23, 141-құжат; 2007 ж., № 12, 88-құжат);

6) «Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы туралы» 
2002 ж. 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы (Қазақстан 
Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2002 ж., № 21, 176-құжат; 
2004 ж., № 23, 142-құжат; 2005 ж., № 7—8, 23-құжат; 2006 ж., № 3, 
22-құжат; № 15, 92-құжат; 2007 ж., № 19, 147-құжат; № 20, 152-құжат; 
2008 ж., № 21, 97-құжат);

7) «Денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2003 ж. 4 маусымдағы Қазақстан 
Республикасының Заңы (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жар
шысы, 2003 ж., № 11, 70-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 3,
22-құжат; № 15, 92-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; 
№ 9, 67-құжат; № 10, 69-құжат; № 19, 147-құжат; № 20, 152-құжат; 
2008 ж., № 23, 124-құжат);

8) «Дәрілік заттар туралы» 2004 ж. 13 қаңтардағы Қазақстан Респуб- 
ликасының Заңы (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 
2004 ж., № 2, 8-құжат; № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 15, 
92-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 19, 147-құжат; 
№ 20, 152-құжат; 2008 ж., № 21, 97-құжат);

9) «Азаматтардың ұрпақты болу құқықтары және оларды жүзеге асыру 
кепілдіктері туралы» 2004 ж. 16 маусымдағы Қазақстан Республикасы- 
ның Заңы (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2004 ж., 
№ 13, 73-құжат; 2006 ж., № 15, 92-құжат; 2007 ж., № 20, 152-құжат);

10) «Қан мен оның компоненттерінщ донорлығы туралы» 2005 ж. 
28 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңы (Қазақстан Респу
бликасы Парламентінің Жаршысы, 2005 ж., № 12, 45-құжат);

11) «Азаматтардың денсаулығын сақтау туралы» 2006 ж. 7 шілдедегі Қа- 
зақстан Республикасыныщ Заңы (Қазақстан Республикасы Пар- 
ламентінің Жаршысы, 2006 ж., № 14, 91-құжат; 2007 ж., № 2, 14-құжат).

Қазақстан Республикасының Президенті Н. Назарбаев.
Астана, Ақорда, 2009 ж. қыркүйектің 18-і.

№ 193-ГѴ ҚРЗ
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ШҰҒЫЛ ПСИХИКАЛЫҚ БҰЗЫ ЛЫ СТАР  
КЕЗІНДЕГІ Д Ә РІГЕР ТӘСІЛІ

Психиатриялық стационарға еріксіз түрде госпитализациялау 
негіздері (шұғыл госпитализация)

Абсолютті көрсеткіштер, яғни, наукас өзіне және айналысындағы адамдар 
үшін кауіпгі болғанда жүзеге асырылады. Туыстарының, камкоршысының не- 
месе баска да адамдардың келісімінсіз жүргізілуі мүмкін.

Көрсеткіштер:
• дисфориялар, галлюцинациялар, сандырактар, сана бұзылыстары және 

тағы баска жағдайлардың нәтижесінде агрессиялы әрекеттер мен психо- 
моторлы козу;

• айналасындағы адамдарға агрессиялы қатынас және қоғамға қауіпті 
сипаттағы сандырактык идеялар;

• суицидальды үрдіспен жүретін депрессивті синдром;
• коғамдык тәртіп бұзушылыкпен немесе агрессивті әрекеттермен көрінетін 

маниакальды синдром
• сана бұзылысының барлык синдромдары
• психопатия, олигофрения және органикалык синдром декомпенсациясы 

кезіндегі агрессивті әрекеттермен көрінетін психомоторлы козу

Соматикалық стационардағы науқаста психикалық бұзылыстар 
пайда болған жағдайдағы дәрігер тәсілі

Психикалык аурулардың негізгі себептері.
1. Соматикалык ауру психикалык бұзылыстармен аскынса. Мысалы, не- 

фриттен зардап шегетін наукас жағдайының сананың есеңгіреу күйімен 
аскынуы; жүрек дертімен сыркат наукаста кардиофобиялык синдромның 
пайда болуы.

2. Соматикалык ауру өз бетінше психикалык бұзылыс тудыруға түрткі бол- 
са, мысалы, аяктың сынуы алкогольдік делирий тудыруы мүмкін.

3. Психикалык наукас адамда соматикалык ауру пайда болса, мысалы, эпи- 
лепсиямен және асказан ойык жарасымен ауыратын наукаста дисфория, 
сана карауытуы пайда болуы мүмкін.

Бузылыстың негізгі формалары.
1. Арнайы емес формалары: астениялык синдром, фобиялар, ипохондриялык 

синдром, истериялык реакциялар, жеңіл депрессивті жағдайлар.
2. Сананың кыска мерзімдік бұзылыстары (2—3 тәулік): есеңгіреу, делирий, 

карауыту жағдайы, аментативті шатасу, психомоторлы козудың әр түрлі 
көріністері.

3. Созылыңкы психоздар: сананың ұзак мерзімді бұзылыстары, галлюцина- 
циялы-параноидты жағдайлар, айқын депрессиялар.
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Көмекті уйымдастыру.
1. Психотикалық емес жағдайлар шұғыл көмекті және психиатриялық 

ауруханаға ауыстыруды қажет етпейді. Орнында емделеді, психо- 
терапиялық әңгімелесу, тыныштандыратын заттар — бром, валериа
на; ұйықтатын дәрілер, транквилизаторлар — триоксазин, элениум, 
седуксен тағайындалады. Мүмкіндігінше, психиатр кеңесі өткізілгені 
дұрыс.

2. Жедел қысқа мерзімді психоздар: шұғыл көмекті қажет етеді, бірақ 
психиатриялық ауруханаға ауыстыруды қажет етпейді, орнында емделеді: 
негізгі дерттің белсенді терапиясы, синдромальды ем.

3. Созылыңқы психоздар: психиатриялық ауруханаға ауыстыруды және 
тасымалдауды қажет етеді. Ауыстырғанға дейін:
а) науқастың айналасындағыларға қауіпсіздігін қамтамасыз ету, науқасты 

палатасынан ауыстыру, науқасты бірінші қабатқа ауыстыру, терезені 
қоршау, қауіпті заттарды жою және т.б.;

б) персоналдың, науқастың туыстарының көмегімен тәуліктік бақылауды 
ұйымдастыру;

в) персонал көмегімен тәуліктік бақылауды ұйымдастыру және сонымен 
бірге психикалық бұзылыстардың мүмкін болатын соматикалық 
себептерінің белсенді терапиясын жүргізу;

г) фиксация, иммобилизация және медикаментозды басуды ұйымдастыру;
д) психиатр кеңесін және психиатриялық стационарға тасымалдауды 

ұйымдастыру.

Қозған науқасты ұстап тұру ережелері
Негізгі міндеттері: науқас пен айналасындағылардыщ қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету, медикаментозды тыныштандыру.
Дәрігер әрекеті қозу сипатын диагностикалау, оның пайда болу себептерін 

анықтаудан, көмек көрсетуге қолайлы жағдай жасау, артық адамдарды шығару, 
мазасыздық пен абдырау жағдайын болдырмау, ұстап тұруға адамдарды баулу, 
қауіпті заттарды жою, есік-терезелерді бақылауға қою сияқты әрекеттерден 
басталады.

• Ең алдымен, дәрігер науқаспен қарым-қатынасқа түсуге тырысады, ты- 
ныштандырады. Дәрігер науқастың қырынан жақындап, өзінің қолын 
науқастың білегіне қойып, оны отырғызуға тырысады. Байсалды әңгімелесу 
қозу жағдайын төмендетеді.

• Егер бұл мүмкін болмаса, бірнеше адам науқастың жан-жағынан (ең 
дұрысы бүйірінен және артынан) келіп, қолынан ұстап, төсекке жатқызу 
керек. Егер науқас қаруланған болса, онда соққыны жеңілдету үшін 
жамылғы, жаялықпен жақындап, науқас үстіне жабуға тырысады.

• Төсекте иығынан, балтырынан ұстап тұрады, ал басын маңдайынан сүлгі 
арқылы ұстайды. Аяғына, ішіне, кеудесіне отыруға болмайды. Егер өте 
қатты қозу жағдайында болса, сүлгі, жаялықты қолдану арқылы күштеп 
иммобилизациялайды («науқасты фиксациялау»).
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Науқастарды тасымалдауды ұйымдастыру
Тасымалдауға дайындау

Наукасты ұстап тұру, күштеп иммобилизациялау, медикаментозды тыныш- 
тандыру.

1. Қауіпті құралдарды (пышак және т.б.) жою үшін жеке затгарын карап шығу.
2. Транспорт және ілесіп жүретін адамдарды дайындау.
3. Психиатриялык ауруханаға науқас дертінің көріністері мен уакытын және 

дамуының мүмкін себептерін көрсете отырып жолдаманы рәсімдеу.
Тасымалдау келесі кағидалардың сакталуымен жургізілуі тиіс.
1. Жеке транспортпен іске асырылады: жеке автокөлік, жеке купе-вагон.
2. Медицина кызметкерімен және туыстарымен бірге жүзеге асырылады.
3. Сактык шаралары:

а) кашуды;
б) өзін-өзі закымдауды;
в) айналасындағыларға бағытталған агрессияны болдырмау.

4. Наукастың тек психикалык күйін ғана емес, соматикалык жағдайын да 
бакылауда ұстау керек.

Тасыімалдауға карсы кѳрсеткіштер: ауыр терапиялык, хирургиялык және 
неврологиялык аурулар.

Тамақтан бас тарту және онымен күресу әдістері
Тамактан бас тарту себептері:
• ауыр астениялык, апато-абулиялык және баска да жағдайлар кезіндегі 

тағамға тәбеттің төмендеуі;
• дене салмағын азайтуға бағытталған аса бағалы идеялар;
• иіс сезу, дәм сезу және есту галлюцинациялары (мысалы, тамақгануға 

тыйым салатын дауыстар);
• уландыру немесе кінәлау сандырактык идеялары;
• суицидальды үрдісті депрессиялар;
• ступорлык жағдай;
• ұзакка созылған сана бұзылысы.

Куресу здістері бас тартудың себептерімен атщталады:
1. Әуестігінің төмендеуі мен аса бағалы идеялар болған жағдайда: жүдеу, 

ауыздағы ащы дәм, аскорбин кышкылы, ащы тағам, 4—8 Б инсулин, 
уәделесулер, үлгі көрсету.

2. Галлюцинациялар мен сандырактык идеялар орын алғанда: медицина 
қызметкерлерінің мәжбүрлеп тамақтандыруы, науқастың өзі сенетін 
адамының тамактандыруы, үй тағамымен тамактандыру.

3. Ступорлык жағдай кезінде: амитал-кофеинді тежелуді басу үшін — тері 
астына 20% 1—2 мл кофеин ерітіндісі; 5 мин кейін көктамырға (баяу) 
5—10% 5—10 мл амитал-натрий ерітіндісі. Тежелуді басу әсері 15—30 мин 
созылады.

4. Тамактан толык бас тарткан жағдайда 3 кун сайын тәулігіне 1 рет зонд 
аркылы жасанды тамактандыру.
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Депрессиялық жағдайдағы науқастарға күтім мен бақылау үйымдастыру.
• Депрессиялық жағдайдағы науқастар психиатриялық стационарда емдеуді 

қажет етеді және міндетті түрде ауыстырылуы тиіс.
• Психиатриялық ауруханаға ауыстырылып, тасымалданғанға дейін науқасты 

қатаң бақылауға алу керек, себебі қашып кету және өзіне-өзі қол жұмсау 
қаупі болады.

• Стационарда үнемі оның жанында асханаға, дәретханаға алып баратын, 
арқан, шеге, шыны сынықтары, шанышқы, қасық жасырып қоймас үшін 
төсек-орны мен киімін тексеретін бақылаушы (пост) болуы керек.

• Дәрілерді ұнтақ түрінде медбикенің бақылауымен қабылдауы қажет және 
одан кейін ауыз қуысын қарау керек.

• Персоналдан таңертеңгі уақытта және таң алдында аса қырағылық талап етіледі.
• Бұл науқастар күтіну дағдыларын жоғалтуы мүмкін (жуынбайды, ұйық- 

тамайды, тәбеті жоғалады, тамақтан бас тартады, іш қатулар болады 
және т.б.), оларға жуынуға, киінуге, ауыз қуысының тазалығын сақтауға, 
үлкен дәретін қадағалауға көмек қажет. Гш айдайтын заттар беру керек: 
рауғаш, итжүзім. Егер бұлар көмектеспесе, тазалау клизмасын жүргізеді. 
Тамақтануын қадағалау қажет.

• Науқастарға жамылғыны басына дейін бүркеуіне рұқсат етуге болмайды, 
олар әрқашан персоналдың көз алдында болуы керек; қайда болса да 
олардан бір секундқа да көз айырмау керек. Егер науқас суицидальды 
әрекетке барған жағдай орын алса, оған шұғыл көмек көрсету қажет: жіптен 
шешіп алу, жасанды тыныс алдыруға тырысу, қан кетуді тоқтату және т.б.

Ступорлық жағдайдағы науқастарға күтім мен бақылауды ұйымдастыру
Персонал міндетті:
• науқас туалетін жүргізуге: жуындыру, ауыз қуысын тазалауға;
• науқастың қажетті тағам мөлшерін қабылдауын қадағалау, қажет болған 

жағдайда науқастардың салмағын өлшеп тұру, қолдан тамақтандыру, тағам 
жұмсақ, ыстық емес, құнарлы, дәрумендерге бай болуы керек.

• физиологиялық бөлінділерін қадағалау: дәретсауытты уақытында беруді 
науқастарға ескерту, ластанған жағдайда төсекті ауыстыру, жуу;

• ойылулармен күресу, төсек-орны мен терісінің жағдайын бақылап отыру, 
резеңке дөңгелектер қою, терісін камфор спиртімен сүрту;

• науқастың төсектегі қалпын бірнеше рет ауыстыру арқылы пневмониямен 
күресу;

• науқастың қозуын бақылау.

Әлсіреген науқастарға күтім мен бақылауды ұйымдастыру
Персонал міндетті:
• науқастың туалетін жүргізуге: жуындыру, ауыз қуысын тазалауға;
• науқас қажетті тағам мөлшерін қабылдауын қадағалауға, қажет болған 

жағдайда науқастарды өлшеп тұруға, қолдан тамақтандыруға, тағам жұмсақ, 
ыстық емес, құнарлы, дәрумендерге бай болуы керек.
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физиологиялык бөлінділерін кадағалау: дәретсауытты уакытында беруді 
наукастарға ескерту, ластанған жағдайда төсекті ауыстыру, жуу;

• ойылулармен күресу, төсек-орны мен терісінің жағдайын бакылап отыру, 
резеңке дөңгелектер кою, терісін камфор спиртімен сүрту;

• науқастың төсекгегі калпын бірнеше рет ауыстыру аркылы пневмониямен 
күресу;
наукастың козуын бакылау.

/■
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СТУДЕНТТЕРДІҢ ПСИХИАТРИЯЛЫҚ  
СТАЦИОНАРДАҒЫ ЖҰМЫСЫ

Психиатриялық клиникаға келген студенттердің бір бөлігі үш қиындықпен 
кездеседі.

Біріншіден, психиатриялық бөлімдегі жұмысқа психикалық бейімделу 
қиындығы.

Екіншіден, кейбір студенттер психиатриялық стационардағы тәртіп ережелерін 
баяу игереді. Бұл кейде әлеуметтік қауіпті науқастардың қашып шығуына, 
науқастарда агрессия тудыруға алып келеді және т.с.с.

Үшіншіден, кейбір студенттер психикалық науқастармен қарым-қатынас 
жасау дағдыларын игеруде үлкен қиындықтар сезінеді.

Студенттердің психикалық адаптациясы
Психиатриялық клиникаға келген студенттердің бірқатарында психикалық 

кернеліс күйі дамиды («психикалық стресс»). Бұл күй үш бұзылыспен көрінеді: 
біріншіден, теріс эмоционалды күйзелістермен — кернеліс, жоғары үрей- 
шілдікпен, сескенгіштікпен, қорқыныш сезімімен; екіншіден, оқу материалын 
игерудегі қиындықтармен — белсенді зейін бұзылады, есте сақтау қабілеті 
төмендейді, дағдыларды игеру нашарлайды; үшіншіден, өзін сезінуі нашарлай- 
ды, ұйқы, тәбет бұзылады. Мұндай күй 2—3 күнге созылып, біртіндеп басыла- 
ды. Кейбір студенттерде бұл күй қандай да бір дәрежеде бүкіл цикл бойында 
сақталады.

Психикалық кернеліс күйінің алдын алу, студенттер адаптациясын жылдам- 
дату кафедраның басты міндеті болып табылады. Бұл бірқатар жағдайларға 
байланысты. Біріншіден, бұл күй студенттер үшін жағымсыз, олар қорқыныш, 
қауіп сезінеді; екіншіден, жиі бұл күй оқу материалын игеруге кедергі келтіреді; 
үшіншіден, студенттерде психикалық науқастар жөнінде жағымсыз естеліктер, 
психиатриялық аурухана жөнінде қате пікірлер қалады.

Студенттердің психикалық кернеліс жағдайларын тексергенде, оның дамуы 
студенттердің психикалық науқастар мен психиатриялық ауруханалар жөніндегі 
қалыптасқан бұрыс көзқарастарымен байланыстылығы анықталды.

Ең алдымен, «психикалық науқас» сөзі ертеректе тек психоз жағдайындағы 
адамдарды (сандырақпен, сана бұзылысымен және т.с.с.) білдірді. Олар дауасы 
болмағандықтан ауыр дәрежеде өтті. Сондықтан психикалық науқастар 
қорқыныш, қауіптенулер тудырды. Бұл науқастарға үлкен күш, қаталдық 
қасиеттері қате жапсырылып отырды.

Біртіндеп екі үрдіс орын алды.
Біріншіден, «психикалық ауру» сөзі тек психоз жағдайын білдіріп ғана 

қоймады, ол аурулардың жеңілдеу, психотикалық емес формаларына да қатысты 
болды.

Психикалық ауруларға қазіргі кезде тұтығудың кейбір формалары, түнгі кіші 
дәретті ұстай алмау және мінез-құлықтағы ауытқулар, бірқатар сексуалды



464 3-Қосымша

бұзылыстар, алкогольді шектен тыс колдану және т.б. жатады. Осы аталған 
ауру түрлері психикалык аурулардың басым бөлігін камтиды. (80 пайыздан 
жоғары).

Екіншіден, емдеу жетістіктеріне байланысты психоздың ауыр формаларымен 
сыркат наукастар көлемі азайды.

Осылайша «психикалык наукастар» алдындағы коркыныш казіргі уакытта 
негізсіз болып табылады.

Соңғы он-онбес жылдықга психиатриялык ауруханалар көп өзгерістерге 
ұшырады.

Психиатриялық стационардағы жүріп-тұру ережелері
Психиатриялык стационар мамандандырылған емдік мекеме болып табы- 

лады. Оның басты міндеттері:
1) әр түрлі психикалык аурулармен науқастарды тексеру, диагностикалау 

және емдеу;
2) стационарлык сараптама — еңбектік, әскери, соттык-психиатриялык;
3) өзі мен айналадағыларға кауіпті науқастарды бакылау және камтама- 

сыз ету.
Бұл студенттер жүріс-тұрысының ерекше ережелерін аныктайды, олардың 

алдында мынадай міндеттер тұруы тиіс.
• Біріншіден, студенттер өздерінің жүріс-тұрысымен наукастарда тітіркену, 

агрессия тудырмауы керек.
• Екіншіден, наукастардың өзі мен айналадағыларға закым жасауы мүмкін 

заттарды бөлімшеге кіргізбеулері керек.
• Үшіншіден, наукастардың кашуына жағдай жасамаулары керек.
1. Дәрігерлік мамандыкка және жынысына сәйкес киімде болу: байыпгы, 

ұкыпгы, жарасымды, формада, яғни, халат және калпак кию керек. Халат 
науқастың сізге медицина кызметкері ретінде карауымен катар, оның 
ауруханада екендігін ескертетіні есіңізде болсын. Міндетті түрде калпак 
кию керек, өйткені науқас қозу жағдайында шашыңызға жармасуы мүмкін. 
Әйелдерде қалпақ шаш түйреуішін жасырып тұрады. Егер ол науқас 
колына тисе, кауіп тууы мүмкін. Сондай-ак, сырға, моншак, алка т.б. 
такпау керек, өйткені, оны наукас жұлып алуы мүмкін.

2. Өзіңізді байсалды ұстауыңыз керек. Қауіптеніп тұрғаныңызды байқатпаңыз, 
асып-саспаңыз, жан-жакка жалтактамаңыз. Сондай-ак, бөлімнің ішінде 
катты сөйлеуге, күлуге рұксат берілмейді.

3. Жан-жағыңызға деген кызығушылығыңызды байсалдылыкпен, ұстамды- 
лықпен көрсетіңіз. Наукаска ұзак және телміріп карамаңыз. Наукастың 
көзінше көргеніңізді және естігеніңізді талкыламаңыз.

4. Бөлімге артык зат әкелмеңіз — портфельдерді, сөмкелерді, кітаптарды 
оқу бөлмесіне тастап кетіңіз. Қалталарыңыздан қаламның немесе тарақгың 
ұшы шығып тұрмауын кадағалаңыздар. Бөлімшеде еш нәрсе ұмытпаңыз, 
кетер алдында тексеріңіз.

5. Науқастардан хат, өтініш, ешкандай зат алмаңыз. Егер де наукас сізге бір 
нәрсе берген болса, оны өзіңіздің окытушыларыңызға тапсырыңыз.
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Науқастың ешқандай тілегін, сұранысын с р ы ^ ^ м а ^ ^  — хат салу, 
туысқандарына хабарлама, телефонмен сөйлестіру сияқты және т.б. Осы 
өтініштерін өз оқытушыңызға хабарлаңыз.

6. Персонал рұқсатынсыз науқасты бөлімшеден кафедраға әкелмеңіз.
7. Кездесу күндерінде бөлімшеде науқастың жақындары мен туған-туыстары 

болады, оларға науқас жөнінде ешқандай ақпарат бермеңіз.
8. Бөлімшеден шығарда немесе кірерде есіктің ашық қалмауын қадағалаңыз.
9. Дәрігерлік құпия туралы заң психиатриялық стационарда көргеніңізді 

жариялауға тыйым салады.

Психикалық науқаспен қарым-қатынас жасау ережесі
1. Сіз науқастармен үш жағдайда қарым-қатынаста боласыз: біріншіден, 

психикалық аурулар симптоматологиясын оқу кезіндегі микрокурация 
уақытында; екіншіден, жеке психиатрияны оқыған кездегі клиникалық 
курация уақытында; үшіншіден, амбулаторлы қабылдау кезінде 
науқастарды қарағанда.
Барлық жағдайларда сабырлы, сыпайы, қайырымды болыңыз.

2. Курация кезінде науқасқа өзіңізді таныстырып, оның есімін, әкесінің 
атын сұраңыз. Осыдан кейін онымен сөйлесуге рұқсат сұраңыз. Науқаспен 
тек «сіз» деп және әкесінің атымен атау керек (науқас балалар мен 
жасөспірімдерді есептемегенде).

3. Науқаспен сабырлы, асықпай, алдын ала ойластырылған жоспармен 
сөйлесу керек. Сұрақты нақты және түсінікті қойыңыз. Науқастың жау- 
абынан және бет әлпетінен оның сіздің сөзіңізді қалай түсініп отырғанын 
байқаңыз. Жауапты ынта қойып тыңдап, егер де түсініксіз нәрселер бол
са, дәлірек, қайталап сұрақ қойыңыз. Науқасты тыңдап қана қоймай, 
оның өзін қалай ұстағанына, сыртқы бейнесіне назар аударыңыз және 
барлығын жадыңызда ұстаңыз.

4. Науқаспен ешқашан сөз жарыстырмаңыз, дауласпаңыз. Оған ешқашан 
сенікі дұрыс емес деп дәлелдеме жасамаңыз. Оның дерті, емі, шығу мерзімі 
жөнінде және басқа медициналық тақырыптардағы мәселелер жөнінде 
талқыламаңыз. Бұл сұрақтарыңызға емдеуші дәрігеріңіз жауап береді деп 
айтыңыз.

5. Науқасты ешқашан алдамаңыз, оған орындалмайтын уәде бермеңіз. 
Науқас қандай да бір өтініш білдірсе, оны емдеуші дәрігерге хабарлай- 
тыныңызды айтыңыз.

6. Науқастың айтқан сөзіне, іс-әрекетіне, тексерілуден бас тартуына реніш 
білдірмеңіз. Науқастың өрескел және ұятты қылықтарын «байқамаған» 
болыңыздар. Естеріңізде болсын, бұл — дерт белгілері.

7. Егер науқаспен әңгіме үстінде сізде эмоциялық реакция пайда болса 
(қорқыныш, күлкі, жымию), онда өзіңізді берік ұстауды үйреніңіз, 
көрсетпеуге тырысыңыз. Егер әңгіме үстінде науқас тітіркенгіштік, 
сезіктілік және агрессивтілік танытса, сіз науқасқа қауіптеніп тұрғаныңызды 
білдірмеңіз, науқасты тыныштандырыңыз және тез арада өзіңіздің оқы- 
тушыңызға және бөлімше персоналына хабарлаңыз.
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8. Әңгімелесіп болған соң науқаска алғыс айтыңыз. Ол туралы кезекші 
персоналға немесе өзіщздщ окытушьщызға хабарлаңыз. Ешқашан 
науқасты жалғыз қалдырмаңыз: оны палатаға алып барыңыз және 
персоналға тапсырыңыз.

Науқастардын психикалық жағдайын зерттеу
Клиникалык зерттеу здістері. Психиатрияның айналысатын мәселесі — ол 

ағза мен мидағы дертті патологиялык үрдістермен көрінетін психикалык 
ауытқулар (бұзылыстар) болып табылады. Өкінішке орай, психиатрияда 
психикалык бұзылыстардың лабораторлы және инструментальды зерттеу 
әдістері жок. Осы уакытка дейін психикалык ауыткуларды аныктаудың негізгі 
әдісі оларды сипаттау болып табылады. Бұл әдіс клиникалык деген атауға ие 
болды.

Психикалык бұзылыстарды клиникалык зерттеудің екі әдісі бар:
1) сұрастыру эдісі;
2) бақылау эдісі.
Бұл әдістер психикалык бұзылыстар көріністерінің ерекшелікгерімен тікелей 

байланысты. Осылайша барлык психикалык бұзылыстар негізгі үш топка 
бөлінеді.

Бірінші топ науқастардың субъекгивті сезімдерімен анықталатын психикалык 
бұзылыстардың аздаған көлемі. Осылайша дереализация — шынайы емес күйді 
сезіну, деперсонализация — бөтендену күйзелісі, психосенсорлы бұзылыстар, 
жабыскак естеліктер және т.с.с. көрініс береді.

Екінші топ наукастың субъективті сезімдерімен, сонымен катар, объективті 
де анықталатын (науқас сөзінен, тәртібінен және т.б.) психикалык бұзылыстарды 
біріктіреді. Оларға есту галлюцинациялары («дауыстар») жатады, олар объекгивті 
де көрініс беруі мүмкін, олармен наукас сөз алмастырып, бұйрыктарын орын- 
дауы мүмкін; мысалы, тамак кабылдаудан бас тартуы мүмкін. Бұл бұзылыстар 
жөнінде наукастан сұрау және жүріс-тұрысын бакылау аркылы біле аламыз.

Үшінші топ, ең алдымен, объективті көрініс беретін психикалык бұзы- 
лыстардан тұрады. Мұнда мінез-кұлык бұзылыстары, ес, интеллектінің айқын 
өзгерістері, сана күңгірттенуі және т.б. жатады. Бұл бұзылыстар наукас тәртібін, 
күйін бакылау аркылы диагностикаланады.

Сурастыру здісі. Субъекгивті күйзеліс тудыратын психикалык бұзылыстарды 
аныктауға бағытталған.

Студенттің келесі тәсілдерді игеруін талап етеді.
1. Наукаспен контактіге түсе білу.
2. Наукасты сұрастыра білу.
3. Наукасты тыңдай білу.
Науқаспен контактіге тусе білу. Сұрастыруға көшуге мүмкіндік беретін тәсіл 

наукаспен әңгімені бастай алу дағдысынан тұрады. Бұл дағды — клиникалык 
зертеудің негізгі элементі. Науқастың сізге ағынан ақгарылуы осы дағдыны 
игеруіңізге байланысты. Науқастар дәрігермен әңгімелесуге әрқилы көзқараспен 
қарайды, ал студенттермен әңгімелесуге мүлдем басқаша қарайды. Науқастардың
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кейбірлері ғана сізбен сөйлесуге қызығушылық танытуы мүмкін. Басым бөлігі 
сізбен формальды қатынасқа түседі, кейбіреулері мүлдем бас тартуы мүмкін.

Сіз амандасып, науқасқа өзіңізді таныстырғаннан кейін әңгімені әрқалай 
бастауға болады. Науқастың өзін қалай сезінетіндігін, не мазалайтындығын, 
ауруханаға не себеппен түскендігінен бастап сұрауыңызға болады. Кейде 
науқаспен толық танысумен (қайда оқыды, қайда қызмет етті және т.б.) бастауға 
да болады.

Егер сіз науқастың әңгімелесуге ынтасын байқасаңыз, онда сұрастыруға 
көшіңіз.

Науқасты сүрастыра білу. Сұрастыру мақсатты сипатта болады, ол психикалық 
бұзылыстарды анықтауды міндет етеді.

Келесі білім деңгейіне сүйенеді.
Ең алдымен, психикалық аурулардың симптомдары мен синдромдары бой

ынша білім талап етіледі. Науқасты сұрастырмас бұрын сіз қандай психикалық 
бұзылыстарды анықтағыңыз келетінін нақты білуіңіз керек. Егер сіз түйсік 
бұзылыстары симптомдарын анықтағыңыз келсе, онда оларға анестезия, ги- 
постезия, гиперестезия, парестезиялар және сенестопатиялар жататынын 
есіңізде сақтауыңыз керек.

Сонымен қатар, сіз тек өзіңіз тексеретін бұзылыс түрін біліп қана қоймай, 
басқа да бұзылыстарды анықтай білущіз керек. Қандай да бір симптомды 
анықтау үшін ол жөнінде науқастан қалай сұрауды білу керек. Мысалы, науқаста 
дене схемасы бұзылысын анықтағыңыз келсе, былай сұрауыңыз тиіс: «Сізде 
кейде денеңіз бірде ұлғайған немесе кішірейген, ауырлаған, не жеңілдеген 
сезімдер болмайды ма?»

Сұрастыру психикалық күйді зерттеу жоспары жөніндегі білімге сүйенеді. 
Сұрастыруды сіз өз кезегімен, белгілі бір схема бойынша жүргізуіңіз тиіс (келесі 
бөлімде көрсетіледі). Бұл схема науқастың психикалық күйін зерттеу толықтығын 
қамтамасыз етеді.

Сұрастыру белгілі бір ережелерді ұстануды қажет етеді.
Егер студент не сұрау керектігін білмей, шатасып, дәптерінен психикалық 

күйді зерттеу схемасын қарап отырса, науқастарда теріс пікір қалыптасады. 
Сондықтан зерттеу жоспары алдын-ала дұрыс игерілуі керек.

Сұрақтарды мәдени тілде, нақты қою керек. Жауап нақтылығы дұрыс 
қойылған сұраққа байланысты. Бұл жағдайда науқас білімін, мәдениетін, тіл 
білуін ескеру керек. Науқастың сұрақты дұрыс түсінгендігін нақтылап отырудың 
пайдасы бар. Егер жауап нақты болмаса, басқаша құрылымда сұраңыз.

Әңгімелесуді белсенді өткізуге тырысыщыз. Сұрастыру — бұл белсенді 
мақсатты үрдіс. Сіз келесі қиындықтармен кездесуіңіз мүмкін: біріншіден, 
кейбір науқастардың аса алаңдағыштығымен; екіншіден, аса детализациямен, 
қажет емес нақтылықтарға тоқталулармен; үшіншіден, науқастардың бірқатары 
тек өздерінің ойынша маңызды болып табылатын жауаптар береді; төртіншіден, 
науқастардың есте сақтау қабілеті нашар болуы мүмкін, сіз қойған сұрақтарды 
ұмытып қалуы мүмкін.

Егер науқас қажетсіз детальдарда тұрып қалса, сіз мәдениетті түрде оны 
әңгіме тақырыбына қайтарып, тек қажет сұрққа жауап беруін өтініңіз.
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Наукас алдында жауаптарын кағазға тіркемеуге тырысыңыз.
Біріншіден, бұл әңгімелесудің шынайылығын бұзады; екіншіден, науқас 

мимикасын, сөзін, жүріс-тұрысын бакылауға кедергі болады; үшіншіден, кейбір 
наукастар жазбаны сандырактык мотивте түсінеді, мысалы, тергеу хаттамасы 
ретінде; төртіншіден, бұл сіздің есте сактау кабілетіңізді жаттыктырады. Қажет 
жағдайда бір студент сұрастырып, екіншісі жазып отырғаны дұрыс.

Науқасты тыңдай білу. Клиникалык зерттеудің маңызды элементі. Сіздің 
тыңдай білу кабілетіңізге кызығушылык тудырып отырған бұзылысты табуыңыз 
тексерудің аяғына дейін жету-жетпеуіне байланысты.

Наукасты «сұрак-жауап» деңгейінде тыңдай білу, яғни ол сізді наукастың 
дұрыс түсінгендігін, каншалыкты толык жауап бергендігін, жауапты нактылау 
кажет пе, жок па, осыларды байкай алу кабілетіңіз.

Наукасты сұрастыруды эмоциялык ынталандырып отыру кабілеті.
Біріншіден, науқаска, оның күйзелістеріне, өміріне, тағдырына шынайы 

кызығушылык таныту формасында. Психикалык наукастар өздеріне деген 
қайырымды, формальды және т.б. қатынасты жақсы сезінеді. Егер науқас жақсы 
көзкарасты сезінсе, тексеру сәтті болады деп айтуға болады.

Екіншіден, әңгімелесуді жауаптарына баға бере отыра («бұл өте кызыкты»), 
жауабы үшін алғыс білдіру («рахмет, бұл түсінікті») түрінде эмоционалды ын- 
таландыру.

Наукасты тыңдай білу — ол оның психикалык күйін бакылау, осы күйіндегі 
өзгерістерді, жүріс-тұрысын бақылай білу қабілеті. Кейбір науқастар әңгімелесуге 
кызығушылығын жоғалтады, кейбірінде тітіркену байкалады, біркатарында 
сенімсіздік, күмәншылдық пайда болады. Осыларды байқап отыру — 
тексерушінің маңызды міндеті. Бұл наукастың психикалык күйін бағалап, әрі 
карай сұрастыру такгикасын өзгерту үшін кажет.

Бакылау здісі. Психикалык бұзылыстарды — галлюцинациялар, сандырак, 
интеллект бұзылыстарын, тұлға деградациясын және т.б. аныктауға бағыгталған 
наукас жүріс-тұрысын бакылау әдісі.

Бұл әдісті іске асыру үшін төмендегілерді игеру кажет.
1. Психикалык аурулардың симптомдары мен синдромдарының объективті 

көріністерін білу.
2. Психикалык аурулардың объективті белгілерін бакылай білу және баға 

бере білу.
Психикалық бұзылыстардың басым көпшілігі науқастың жүріс-тұрысы 

өзгерістерімен жүретіні сіздерге белгілі. Студенттердің психикалык аурулардың 
объективті көріністерін нашар білетіндігін тәжірибе көрсетті. Мысалы, студент 
есеңгіреу синдромының мазмұнын, симптомдарын тізіп айтып беріп, есеңгіреу 
күйіндегі науқастың сыртқы бейнесін суреттеп беруде киналады. Бұған екі 
себеп бар:

1) кафедра көпгеген психикалык бұзылыстарды студенттерге көрсете алмайды;
2) психикалык бұзылыстардың ішкі болмысы мен сырткы көріністері 

арасындағы байланыстың жетілдірілмегендігі.
Сондықган, психикалык аурулар симптоматологиясын зерттеуде әр түрлі 

бұзылыстардың объективті көріністерін есте сактап коймай, неге дәл осылай
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көрініс беретіндігін түсінуге тырысыңыз. Мысалы, есеңгіреу синдромының 
мәні сергектік деңгейінің төмендеуі және психикалық қозу табалдырығының 
жоғарылауы болып табылады. Бұл кезде сана тек «сандық» сипатта өзгереді. 
Бұл науқас белсенділігінің азаюымен көрінеді: ол аз қозғалыспен тұруы мүмкін 
немесе, отыруы, кейде жатуы мүмкін. Ол ешнәрсеге қатыспайды, ешнәрсеге 
қызығушылық танытпайды, жиі қайталап қойылған сұрақтарға баяу жауап 
береді. Жауаптары дұрыс, бірақ біртекті, кейде персеверациялар байқалуы 
мүмкін. Есеңгіреу тереңдей түскенде, науқас ұйқылы күйде тәрізді болады.

Бақылау, жүріс-тұрыстағы ауытқуларды анықтай білу, олардың себептерін 
бағалай білу қабілеті тәжірибе үрдісінде келеді. Өз бойыңда қырағылық қасиетін 
түзу маңызды болып табылады.

Бақылау әдісі сұрастыру әдісімен тығыз байланысты. Науқасты зерттеудегі 
олардың нақты қатынасы әрқилы болуы мүмкін.

Бір жағдайларда, субъективті күйзеліс тудыратын симптомдарды анықтап 
алған соң, дәрігер олардың объективті көріністерін іздей бастайды. Мысалы, 
науқас жоғары шаршағыштыққа, еңбекке қабілеттіліктің төмендеуіне, яғни 
астениялық синдромға тән белгілерге шағымданды. Әңгімелесу кезінде науқас 
бірде бозарды, бірде қызарды, терге малынады, зейіні жылдам қажиды, болған 
жайттарды қиындықпен есіне алады, эмоциялық реакциялар танытады. Осы- 
лайша, астениялық синдромның объективті белгілері көзге түсті.

Бірқатар жағдайларда науқас күйін объективті бақылау науқастың субъективті 
шағымдарымен сәйкес келмеуі мүмкін. Мысалы, науқас әлсіздікке, қажу 
жағдайына, еңбек қабілетінің төмендеуіне шағымдануы мүмкін. Ал, дәрігермен 
сөйлескенде науқас белсенді — сағаттар бойында өзінің күйзелістері жөнінде 
белсенді әңгімелейді, эмоционалды түрде өзінің әлсіреуі, шаршағыштына шағым 
айтады. Объективті бақылау мәліметтері бұл жерде астениялық синдром 
көріністерін емес, ипохондриялық синдром (өз күйінің ауырлығын әсіре бағалау) 
көрінісін дәлелдеп отыр.

Кейде дәл осы объективті бақылау мәліметтері сұрастыру жүргізудің бүкіл 
жолын анықтап береді. Мысалы, әлсіздік, нашар ұйқыға шағымданған науқаста 
сіз оның баяу, жай сөйлейтіндігін, көздерінің мұңлылығын, кезеңмен күрсініп 
отырғандығын байқай аласыз. Егер сіз бұл депрессияның объективті белгілері 
екенін білетін болсаңыз, онда ары қарай сұрастыру сізге дұрыс диагноз қоюға 
мүмкіндік береді.

Кейбір науқастардың өздерінің дертті күйлерін жасыратындықтарын еске- 
ру керек. Тек түпкілікті объективті бақылау ғана науқастың психопатологиялық 
көріністерін анықтауға мүмкіндік береді. Бұл жиі галлюцинациялар мен 
сандырақтық күйлерге қатысты.

Кейде психикалық аурулар науқастың кабинет алдындағы тұрысымен, қалай 
кіргендігімен, сәлемдесуімен, отырысымен, киім киісімен, қалай 
сөйлейтіндігімен анықталады.

Объективті бақылау мәліметтерін алуға психиатрлар әр түрлі жолмен қол 
жеткізеді:

1) науқасты тікелей тексеру үрдісінде;
2) науқасты медицина персоналының бақылауы үрдісінде.
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Экспериментальды-психологиялык әдісті жүргізу кезінде келесі ережелерді 
ұстану керек.

1. Нені, кандай әдіспен аныктағыңыз келетіндігін және кандай нәтиже 
алуыңыз мүмкіндігін жаксы білуіңіз керек.

2. Науқаска берілетін тапсырмаларды өте дәл, түсінікті кұру керек, яғни, 
наукас нені, калай жасау керектігін.

3. Тексеруді тыныштык жағдайында, бөтен адамдарсыз жүргізу керек.
4. Эксперимент үрдісінде науқас жұмысына араласпай, сабырлы түрде 

бакылауға алып, тіркеу керек.

Психикалық күйді суреттеу ережелері
Науксатың психикалык күйін сипатгау белгілі бір ережелерді ұстануды талап 

етеді.
1. Накты психикалык бұзылыс немен көрініс беретінін міндетті түрде си

патгау. Іс жүзіндегі көрінісін суреттеусіз, симптомдарды тек терминдермен 
жазуды колдануға тыйым салынады. Мысалы, «наукаста дене схемасының 
бұзылыстары бакыланады» деп шектелуге болмайды, өйткені бұл 
бұзылыстар әркилы көрініс береді. «Наукас кейде өз аяктарының кенет- 
тен шамамен 40 см ұзаратындығын, сол сәтте олардың өте ауырлап 
кететіндігін сезінеді. Бұл күй 2—3 мин созылып, өздігінен басылады. Бұл 
сәтте наукас осының барлығы шын мәнінде жок екендігін түсінеді, бірак 
коркыныш сезімі баурайды» деген тәрізді суреттеу керек.

2. Суреттеу толык болуы тиіс. Суреттеу толықгылығы — бұл симптомдардың 
ерекшелігі және ағымының ұзактығы, олардың пайда болуына не ыкпал 
ететіні және наукастың оларға көзкарасы.

3. Психикалык бұзылыстар суреттемесі аса дәлдікгі кажет етеді. Аурулардың 
көріністерін суреттеуде нактылыкка, дәлдікке талпыныс көне дәрігерлік 
антта бейнеленген: «Бұл симптом бар екендігін дәлелдеу үшін өз колымды 
кесуге бармын». Симптомдарды жеңілдетуге немесе әсірелеуге тырыспаңыз, 
белгілі бір синдромға сәйкестендіру үшін симптомдарды іздемеңіз.

4. Егер наукаста психикалык функциялар бұзылысы жок болып, тек 
субъективті көрініс беретін бұзылыстар, мысалы, ой ашыктығы симпто
мы, дереализация, деперсонализация және т.б. бакыланса, онда функци- 
яларды суреттеуде науқаста кандай симптомдар жок екендігін міндетті 
түрде тізіп өтуіңіз керек. Жок симптомдарды тізіп шығу сіздің кандай 
симптомдарды тексергендігіңізді көрсетеді.

5. Егер наукаста объективті де көрініс беретін психикалык функциялар 
бұзылысы жок болса, мысалы, зейін, ес және т.б., онда сіз наукаста зейін 
бұзылысы жок екендігін жазғаннан кейін, артынан бірден оған дәлел 
келтіруіңіз керек. «Зейін бұзылыстары жок, зейіні жылдам аударылады, 
ол тұракты, наукас әңгіме аркауына зейінін жинактаған, алаңдамайды. 
Тексеру сәтінде зейіні бірқалыпты, алмасуы дұрыс, жаңа қойылған сұраққа 
бірден жауап береді де әңгіменің өзге такырыбына көшеді».

6. Психикалык күй мәдени тілде, сауатты жазылуы тиіс. Психикалык күйді 
суреттеуді жазушылардан үйреніңіз, көркем әдебиетті көбірек окыңыз. 
Адамдардың сырткы келбетін калай суреттейтініне көңіл бөліңіз.
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Синдромальды диагноз
Психикалық күйді суреттеп болған соң сіз науқасқа синдромальды диагноз 

қоюға тиіссіз. Психиатрияда ол өте маңызды, өйткені ол келесіні анықтайды.
Біріншіден, зерттелушіде психикалық ауру бар-жоғын анықтайды, өйткені 

психикалық аурулар психопатологиялық синдромдармен көрініс береді.
Екіншіден, болжамды нозологиялық диагнозды анықтауға, яғни нақты 

психикалық ауру диагнозын қоюға мүмкіндік береді. Бұл әр ауруда басым 
кездесетін «өзінің»синдромдары болатындығымен түсіндіріледі.

Үшіншіден, синдром психикалық ауруды емдеу тәсілін анықтайды. 
Психикалық аурулар емінің негізгі принциптерінің бірі клиникалық сәйкестік, 
яғни нақты науқастағы бар психопатологиялық синдромға әсер ететін препа- 
раттарды тағайындау принципі болып табылады.

Төртіншіден, психопатологиялық синдром шұғыл көмек қажеттілігін не
месе қажетсіздігін, күтім және бақылау түрін анықтайды. Синдромальды диа
гноз диагностикалық үрдістің екі сатысынан тұрады.

Психикалық күйді талдау және жеке психикалық симптомдарды анықтау 
сатысы. Бұл кезде сіз өзіңіз анықтаған психикалық симптомдардың барлығын 
жазып алып, жүйеге келтіруіңіз керек. Бұл жұмысты жеңілдетуіңіз үшін келесі 
бөлімде психикалық симптомдар тізімі беріледі.

Симптомдар мен синдромдарды синтездеу сатысы. Бұл жерде сіз әрбір 
синдромның негізгі симптомдардан тұратындығын ескеруіңіз керек. Олар 
синдром диагностикасын және синдром түрін анықтайтын қосымша симптом- 
дарды білдіреді. Сондықтан науқастағы психопатологиялық синдромды сипат- 
тайтын негізгі симптомдарды іздеуден бастаңыз. Синдромдарды қандай да 
психикалық функцияның басым бұзылысына қарай жіктеңіз. Науқаста қай 
функция басымырақ зардап шеккендігін байқаңыз. Бірақ, басқаша көзге түсетін 
симптомдар бар екендігін есте сақтаңыз — ол күрделі синдромдар. Синдромальді 
диагностикада сізге синдромдар тізімі көмектеседі.

Негізгі психопатологиялық симптомдар тізімі
Туйсік бузылыстары. Гиперестезия — жалпы, таңдамалы, анестезия, гипо- 

стезия, парестезия, сенестопатиялар.
Қабылдау бүзылыстары. Иллюзиялар — аффективті, вербальды, парейдо- 

лиялық; галлюцинациялар — анализаторлар бойынша, толықтылығы бойын- 
ша — шынайы және псевдогаллюцинациялар; күрделілік дәрежесіне қарай — 
элементарлы, қарапайым, күрделі; тұлғаға қатыстылығы бойынша — нейтралды, 
комментирлеуші, императивті, функционалды галлюцинациялар, ойлар дыбы- 
сталуы симптомы және ой ашықтығы симптомы. Метаморфопсиялар — микроп- 
сия, макропсия, дисмегалопсия, перропсия, дене және оның бөліктерінщ 
схемасының бұзылысы, дереализация, деперсонализация. Агнозиялар. Уақытты 
қабылдау бұзылысы. Истериялық саңыраулық, зағиптық.

Ес бузылыстары. Гипермнезия, гипомнезия — фиксациялық, репродукциялық, 
амнезия — ретроградты, антероградты, парамнезиялар — псевдореминисцен
ция, конфабуляция, криптомнезия.
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Зейін бузылысы. Зейін аудару қабілетінің төмендеуі, алаңдаушылығы, зорығуы, 
жоғары бекемделуі, шашырандылығы.

Елестер бузылысы. Елестер визуализациясы, статистикалық елестердің 
әлісіздігі. Қиял галлюцинациялары, сандырақ тәрізді фантазиялар, патологиялык 
фантазиялау.

Ойлау бузылысы. Баяулауы, жылдамдауы, тоқтауы; байымдылық, резонерлік, 
сырғушы (калкымалы) ойлау, ментизм, аутистикалык ойлау, символикалык 
ойлау, паралогикалык үзілген және байланссыз ойлау. Жабыскак идеялар, аса 
бағалы идеялар, сандырақтық идеялар — паранояльды, параноидты, 
парафренді.

Сөйлеу бузылысы. Алалия, тіл мүкісі, дизартрия, аграмматизм, тұтығу, му- 
тизм — тотальды, таңдамалы. Неологизмдер, персеверация, вербигерация, 
логорея.

Эмоция бузылыстары. Эйфория, мания, гипотимия, дисфория, эмоционал
ды лабильділік, боскөңілділік, жоғары аффективті козғыштык, эмоциялар 
адекватсыздығы, амбиваленттілік, апатия, эмоционалды топастык.

Әуестік бузылыстары. Тағамдык әуестіктер бұзылысы — булимия, акория, 
полифагия, анорексия; тағамдык әуестік бұрмалануы.

Жыныстык әуестік бұзылысы — күшеюі, әлсіреуі, бұрмалануы — онанизм, 
гомосексуализм, садизм, мазохизм, фетишизм, эксгибиционизм. Өзін-өзі 
сактауға талпыныс бұзылысы — суицидомания. Клептомания, пиромания, 
дромомания.

Қимылдық-еріктік сфера бузылыстары. Истериялык парездер мен салданулар, 
астазия, абазия, тиктер, жабыскак, күштеуші және импульсивті әрекеттер.

Патологиялык әдеттенген кимылдар — саусақгарын сору, тырнактарын 
тістеу, акгазия, трихотилломания, ритуалдар, мәнерлілік.

Гипербулия, абулия, гипобулия, пассивті бағынушылық, балауыздық 
иілгіштік, стереотипия, эхолалия, эхопраксия, эхомимия.

Сана бузылысы. Шынайы ортадан ажырау, өз тұлғасы, орын, уақыг, қоршаған 
ортаға байланысты бағдар бұзылысы, бөліктік немесе толык амнезия.

Өзіндік сана бузылысы. Өзіндік «Меннің» бірлігінің белсенділігінің бұзылысы, 
өзін бағалау өзгерісі — төмендеуі, жоғарылауы.

Дертке көзқарас. Анозогнозия, ипохондриялык баға беру. Диссимуляция, 
симуляция, аггравация.

Негізгі психопатологиялық синдромдар тізімі
А. Жеке психикалык функциялардың басым закымдану ретіне карай.

1. Туйсік және қабылдау бузылыстарының басымдылығымен журетін синд-
ромдар:
1) сенестопатиялык синдром;
2) галлюцинаторлы синдром — көру, вербальды, тактильді;
3) психосенсорлы синдром.

2. Ес бузылысы басымдылығымен журетін синдромдар:
1) Корсаков синдромы;
2) үдемелі амнезия синдромы.



3-Қосымша 473

3. Ойлау бузылысы басымдылығымен журетін синдромдар:
1) аса бағалы идеялар синдромы;
2) сандырақтық синдромдар: паранояльды, параноидты, Кандинский— 

Клерамбо синдромы, парафренді синдром.
4. Интеллект бузылысы синдромы:

1) олигофрениялық синдром: дебильділік, имбецильдік, идиотия 
дәрежесіндегі;

2) деменция синдромы: парциальды деменция, тотальды деменция.
5. Эмоционалды бузылыстар басымдылығымен журетін синдромдар:

1) маниакальды синдром: гипоманиакальды синдром, ызалы мания, 
өнімсіз мания;

2) депрессивті синдром: адинамиялық депрессия, үрейлі-депрессивті 
синдром, ажитациялық депрессия, депрессивті-ипохондриялық син
дром;

3) дисфориялық синдром.
6. Қимылдық-еріктік бузылыстар басымдылығымен журетін синдромдар:

1) психомоторлы қозу синдромы;
2) ступорлық синдром;
3) кататониялық синдром;
4) гипердинамиялық синдром.

7. Мінез-қулық бузылыстарының басымдылығымен журетін синдромдар:
1) психопатиялық синдром: шизоидты, психастениялық, аффективті 

қозғыш, эпилептоидты, гипертимді, истероидты, паранойялы типтер; 
мозаикалы тип;

2) психопатия тәрізді синдром.
8. Сана бузылысы синдромдары:

1) есеңгіреу типіндегі: обнубиляция, есеңгіреу, сомноленция, сопор, кома;
2) түс тәрізді типтері: делириозды, онейроидты;
3) патологиялық тарылған типі: эпилепсиялық қарауытқан жағдай (со- 

мнабулизм, амбулаторлы автоматизм, транс, галлюцинаторлы-пара
ноидты қарауытқан жағдай), сананың истериялық қарауытқан жағ- 
дайы;

4) шатасқан типі: аментивті синдром және салдарлық шатасуы (астениялық, 
галлюцинациялы).

9. Тулға бузылысы синдромы:
1) тұлға деформациясы;
2) регресс (тұлға деградациясы);
3) тұлға ыдырауы (маразм).

Б. Курделі синдромдар.
1. Невроздыц синдромдар:

1) астениялық синдром;
2) жабысқақтықтар синдромы: жабысқақ ойлар, қорқыныштар, қимылдар;
3) ипохондриялық синдром;
4) истериялық синдром: истериялық ұстамалар, неврологиялық, сенсор- 

лы, сөздік, соматикалық, психикалық бұзылыстар.



474 3-Қосымша

2. Алкоголь, есірткілік заттар, токсикалык препараттарды шектен тыс 
колдану нэтижесінде дамитын синдромдар:
1) наркоманиялык синдром;
2) абстинентті синдром.

3. Эпилепсиялық синдром.
1. Генерализацияланған ұстамалар.
Кіші генерализацияланған ұстамалар: абсанс, акинетикалык, миокло- 

нустык.
2. Фокальды эпилепсиялык ұсатамалар: сенсорлы, висцеро-вегетативті, 

психикалык, психомоторлы.
4. Психоорганикалык, синдром.
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ПСИХИАТРИЯЛЫҚ АУРУ ТАРИХЫ
«Сіз маған өзіңіздің сырқатнамаңызды 

көрсетіңіз, мен сізге қандай дәрігер 
екеніңізді айтып берейін» 

Дәрігер афоризмі

Сырқатнама келесі бөлімдерден тұрады.
1. Төлқұжаттық мәліметтер.
2. Науқастың шағымы.
3. Анамнез:

а) өмір анамнезі;
б) отбасылық анамнез;
в) ауру анамнезі.

4. Тексеру кезіндегі науқастың жағдайы:
а) соматикалық жағдайы;
б) жүйке жүйесінің жағдайы;
в) психикалық жағдайы.

5. Синдромальды диагноз.
6. Лабораторлы және инструменталды зерттеулер нәтижелері.
7. Нозологиялық диагноз:

а) болжам диагноз;
б) диагнозды негіздеу;
в) қорытынды диагноз.

8. Тағайындаулар:
а) тәртіп, бақылау түрі;
б) күтім, тамақтану сипаты;
в) емдеу.

9. Ауру динамикасы (күнделіктер)
Төлкужаттыц мзліметтер: аты-жөні, жасы, ұлты, жұмыс немесе оқу орны, 

мамандығы, мекенжайы және телефоны. Туыстарының мекенжайы және теле
фоны. Түскен күні. Курация уақыты.

Науқастың шағымы (тексеру сәтіндегі)
Anamnesis vitae (өмір анамнезі). Бұл зерттеулер психикалық аурудың дамуы- 

на алып келген биологиялық, психикалық және әлеуметтік факторларды 
анықтауға бағытталған.

Биологиялық факторлар. ¥рықтану кезіндегі ата-анасының жас мөлшері, 
босану барысы мен физикалық даму сипаты. Соматикалық, инфекциялық бас- 
ми аурулары, интоксикациялар — өндірістік, алкогольдік, наркотикалық, ток
сикоманиялар. Жыныстық дамуы, менструальды цикл, жыныстық өмірі, 
жүктіліктері, босанулары, климакс, қартаю ерекшеліктері. Психикалық фак
торлар. Баланың жасына сай психикалық дамуы. Науқастың психикалық ерек- 
шеліктері — интеллектісі, қызығушылықтары, мінез-құлқы, еліктеулері, 
темпераменті, қиындықтарға психикалық төзімділігі, өзін бағалауы. ¥намды
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касиеттері: мейірімділігі, әділдігі, адалдығы, жауапкершілік сезімі; әр түрлі теріс 
күйзелістер — кешенді күйзелістер, ішкі конфликтілер, жедел және созылмалы 
психикалык жарақат, эмоциялык депривация, ұзаққа созылған психоэмоциялық 
кернеліс жағдайы.

Әлеуметтік фактор. Әлеуметтік ортаның ерекшелігі — ата- анасының от
басы, өзінің отбасы, балалар бақшасы, мектеп, өндірістік орта, достары. 
Әлеуметтік дамуы — оку, әскери кызметте болуы, кызметтегі жетістіктері, 
коғамдык кызметі.

Клиникалық медицинада өмір анамнезін жас кезеңдеріне байланысты жазу 
және суреттеу кабылданған. Әр жастың өзіне тән биологиялык, психикалык, 
әлеуметтік зиянды факторлары болады, бұл психикалык аурулардың калай 
пайда болатынын аныктауға жәрдем береді.

Үрықтану жағдайы, ата анасының жас мөлшері, анасының жүктілік кезіндегі 
денсаулығы, босануы. Туылу кезіндегі баланың жағдайы.

Баланың өсуі мен дамуы. Баланың мінез-кұлкы: сабырлы, карымкатынас- 
шылдығы, ашушаң, ұялшақ, қорқақтығы және т.с.с. Басынан өткен аурулары, 
жарақаттары, олардың асқынулары. Үйқы кезінде сөйлеу, жүру, кіші дәретін 
ұсай алмау, ұстамалар, коркыныштар, материалдык-тұрмыстык жағдайлар, 
отбасындағы жағдайлар, тәрбие ерекшеліктері.

Мектептегі кезең: Окуға кабілеті, мектептегі, отбасындағы мінез-кұлкы, 
мінезінің қалыптасуы, жыныстық жетілуі, сол жастағы ауырған аурулары, 
олардың церебралды және психикалык салдары.

Осы кезеңдегі материалдык-тұрмыстык жағдайы: жанұядағы жағдайлар, 
тәрбиелену ерекшелігі — тәрбиенің катаңдығы немесе ерекше камкорлык, өз 
бетімен аса еркін жүруі, «отбасы кумирі» болуы.

Оқу жалғастыруы, мамандық алуы, әскери қызметте болуы.
Тулға дамуы: әлеуметтік өсуі, әлеуметтік статусы — отбасы, мамандығы, 

атқаратын қызметі. Мінезінің, қызығушылықтарының, парыздарының түзілуі.
Жыныстык өмірі: менструальды кезеңнің ерекшелігі, жыныстык өмірінің 

ерекшелігі, жүктілік, босанғаннан кейінгі жағдайы.
Хронологиялық рет бойынша басынан өткен соматикалык және инфекция

лык аурулары болуы және олардың церебральды және психикалык салдары. 
Кәсіби зияндылыктар, мамандығына байланысты психикалык күйзелістер, 
қиындықгар, сәтсіздіктер. Алкогольді ішімдіктер мен наркотикалык заттарды 
пайдалануы, себептері, қолдану ерекшеліктері, жүйелі түрде қабылдауы, мас 
болу ерекшеліктері, бас жазу. Есірткілік заттарды колдану дозасы және 
себептері.

Инволюциалдык кезең: климакгериялық көріністер, психикалык жарақаттар, 
отбасылық-тұрмыстық ситуациялар, басынан өткерген аурулары.

Отбасылык анамнезі: Психикалык ауру дамуына ықпал еткен биологиялық 
және әлеуметтік жағдайларды ескере отырып, дерт этиологиясын зерттеуге 
бағытталған.

Тұқым қуалаушылық бейімділік туған-туысқандарындағы айқын психикалық 
аурулардың болуымен, психоздардың атипті және жасырын формаларының,
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өз-өзіне қол жұмсаулар, мінез-құлық ерекшеліктерімен, алкоголизмнің ауыр 
формаларымен көрінуі мүмкін. Тұқым қуалауға бейімділікті анықтау, әсіресе, 
шизофрения, МДП, эпилепсия, психопатия ауруларында маңызды. Бұл фак- 
торлар ата-анасы мен жақын туыстарында зерттеледі. Қорытынды жасағанда 
медициналық генетикада қолданылатын схема бойынша генеологиялық карта 
жасалады. Әлеуметтік факторлар — бұл мәдениет, дәстүрлер, отбасында, 
тұқымында қалыптасқан тәрбиелеу ерекшеліктері.

Anamnesis morbi (ауру анамнезі). Аурудың алғашқы белгілері қашан пайда 
болды, немен көрініс берді (соматикалық, неврологиялық, психикалық 
бұзылыстар). Психикалық өзгерістерге не себеп болды немесе қандай 
жағдаймен бірге жүрді. Соматикалық аурулары, бас сүйегінің зақымданулары, 
инфекциялар, интоксикациялар, психикалық жарақаттар. Олар қалай көрініс 
берді.

Аурудың дамуы: пайда болу реттілігі және симптомдарыныщ өзгеруі: 
соматикалық, неврологиялық, психикалық.

Ауру ағымы: жедел, жеделдеу, созылмалы, үдемелі, стационарлық, рег
редиента, интермитирлеуші, ремиссиялар, декомпенсация, ауру барысына не 
әсер етті. Терапевтке, невропатологқа, психиатрға қаралулары, олардың диа- 
гностикасы, емделу нәтижелері. Психиатриялық ауруханада болуы: қашан, 
қандай ем қабылдады, нәтижесі.

Психикалық аурудың әрі қарай психикалық дамуына, жұмысына, оқуына, 
адамдармен қарым-қатынасына әсері. Қазіргі ауруханаға түсуінің себептері.

Ескерту. Анамнездің әрбір түрі науқас адамның, туыстарының, жақын- 
дарының сөзі арқылы анықталады. Әрбір адамнан алынған мәліметтер бөлек 
жазылады және мәліметтің кімнен алынғаны көрсетіледі.

Соматикалық жағдайды және жүйке жүйесінің жағдайын зерттеудің психи- 
атрияда маңызы зор. Бұл келесі себептермен анықталады.

1. Соматикалық және неврологиялық өзгерістер психикалық аурулар сим
птомы болуы мүмкін.

2. Соматикалық және неврологиялық аурулар психикалық аурудың себебі 
болуы мүмкін.

3. Соматикалық және неврологиялық өзгерістер психикалық аурудың да- 
муына бейімдейтін фактор болуы мүмкін.

4. Соматикалық және неврологиялық бұзылыстар психикалық аурудың 
қолайсыз барысын және нәтижесін анықтауы мүмкін.

5. Соматикалық және неврологиялық аурулар кейбір терапиялық емдеу 
әдістеріне қарсы көрсеткіш болуы мүмкін.

6. Соматикалық және неврологиялық қолайсыз жағдайлар кейбір дәрі- 
дәрмектерді қолданғанда болатын асқынуларды туғызуы мүмкін.

7. Көптеген соматикалық және неврологиялық аурулар психикалық аурулар 
кезінде жасырын немесе атипті түрде көрініс беруі мүмкін және оларды 
анықтау үшін түпкілікті зерттеулер жүргізу қажет. Сонымен қатар, психи- 
калық науқастар өздерін мазасыздандыратын жағдайларды айтпауы 
мүмкін.
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Соматикалъщ жағдай. Терапиялық тәжірибеде қалыптасқан схема бойынша 
зерттеледі.

Жуйке жуйесі. Психиатрияда жүйке жүйесін зерттеудің өзіндік маңызы, 
әдістері, ерекшеліктері бар.

1. Жүйке жүйесінің жағдайын білу кейбір факторлармен анықталады. 
Біріншіден, барлық психикалық аурулар «ми дерті» болып табылады. 
Олардың көпшілігінің негізінде мидың энцефалопатиялық тип бойынша 
патоморфологиялық өзгерістері жатады. Психикалық аурулардың бір 
бөлігі энцефалиттер мен ми ісіктеріне байланысты пайда болады. Осы- 
лайша, себептері патоморфологиялық өзгерістерге әкеліп соқтыратын 
көптеген психикалық аурулар тобы бар.
Екіншіден, науқастардың бір бөлігінде осы патоморфологиялық өзгерістер 
психикалық аурумен қатарлас жүреді, яғни негізгі фоны болып табылады. 
Мысалы, алкогольді психоз психикалық ауру дамуына бейімдеуі мүмкін. 
Мысалы, невроз церебральды жеткіліксіздігі бар науқастарда жиі дамиды. 
Органикалық жетіспеушілік аурудың клиникалық көріністеріне екінші 
ретте әсер етуі мүмкін және де оның формасын анықтайды. Мысалы, бұрын 
нейроинфекциямен ауырған нәрестенің дене қызуы жоғары көтерілгенде, 
делирий емес, эпилепсия ұстамасы дамиды. Ал ол өте ауыр өтеді. 
Церебральды жетіспеушілік психикалық аурулардың қолайсыз, созыл
малы түрде өтуіне әсер етуі мүмкін. Мысалы, жедел алкогольді параноид 
мидың органикалық зақымдалуының қалдық құбылыстары фонында 
пайда болады да, созылмалы, үдемелі ағымға жиі ауысады. Психикалық 
ауруларды емдеуде жүйке жүйесіндегі өзгерістер аса маңызды болып 
табылады. Олар науқастардың терапияға резистенттілігін анықтауы 
мүмкін, инсулинотерапия жүргізгенде тырысулық ұстамалар пайда болу- 
ына ықпал етуі мүмкін.
Осының барлығы психикалық ауруларда жүйке жүйесін мұқият тексеру 
керектігін және оның үлкен маңызы бар екенін дәлелдеп отыр.

2. Жүйке жүйесінің жағдайын тексерудің 4 негізгі кезеңі болады:
1) ауру шағымы;
2) ми анамнезі;
3) жүйке жүйесі жағдайын дәрігердің клиникалық тексеруі;
4) лабораторлық және инструментальды зерттеулер.
Жүйке жүйесінің жағдайы науқастың шағымынан түсінікті болады. Бас 
ауруы, бас айналу, ыстықты көтере алмау, дем жетіспеу, ой еңбек 
қабілетінің төмендеуі, тітіркенгіштік, пароксизмальды көріністер. Жүйке 
жүйесінің жағдайын тексеру тікелей ми анамнезінен басталады. Бұл 
терминді әйгілі психиатр А.Э. Эпштейн ұсынған, ол ми анамнезін анықтау 
әдістемесін жасап шығарған.
Біріншіден, жүйке жүйесі тарапынан пайда болатын дертті көріністер — 
олар бас ауыруы, айналуы, дамудың артта қалуы, невропатиялар, ақыл-ой 
еңбегіне қабілеттілік, тұлғаның әлеуметтік дамуы және т.б.
Екіншіден, жүйке жүйесінің жағдайына әсер ететін барлық зияндылықтар: 
соматикалық аурулар, инфекциялар, интоксикациялар. Әсіресе, ошақтық



4-Қосымша 479

инфекция шақыратын, мысалы, баспа, отит, әйелдердің кіші жамбасы 
мүшелерінің қабыну үрдістеріне көп көңіл аударылады. Бұз зияндылықтар 
тек жүйке жүйесіне емес, сонымен қатар, адам ағзасының реактивтілігіне 
теріс әсер ететінін, психикалык аурудың дамуына, оның рецидив беруіне 
ыкпал ететінін ескеру керек.

3. Ми анамнезін зерттегеннен кейін біз жүйке жүйесі жағдайының клини- 
калық зертгеулерін жүргіземіз. Ол неврология клиникасында қалыптасқан 
схема бойынша жүргізіледі. Бірак бұл зерттеуде келесі міндеттерді ескеру 
керек:
Біріншіден, психиатрияда неврологиялык өзгерістердщ дәрежесі мен 
психикалык өзгерістердің айкындылығы арасында кері катынас заңы 
белгілі, яғни ми қаншалықты жеңіл өзгерістерге ұшыраса, соншалықты 
психикалық өзгерістер дамуының ықтималдылығы жоғары. Бұл науқаста 
жасырын церебральды жетіспеушілікті анықтау қажеттілігін көрсетеді. 
Ол үшін жүйке аурулары клиникасындағы танымал функционалды сы- 
намаларды жүргізу керек.
Екіншіден, жүйке жүйесінің жағдайын тексере отырып, психикалык ау
руларды қазіргі емдеу әдістерімен емдеу кезінде (нейротропты препарат
тар: аминазин және т.б.), паркинсонизм ауруының симптомдары тәрізді 
түрлі асқынулар даму мүмкіндігін есте сақтау керек. Сондықтан науқастан 
осындай өзгерістер көрінсе, бұрын немен емделгені туралы сұраған жөн.

4. Жүйке жүйесін клиникалык зерттеуден кейін зертханалық және аспаптық 
әдістермен терең зерттеу жүргізу қажет. Осы зерттеулерді жүргізген кезде 
мынадай сұрақгарға жауап іздеуіңіз керек: аурудың себебі, закымдану 
ерекшелігі, орналаскан жері немесе косымша симптомдары.

5. Жүйке жүйесін терең зерттеу невропатолог консультациясын қажет етеді. 
Консультация кеңес болып табылатындықтан, не жөнінде кеңес 
алатындығыңызды және өзіңізге накты кандай көмек керектігін білуіңіз 
керек.

Психикалык жағдай. Мына схема бойынша зерттеледі.
• Науқастармен катынас сипаты: жаксы күйдегі наукас әңгімеге жаксы 

ықылас қойып, өзі жайлы толық әңгімелейді; формальды науқас біртекті 
жауаптар береді; кейбір наукастар тұйык болады; жауап беруден бас тар- 
тады және койылған сұрактар оны тітіркендіруі мүмкін; күдікшіл наукас 
катынаска берілмейді.

• Сана жағдайы: тұрған жерін, уақытты, өз тұлғасын бағдарлауы, стацио- 
нарда не үшін жатканы жөнінде түсінігі.

• Түйсік және қабылдау бұзылыстары: анестезия, гипостезия, гиперестезия, 
парестезия, сенестопатия, иллюзиялар (аффективті, вербальді), галлюци
нациялар (қандай екенін көрсетіңіз), метаморфопсиялар, дене схемасының 
бұзылысы. Уақытты дұрыс қабылдау, сөйлеу бұзылыстары. Дереализация, 
деперсонализация.

• Есте сақгау қабілетінің өзгеруі: Фиксациялык гипомнезия (заттарды қайда 
қойғанын, адам есімдерін, телефон нөмірлерін есінде сақтай алмау), ги- 
пермнезия, амнезия (ретроградты, антероградты, ретроантероградты),
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парамнезиялар — кофабуляция, псевдореминисценция. «Бұрын басынан 
өткен», «бұрын көргендік», «бұрын естігендік» сезімдерінің болуы.

• Зейін бұзылыстары: зейінін жинақтау қабілеті (қойылған сұрақтарға мән 
беру қабілеті), оның әр түрлі бұзылыстары — шашыраңқылығы, зорығуы, 
патологиялық тұрақтылығы.

• Ойлау бұзылыстары: екпіні бойынша — баяу, жылдам, тоқтаған. Байла- 
нысы бойынша — мағыналық, логикалық және грамматикалық. Мақсат- 
тылығы бойынша — патологиялық байымды, персеварация, резонерлік. 
Мазмұны бойынша ойлау бұзылысы — аса бағалы және сандырақтық 
идеялар, олардың мазмұны және логикасы, аргументация сипаты, сенім 
дәрежесі, дәлелдер келтірудегі белсенділігі.

• Сөйлеу бұзылыстары: екпіні, түсініктілігі, кекештену, эхолалия, неологизм, 
мутизм.

• Интеллект жағдайы: Науқастың мектептегі, тұрмыстағы, арнайы білім 
орындарында алған білімі және олардың науқастың білім дәрежесіне, 
өмірлік тәжірибесіне сәйкестігі. Оқуға, білімін толықтыруға қабілеті, 
дағыларды игеруі. Ойлау сипаты: ұғымдарды біріктіру, ажырату 
қабілеті, мақал-мәтелдердің түсінуі, қанатты қағидалардың астарын 
ұға білуі.

• Эмоция бұзылысы: науқастың көңіл-күйі — мазмұны, күші, тұрақтылығы. 
Науқас жағдайы: нашар, қанағаттанарлық, көтеріңкі. Аффективті қоз- 
ғыштығы: тітіркенгіштік, аффективті күй күші мен ұзақтығы, олардың 
вегетативті және психомоторлық көріністері. Эмоциялық лабильділік, 
боскөңілділік. Екі жүзділік (амбиваленттілік) және сезімдердің бұрмалануы. 
Жоғарғы дәрежелі сезімдер сипаттамасы (этикалық, эстетикалық, 
интеллектуальдық). Эмоциялық сфераның жалпы бұзылыстары — апатия, 
эмоциялық дефект.

• Әуестік бұзылысы: тағамдық, жыныстық, өзін сақтауға бағытталған 
әрекеттер, сандық, сапалық өзгерістер.

• Қозғалыстық-еріктік сфера бұзылысы: психомоторлы белсенділіктің қозу 
деңгейіне дейін күшеюі немесе ступор деңгейіне дейін төмендеуі. 
Кататониялық симптомдар — эхопраксия, негативизм, балауыздық 
иілгіштік, импульсивті әрекеттер. Еріктің жалпы күшеюі мен төмендеуі 
(абулия деңгейіне дейін). Галлюцинациялармен, сандырақпен, пато- 
логиялық әуестікпен, сана бұзылысымен байланысты жүріс-тұрыс 
бұзылысы.

• Дертін мойындау және ол жөніндегі күйзеліс: жеткіліксіз, жоқ, әсіреленген, 
адекватты.

• Мимикасы, пантомимикасы, жүріс-тұрысы: мимикасы жанданған, адек- 
ватты, амимия, парамимия. Күйзелістеріне қозғалысының сәйкес келмеуі. 
Бақылау барысында науқастың тәртібі мен сыртқы әлпеті: кабинетке қалай 
кіргені, амандасқаны, отыру қалпы, киінгені. Нұсқауларды орындауы: 
дәл, тез және т.б.

• Науқастың бөлімшедегі тәртібі: қарым-қатынасқа түсуі, бөлім режимін 
орындауы, еңбек үрдісіне және мәдени шараларға қатысуы.
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Синдромальды диагноз — психикалык ауру диагностикасындағы бірінші және 
маңызды кезеңнің бірі. Ол келесі факторлармен аныкталады.

1. Психопатологиялык синдромның аныкталуы адамда психикалык ауру 
бар екендігін білдіреді.

2. Психопатологиялык синдромның диагностикалануы психикалык ауру 
көрінісінің формасын анықтауға мүмкіндік береді (психотикалық немесе 
психотикалық емес).

3. Синдром ерекшеліктерін анықтау аурудьщ нозологиялық тәнділігін 
аныктауға мүмкіндік береді.

4. Психопатологиялык синдром психикалык ауру емінің негізгі бағдары 
болып табылады.

Нақгы осыған байланысты науқастың психикалык жағдайын зерттеу кезінде 
наукаста кандай патологиялык синдром деген дәрігер сұрағы бірінші ауызға 
келеді.

Синдромальды диагноз келесі іс-әрекеттер көмегімен іске асырылады:
• барлық табылған симптомдарды жазу;
• симптомдарды психикалык функциялар бойынша топтау;
• негізгі және қосымша симптомдарды айыру;
• психикалық бұзылыстарға синдромальды баға беру.
Зерттеудің цосымша здістері: Дәрігер қарауы, яғни, клиникалык зерттеулер 

аяқталған соң, науқасқа басқа да зерттеулер жүргізіледі. Олар әртүрлі атауларға 
ие болған: «косымша зерттеу әдістері», «параклиникалык зерттеулер», 
«лабораториялық және аспаптық зерттеулер». Бұл зерттеулерді бастамас бұрын, 
төмендегілерді білуіңіз тиіс:

1. Алдымен, сіз не білгіңіз келетінін анықтап алуыңыз керек. Психиатрия- 
лык клиникада косымша зерттеу әдістері мына міндеттерді шешу үшін 
қажет.
• Біріншіден, зерттеулер аурудың себебін анықтауға бағытталған. Мысалы, 

босанғаннан кейін пайда болатын зерттеу себебі сепсис болып табыла- 
ды. Клиникаға жас әйел түсті, босанғаннан кейін психикалық күйі 
өзгерген. Босану санитарлык ережеге сай болмаған. Клиникалык 
көрінісінде ауыр соматикалык жағдай, температураның тербелісі, кан 
формуласының өзгеруі, психикалык жағдайында — аментивті синдром. 
Диагностикалық болжам бойынша — психикалык бұзылыспен асқынған 
босанудан кейінгі сепсис.

• Екіншіден, психикалык аурулар дамуы шарттарын зерттеуге бағытталған. 
Психикалык ауру дамуы шарттарына науқастың соматикалык, психи
калык және церебральдық жағдайлары жатады. Психиатрияда бұл негіз 
(«почва») деп аталады (Жислин С.Г.). Психикалык, соматикалык, 
церебральдык ерекшеліктер негізінің әр түрлі клиникалык мәні болуы 
мүмкін.
Олар бейімдеуші факгорлар ретінде болуы мүмкін. Мысалы, алкогольдік 
психоз соматикалык және церебральдык жетіспеушіліктері бар 
наукастарда тезірек пайда болады.
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Негіз («почва») — аурудың клиникасына, ағымына, нәтижесіне әсер етуі 
мүмкін. Мысалы, алкогольді галлюциноздың созылмалы түрде өтуін 
науқастың ертеректе алған бас-ми жарақатымен түсіндіруге болады. 
Осыны зерттеу және сәйкес ем тағайындау науқасқа жылдам көмекті 
қамтамасыз ету мүмкіндігін береді.
Соматикалық және церебральды жетіспеушілік терапияны таңдауда, 
резистенттілік пен асқынулардың алдын алуда маңызды орын алады.

• Үшіншіден, клиникалық әдіспен анықталмайтын соматикалық, невро- 
логиялық және психикалық аурулардың симптомдарын анықтауға 
бағытталуы мүмкін. Мысалы, аурудың бруцеллезді этиологиясына кү- 
мәндана отырып, дәрігер дене қызуының көтерілуі, қандағы өзгерістердің 
болуы, Бюрне және Хедельсон реакцияларыныщ оң болуы сияқты 
қосымша белгілер іздей бастайды.
Психоорганикалық синдроммен ауыратын науқаста бас-сүйек рентге- 
нограммасында, энцефалографиясында және т.б. мидың органикалық 
зақымдануы симптомдарын іздеуге болады.
Кей жағдайларда психикалық симптомдарды клиникалық әдістермен табу 
мүмкін болмай, тек психикалық эксперимент арқылы анықтауға болады.

• Төртіншіден, психиатриялық клиникада зертханалық әдістермен 
анықталатын зерттеулердің алдына қойған жеке мақсаты — кейбір 
медикаменттердің қандағы деңгейін анықтау болып табылады. Мысалы, 
литий, тырысуға қарсы препараттардың.

2. Алға қойылған тапсырмаларға сәйкес қосымша зерттеу әдістері мыналарға 
бағытталған.
• Біріншіден, науқастың соматикалық жағдайын терең зерттеу. Бұл аурудың 

себебін «соматикалық негізін», сонымен қатар, соматикалық симптом- 
дарын анықтауға бағытталған.

• Екіншіден, психикалық аурулардың «милық ошақтарын», себебін, 
асқындыратын церебральды факторларын және аурудың неврологиялық 
симптомдарын терең зерттеуге.

• Үшіншіден, науқастың психикалық жағдайын терең зерттеу. Экспери- 
ментальды-психологиялық зерттеу әдісі түлғанын маңызды психо- 
жарақаттаушы күйзелістерін анықтауға көмектеседі. Тұлғаның алкого- 
лизмге, неврозға бейімділігін білдіретін тұлғалық ерекшеліктерін 
анықтауға ықпал етеді. Сонымен қатар, психикалық аурудың жасырын 
симптомдарын анықтауға көмектеседі.

Психиатрияда қолданылатын барлық қосымша зерттеу әдістерін 3 негізгі 
топқа бөлеміз.

• Біріншіден, организмнің биологиялық ортасын зерттеуге негізделген 
зертханалық зерттеу әдісі. Мысалы, қан, зәр, ликвор және т.б.

• Екіншіден, аспаптық зерттеу әдістері: рентгенография, электрокардио
графия, электроэнцефалография, реоэнцефалография. Олар соматикалық 
жағдайын және жүйке жүйесін зерттеуде қолданылады.

• Үшіншіден, эксперименталды-психологиялық әдіс. Ол психикалық науқасты 
терең зерттеуге бағытталған.
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Нозологиялык диагноз. Үш элементке негізделіп қойылады.
I. Синдромньщ нозологиялық ерекшеліктеріне байланысты. Мысалы, 

инфекциялык ауру және бас-ми жарақатынан кейін дамыған астениялык 
синдром әр түрлі көрінеді.

II. Аурудың накты ағымы, дамуына карай. Психикалык ауру ағымының 
сатылары — преморбидтік, инициальды, манифесті. Басталу түрі: жедел, 
жеделдеу, созылмалы. Ағымы: прогрессивті, регредиентті, фазалы, па- 
роксизмалды.

III. Этиологиясы, яғни, ауру дамуының шарттары және себептері.
А. Психикалык аурудың пайда болуы кұпия болып көрінгенімен, ол 

әрдайым табиғи (биологиялык, психикалык, әлеуметтік) себептердің 
әсерінен дамиды.

Б. Психикалык аурудың пайда болуы түсініксіз болғанымен, ол әрдайым 
себептер мен бейімдеуші факторлардың әрекеттерінің және өзара 
әсерлесуінің заңды нәтижесі болып табылады.

Диагнозды негіздеу нозологиялык тәнділігін дәлелдейтін факгілерден тұруы 
тиіс. Мысалы, сіз науқаста психопатияны болжайсыз. Оны негіздеу үшін келесі 
фактілерді көрсетуіңіз керек:

• Ауру психикалык синдроммен байқала ма?
• Ауру бала кезден бері көрініс берді ме?
• Ауру барлық жағдайда байқала ма?
• Ауру эпизодтық реакциялармен және декомпенсациялармен байқала ма? 

Кунделіктер. Науқастың жағдайы туралы қысқаша және нақты деректерді
және психопатологиялык бұзылыстардың динамикасын камтиды.
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Абулия — еріктің болмауы; 
талпыныстардың жоғалуы; 
әрекетсіздік; шешім қабыл- 
дау қабілетін жоғалту

Абулия — безволие; отсут
ствие побуждений; бездея
тельность; утрата способ
ности к принятию решений

Abulia — 1. аbsence of or de
creased ability to exercise will
power (or initiative) or to make 
decisions; 2. syndrome of slow 
reaction, lack of spontaneity, 
and brief spoken responses

Абулиялық-акинезиялық 
синдром — үнсіздік, толық 
қимылсызд^іққа дейін же- 
тетін аз қимылдаумен 
әлсіздік немесе ниеттердің, 
қажеттіліктердің болмауы, 
қоршаған ортаға немқұрай- 
дылық; орталық жүйке 
жүйесінің органикалық 
зақымдануларында бақы- 
ланады

Синдром абулически-аки- 
нетический — сочетание 
слабости или отсутствия 
желаний, потребностей, 
инициативы и интереса 
к окружающему с молча
ливостью, малоподвиж
ностью, вплоть до полной 
обездвиженности; встре
чается при органических 
поражениях ЦНС

Akinetic-rigid syndrome —
muscular rigidity with varying 
degrees of slowness of move
ment; seen in parkinsonism 
and disorders of the basal 
ganglia

\

Аггравация — әрқилы мәсе- 
лелерді шешу мақсатында 
науқастың өзінде бар 
дертінің симптомдарын са- 
налы түрде ауырлатуы

Аггравация — сознательное 
преувеличение больным 
симптомов действительно 
имеющегося заболевания 
с целью решения разл. во
просов

Aggravation — conscious ex
aggeration patients symptoms 
of the disease is really avail
able to address questions

~ эдейі ойластырылған аггравация — қандай-да бір 
пайданы көздеу 
мақсатындағы а.

~ аггравация умышленная — 
а. с целью извлечения ка
ких-либо выгод

~ aggravation by design — 
aggravatione to recover any 
benefits

~ белсенді аггравация — 
ойластырылған а., бұл кез- 
де науқас өз денсаулық 
жағдайын нашарлату 
мақсатында немесе дерттің 
ұзаққа созылуы үшін 
әрекет жасайды

~ аггравация активная — 
умышленная а., при кото
рой больной принимает 
действия к ухудшению 
состояния своего здоровья 
или затягиванию болезни

~ aggravation active — de
liberate, in which the patient 
take action to deterioration 
of their health status or pull 
disease

~ пассивті аггравация — 
ойластырылған а., ем 
жүргізуге кедергі болатын 
әрекеттерсіз, дерттің жеке 
симптомдарын ауырлатып 
көрсету

~ аггравация пассивная — 
умышленная а., ограничи
вающаяся преувеличением 
отдельных симптомов, 
но не сопровождающаяся 
действиями, мешающими 
проведению лечения

~ aggravation passive — inten
tional aggavatione, limited to 
an exaggeration of individual 
symptoms, but not with acts 
that hinder the carrying out of 
treatment

~ санаға бағынбайтын аггра- вациясы — науқастың өзіне 
айналадағылардың 
аяушылық сезімін тудыруға, 
мед. персоналдың зейінін 
аудартуға бағытталған санаға 
бағынбайтын талпынысы

~ аггравация подсознательная — а., вызванная не
осознанным стремлением 
больного привлечь к себе 
сочувствие окружающих, 
внимание медперсонала

~ aggravation of the subconscious — aggravation cause by 
patient unconscious desire to 
bring to the sympathy of oth
ers, medical attantione staff
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Агорафобия — 1. көпшілік 
арасында, көпшілік орын- 
дарда ыңғайсыз жағдайға 
калу алдындағы айкын 
және үнемі пайда болатын 
жабысқақ қорқыныш;
2. ашык кеңістік алдындағы 
коркыныш

Агорафобия — 1. отчётли
вый и постоянно появля
ющийся навязчивый страх 
(боязнь) оказаться в не
ловком положении в тол
пе людей, в публичных 
местах; 2. страх открытых 
пространств

Agoraphobia — overwhelming 
symptoms of anxiety that oc
cur on leaving home; a form 
of social phobia. The attack 
may occur in a variety of ev
eryday situations (e.g., stand
ing in line, eating in public, in 
crowds of people, on bridges 
or in tunnels; while driving) 
in which a person may be un
able to escape or get help and 
may be embarrassed

Агрессия — 1. айналадағы 
адамдарға тап беру, кенет- 
тен және күшті физ. әсер 
(психомоторлы қозудың, 
ашу-ыза аффектінің 
козғалыстык компоненті); 
2. еріктен тыс ыкпал

Агрессия — 1. нападение, 
сильное и резкое физ. воз
действие на окружающих 
людей (двигательный ком
понент психомоторного 
возбуждения, аффекта 
гнева); 2. насильственное 
вмешательство

Aggression — 1. а forceful 
physical, verbal, or symbolic 
action. It may be appropriate 
and self-protective, indicating 
healthy self-assertiveness, or it 
may be inappropriate. The be
havior may be directed outward 
toward the environment or in
ward toward the self; 2. аctivity 
performed in a forceful manner

Агрипния — ұйқысыздық Агрипния — бессонница Agrypnia — insomnia
Адгезиялык — бір
тақырыпта немесе егжей- 
тегжейде кептелу 
бейімділігімен көрінетін 
ойлаудың бәсеңдігі

Адгезивность — замедлен
ность мышления со склон
ностью к застреванию на 
одной теме или детали

Adhesiveness — slowness of 
thought with a tendency to get 
stuck on one topic or details

Ажитация — толқу, қозу, 
мазасыздыкпен, 
гипербелсенділікпен 
жүретін кернелген, үрейшіл 
күй

Ажитация — напряжённое, 
тревожное состояние, со
провождаемое волнением, 
возбуждением, смятением, 
гиперактивностью

Agitation — excessive rest
lessness, increased mental 
and physical activity, esp. the 
latter

Акайрия — бір сұрақты, 
өтінішті, стереотипті 
сұраныстарды қайталауға 
бейімділік, беймазалықпен 
сипатталатын психика 
бұзылысы

Акайрия — нарушение 
психики, характеризу
ющееся назойливостью, 
склонностью к повторе
нию одних и тех же вопро
сов, просьб, стереотипных 
обращений

Akayriya — mental disorders 
characterized by importunity, 
a tendency to repeat the same 
questions, requests, stereo
typical references

Акатаграфия — жазбалык 
сөз бұзылысы, сөздердегі 
буындар немесе сөйлемдегі 
сөздер ретінің сакталмауы

Акатаграфия — расстрой
ство письменной речи, при 
котором не соблюдается 
порядок слогов в словах 
или слов в предложении

Akatagraflya — a disorder of 
written language, which do 
not follow the order of syl
lables in a word or words in 
a sentence

Акатаматезия —
психикалық бұзылыс: 
толыктай өзгенің сөзін 
түсінбеу

Акатаматезия — психиче
ское расстройство: полное 
непонимание речи собе
седника

Akatamateziya — a mental 
disorder: a complete misun
derstanding of speech inter
locutor
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Акатафазия — сөйлеу 
бұзылысы: үндес, бірак 
мағынасы бойынша сәйкес 
келмейтін сөздерді колдану

Акатафазия — нарушение 
речи: употребление сход
ных по звучанию, но не 
подходящих по смыслу 
слов

Acataphasia — a form of 
disordered speech in which 
statements are incorrectly for
mulated; individuals may use 
words that sound like the ones 
they mean to use but are not 
appropriate to their thoughts, 
or they may use totally inap
propriate expressions

Акатизия — үнемі 
козғалыска талпыны, ауыр 
жайсыздык сезімімен 
жүретін наукастың бір 
орында отыра алмауы. Бұл 
бұзылыстарды наукас 
басқара алмайды

Акатизия — неусидчивость 
больного с постоянным 
стремлением к движениям, 
сопровождающаяся му
чительным чувством дис
комфорта. Эти нарушения 
больной не может контро
лировать

Akathisia, acathisia — a con
dition of motor restlessness 
in which there is a feeling of 
muscular quivering, an urge 
to move about constantly, and 
an inability to sit still, a com
mon extrapyramidal side ef
fect of neuroleptic drugs

Акоазмдар — шуыл, тоқыл, 
сыкыр, гүрсіл, сыбыр, атыс 
және т.с.с. сипаттағы эле- 
ментарлы жалған есту

Акоазмы — элементарные 
слуховые обманы в виде 
шума, стука, скрежета, грохо
та, шипения, выстрелов и т.п.

Acousma — a simple auditory 
hallucination, e.g., buzzing or 
ringing sounds

Акрофобия — жабыскак 
коркыныш: биіктіктен не- 
месе биік орындардан 
қорқу (балкон, шатыр, 
мұнара және т.б.)

Акрофобия — навязчивый 
страх: боязнь высоты или 
высоких мест (балконов, 
крыш, башен и т.д.)

Acrophobia — irrational fear 
of heights

Алаңғасарлык —
кисаңдаумен, гримасалар 
жасаумен, мотивсіз 
күлкімен, орынсыз 
әзілдермен сипатталатын 
жүріс-тұрыс бұзылысы; 
шизофрения кезінде, 
маниакальды-депрессивті 
және органикалык психоз- 
дар кезінде бакыланады

Дурашливость — расстрой
ство поведения, характе
ризующееся кривляньем, 
гримасничаньем, немо
тивированным смехом, 
нелепыми и плоскими 
шутками; наблюдается при 
шизофрении, маниакаль
но-депрессивном и органи
ческом психозах

Silliness — conduct disorder, 
characterized by affectation, 
grimacing, unmotivated 
laughter, absurd and flat 
jokes; observed in schizo
phrenia, manic-depressive 
psychosis and organic

Алекситимия — аффективті 
және когнитивті 
бұзылыстар ыкпалы 
нәтижесінде күйзелістері 
мен психикалык күйін 
түйсінуге, білдіруге және 
сипаттауға кабілетсіздік

Алекситимия — неспо
собность к осознанию, 
выражению и описанию 
собственных переживаний 
и своего психического со
стояния, вызванная аффек
тивными и когнитивными 
расстройствами

Alexithymia — a clinical 
feature common in posttrau- 
matic stress disorder (PTSD) 
characterized by the inability 
to identify and articulate feel
ings

Алжаскан сана — сырткы 
тітіркендіргіштерге сәйкес 
емес р-циялармен сипатта- 
латын психикалык күй; 
наукас абдырған, шатасу

Сознание спутанное — пси
хическое состояние, ха
рактеризующееся неадек
ватной р-цией на внешние 
раздражители; больной

Confusional conscience —
a mental state characterized 
by inadequate response to ex
ternal stimuli; sick puzzled, is 
confused, disoriented in space 
and time
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жағдайында болады, ке- 
ңістік пен уақыт бойынша 
бағдары бұзылған

озадачен, находится в за
мешательстве, дезориен
тирован в пространстве 
и времени

Алиенация — менталды не- 
месе әлеуметтік изоляция- 
лану сезіміне байланысты 
психоз

Алиенация — психоз, свя
занный с ощущением мен
тальной или социальной 
изоляции

Alienation — 1. estrangement 
from society; feelings of be
ing an outsider, foreigner, or 
outcast; 2. estrangement from 
one’s self; feelings of unreality 
or depersonalization

Алкоголизм — спиртті 
ішімдіктерді шектен тыс 
қолдану нәтижесінде дами- 
тын созылмалы ауру, 
психологиялық және 
әлеуметтік дезадаптацияға 
және тұлғалық деградацияға 
алып келетін физ. және 
психикалық бұзылыстармен 
жүреді

Алкоголизм — хроническое 
заболевание, развивающее
ся вследствие злоупотреб
ления спиртными напит
ками, сопровождается физ. 
и психическими расстрой
ствами, приводящими 
к психологической и соци
альной дезадаптации 
и личностной деградации

Alcoholism — a disorder char
acterized by a pathological 
pattern of alcohol use that 
causes a serious impairment 
in social or occupational 
functioning

Алкогольді мастану — құра- 
мында этил спирті бар 
ішімдіктерді кабылдау 
кезінде пайда болатын м.; 
а.м. жеңіл дәрежесі эйфо
рия, психомоторлы қозу, 
ойлау продуктивтілігінің 
төмендеуі, қабылдау 
үрдісінің әлсіреуі дамуымен 
жүреді; ауыр дәрежесі — 
кома дамуына дейін 
жететін, ағза қызметінің 
күрт тежелуімен жүреді

Опьянение алкогольное — о.,
возникающее при употребле
нии напитков, содержащих 
этиловый спирт; о.а. лёгкой 
степени характеризуется 
развитием эйфории, пси
хомоторного возбуждения, 
снижением продуктивности 
мышления, ослаблением 
процессов восприятия; тяжё
лой степени — резким угне
тением функций организма 
вплоть до развития комы

Alcohol intoxication — sub
stance intoxication occurring 
during or shortly after inges
tion of alcohol and character
ized by maladaptive psycho
logical or behavioral changes 
combined with physiologic 
responses such as slurred 
speech, incoordination, im
paired memory or attention, 
unsteady gait, stupor, or coma

Аллотриофагия — психи- 
калық бұзылыс: тағамға 
жатпайтын заттарды жеу 
(топырақ, балшық, нәжіс)

Аллотриофагия — психи
ческое расстройство: по
едание несъедобных в-в 
(земли, глины, кала)

Allotriophagy — a perversion 
of appetite with ingestion of 
material not suitable as food, 
such as starch, clay, ashes, or 
plaster

Аллоэротизм — карсы 
жыныстағыларға жыныс- 
тық әуестік. Син.: гетероэ
ротизм

Аллоэротизм — половое 
влечение к лицу противо
положного пола. Син.: гете
роэротизм

Alloeroticism, alloerotism —
sexual urges stimulated by and 
directed toward another per
son. Opposite of autoerotism

Амбиваленттілік — күйзе- 
лістердің, ниеттердің, 
ойлардың келіссіздігі, 
қарама-кайшылығы, іс- 
әрекеттердің ретсіздігімен 
көрініс береді. Син.: амби- 
тенденттілік; амбитимия; 
психикалық екіжақтылық

Амбивалентность — несо
гласованность, противо
речивость переживаний, 
побуждений, мыслей, 
проявляющаяся в непосле
довательности поступков. 
Син.: амбитендентность; 
амбитимия; двойствен
ность психическая

Ambivalence — the simulta
neous existence of conflicting 
attitudes, emotions, ideas, or 
wishes toward the same object
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Амблинойя — қандай-да бір 
шешім кабылдаудағы 
патологиялык киындык 
сезіну, мыс. психастения 
кезінде

Амблинойя — патологи
ческая затруднённость 
принятия каких-либо 
решений, напр. при психа
стении

Amblinoyya — abnormal 
shortness of taking any de
cisions, for example, when 
psychasthenia

Амбулаторлы автоматизм —
сандыраксыз, галлюцина- 
циясыз немесе айқын 
аффективті бұзылыстарсыз 
пароксизмалды түрде пайда 
болатын сана күңгірттенуі, 
ұзак ерікке бағынбайтын, 
максатсыз жүріспен көрініс 
береді, сырт көзге тәртібі, 
жүріс-тұрысы дұрыс. А.а. 
ұстамалары түнгі ұйкы 
кезеңі ретінде 
карастырылуы мүмкін

Автоматизм амбулатор
ный — пароксизмально 
возникающее помрачение 
сознания без бреда, галлю
цинаций или выраженных 
аффективных расстройств, 
проявляющееся длитель
ным непроизвольным 
бесцельным хождением 
с внешне упорядоченным 
поведением. Припадки а.а. 
могут быть приурочены 
к периоду ночного сна

Ambulatory automatism,
a condition in which the 
patient walks about and per
forms acts mechanically and 
without consciousness of 
what he is doing

О  X
~ аффективті автоматизм — жалған сыртқы 
тітіркендіргіш әсерімен 
шакырылған наукаска тән 
емес эмоциялардың пайда 
болуымен жүретін 
психикалық а. Түрі

~ автоматизм аффективный — вид психического а. 
с возникновением чуждых 
больному эмоций, вызван
ных мнимым внешним воз
действием

~ automatism aimless and ap
parently undirected behavior 
that is not under conscious con
trol and is performed without 
conscious knowledge; seen in 
psychomotor epilepsy, catatonic 
schizophrenia, dissociative 
fugue, and other conditions. 
Called also automatic behavior

~ гипноздык, автоматизм — 
гипноз жағдайында дұрыс 
жүріс-тұрыс және дұрыс 
сөйлеумен күрделі 
әрекеттер орындау

~ автоматизм гипнотический — выполнение слож
ных действий с упорядо
ченным поведением и ре
чью в состоянии гипноза

~ command automatism, the 
performance of suggested acts 
without exercise of critical 
judgment; seen in catatonic 
schizophrenia and in the hyp
notic state

Аменция — коршаған орта- 
ны фрагментарлы 
қабылдаумен, ойлау және 
сөздің
байланыссыздығымен 
жүретін сана күңгірттенуі

Аменция — помрачение со
знания с фрагментарным 
восприятием окружаю
щего, бессвязностью речи 
и мышления

Amentia — 1. TOngenital 
mental deficiency; mental re
tardation; 2. mental disorder 
characterized by confusion, 
disorientation, and occasion
ally stupor

Амнезия — есте сактау және 
ескі білім жинағын қайта 
еске түсіру кабілетін 
жоғалтумен жүретін ес 
бұзылысы

Амнезия — расстройство 
памяти, характеризующее
ся утратой способности 
запоминать, удерживать 
и воспроизводить ранее 
приобретённые знания

Amnesia — a loss of memory. 
The term is often applied to 
episodes during which patients 
forget recent events, although 
they may conduct themselves 
appropriately, and following 
which no memory of the pe
riod persists. Such episodes 
often are caused by strokes, 
seizures, trauma, senility, 
alcoholism, or intoxication. 
Often the cause is unknown
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~ антероградты амнезия — 
тікелей санасын 
жоғалтқаннан кейін немесе 
өзге бұзылыстан кейін 
болған оқиғалар жөнінде 
естеліктерді жоғалту

~ амнезия антероградная — 
утрата воспоминаний о со
бытиях, непосредственно 
следовавших за оконча
нием бессознательного 
состояния или иного рас
стройства

~ anterograde amnesia — am
nesia for events that occurred 
after a precipitating event 
or medication. This type of 
short-term memory loss may 
be induced in people who use 
benzodiazepine drugs (e.g., 
triazolam, lorazepam, or flu- 
razepam)

~ кешіккен амнезия — сана 
бұзылысы немесе дертті 
психикалық жағдай 
кезеңінің амнезиясы, дертті 
жағдай аяқталғаннан кейін 
белгілі уақыт аралығынан 
соң дамиды

~ амнезия ретардирован- ная — а. на период рас
стройства сознания или 
болезненного психическо
го состояния, наступающая 
лишь через некоторое вре
мя после его окончания

~ amnesia retardirovical — 
amnesia the period disorders 
of consciousness or painful 
mental state, comes only 
a short time after his gradu
ation

~ лакунарлы амнезия — 
жеке оқиғаларға қатысты 
амнезия

~ амнезия лакунарная — 
а. на отдельные события

~ lacunar amnesia — Loss of 
memory for isolated events

~ негативистті амнезия — 
жеке факттарды, 
оқиғаларды және т.с.с. еске 
түсірудегі индивидуумның 
ішкі қарсылығымен байла- 
нысты амнезия

~ амнезия негативистич- ная — а., обусловленная 
внутренним сопротивлени
ем индивидуума воспроиз
ведению отдельных фактов, 
событий и т.п.

~ рosttraumatic amnesia (PTA) — A state of agitation, 
confusion, and memory loss 
that the patient with traumat
ic brain injury (TBI) enters 
soon after the injury or on 
awakening from coma. Ede
ma, hemorrhage, contusions, 
shearing of axons, and meta
bolic disturbances impair the 
brain’s ability to process in
formation accurately, result
ing in unusual behaviors that 
often are difficult to manage

~ постгипноздык амнезия — 
сәйкес сендіруден кейін 
дамыған гипноз 
жағдайында пайда болған 
бейнелер, елестер мен 
оқиғаларға амнезия

~ амнезия постгипнотиче- ская — а. на образы, пред
ставления и события, воз
никавшие во время гипноза, 
наступающая после соот
ветствующего внушения

~ amnesia posthypnotic — 
amnesia at the images, ideas 
and events that occur during 
hypnosis, there comes after 
appropriate suggestible

~ ретроградты амнезия — 
сана бұзылысы немесе 
дертті психикалық 
жағдайдың алдында болған 
оқиғалардың амнезия

~ амнезия ретроградная — 
а. на события, предшество
вавшие расстройству со
знания или болезненному 
психическому состоянию

~ retrograde amnesia — am
nesia on the events leading up 
to the painful disorder of con
sciousness or mental state

~ үдемелі амнезия — кеш 
игерілген білім қорынан 
бастап, ертеде игерілген 
білім қорына біртіндеп та- 
ралатын амнезия

~ амнезия прогрессирующая — а., последовательно 
распространяющаяся от 
позже приобретённых зна
ний к ранее полученным

~ amnesia progressive — am
nesia, the sequence spread 
from later acquired knowl
edge to the previously ob
tained
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~ фиксациялык амнезия — 
ағымдағы және жақын 
уакыт аралығында болған 
окиғалардың амнезиясы, 
өткен шакта игерілген білім 
жадыда сакталып тұрады

~ амнезия фиксационная — 
а. на текущие и недавние 
события при сохранении 
памяти на приобретённые 
в прошлом знания

~ amnesia fixation — amnesia 
on current and recent devel
opments in conservation in 
memory acquired in prior 
knowledge

~ эпизодты амнезия — шек- 
телген уакыт аралығында 
бірнеше рет қайталанатын 
амнезия. Син.: а. Кезеңдік

~ амнезия эпизодическая — 
неоднократно наступаю
щая а. на ограниченные 
промежутки времени. Син.: 
а. периодическая

~ amnesia episodic — repeat
ed the coming amnesia for 
a limited period of time

Амнестико-органикалык 
синдром — басым ағымдағы 
окиғаларға естің дөрекі 
бұзылысының, уакыт және 
коршаған орта бойынша 
бағдарлау бұзылысы 
сондай-ақ конфабуляция- 
лармен бірге көрініс беруі; 
органикалык
психосиндромның бір түрі

Синдром амнестико-органи- 
ческий — сочетание грубого 
нарушения памяти, пре
имущественно на текущие 
события, с дезориентиров
кой во времени и окружа
ющей обстановке, а также 
с конфабуляциями; раз
новидность органического 
психосиндрома

Amnesic Syndrome, amnestic 
Syndrome, amnestic-confab- 
ulatory Syndrome — a men
tal disorder characterized 
by impaired memory with 
anterograde and sometimes 
retrograde amnesia in a nor
mal state of consciousness; 
i.e., the Syndrome does not 
include the impaired memory 
seen in dementia or delirium

Амок — эпилепсиялык не- 
месе психогенді негіздегі 
қарауытқан жағдай, күрт 
кимылдык козумен сипат- 
талады (мыс., ұстамсыз 
жүгіріс), бұл жағдайда 
наукас ізінен амнезилана- 
тын ауыр агрессивті 
әрекеттер жасауы мүмкін

Амок — сумеречное состо
яние эпилептического или 
психогенного происхожде
ния, характеризующееся рез
ким двигательным возбуж
дением (напр., безудержный 
бег), во время которого боль
ной может совершать тяжё
лые агрессивные действия 
с последующей амнезией

Amok — a state of murderous 
frenzy. Also spelled amuck

Ананкаст — жабыскак 
бұзылыстармен зардап 
шегетін наукас

Ананкаст — больной, стра
дающий навязчивыми рас
стройствами

Anancast — patient suffering 
from obsessive compulsive 
disorder

Анастрофе — наукастың 
өзін сандырактык сипатта, 
барлық болып жатқан жайт- 
тар тікелей катысты болып 
табылатын, бүкіл әлем 
орталығы ретінде сезінуі

Анастрофе — бредовое 
осознание больным себя 
центром мира, к которому 
все события имеют непо
средственное отношение

Antistrophe — delusional pa
tient awareness of itself as the 
center of the world, to which 
all events are directly related

Ангедония — куаныш, 
ләззат, рахат алу сезіміне 
қабілеттің болмауы

Ангедония — отсутствие 
способности испытывать 
чувство радости, удоволь
ствия, наслаждения

Anhedonia — lack of pleasure 
in acts that are normally plea
surable

Анергия — психикалык, 
кимылдык және сөйлеу 
белсенділігінің төмендеуі 
(толык жоғалуға дейін)

Анергия — снижение (до 
полного отсутствия) пси
хической, двигательной 
и речевой активности

Anergia — inactivity; lack of 
energy
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Анорексия — тағам 
қабылдаудан бас тартумен 
жүретін аштық сезімінің 
әлсіреуі немесе болмауы

Анорексия — отсутствие 
или ослабление чувства 
голода с отказом от приема 
пищи

Anorexia — loss of appetite. 
Anorexia is seen in depres
sion, malaise, commence
ment of fevers and illnesses, 
disorders of the alimentary 
tract (esp. the stomach), and 
alcoholism and drug addic
tion (esp. cocaine)

Антабусотерапия — созыл- 
малы алкоголизмнің сен- 
сибилизациялық ем әдісі, 
антабустың ағзаға түскен 
алкогольді ацетальдегид са- 
тысында тежеу қабілетіне 
негізделген, ол ауыр 
вегетативті-соматикалық, 
психикалық, кей жағ- 
дайларда неврологиялық 
бұзылыстар шақырады

Антабусотерапия — метод 
сенсибилизирующего 
лечения хронического 
алкоголизма, основанный 
на способности антабуса 
задерживать окисление по
ступающего в организм ал
коголя на стадии ацеталь- 
дегида, который вызывает 
тягостные вегетативно-со
матические, психические, 
а в ряде случаев неврологи
ческие расстройства

Antabuse therapy — admin
istered orally in treatment of 
alcoholism. Drinking alcohol 
after taking this drug causes 
severe reactions, including 
nausea and vomiting, and 
may endanger the life of the 
patient

Антриб — психикалық, 
қимылдық және сөйлеу 
белсенділігінің немесе 
психикалық қызмет, жүріс- 
тұрыстың динамикалық 
компонентінің деңгейі

Антриб — уровень пси
хической, двигательной 
и речевой активности или 
динамического компонента 
психической деятельности 
и поведения в целом

Antrieb — level of mental, 
motor and speech activity 
or dynamic component of 
mental activity and behavior 
in general

Апатия — өз денсаулығына, 
тағдырына немқұрайлық, 
айналада болып жатқан 
оқиғаларға қатыспау, 
айқын психикалық бұзы- 
лыстар кезінде күйзеліс- 
тердің болмауы, толық 
еріксіздік, олигофазиямен, 
сана көмескіленуімен 
жүреді

Апатия — безразличие 
к своему здоровью, судьбе, 
безучастность к происхо
дящему вокруг, отсутствие 
побуждений при выра
женных психических рас
стройствах, безучастность 
ко всему окружающему, 
полное безволие, сопро
вождающееся обеднением 
сознания, олигофазией

Apathy — indifference; insen
sibility; lack of emotion

Апатиялық синдром —
қоршаған ортаға немқұ- 
райдылықпен жүретін 
аспонтандылық; мыс., ка
хексия кезінде бақыланады. 
Син.: апатико-абулиялық с.

Синдром апатический — со
четание аспонтанности 
с безразличием к окружаю
щему; наблюдается, напр., 
при кахексии. Син.: с. апа- 
тико-абулический

Apathetic Syndrome — a com
bination of aspontannost 
From indifference to others; 
observed in cachexia

Апофения — сандырақ 
дамуының алғашқы саты- 
сы, сандырақтық қабылдау 
және қатынас сандырақтық 
идеялары пайда болады,

Апофения — начальная ста
дия развития бреда, когда 
появляются бредовые вос
приятия и бредовые идеи 
отношения, складывается

Apophenia — the initial stage 
of development of delirium, 
when there are delusional 
perception and delusions rela
tionship develops an altered
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наукастың коршаған ортаға 
көзкарасы өзгереді

изменённое отношение 
больного к окружающему 
миру

attitude of the patient to the 
outside world

Артта калу — дамудағы бая- 
улау немесе шектелу

Задержка — замедление 
или ограничение в раз
витии

Delay — postponement to 
a later time

Ассоциативтілік — естелік- 
тер, бірлескен күйзелістер 
және ой-пікірлер арқылы 
кол жеткізілетін өзара 
түсіністік

Ассоциативность — взаимо
понимание, достигаемое 
с использованием воспо
минаний, сопереживания 
и соразмышления

Association — the act of
joining or uniting; coordi
nation with another idea or 
structure; relationship. In 
psychiatry, association refers 
in particular to the interrela
tionship of the conscious and 
unconscious ideas

Астения — жоғары психи- 
калык зорығу, зейін кон- 
центрациясының әлсіреуі, 
есте сактау кабілетінің на- 
шарлауы, шыдамсыздык, 
тітіркенгіштік, диссом- 
ниялык бұзылыстар, көңіл- 
күй тұраксыздығы, 
вегетативті сипаттағы 
әркилы дисфункциялар. 
Син.: астениялық синдром

Астения — повышенная 
психическая истощаемость, 
ослабление концентрации 
внимания, ухудшение 
памяти, нетерпеливость, 
раздражительность, диссо- 
мнические нарушения, не
устойчивость настроения, 
разл. дисфункции вегета
тивного характера

Asthenia — lack or loss of 
strength; debility; any weak
ness, but esp. one originating 
in muscular or cerebellar 
disease

Астениялык ремиссия —
әлсіздік, шаршағыштык, 
тітіркенгіштік, ұзак ой 
жұмысына кабілетсіздікпен 
көренітін психоз ремиссия

Ремиссия астеническая —
р. психоза, во время кото
рой наблюдают слабость, 
утомляемость, раздражи
тельность, неспособность 
к длительному умственно
му напряжению

Remission asthenic — re
mission of psychosis during 
which the weakness, fatigue, 
irritability, inability to pro
longed mental stress

Астеноадинамиялык синд
ром — айқын психикалық 
және физ. зорығуға байла- 
нысты үнсіздік пен 
әрекетсіздік; симп- 
томатикалық және 
интоксикациялык психоз- 
дарда, бас миының 
органикалык 
закымданулары кезінде 
бакыланады

Синдром астеноадинамиче- 
ский — сочетание молчали
вости и бездеятельности, 
обусловленное выражен
ной психической и физ. ис- 
тощаемостью; наблюдается 
при симптоматических 
и интоксикационных пси
хозах, а также при органи
ческих поражениях голов
ного мозга

Astenoadinamic Syndrome —
a combination of silent and 
supine due severe mental and 
physical. exhaustion; Ob
served when symptomatic and 
Substance-induced psycho
sis, as well as organic brain 
damage

Астеновегетативті син
дром — ваготониялык 
сипаттағы вегетативті 
бұзылыстармен жүретін 
астения; әрқилы жүйкелік 
және психикалык

Синдром астеновегетатив-
ный — сочетание астении 
с вегетативными расстрой
ствами, преимущественно 
ваготонического характера; 
наблюдается при разл.

Asthenovegetative Syn
drome — a combination of 
Asten With autonomic disor
ders, mainly vagotonic char
acter; Observed in various 
nervous and mental diseases
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ауруларда бақыланады. 
Син.: вегетоастениялық с.

нервных и психических 
болезнях. Син.: с. вегето- 
астенический

Астенодепрессивті син
дром — көңіл-күйдің 
тұрақты төмендеуімен асте
ния; көптеген аурулар 
кезінде бақыланады 
(жүйкелік, психикалық, 
эндокринді және т.б.)

Синдром астенодепрессив-
ный — сочетание астении 
со стойким снижением на
строения; наблюдается при 
многих болезнях (нервных, 
психических, эндокринных 
и др.)

Astenodepression Syndrome —
a combination of asthenia 
with persistent depressed 
mood; Observed in many 
disease (nervous, mental, en
docrine and DR.)

Астеноипохондриялық син
дром — өз денсаулық 
жағдайына аса зейін 
қоюмен, жеке сенестопати- 
ялармен жүретін астения

Синдром астеноипохон- 
дрический — сочетание 
астении с чрезмерным вни
манием к своему здоровью, 
отдельными сенестопа- 
тиями

Astenohypochondric Syn
drome — a combination of 
asthenia with excessive atten
tion to their health, individual 
senestopatii

Атараксия — науқастардың 
психотропты дәрі заттарды 
қабылдағаннан кейінгі 
жағдайы (нейролептик- 
терді, транквилизаторлар- 
ды және т.б.), үрей, 
кернеліс, қорқыныш және 
ішкі мазасыздану 
сезімдерінің басылуымен 
сипатталады

Атараксия — состояние 
больных после применения 
психотропных ЛС (нейро
лептических средств, 
транквилизаторов и др.), 
характеризующееся сняти
ем тревоги, напряжённо
сти, страха и внутреннего 
беспокойства

Ataraxia, ataraxy — a state 
of complete mental calm and 
tranquility, esp. without de
pression of mental faculties or 
clouding of consciousness

Атимия — эмоциялық 
реакциялардың болмауы 
немесе төмендеуі. Син.: 
патологиялық 
немқұрайлық

Атимия — отсутствие или 
снижение эмоциональных 
р-ций. Син.: безразличие 
патологическое

Athimia — the absence or re
duction of emotional p-tions. 
Syn.. : pathological indiffer
ence

Аутизм — өзіндік күйзеліс- 
тер әлеміне ену, шынайы 
өмірмен контакттың 
әлсіреуі немесе 
жоғалуымен, шынайы 
өмірге қызығушылықтың 
жоғалуымен, айналадағы 
адамдармен қарым-қаты- 
насқа талпыныстың бол- 
мауы, эмоциялық көрі- 
ністердің кедейлігімен кө- 
рініс береді; психикалық 
бұзылыс белгісі

Аутизм — погружение в мир 
личных переживаний 
с ослаблением или потерей 
контакта с действительно
стью, утратой интереса 
к реальности, отсутствием 
стремления к общению 
с окружающими людьми, 
скудностью эмоциональ
ных проявлений; признак 
психического расстройства

Autism — 1. autistic disorder. 
2. autistic thinking

Аутосиннойя — науқастың 
қоршаған әлемнен тыс ка- 
луымен бірге жүретін дертті 
күйзелістерге шомып кету

Аутосиннойя — погружение 
в болезненные пережива
ния, сопровождающееся 
отключением больного от 
внешнего мира

autosynnoia — dive into the 
painful experiences, accom
panied by disconnecting the 
patient from the outside world
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Аутоэхолалия — біркелкі, 
көп рет жеке сөздерді неме- 
се сөйлемдерді кайталау. Персеверацияны қараңыз

Аутоэхолалия — много
кратное однообразное по
вторение отдельных слов 
или предложений. См. персеверация

Autoecholalia — repetition of 
the last portion of one’s own 
statements

Ауыз симптомы — ауыз 
айналасындағы бұлшы- 
кетердің тоникалык жиы- 
рылуы, бұл кезде ерін үнемі 
алға шошайған күйде бола- 
ды; кататония белгісі

Симптом хоботка — тони
ческое сокращение мышц 
вокруг рта, при котором 
губы постоянно вытянуты 
вперёд; признак кататонии

Symptom proboscis — the
tonic contraction of the mus
cles around the mouth, in 
which the lip constantly out
stretched; symptom catatonia

Аффект — айкын физиоло- 
гиялык көріністерімен 
кыска уакыттык интенсивті 
эмоция

Аффект — кратковремен
ная интенсивная эмоция 
с выраженными физиоло
гическими проявлениями

Affect — the external expres
sion of emotion attached to 
ideas or mental representa
tions of objects; cf. mood

~ адекватсыз аффект — 
күйзеліс мазмұнына немесе 
ситуацияға сәйкес келмей- 
тін немесе карама- 
кайшы а.

~ аффект неадекватный — 
а., не соответствующий или 
противоречащий содер
жанию переживания или 
ситуации

~ inappropriate affect — affect 
that is incongruent with the 
situation or with the content 
of a patient’s ideas or speech

~ патологиялык аффект — 
интенсивті, кенеттен әсер 
еткен психикалык жара- 
қатқа жауап ретінде пайда 
болған қысқа уақыттық 
психикалык бұзылыс және 
артынан тиімді разряд да- 
муымен жүретін бүкіл 
сананың жаракаттаушы 
күйзелістерге концентра- 
циясымен көрініс береді, 
оның ізінен жалпы босаң- 
су, немкұрайлык және жиі 
терең ұйкы дамиды; бөлік- 
тік немесе толык конградты 
амнезиямен сипатталады

~ аффект патологический — кратковременное 
психическое расстройство, 
возникающее в ответ на 
интенсивную, внезапную 
психическую травму и вы
ражающееся концентра
цией сознания на трав
мирующих переживаниях 
с последующим эффектив
ным разрядом, за которым 
следуют общая расслаблен
ность, безразличие и часто 
глубокий сон; характеризу
ется частичной или полной 
конградной амнезией

~ blunted affect — severe 
reduction in the intensity of 
affect; a common symptom of 
schizophrenic disorders

~ стениялык аффект — 
психикалык белсенділіктің 
көтерілуімен, өзін жақсы 
сезінумен, виталды 
тонустың жоғарылауымен, 
өзіндік күш-қуатты 
сезінумен көрініс беретін а.

~ аффект стенический — а., 
характеризующийся по
вышением самочувствия, 
психической активности 
и витального тонуса, ощу
щением собственной силы

~ flat affect — virtual absence 
of emotional response to a sit
uation or condition

~ тежелген аффект — 
р-циялар мен әрекеттерден 
калыпты разряд алмайтын 
күшейе түсетін эмоцио- 
нальды алаңдаушылык пен 
мазасыздык жағдайы

~ аффект застойный — со
стояние усиливающейся 
эмоциональной напряжён
ности и беспокойства, не по
лучающих нормальной раз
рядки в р-циях и поступках

~ restricted affect — reduction 
in the intensity of affect, to 
a somewhat lesser degree than 
is characteristic of blunted 
affect
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~ физиологиялык аффект — 
айқын а., мыс., ашу-ыза 
немесе қуаныш, сана 
күңгірттенуі, автоматизм- 
дер және амнезия 
бақыланбайды

~ аффект физиологический — выраженный а., 
напр., гнева или радости, 
не сопровождающийся по
мрачением сознания, авто
матизмами и амнезией

~ constricted affect — restrict
ed affect

Аффект иррадиациясы —
ретті түрде, сырттай еш 
себепсіз науқастағы теріс 
(жеккөру, жақтырмау, ашу) 
немесе оң (ақ көңілділік) 
эмоционалды көзқарастың 
бір түрден екіншісіне ауы- 
суы. Син.: аффект ауысуы

Иррадиация аффекта — по
следовательное, внешне 
беспричинное перемеще
ние отрицательного (нена
висть, презрение, ярость) 
или положительного 
(доброжелательность) эмо
ционального отношения 
у больного с одного лица 
на другое

Affect irradiation — consis
tent, seemingly causeless 
moving negative (hatred, 
contempt, rage) or positive 
(goodwill) emotional rela
tionship with a patient face to 
face others

Л  X
Аффективті анестезия —
физикалық немесе психи- 
калық жарақат нәтижесінде 
дамитын, қоршаған ортаға 
аффективті реакцияның 
болмауымен көрінетін, 
өткінші қимылдық тежелу

Анестезия аффективная —
преходящее двигательное 
торможение с отсутствием 
аффективных р-ций на 
окружающее, возникающее 
после физ. или психиче
ской травмы

Anesthesia — partial or com
plete loss of sensation, with or 
without loss of consciousness, 
as a result of disease, injury, 
or administration of an anes
thetic agent, usually by injec
tion or inhalation

Аффективті-сандырақтық 
синдром — параноидты не- 
месе парафренді сандырақ- 
пен жүретін аффективті с.; 
көптеген психикалық ауру- 
лар кезінде бақыланады

Синдром аффективно-бре
довый — сочетание аффек
тивного с. с параноидным 
или парафренным бредом; 
наблюдается при многих 
психических болезнях

Affective-delusional Syn
drome — a combination of 
affective Syndrome with para
noid delirium OR paraphren
ic; Observed in many mental 
illnesses

Аффективті синдром — ба-
сты көрінісі көңіл-күй 
бұзылысы болып табыла- 
тын с. жалпы атауы; 
көптеген психикалық ауру- 
лар кезінде бақыланады. 
Син.: эмоциональды с.

Синдром аффективный —
общее название сс., глав
ным проявлением которых 
является расстройство 
настроения; наблюдается 
при многих психических 
болезнях. Син.: с. эмоцио
нальный

Affective Syndrome — a com
mon name Syndromes, the 
main manifestation of which 
is a mood disorder; Observed 
in many mental illnesses. 
Syn.: Syndrome of emotional

Аффективті-тарылған 
сана — қоршаған ортамен 
тек эмоционалды маңызды 
байланыстардың сақта- 
луымен жүретін сана 
ауқымының жедел дами- 
тын шектелуі; психогения- 
ларда бақыланады. Син.: 
тарылған сана

Сознание аффективно-су
женное — остро развиваю
щееся резкое ограничение 
объёма с. с сохранением 
лишь эмоционально значи
мых связей с окружающим; 
наблюдается при психоге
ниях. Син.: с. суженное

Affective-consciousness nar
rowed — acute developing 
severely restricting the volume 
of consciousness while main
taining a meaningful connec
tions with others; observed in 
psychogenic. Syn.: narrowing 
of consciousness

Әйелдік нәзіктік комплек-
сі — анасына жақын ұл ба- 
лалар мен ерлерде пайда

Комплекс женственности —
неосознанный страх ка
страции у близких к матери

Complex femininity — uncon
scious fear of castration y is 
close to the boy’s mother and
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болатын, агрессор бейне- 
сімен теңеу және сүт 
бездері мен кынаптың бо- 
луына күшті кажеттілікпен 
шакырылған піштіруден 
санадан тыс коркыныш

мальчиков и мужчин, вы
званный идентификацией 
с образом агрессора и за
вистливым желанием иметь 
молочные железы и влага
лище

the man caused by way iden
tification with the aggressor 
and envious desire to have 
a mammary gland and vagina

Әуестік — адам қызметін 
ынталандыратын және оған 
максат беретін санаға 
тәуелсіз пайда болатын 
қажеттілікті субъективті 
сезіну

Влечение — возникающее не
зависимо от сознания субъ
ективное переживание по
требности, стимулирующее 
деятельность человека и при
дающее ей направленность

Attraction — there regardless 
of the subjective experience 
of consciousness needs, stim
ulating human activities and 
gives it focus

~ жабыскак эуестік — 
кажетсіз, кейде кауіпті 
әрекеттер жасауға әуестік, 
науқастың өзі дертті жағдай 
екендігін түсінеді; коркы- 
ныш және үрей сезімдері- 
мен бірге жүреді

~ влечение навязчивое — 
в. совершать ненужные 
и даже опасные действия, 
болезненность которого 
осознаётся больным; со
провождается страхом или 
тревогой

~ obsessive attraction — at
traction, that make unnec
essary and even dangerous 
action soreness which is aware 
of patients; Accompanied by 
fear or anxiety

Бағдарлау бұзылысы — қор- 
шаған орта, уакыт және 
өзіндік тұлғасына катысты 
бағдарлаудың бұзылысы, әр 
түрлі психоздар кезінде 
бакыланады

Дезориентировка — наруше
ние ориентировки в окру
жающем, во времени и по 
отношению к собственной 
личности, наблюдающееся 
при разл. психозах

Disorientation — the loss of 
proper bearings, or a state of 
mental confusion as to time, 
place, or identity

«Балауыздык иілгіштік» 
симптомы — аяк-колға 
берілген калыпты сактап 
тұрумен сипатталатын 
жағдай; кататониямен ас- 
соцацияланады

Симптом «гибкости воско
вой» — состояние, характе
ризующееся сохранением 
заданного положения ко
нечности; часто ассоцииру
ется с кататонией

Symptom flexibility wax —
a condition characterized 
by keeping a predetermined 
position of the limbs; Often 
associated with catatonia

Барофобия — жабыскак 
коркыныш: салмакты, ауыр 
заттарды көтеруден корку

Барофобия — навязчивый 
страх: боязнь подъёма тя
жестей

Barophobia — is the irratio
nal fear of gravity, a type of 
specific phobia. Individuals 
suffering from barophobia can 
either have the fear that grav
ity might crush them, the fear 
of falling because of the grav
ity involved (distinct from the 
fear of heights), or even the 
fear that gravity might cease to 
exist and they will float away

Бас жазу синдромы — со-
зылмалы алкоголизм кезін- 
дегі абстиненцияға байла- 
нысты дамыған вегетативті, 
неврологиялык және пси- 
хикалық бұзылыстардың 
жиынтығы. Син.: алко- 
гольді абстинентті с.

Синдром похмельный — со
четание вегетативных, не
врологических и психиче
ских расстройств, обуслов
ленных абстиненцией при 
хроническом алкоголизме. 
Син.: с. абстинентный ал
когольный

Hangover Syndrome —
a combination of vegetative 
neurological and psychiatric 
disorders caused abstinence 
in chronic alcoholism. Syn.: 
alcohol withdrawal Syndrome
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Брадифрения — психи- 
калық үрдістердің баяу 
ағымы (ойлау, сөйлеу, 
эмоциялық р-циялардың). 
Син.: брадипсихизм

Брадифрения — замедлен
ное протекание психиче
ских процессов (мышле
ния, речи, эмоциональных 
р-ций). Син.: брадипсихизм

Bradyphrenia — slowness of 
thought and information pro
cessing, seen in some forms of 
dementia

Булимия — патологиялық, 
күрт күшейген аштық сезімі, 
жиі жалпы әлсіздікпен және 
құрсақтағы ауру сезімімен 
бірге жүреді; гиперинсули- 
низм, бас миының жарақат- 
танулары кезінде кездеседі. 
Син.: «касқырлық» аштық; 
кинорексия

Булимия — патологическое, 
резко усиленное чувство 
голода, нередко сопрово
ждающееся общей слабо
стью и болями в животе; 
наблюдается при гиперин- 
сулинизме, поражениях го
ловного мозга. Син.: голод 
«волчий»; кинорексия

Bulimia — excessive and insa
tiable appetite

Бір тумалық — адамның 
әлеуметтік рөлі және осы 
рөлдің онымен қабылдануы

Идентичность — социаль
ная роль человека и вос
приятие им этой роли

Identity — the aggregate of 
characteristics by which an 
individual is recognized by 
himself and others

Ван Гог синдромы — ипо- 
хондриялық сандырақ, гал- 
люцинациялар, импуль- 
сивті әуестіктердің болуына 
байланысты психикалық 
науқастың өз-өзіне кемтар- 
лыққа алып келетін зақым- 
дар (дененің бір бөлшегін 
кесіп тастау, ауқымды 
тілулер) немесе дәрігерден 
хирургилық операция жа- 
сауды табанды түрде талап 
етуімен жүреді. Шизофре- 
нияда бақыланады

Синдром Ван Гога — нане
сение психически больным 
самому себе калечащего по
вреждения (отрезание ча
сти тела, обширные разре
зы) или предъявление врачу 
настойчивых требований 
произвести ему хирурги
ческое вмешательство, 
обусловленное наличием 
ипохондрического бреда, 
галлюцинаций, импульсив
ных влечений. Наблюдает
ся при шизофрении

Van Gogh Syndrome — ap
plication mentally ill oneself 
crippling damage (cutting 
body parts, large incisions) 
or to produce doctor to make 
him insistence on surgery, 
due to the presence of hypo
chondriacal delusions, hal
lucinations, impulsive desire. 
Seen in schizophrenia

Вербигерация — бір тіркес- 
терді, сөздерді немесе қыс- 
қа фразаларды біркелкі 
қайталау немесе айғайлап 
айту түріндегі психикалық 
бұзылыс

Вербигерация — психи
ческое нарушение в виде 
однообразного повторения 
или выкрикивания одних 
и тех же междометий, слов 
или коротких фраз

Verbigeration — stereotyped 
and meaningless repetition 
of words and phrases; seen 
in some cases of schizophre
nia. See also logorrhea and 
perseveration. Called also 
cataphasia

Вернике аутопсихозы —
науқастың өзіндік тұлғасы 
жөнінде өзгерген және 
жалған пікір қабылдауы- 
мен, өзін сезіну және өзін 
дұрыс бағалаудың 
өзгеруімен жүретін психоз

Аутопсихоз Вернике —
психоз с преобладанием 
изменённых и ложных 
представлений больного 
о собственной личности, 
изменений самочувствия 
и самооценки

Autopsihoz Wernicke — psy
chosis with a predominance 
of altered and misconceptions 
about the patient’s own per
sonality, changes in well-be
ing and self-assessment

Визуализация — 1. психиа- 
трияда — психоз ағымы- 
ның клиникалық

Визуализация — 1. в пси
хиатрии — видоизменение 
клинической картины

Visualization — 1. the act
of viewing, or of achieving 
a complete visual impression
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көрінісінің өзгеруі, бұған 
дейін басым ойлау 
бұзылыстарымен сипатта- 
лып, артынан көру 
галлюцинацияларының 
косылуы, бұл дерті 
күйзелістерге ерекше бейне 
береді; 2. УДЗ, рентгено
графия, томография, тер
мография, радиоизотопты 
немесе баска да зерттеулер 
аркылы бейне, көрініс алу

протекания психоза, ха
рактеризовавшейся до того 
преимущественно рас
стройствами мышления, 
вследствие присоединения 
зрительных галлюцинаций, 
придающих особую образ
ность болезненным пере
живаниям; 2. получение 
изображения с помощью 
УЗИ, рентгенографии, то
мографии, термографии, 
радиоизотопного или иных 
исследований

of an object, as by radiogra
phy; 2. the process of forming 
a mental picture of some
thing; see also imagery

Галлюцинаторлы-параноид- 
ты синдром — соңына түсу 
сандырағының есту галлю- 
цинацияларымен немесе 
псевдогаллюцинациялар- 
мен бірге жүруі; шизофре- 
нияда және кейбір шизоф
рения тәрізді психоздар 
кезінде бакыланады

Синдром галлюцинаторно
параноидный — сочетание 
бреда преследования со 
слуховыми галлюцинаци
ями или псевдогаллюци
нациями; наблюдается при 
шизофрении и некоторых 
шизофреноподобных пси
хозах

Hallucinatory-paranoid Syn
drome — a combination of 
delusions of persecution with 
auditory hallucinations or 
pseudohallucinations; Seen 
in schizophrenia and in Same 
schizophreniform psychosis

Галлюцинация — шынайы 
тітіркендіргішсіз 
(объектсіз) еріктен тыс 
пайда болатын және наукас 
үшін объективті 
шынайылық сипатына ие 
болатын сезімдер мен бей- 
нелер түріндегі жалған 
қабылдау. Син.: шынайы г.

Галлюцинация — мнимые 
восприятия в виде ощуще
ний и образов, непроиз
вольно возникающих без 
реального раздражителя 
(объекта) и приобретаю
щих для больного характер 
объективной реальности. 
Син.: г. истинная

Hallucination — a false percep
tion having no relation to re
ality and not accounted for by 
any exterior stimulus; a dream
like (or nightmarish) percep
tion occurring while awake. It 
may be visual (esp. in medical 
illnesses or drug withdrawal 
Syndromes), auditory (esp. in 
psychoses), tactile, gustatory, 
or olfactory. Affected patients 
typically appear confused and 
agitated. They are unable to 
distinguish between the real 
and the imaginary

~ гипногогиялык галлюцинация — сергектіктен ұйқы 
жағдайына ауысу кезінде, 
көздер жабылғанда пайда 
болатын г., (көру, есту)

~ галлюцинация гипногогиче- ская — г., возникающая при 
переходе от бодрствования 
ко сну, при закрытых глазах 
(зрительные, слуховые)

~ hypnopompic hallucination — a vivid dreamlike 
hallucination occurring on 
awakening

~ гипнопомпиялык галлюцинация — ояну кезінде пайда 
болатын г. (көру, сирек 
есту, баскалары одан да си- 
рек кездеседі)

~ галлюцинация гипнопомпи- ческая — г., возникающая 
при пробуждении (зритель
ные, реже слуховые, еще 
реже — иные)

~ hypnagogic hallucination — 
а presleep phenomenon 
having the same practical sig
nificance as a dream but ex
perienced during conscious
ness. It may include a sense 
of falling, of sinking, or of the 
ceiling moving
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~ иіс сезу галлюцинациясы — 
қандай-да бір иісті, жиі 
жағымсыз иісті сезу г.; иіс 
сезу иллюзиясынан қиын 
айырылады

~ галлюцинация обонятельная — г. в виде ощущения 
каких-либо запахов, чаще 
неприятных; трудноот
личимы от обонятельных 
иллюзий

~ olfactory hallucination — 
a hallucination involving the 
sense of smell

~ есту галлюцинациясы — 
элементарлы дыбыстар 
(шуыл, тырсыл, дыбыс) не- 
месе күрделі акустикалық 
бейнелер (сөз, музыка) 
түріндегі г.. Син.: 
акустикалық г.

~ галлюцинация онейроид- ная — сценическая зри
тельная г. и псевдогаллю
цинация фантастического 
содержания, характеризую
щаяся принятием больным 
активного участия в мни
мых событиях

~ visual hallucination — the 
sensation of seeing objects 
that are not really there. This 
is a hallmark of alcohol and 
drug withdrawal and of other 
medical illnesses that adverse
ly affect the brain

Галлюциноз — мол (көп) 
галлюцинациялармен си- 
патталатын психопатоло- 
гиялық синдром, санды- 
рақпен бірге жүреді. Син.: 
галлюцинаторлы синдром

Галлюциноз — психопа
тологический синдром, 
характеризующийся обиль
ными галлюцинациями, 
сопровождающимися бре
дом. Син.: синдром галлю
цинаторный

Hallucinosis — a state char
acterized by the presence of 
hallucinations without other 
impairment of consciousness

~ алкогольді галлюциноз — 
алкоголизм кезіндегі г., 
жағымсыз сипаттағы шы- 
найы вербалды галлюци- 
нациялардың (қауіп төн- 
діру, кінәлау, мазақ ету, 
бұйрық беру) басым кезде- 
суімен сипатталады, галлю- 
цинаторлы сандырақ, 
интенсивті қорқыныш не- 
месе кернеген үрей аффек- 
тімен, импульсивті әрекет- 
термен қимылдық қозу 
бірге жүреді; анық сана фо- 
нында бақыланады

~ галлюциноз алкогольный — г. при алкоголизме, 
характеризующийся пре
обладанием истинных 
вербальных галлюцинаций 
неприятного содержания 
(угрозы, обвинения, на
смешки, приказания), 
сочетающихся с галлюци
наторным бредом, интен
сивным аффектом страха 
или напряжённой тревоги, 
двигательным возбужде
нием с импульсивными 
поступками; развивается на 
фоне ясного сознания

~ alcoholic hallucinosis — 
hallucinations occurring in 
a clear sensorium in alco
holics with a long history of 
dependence and heavy intake, 
usually following a bout of 
unusually heavy drinking. 
organic hallucinosis, a term 
used in a former system of 
classification, denoting an 
organic mental Syndrome 
characterized by the presence 
of hallucinations caused by 
a specific organic factor and 
not associated with delirium. 
Such disorders are now main
ly classified as substance-in
duced psychotic disorders and 
psychotic disorders due to 
general medical condition

~ күрделі галлюциноз — есту, 
көру, тактильді және басқа 
галлюцинациялардың бір- 
лесуі түріндегі г. Син.: ара- 
лас г.

~ галлюциноз сложный — 
г. в виде сочетания слухо
вых, зрительных, тактиль
ных и др. галлюцинаций. 
Син.: г. смешанный

~ hallucinosis difficult — 
as a combination of auditory, 
visual, tactile, and dr. Hallu
cinations.

~ созылмалы галлюциноз — 
үздіксіз немесе толқын 
тәрізді ағыммен көптеген 
жылдар бойы жалғасып

~ галлюциноз хронический — 
г., продолжающийся в те
чение многих лет с непре
рывным или

~ chronic hallucinosis — G., 
continued for years with con
tinuous or fluctuating course, 
with a predominance of
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келе жаткан г., басым есту 
галлюцинацияларымен, си- 
рек — тактильді галлюцина- 
циялармен көрінеді, жиі 
сандыракпен және психи- 
калык автоматизм кұбы- 
лыстарымен бірге жүреді

волнообразным течением, 
с преобладанием слуховых, 
реже — тактильных галлю
цинаций, нередко в сочета
нии с бредом и явлениями 
психического автоматизма

auditory, at least — tactile 
hallucinations, often in com
bination with Brad and the 
phenomenon of psychic au
tomatism

~ тактильді галлюциноз — 
майда жәндіктерің жорға- 
лауы немесе тістеулері 
тәрізді сезіммен жүретін г., 
сирек — жансыз заттардың 
дене бетінде немесе тері 
астында болу сезімі; жиі 
егде жаста кездеседі

~ галлюциноз тактильный — 
г. с ощущением ползания 
или укусов мелких живых 
существ, реже — наличия 
неодушевлённых предметов 
на поверхности тела или 
под кожей; наблюдается 
чаще в пожилом возрасте

~ tactile hallucinosis — hallu
cination with a sensation of 
crawling or bite small living 
beings, at least — availability 
inanimate objects on the sur
face of the body or under the 
skin; Were more frequent in 
the elderly

~ токсикалык галлюциноз — 
созылмалы интоксикация- 
мен (алкоголь, кокаин 
және т.б.) шақырылған г.

~ галлюциноз токсический — г., вызванный хро
нической интоксикацией 
(алкоголь, кокаин и др.)

~ hallucinosis toxic — halluci
nation caused by chronic in
toxication (alcohol, cocaine, 
etc.)

Гебефрения — балғын 
шақта пайда болатын және 
хаосты түрде алмасып оты- 
ратын полиморфты 
аффективті, сандырактык, 
галлюцинаторлы және 
кататониялык 
бұзылыстармен сипаттала- 
тын, терең акыл кемдігінің 
жылдам дамуымен жүретін 
шизофрения формасы

Гебефрения — форма ши
зофрении, возникающая 
в юношеском возрасте 
и характеризующаяся со
существующими или хао
тически сменяющимися 
полиморфными аффектив
ными, бредовыми, галлю
цинаторными и кататони
ческими расстройствами 
с быстрым развитием глу
бокого слабоумия

Hebephrenia — also known 
as Disorganized schizophre
nia, is a subtype of schizo
phrenia

Гебефрениялык синдром —
кимылдык және сөйлеу 
козуының эйфориямен, 
алаңғасарлыкпен, 
пуэрильді жүріс тұрыспен 
көрінуі; шизофренияда 
бакыланады

Синдром гебефрениче- 
ский — сочетание двига
тельного и речевого воз
буждения с эйфорией, ду
рашливостью, пуэрильным 
поведением; наблюдается 
при шизофрении

Geboidny Syndrome — a com
bination of affective-volitional 
disorders with relative preser
vation of intellectual function, 
to show rudeness, negativism, 
the weakening of self-control, 
warped emotional P-tions 
and inclinations, which leads 
to anti-social behavior and 
expression of social maladjust
ment; appearing during ado
lescence and early adulthood 
schizophrenia and some forms 
of psychopathy. Syn.: mattoid

Гебоид — төменгі сатыдағы 
әуестіктері басым адам 
(ұрлыкка, сексуалды экс- 
цесстерге, алкоголь және

Гебоид — лицо, у которого 
преобладают низшие вле
чения (склонность к воров
ству, сексуальным

Geboid — a person who has 
dominated the lower inclina
tion (propensity for stealing, 
sexual excesses, abuse of
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есірткілік заттарды шектен 
тыс қолдануға, кезбелікке 
бейімділік), бұл әлеуметтік 
дезадаптациямен және 
паразиттік өмір салтымен, 
айқын эмоционалды 
дөрекіленумен қатар 
жүреді; шизофрениямен 
науқастар арасында және 
пубертатты және балғын 
шақтағы психопатияларда 
кездеседі. Син.: қылмыс- 
тық г.

эксцессам, злоупотре
блению алкоголем и нар
котическими ср-вами, 
бродяжничеству), что 
сочетается с социальной 
дезадаптацией и паразити
ческим образом жизни, от
чётливым эмоциональным 
огрубением; встречаются 
среди больных шизофре
нией и психопатиями в пу
бертатном и юношеском 
возрасте. Син.: г. крими
нальный

alcohol and drugs Wed-you, 
vagrancy), combined with 
social maladjustment and 
parasitic way of life, a distinct 
emotional brutalization; 
found among patients with 
schizophrenia and psychop
athy in adolescence and early 
adulthood

Гебоидты синдром — интел- 
лектуальды функциялар- 
дың салыстырмалы түрде 
сақталуымен аффективті- 
еріктік бұзылыстар жиын- 
тығы, дөрекілікпен, нега- 
тивизммен, өзін бақы- 
лаудың әлсіздігімен, 
эмоциональды р-циялар 
мен әуестіктердің бұрма- 
ланған сипатымен көрінеді, 
бұл қоғамға қарсы әрекет 
жасауға және әлеуметтік 
дезадаптацияға алып 
келеді; шизофрения және 
психопатияның кейбір 
формаларында жасөспірім 
шақта кездеседі. Син.: мат- 
тоид

Синдром гебоидный — соче
тание аффективно-волевых 
нарушений с относитель
ной сохранностью интел
лектуальных функций, 
проявляющееся грубостью, 
негативизмом, ослабле
нием самоконтроля, из
вращённым характером 
эмоциональных р-ций 
и влечений, что приводит 
к антиобщественному по
ведению и выраженной 
социальной дезадаптации; 
встречается в подростко
вом и юношеском возрасте 
при шизофрении и неко
торых формах психопатии. 
Син.: маттоид

Hyperkinetic Syndrome —
psychopathological disorders 
such as motor excitation with 
a predominance of involun
tary and expressive (facial 
expressions, gestures) move
ments

Геофагия — жерді немесе 
топырақты жеуге әуестік. 
Син.: жерді жеу

Геофагия — влечение к по
еданию земли или почвы. 
Син.: землеедство

Geophagia — geophagism, 
geophagy — a condition in 
which the patient eats inedi
ble substances such as chalk, 
clay, or earth

Гетерономды симптом —
қалыпты психикалық 
қызметте ұқсастығы жоқ 
психопатологиялық 
құбылыс (мыс., 
психикалық автоматизм, 
біріншілік қарым-қатынас 
сандырағы, деменция)

Симптом гетерономный —
психопатологическое явле
ние, не имеющее аналогии 
в нормальной психической 
деятельности (напр., пси
хический автоматизм, пер
вичный бред отношения, 
деменция)

Symptom geteronomous —
psychopathological phenom
ena, which have no analogues 
in normal mental activities 
(eg., Psychic automatism, the 
primary delusion, delusion of 
dementia)

Гетеросексуалдылық —
қарама-карсы жыныс 
өкілдеріне бағытталған сек- 
суалды әуестік

Гетеросексуальность — сек
суальное влечение, направ
ленное на представителей 
противоположного пола

Heterosexuality — is romantic 
attraction, sexual attraction or 
sexual behavior between per
sons of opposite sex or gender
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Гиллеспи карапайым демен- 
циясы — 45-60 жас ара- 
лығында пайда болатын, 
жоғарғы кыртыстык 
функциялардың өзге 
бұзылыстарынсыз және 
неврологиялык бұзы- 
лыстарсыз өтетін үдемелі д.

Деменция простая Гилле
спи — прогрессирующая 
д., возникающая в возрасте 
45-60 лет, протекающая 
без др. нарушений высших 
корковых функций и не
врологических расстройств

Primary degenerative demen
tia — severe loss of intellectu
al function of no discernible 
cause; the term generally 
denotes dementia of the Alz
heimer type, but is sometimes 
used for dementia associated 
with Pick disease

Гипермнезия — көптеген 
естеліктер ағымымен 
жүретін естің күрт 
өткірленуі, кейде бейнелік 
көз алдына келтірулер 
бакыланады

Гипермнезия — резкое обо
стрение памяти с наплывом 
множественных воспоми
наний, иногда с образными 
представлениями

Hypermnesia — an exagger
ation of memory involving 
minute details of a past 
experience. It occurs in the 
manic phase of manic-de
pressive psychosis; in de
lirium and hypnoses; at the 
moment of shock and fright 
in life-threatening situations; 
with fever; during neurosur
gical procedures involving 
temporal lobe stimulation; 
and following some brain 
injuries

Гиперпрозексия — жеке 
заттарға, құбылыстарға, ой- 
лар немесе сезімдерге 
зейіннің патологиялык 
күшейген концентрациясы

Гиперпрозексия — па
тологически усиленная 
концентрация внимания 
на отдельных предметах, 
явлениях, мыслях или ощу
щениях

Hyperprosexia — a condition 
in which the mind is occupied 
by one idea to the exclusion 
of others

Гиперсомния — кезеңдік 
сергектік жағдайымен ауы- 
сатын аса ұзак уакыт 
ұйыктауға кажеттілікпен 
сипатталады (сомнолент- 
тіліктен ажырату кажет, бұл 
кезде ұйкыға бейімділік 
үнемі бакыланады)

Гиперсомния — состоя
ние, характеризующееся 
желанием спать чрезвы
чайно длительное вре
мя, но с периодическим 
бодрствованием (следует 
отличать от сомнолентно- 
сти, при которой склон
ность ко сну наблюдается 
всегда)

Hypersomnia — excessive 
sleeping or sleepiness, as in 
any of a group of sleep disor
ders with a variety of physical 
and psychogenic causes

~ пароксизмалды гиперсом- ния — жеке ұстамалар 
түріндегі г.; нарколепсия 
симптомы

~ гиперсомния пароксизмальная — г. в виде отдель
ных приступов; симптом 
нарколепсии

~ recurrent hypersomnia — ex
cessive sleepiness that occurs 
periodically (e.g., every few 
weeks or months)

~ перманентті гиперсом- ния — ұзақ уақытқа созыла- 
тын үнемі

~ гиперсомния перманентная — постоянная г. в тече
ние длительного времени; 
возникает при поражениях 
среднего мозга (энцефали
ты, опухоли и др.)

~ traumatic hypersomnia — 
excessive sleepiness occurring 
in patients who have suffered 
traumatic brain injury.
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Гиперстениялық ремиссия —
науқастың жиі бір 
бағыттағы, үнемі әрекетке 
жоғары талпынысымен 
көрінетін психоз ремиссия

Ремиссия гиперстениче
ская — р. психоза, при кото
рой наблюдают повышен
ное стремление больного 
к постоянной, часто одно
направленной деятельности

Remission hyperstenic — re
mission of psychosis in which 
there was an increase striving 
to patient constant, frequent 
unidirectional activities

Гиперсублимация — сексу- 
алды көріністердің және 
спорттық, шығармашылық, 
өндірістік немесе басқа да 
сипаттағы белсенділікке 
қызығушылықтардың 
тұрақты басылуы

Гиперсублимация — стойкое 
подавление сексуальных 
проявлений и интересов 
мотивациями и активно
стью спортивного, творче
ского, производственного 
или иного характера

Hypersublimation — sustained 
suppression of sexual man
ifestations and the interests 
and motivations of sports ac
tivity, creative, productive or 
otherwise

Гипертимия — қимылдық 
және психикалық белсен- 
діліктің күшеюімен жүретін 
көтеріңкі көңіл-күй

Гипертимия — повышенное 
настроение, сопровожда
ющееся усиленной дви
гательной и психической 
активностью

Hyperthymia — pathological 
sensitivity or excitability

Гипноз — гипнотизёр көме- 
гімен жасанды сендіру не
месе мақсатты түрде өзін-өзі 
сендіру нәтижесінде дами- 
тын жағдай, г. гипно- 
тизердің психологиялық 
әсеріне аса сезімтал және 
өзге әсерлерге төмен 
сезімталдықпен адамдарда 
өте оңай шақырылады; ме- 
дицинада емдік әсер ету 
мақсатында қолданылады

Гипноз — состояние че
ловека, вызванное ис
кусственно с помощью 
внушения, осуществляе
мого гипнотизёром, или 
целенаправленного само
внушения, г. гораздо легче 
вызывается у человека, 
отличающегося повышен
ной восприимчивостью 
к психологическому воз
действию гипнотизиру
ющего и пониженной 
чувствительностью ко всем 
др. влияниям; в медицине 
применяют с целью лечеб
ного воздействия

Hypnosis — a condition re
sembling sleep in which the 
objective manifestations of 
the mind are more or less 
inactive, accompanied by an 
increased susceptibility to 
suggestions

Гипнолепсия — кезеңмен 
пайда болатын қысқа 
уақыттық ұйқышылдық 
ұстамалары; нарколепсия 
көрініс

Гипнолепсия — периоди
чески наступающие крат
ковременные приступы 
сонливости; проявление 
нарколепсии

Hypnolepsia — a disorder 
marked by recurrent, uncon
trollable attacks of daytime 
sleepiness, often associated with 
temporary muscular paralysis 
(cataplexy), that may occur after 
powerful emotional experiences

Гипнотизёр — гипноз туды- 
ратын әдістерді қолдана- 
тын маман

Гипнотизёр — специалист, 
применяющий методы, вы
зывающие гипноз

Hypnotist — one who practic
es hypnotism.

Гипобулия — іс-әрекетке 
ниет пен талпыныстың 
төмендеуімен сипаттала- 
тын психика күйі

Гипобулия — состояние 
психики, характеризую
щееся снижением желаний 
и побуждений к деятель
ности

Hypoboulia, Aboulia or abu
lia — in neurology, refers to 
a lack of will or initiative and 
can be seen as a disorder of di
minished motivation (DDM)
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Гипотимия — кимылдык 
және психикалык 
белсенділіктің баяулауы- 
мен жүретін төмен көңіл- 
күй

Гипотимия — пониженное 
настроение, сопровождаю
щееся уменьшенной дви
гательной и психической 
активностью

Hypothymia — abnormal 
diminution of emotional 
tone, as in depression.

Гипсофобия — биіктікке 
көтерілуден және биіктікте 
болудан жабысқақ 
коркыныш

Гипсофобия — навязчивый 
страх подъёма и пребыва
ния на высоте

Hypsophobia — irrational fear 
of heights

Гифедония — сексуалды 
канағаттану дәрежесінің 
төмендеуі немесе әлсіреуі. 
Син.: гипогедония

Гифедония — уменьшение 
или ослабление степени 
сексуального удовлетворе
ния. Син.: гипогедония

Hyphedonia — an abnormal 
diminution of pleasure in acts 
that should normally give 
pleasure

Девиация — әдеттегі 
қалыпты жүріс-тұрыстан 
(жағдайдан) ауытку

Девиация — отклонение от 
обычного нормального по
ведения (положения)

Deviation — 1. а departure 
from the normal; 2. to alter 
course or direction

~ жыныстык девиация — 
жыныстык жүріс-тұрыстың 
жалпыға ортак нормасынан 
ауытқуы, дертті жағдай бо- 
лып есептелмейді

~ девиация половая — от
клонение от общепринятых 
норм полового поведения, 
не относящееся к болез
ненным состояниям

~ sexual deviation — sexual 
behavior or fantasy outside 
that which is morally, biolog
ically, or legally sanctioned, 
often specifically one of the 
paraphilias

Дежа-вю — таныс емес 
жаңа жағдайды жалған тану 
және оған сәйкес 
күйзелістер

Дежавю — ложное узна
вание и соответствующее 
эмоциональное пережи
вание новой незнакомой 
обстановки

Deja vu — the illusion that 
something seen or some situa
tion being experienced for the 
first time has been previously 
seen or experienced

Дезаггравация — наукастың 
өзіндегі дертті жағдай 
ауырлығын төмендетуі не- 
месе аурудың жеке 
белгілерін жасыруы

Дезаггравация — преумень
шение больным тяжести 
имеющегося болезненного 
состояния или сокрытие 
отдельных признаков за
болевания

Desaggravation — down
playing the severity of the 
patients existing disease state 
or concealing some signs of 
the disease

Делирий — сана күңгірт- 
тенуімен, қабылдау, ойлау, 
ес, ұйкы мен сергектік 
ритмінің бұзылысымен 
жүретін ерекше козу жағ- 
дайы. Алкогольмен, психо- 
активті заттармен улану 
фонында және айқын ин- 
токсикациямен жүретін 
соматикалык бұзылыстар 
кезінде пайда болады

Делирий — неспецифи
ческое состояние воз
буждения, протекающее 
с помрачением сознания, 
расстройством восприя
тия, мышления, памяти, 
ритма сна и бодрствова
ния. Наблюдается на фоне 
интоксикаций алкоголем, 
психоактивными в-вами, 
а также при соматических 
расстройствах, сопрово
ждаемых выраженной ин
токсикацией

Delirium — an acute, transient 
disturbance of consciousness 
accompanied by a change in 
cognition and having a fluc
tuating course. Delirium may 
be caused by a number of con
ditions that result in derange
ment of cerebral metabolism, 
including systemic infection, 
cerebral tumor, poisoning, 
drug intoxication or withdraw
al, seizures or head trauma, 
and metabolic disturbances, 
hypoxia, hypoglycemia, or 
hepatic or renal failure
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~ абортивті делирий — 
фрагментарлы иллюзия- 
лармен және галлюцинаци- 
ялармен, қоршаған орта 
мен уақыт бойынша 
бағдарлау бұзылысынсыз 
қыска уақытты д. (ұзақтығы 
1 тәулікке дейін)

~ делирий абортивный — 
кратковременный д. (про
должительностью до 1 сут) 
с фрагментарными иллю
зиями и галлюцинациями 
без нарушения ориенти
ровки в месте и времени

~ acute delirium, a suddenly 
appearing and severe delirium 
lasting only a short time

~ абстиненциялык делирий — токсико немесе нар- 
команиямен зардап шегетін 
адамдарда абстиненция 
кезеңінде дамитын д.

~ делирий абстиненции — 
д. у страдающего токси
ко- или наркоманией, 
возникающий в период 
абстиненции

~ substance intoxication delirium — that which can 
occur during intoxication 
with any of a variety of sub
stances, including alcohol, 
amphetamines and related 
substances, cannabis, co
caine, hallucinogens, inhal
ants, opioids, phencyclidine 
and related substances, and 
sedatives, hypnotics, and 
anxiolytics; specific disor
ders are named for the sub
stance involved

~ алкогольді делирий — д. 
формасында өтетін жедел 
алкогольді психоз, 
қорқыныш аффектімен, ірі 
сілтемелі тремормен, атак- 
сиямен, тершеңдікпен, та- 
хикардиямен, АҚ 
тербелістерімен, бұлшықет 
гипотониясымен, гипер- 
рефлексиямен және де 
субфебрильді температура- 
мен және су-тұз алмасу 
бұзылысымен бірге жүреді

~ делирий алкогольный — 
острый алкогольный пси
хоз, протекающий в форме 
д., сопровождающегося 
аффектом страха, крупно
размашистым тремором, 
атаксией, потливостью, 
тахикардией, колебаниями 
АД, мышечной гипото
нией, гиперрефлексией, 
а также субфебрильной 
температурой и наруше
ниями водно-солевого 
обмена

~ alcohol withdrawal delirium — delirium caused by 
cessation or reduction in al
cohol consumption, typically 
in alcoholics with 10 years or 
more of heavy drinking. Clin
ical manifestations include 
potentially life-threatening 
autonomic hyperactivity, 
such as tachycardia, sweating, 
and hypertension; a coarse, 
irregular tremor, and delu
sions, vivid hallucinations; 
and wild, agitated behavior. 
Seizures are possible. The 
onset is usually 2 or 3 days af
ter cessation of drinking; the 
delirium and other withdraw
al symptoms usually resolve 
in 3 or 4 days

~ жаракаттан кейінгі делирий — сана күңгірттенуі- 
мен, қозумен, галлюцина- 
циялармен, сандырақпен 
және/немесе бағдарлаудың 
бұзылысымен жүретін 
жарақаттан кейінгі нейро- 
психикалық бұзылыс

~ делирий посттравматиче- ский — посттравматическое 
нейропсихическое рас
стройство с помрачённым 
сознанием, возбуждением, 
галлюцинациями, бредом 
и/или дезориентацией

~ traumatic delirium — that 
which follows severe head in
jury; superficially the patient 
is alert, but there is marked 
disorientation, memory de
fect, and confabulation.
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~ карттык делирий — 
көмескі, сезімдік айкын- 
дылығы жок көру галлюци- 
нацияларымен және иллю- 
зияларымен, байланыссыз 
конфабуляторлы пікірлер- 
мен, жиі профессионалды 
немесе мусситирлеуші д. 
элементтерімен көрініс 
беретін д; соматикалык ау- 
румен аскынған карттык 
акыл кемдігі кезінде бакы- 
ланады. Син.: жедел пре- 
сбиофрения

~ делирий старческий — 
д. с бедными, статичными, 
лишёнными чувственной 
яркости зрительными гал
люцинациями и иллюзиями, 
бессвязными конфабуля- 
торными высказываниями, 
нередко с элементами про
фессионального или мусси- 
тирующего д.; наблюдается 
при старческом слабоумии, 
осложнённом соматическим 
заболеванием. Син.: прес- 
биофрения острая

~ senile delirium — a form of 
senile dementia, usually of 
acute onset and characterized 
by disorientation, restlessness, 
insomnia, hallucinations, and 
aimless wandering

Демофобия — адамдар то- 
бынан жабыскак коркы- 
ныш. Син.: охлофобия

Демофобия — навязчивый 
страх толпы. Син.: охло- 
фобия

Demophobia (agoraphobia) — 
is an anxiety disorder charac
terized by anxiety in situations 
where the sufferer perceives 
certain environments as dan
gerous or uncomfortable, of
ten due to the environment’s 
vast openness or crowdedness

Деперсонализация — өзіндік 
сананың
психопатологиялык 
бұзылысы (өзіндік «менді» 
дұрыс кабылдаудың). 
Сезімдер, ойлар, сөздері, 
кимылдар өзгенікі, 
өзгерген, наукаска тән емес 
болып кабылданады

Деперсонализация — пси
хопатологическое рас
стройство самосознания 
(самовосприятия своего 
«я»). Ощущения, мысли, 
представления, речь, дви
жения воспринимаются 
как чужие, изменённые, не 
принадлежащие больному

Depersonalization disorder —
the belief that one’s own reali
ty is temporarily lost or altered. 
The patient feels estranged or 
unreal and may feel that the 
extremities have changed size. 
A feeling of being automated 
or as if in a dream may be 
present. The onset is usually 
rapid, and it usually occurs in 
adolescence or under extreme 
stress, fatigue, or anxiety

Деперсонализациялык- 
дереализациялык синдром —
өзіндік сана бұзылысының 
(«Мен» бөтенденуі, 
косарлануы) коршаған 
ортаның өзгеруі сезімімен 
бірге жүруі (түссіздік, 
бұлыңғырлык, шынайы 
еместігі); эндогенді депрес- 
сияларда бакыланады

Синдром деперсонализаци- 
онно-дереализационный —
сочетание расстройства 
самосознания (отчуждение, 
раздвоение «я») с ощу
щением изменения всего 
окружающего (бесцвет
ность, призрачность, нере
альность); наблюдается при 
эндогенных депрессиях

Syndrome depersonalisa- 
tion-derealisation — a com
bination of disorders of con
sciousness (alienation, split 
the «I») with a sense of the 
changes of the surroundings 
(colorless, ghostly, unreal); 
observed with endogenous 
depression

Депрессия — жабыркаулы 
немесе мұңлы көңіл-күй- 
мен, моторлы, идеаторлы 
тежелумен және әркилы 
соматикалык бұзылыстар- 
мен сипатталатын жағдай

Депрессия — состояние, 
характеризующееся угне
тённым или тоскливым 
настроением, моторной, 
идеаторной заторможенно
стью и разнообразными со
матическими нарушениями

Depression — one of several 
mood disorders marked by 
loss of interest or pleasure in 
living. Disorders linked to de
pression include dysthymia, 
major depressive disorder, 
schizoaffective disorders,
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bipolar disorders, seasonal 
affective disorders, and mood 
disorders caused by substance 
abuse or other medical con
ditions

Депривация — биология 
мен медицинада — ағзаның 
қандай-да бір қажеттілік- 
терін қанағаттандыруға 
мүмкіндіктің болмауы не- 
месе шектелуі

Депривация — в биологии 
и медицине — лишение 
или ограничение возмож
ностей удовлетворения 
каких-либо потребностей 
организма или необходи
мого

Deprivation — loss or absence 
of a necessary part or function

Дереализация — қоршаған 
әлемнің шынайы емес, жа- 
санды, бөтендігі жөніндегі 
ауыр сезіммен жүретін 
психикалық қызмет 
бұзылысы

Дереализация — расстрой
ство психической деятель
ности, выражающееся 
в тягостном чувстве не
реальности, призрачности, 
чуждости больному окру
жающего его мира

Derealization — a sense that 
reality has changed; a sense of 
detachment from one’s sur
roundings

Дерматомания — өзінің тері 
жабындысын зақымдауға, 
түктерін жұлуға, 
тырнақтары мен ерінін 
тістеумен көрінетін 
жабысқақ жағдай

Дерматомания — навяз
чивое стремление к по
вреждению собственного 
кожного покрова, выдёр
гиванию волос, кусанию 
ногтей и губ

Dermatomania — obsession 
with property damage, skin, 
vydёrgivaniyu hair, biting 
nails and lips

Дерматопатофобия — тері 
ауруына шалдығудан 
жабысқақ қорқу. Син.: дер
матофобия

Дерматопатофобия — на
вязчивый страх заболеть 
кожной болезнью. Син.: 
дерматофобия

Dermatophobia — Obsolete 
Abnormal fear of having 
a skin disease

Дефект (ақау) — бас
миының әр түрлі аурулары 
және жарақаттары кезінде 
бақыланатын, тұлғаның 
жиі жоғарғы қасиеттерінің 
кедейленіп, қарапайым- 
далуымен және ертедегі 
мүмкіндіктерін жоғал- 
туымен көрінетін өзгерісі

Дефект — изменения лич
ности, характеризующиеся 
обеднением, упрощением 
преимущественно высших 
её св-в и утратой прежних 
возможностей, наблюдаю
щиеся при разл. болезнях 
и травмах головного мозга

Defect — an imperfection, 
failure, or absence

~ психикалык акау — 
интегративті қызмет ыды- 
рауы нәтижесінде қандай- 
да бір психикалық 
функцияның жоғалуы

~ дефект психический — по
теря тех или иных психиче
ских функций вследствие 
распада интегративной 
деятельности

~ mental defect — loss of some 
kind of mental functions 
because of decay integrative 
activity

Диана комплексі — әйел 
затының ерлерге тән бейне 
мен жүріс-тұрыс 
ерекшеліктерін игеруі

Комплекс Дианы — при
обретение женщиной 
характерных мужских 
черт и особенностей по
ведения

Complex Diana — acquisition 
women experience male traits 
and mannerisms
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Дисгевзия — кейбір дәм 
сезу тітіркендіргіштерін 
кабылдауды жоғалту неме- 
се дәм сезудің бұрмалануы- 
мен сипатталатын дәм сезу 
бұзылысы. Син.: дәм сезу 
бұрмалануы

Дисгевзия — расстройство 
вкуса, характеризующееся 
утратой или извращением 
восприятия некоторых вку
совых раздражителей. Син.: 
извращение вкуса

Dysgeusia — 1. perversion 
of the sense of taste; 2. a bad 
taste in the mouth. Called 
also parageusia

Дискомфорт (жайсыздык) —
жағымсыз сезімдер кешені 
(жайсыздык, кернеліс және 
т.с.с.)

Дискомфорт — комплекс 
неприятных ощущений 
(неудобство, напряжён
ность и т.д.)

Discomfort — a set of discom
fort (discomfort, tension, etc.)

Дисмнезия — ес бұзылысы, 
есте сактау мүмкіндігінің 
төмендеуімен, жадыдағы 
кордың азаюымен және 
қайта еске түсіру қабіле- 
тінің нашарлауымен жүреді

Дисмнезия — расстройство 
памяти, характеризую
щееся снижением воз
можности запоминания, 
уменьшением запасов 
памяти и ухудшением вос
произведения

Dysmnesia — impaired mem
ory, as in the amnestic Syn
drome; cf. paramnesia

Дисморфофобия — шын
мәнінде бар немесе киялдан 
шығарылған анатомиялык 
акау (мұрын, кұлак, ерін 
формасы мен көлемдерінің, 
бой, дене салмағы және т.б.) 
немесе физиол. функция- 
лардың бұзылысына (тер, 
ішек газдары иісінің болуы 
және т.с.с.) байланысты 
физикалық толымсыздыққа 
ауыр күйзеліспен көрінетін 
психикалык бұзылыс; 
жабысқақ жағдай, аса баға- 
лы идея немесе сандырак 
сипатын алуы мүмкін

Дисморфофобия — психи
ческое расстройство в виде 
тягостного переживания 
физ. неполноценности 
в связи с реальным или 
воображаемым анатомиче
ским недостатком (форма 
и размеры носа, ушей, губ, 
рост, вес тела и т.п.) или 
нарушением физиол. функ
ций (наличие запаха пота, 
кишечных газов и т.п.); мо
жет иметь характер навяз
чивого состояния, сверх- 
ценной идеи или бреда

Dysmorphophobia — (also 
known as BDD, body dys- 
morphia, dysmorphic Syn
drome, body dysmorphic 
disorder), is a disorder that 
involves belief that one’s own 
appearance is unusually de
fective and is worthy of being 
hidden or fixed. This belief 
manifests in thoughts that 
many times are pervasive and 
intrusive

Диссолюция — психиатрия- 
да — психикалык кыз- 
меттің үдемелі бұзылысы, 
онтогенез үрдісінде 
дамуының кері ретімен 
жүреді

Диссолюция — в психиа
трии — прогрессирующее 
расстройство психической 
деятельности, происходя
щее в последовательности, 
обратной её возникнове
нию в процессе онтогенеза

The dissolution — of psychi
atry — a progressive disorder 
of mental activity that occurs 
in the reverse order of its ap
pearance during ontogeny

Диссоциация — 1. байла- 
ныстардың бұзылуы немесе 
бірлігінің жоғалуы; 2. ойла- 
удың үздіксіз ағымын 
тәуелсіз кұрылымдарға бө- 
летін санадан тыс үрдіс, бұл 
әдеттегі өзара байла- 
ныстардың бұзылысына 
алып келеді

Диссоциация — 1. раз
рушение или разобщение 
связей; 2. бессознательный 
процесс, разделяющий 
непрерывный поток мыш
ления на независимые 
составляющие, что ведёт 
к нарушению обычных вза
имосвязей

Dissociation — 1. the separa
tion of a molecule into two or 
more fragments (atoms, mol
ecules, ions, or free radicals) 
produced by the absorption 
of light or thermal energy or 
by solvation; 2. segregation of 
a group of mental processes 
from the rest of a person’s
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usually integrated functions 
of consciousness, memory, 
perception, and sensory and 
motor behavior, as in the 
separation of the personality 
and aspects of memory or 
subpersonalities in the dis
sociative disorders (q.v.) or 
in the segregation of an idea 
or object from its emotional 
significance, as is sometimes 
seen in schizophrenia

~ аффективті диссоциация — ойлау мазмұнының 
аффективті фонға 
сәйкессіздігі

~ диссоциация аффективная — несоответствие со
держания мышления аф
фективному фону

~ dissociation affective — in
appropriate content thinking 
affective background

Дистимия — әлсіз айқын- 
дылықтағы депрессия, раз
вивающаяся, әдетте, ұзақ 
мерзімдік стресстік әсерге 
ұшыраған немесе аяқ асты
нан қымбатын жоғалтуды 
басынан өткізген адамдар- 
да (жиі әйелдерде) дамиды. 
Созылмалы ағымға бейім. 
Төмен көңіл-күймен қатар 
ұйқы бұзылысы, аса шар- 
шағыштық, зейінін кон- 
центрациялау қабілетінің 
төмендеуі, айналадағы- 
лармен қарым-қатынас 
қиындығы, түнерген, 
кейіген-тітіркенген, 
жабырқаулы көңіл-күй. 
Сыртқы тітіркендіргіштерге 
жоғары сезімталдықпен, 
қозғыштықпен бірге 
көрініс береді

Дистимия — незначитель
но выраженная депрес
сия, развивающаяся, как 
правило, у людей (чаще 
у женщин), испытавших 
длительное стрессовое воз
действие или внезапную 
утрату. Состояние имеет 
тенденцию к хроническому 
течению. Наряду с пони
женным настроением от
мечаются нарушения сна, 
повышенная утомляемость, 
снижение способности 
концентрировать внима
ние, сложности в общении 
с окружающими, угрюмое, 
ворчливо-раздражитель
ное, мрачное настроение. 
Сопровождается повы
шенной чувствительностью 
к внешним раздражителям, 
возбудимостью

Dysthymia or dysthymic 
disorder — a chronically de
pressed mood that is present 
more than 50% of the time 
for at least 2 years in adults 
or 1 year for children or ad
olescents. Affected persons 
describe themselves as being 
chronically sad and «down in 
the dumps»

~ эндореактивті дисти- мия — фазалары айқын 
емес депрессивті жағдай, 
жиі виталды қайғымен, 
үреймен, кейде дисфория- 
мен, ипохондриялық 
құбылыстармен жүреді

~ дистимия эндореактив- ная — депрессивное состо
яние, характеризующееся 
наличием нечётко очерчен
ных фаз, нередко с виталь
ной тоской, тревогой, ино
гда дисфорией, ипохондри
ческими явлениями

~ dysthymia endoreactivity — 
depressive states are char
acterized by a fuzzy-defined 
phases often with vitality sad, 
anxious, sometimes dyspho
ria, hypochondriacal phe
nomena

Дисфория — көңіл-күйдің 
басым тітіркенгіштікпен, 
агрессивтілікпен, жиі

Дисфория — расстройство 
настроения с преобладани
ем тоскливо-злобного,

Dysphoria — a long-lasting 
mood disorder marked by de
pression and unrest without
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коркынышпен, үрейлі- 
ашулы, ызалы, көңіл 
томаушылықпен жүретін 
бұзылысы

угрюмо-недовольного, 
сочетающееся с раздражи
тельностью, агрессивно
стью, нередко страхами

apparent cause; a mood of 
general dissatisfaction, rest
lessness, anxiety, discomfort, 
and unhappiness

Дорафобия — жануар 
терісіне жанасканнан кейін 
денесін түк басып кетуден 
жабыскак сипаттағы 
коркыныш

Дорафобия — навязчивый 
страх обрасти волосами по
сле прикосновения к шкуре 
животного

Doraphobia — Obsolete ab
normal aversion to touching 
the hair or fur of animals

Доромания — өзінің мате- 
риалды мүмкіндіктерін 
есепке алмастан сыйлык 
жасауға жабыскак әуестік

Доромания — навязчивое 
стремление делать подарки 
без учёта своих материаль
ных возможностей

Doromaniya — compulsion to 
make gifts without regard to 
their financial possibilities

Дорофобия — сыйлык алу- 
дан немесе ұсынудан 
жабыскак сипаттағы 
коркыныш

Дорофобия — навязчивый 
страх получения или пре
поднесения подарков

Dorofobiya — obsessive fear 
receipt or gift giving

Дюпре мифоманиясы — өзі
жөнінде ерекше окиға- 
ларды әңгімелеуде атақ, ти
тул, марапаттарды өзіне 
иемденумен жүретін өтірік 
айтуға бейімділік, субъект 
санасында шынайы фак- 
ттар мен қияли ойлар ара- 
сындағы шекара жоғалады; 
Дюпре бойынша — консти- 
туционалды индивидуалды 
ерекшелік

Мифомания Дюпре —
склонность ко лжи с преоб
ладанием рассказов о соб
ственных необычных при
ключениях с присвоением 
заслуг, титулов, званий 
и др., причём в сознании 
субъекта стирается грань 
между реальными фактами 
и вымыслом; по Дюпре — 
конституциональная инди
видуальная особенность

Mythomania — Obsolete 
Abnormal tendency to lie and 
exaggerate

Еллинек симптомы —
1. Алкогольдің бірінші пор- 
циясын кабылдағаннан 
кейін оған деген күшті әуес- 
тікке байланысты пайда бо- 
латын кабылданатын 
спиртті ішімдік мөлшерін 
бакылау кабілетсіздігі; со- 
зылмалы алкоголизм белгісі;
2. Диффузды токсикалык 
зоб кезіндегі көз айналасы 
терісінің пигментациясы

Симптом Еллинека — 1. не
способность контролиро
вать количество выпивае
мых спиртных напитков, 
наступающая после приёма 
первой порции алкоголя 
в связи с резким усилением 
влечения к нему; один из 
признаков хронического ал
коголизма; 2. пигментация 
кожи вокруг глаз при диф
фузном токсическом зобе

Symptom Jellinek — 1. mabil- 
ity to control the amount to 
drink alcoholic beverages, 
there comes once the first 
portions of alcohol in con
nection with sharp increase 
attraction to him; one of the 
signs of chronic alcohol
ism; 2. Pigmentation of skin 
around the eyes in diffuse 
toxic goiter

Еркін ассоциация — паци
ент (тиым салуларсыз бен 
цензуралар) өз ойларын 
вербализациялай алатын 
психоанализдік техника; 
вербализацияланған 
конфликттердің анализін 
психоаналитик жүргізеді

Ассоциация свободная —
психоаналитическая тех
ника, при которой пациент 
(без запретов или цензу
ры) вербализует мысли; 
анализ вербализованных 
конфликтов осуществляет 
психоаналитик

Free association — 1. the
trend of thoughts when one is 
not under mental restraint or 
direction; 2. the procedure in 
psychoanalysis that requires 
the patient to speak his or her 
thought flow aloud, word for 
word, without censorship
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Ерте деменция — қимылдық 
стереотипиялармен, нега- 
тивизммен, эхолалиямен 
жүретін және терең ақыл 
кемдігіне ауысатын ерте 
балалық шаққа тән 
психикалық ауру

Деменция ранняя — пси
хическая болезнь раннего 
детства, протекающая 
с двигательными стерео
типиями, негативизмом, 
эхолалией и переходящая 
в состояние глубокого сла
боумия

Presenile dementia — that 
occurring in younger persons, 
usually in persons age 65 or 
younger; since most cases 
are due to Alzheimer disease, 
the term is sometimes used 
as a Syn.. of d. of the Alzhei
mer type, early onset, and 
has also been used to denote 
Alzheimer disease

Еріктік акт — әрекет 
жасауға немесе жасамауға 
саналы шешім қабылдау

Акт волевой — сознатель
ное побуждение к выпол
нению или невыполнению 
действия

Act strong-willed — the con
scious urge to performance or 
non-action

Жабысқақ әрекеттер —
қандай-да бір қимылдар 
мен әрекеттер жасауға 
күшті талпыныс түрінде 
көрінетін жабысқақ жағдай

Действия навязчивые — на
вязчивое состояние в виде 
непреодолимого стремле
ния совершать определён
ные движения или д.

Compulsive act — The repeti
tive, ritualistic performance of 
an act. This may be done de
spite the individual’s attempts 
to resist the act

Жағдаяттық конфликт —
шешімі жоқ немесе шешімі 
жоқ болып көрінетін инди
видуум мен сыртқы жағдай 
немесе айналадағы адамдар 
арасындағы қарама-қай- 
шылық; реактивті жағдай 
шақыруы, кейде психи- 
калық аурулардың дамуына 
ықпал етуі мүмкін

Конфликт ситуацион
ный — неразрешимое или 
кажущееся неразрешимым 
противоречие между ин
дивидуумом и внешней 
обстановкой или окружа
ющими людьми; может 
вызвать реактивное состоя
ние, а в некоторых случаях 
спровоцировать психиче
ское заболевание

Extrapsychic conflict — con
flict between a person’s wish
es or needs and the expecta
tions or desires of others

Жанға бататын психикалық 
анестезия — толықтай ішкі 
жан-дүниенің босап қа- 
луына ауыр күйзелу жағ- 
дайымен жүретін, қоршаған 
ортаға эмоциялық р-цияны 
жоғалту

Анестезия психическая 
болезненная — утрата 
эмоциональных р-ций на 
окружающее с мучитель
ным переживанием полной 
душевной опустошённости

Сentral anesthesia — Patho
logical anesthesia due to 
a lesion of the central nervous 
system

Жаргонафазия — айқын 
вербалды және литералды 
парафазиялармен жүретін 
көп сөзділікпен сипаттала- 
тын сенсорлы афазия, 
айналадағыларға сөз 
түсініксіз сипат алады

Жаргонафазия — сенсорная 
афазия, характеризующая
ся многоречивыми выска
зываниями с выраженными 
вербальными и литераль
ными парафазиями, делаю
щими речь непонятной для 
окружающих

Jargonaphasia — sensory 
aphasia, characterized by 
long-winded statements with 
strong verbal and literal para
phasias, making it incompre
hensible to others

Жора — келе ажтқан 
бақытсыздықтың алдын 
алу немесе оларды аластату 
мақсатында еріктен тыс

Ритуал — простое или 
сложное движение или 
действие, выполняемое 
против воли и вопреки

Ritual — 1. а routine that the 
individual feels is essential 
and must be carried out; 2. іп 
psychiatry, any activity that is
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жасалатын карапайым не- 
месе күрделі кимыл- 
әрекеттер; фобиялар, 
жабысқақ күдіктенулер, т.б. 
жабыскак жағдайларда 
пайда болады. Син.: 
символдык әрекеттер

разуму для предотвращения 
воображаемого несчастья 
или с целью его преодо
ления; возникает при на
личии фобий, навязчивых 
сомнений, др. навязчивых 
состояний. Син.: действия 
символические

performed compulsively in an 
attempt to relieve anxiety

Жүйкелік гастралгия —
асказандағы патологиялык 
үрдіске байланыссыз не- 
вроздар кезінде 
бақыланатын г.; әдетте 
керілу сезімімен, ауамен 
кекіру, кұскысы келу 
тәрізді сезімдермен жүреді

Гастралгия нервная — г. при
неврозах, не связанная 
с наличием патологиче
ского процесса в желудке; 
обычно сочетается с ощу
щением вздутия, отрыжкой 
воздухом, позывами на 
рвоту

Stomachalgia nervous —
Stomachalgia in neurosis, is 
not associated with the pres
ence of pathological processes 
in the stomach; Usually com
bined with a feeling of bloat
ing, belching air, gagging

Жүріс-тұрыс модификация-
сы — карапайым дағды- 
ларды игеру немесе жүріс- 
тұрысты өзгерту макса- 
тында үйрету принциптері 
мен шартты рефлекстерді 
жүйелі колдану

Модификация поведения —
систематическое использо
вание принципов обучения 
и условных рефлексов для 
приобретения простых на
выков или изменения не
желательного поведения

Behavior modification — the
systematic use of learning 
principles and conditioned 
reflexes simple to purchase 
skills or changes undesirable 
behavior

Зоопатия — науқас 
денесінде қандай-да бір 
жануардың бар екендігі 
жөніндегі сандырак

Зоопатия — бред наличия 
в теле больного какого-ли
бо животного

Zoopathia — nonsense pres
ence in the patient’s body of 
any animal

Зоопсиялар — мазмұны жа- 
нуарлардан тұратын көру 
галлюцинациялары

Зоопсии — зрительные гал
люцинации, содержанием 
которых являются живот
ные

Zoopsia — Obsolete Halluci
nations involving animals

Зоофилия — жыныстык 
әуестік объекті қандай-да 
бір жануар болып табыла- 
тын жыныстык бұрма- 
ланыс. Син.: бестиализм; 
малға жыныстык әуестік; 
содомия

Зоофилия — половое извра
щение, при котором объ
ектом полового влечения 
является какое-либо жи
вотное. Син.: бестиализм; 
скотоложество; содомия

Zoophilia — the preference 
for obtaining sexual gratifi
cation by having intercourse 
or other sexual activity with 
animals

Зейін — бір уакытта өзге 
объекттерден зейін ауысып 
кеткен кезде санада екінші 
объекттердің көрініс беруін 
камтамасыз ететін 
психикалык кызметті 
ұйымдастыру формасы. 
Белсенді з.— пайда болып, 
тұракты кызмет етуі үшін 
индивидуумның интеллек- 
туалды және еріктік

Внимание — форма орга
низации психической де
ятельности, обеспечиваю
щая выделение в сознании 
одних объектов отражения 
при одновременном от
влечении от др. объектов. 
Активное в.— в., возник
новение и поддержание 
которого требует интеллек
туальной

Attention — is the behav
ioral and cognitive process 
of selectively concentrating 
on a discrete aspect of in
formation, whether deemed 
subjective or objective, while 
ignoring other perceivable 
information. Attention has 
also been referred to as the al
location of limited processing 
resources
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белсенділігін талап ететін 
з.; пассивті з.— кандай-да 
бір объектке бағытталуы 
қандай-да бір ниеттерге, 
міндеттер немесе мақсат- 
тарға байланыссыз және 
тек объекттің нақты 
қасиеттеріне байланысты 
(жаңшылдығы, ерекшелігі, 
айқындығы және т.с.с.)

и волевой активности ин
дивидуума; пассивное в.— 
в., направленность которо
го на тот или иной объект 
не связана с какими-либо 
намерениями, задачей или 
целью и определяется толь
ко св-вами самого объекта 
(новизна, необычность, 
яркость и т.д.)

Идея — кез келген ойлы 
бейне немесе концепция

Идея — любой мыслитель
ный образ или концепция

Idea — an impression, 
thought, or conception result
ing from mental activity

~ аса бағалы идея — 
шындыққа негізделген 
жағдайларға байланысты 
пайда болатын и., күшті 
эмоционалды күйзелістерге 
байланысты адам санасын 
жаулап алады. Син.: 
доминирлеуші и.

~ идея сверхценная — и., воз
никающая под влиянием 
реальных обстоятельств, но 
в связи с чрезмерным эмо
циональным напряжением 
занимающая доминирую
щее положение в сознании. 
Син.: и. доминирующая

~ dominant idea — one that 
controls or colors every action 
and thought

~ аутохтонды идея — 
бөтенделген, өз тәнділігін 
жоғалтқан ой, оның пайда 
болуын науқас сыртқы 
әсермен байланыстырады. 
Син.: Вернике а.и.

~ идея аутохтонная — от
чуждённая, утратившая 
собственную принадлеж
ность мысль, возникнове
ние которой приписыва
ется больным воздействию 
извне. Син.: и.а. Вернике

~ autochthonous idea — a per
sistent idea originating within 
the mind, usually from the 
unconscious, but seeming to 
have come from an outside 
source and often therefore felt 
to be of malevolent origin

~ жабыскак идея — 
объективті негізсіздігін 
түсіне тұра наукастың 
еркінен тыс пайда болатын 
и., олардан наукас құтылуға 
тырысады

~ идея навязчивая — и., воз
никающая помимо воли 
больного, от которой он не 
может избавиться, несмо
тря на понимание её объек
тивной необоснованности

~ fixed idea — a morbid im
pression or belief which stays 
in the mind and cannot be 
changed by reason.

~ карым-катынас идеясы — 
субъекттің өзіне қатысты 
басқа адамдардың қаты- 
насы жөнінде жалған пікірі

~ идея отношения — ложное 
толкование субъектом от
ношения к нему др. лиц

~ idea of reference — referen
tial idea, the assumption by 
a patient that the words and 
actions of others refer to him
self or the projection of the 
causes of his own imaginary 
difficulties upon someone 
else; if frequent or intense, or 
if organized and systematized, 
called delusion of reference

~ сандырактык идея — шын- 
дыққа сәйкес келмейтін, 
шындықты бұрмалап 
бейнелейтін, бірақ науқас 
үшін шындық болып табы- 
латын, оның толық

~ идея бредовая — и., не со
ответствующая реальной 
действительности, отра
жающая её искажённо, но 
представляющаяся больно
му истинной,

~ overvalued idea — a false or 
exaggerated belief sustained 
beyond reason or logic but 
with less rigidity than a de
lusion, also often being less 
patently unbelievable
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ой-санасын жаулап алатын 
и., түзетуге келмейді

полностью овладевающая 
его сознанием и не подда
ющаяся разубеждению

Идиот — кемақылдықтың 
ең ауыр дәрежесімен — 
идиотиямен жүретін инди
видуум

Идиот — индивидуум 
с крайней степенью ум
ственной отсталости — 
идиотией

An idiot — dolt, or dullard is 
an intellectually disabled per
son, or someone who acts in 
a self-defeating or significant
ly counterproductive way

Импульсивті әрекет — кенет 
жасалатын себепсіз ә., 
секундтарға немесе 
минуттарға созылады

Действие импульсивное —
внезапно совершаемое 
стремительное немотиви
рованное д., продолжаю
щееся секунды или минуты

Impulsive act — sudden action 
caused by an abnormal im
pulse or desire

Инсулинотерапия —
1. инсулинді қолдануға 
негізделген емдеу 
әдістерінің жалпы атауы;
2. психиатрияда — кома
тозды немесе субкоматозды 
жағдай шакыратын 
инсулиннің үлкен дозала- 
рын енгізу аркылы 
психикалық науқасты ем
деу әдісі. Син.: инсулинко- 
матозды терапия

Инсулинотерапия — 1. об
щее название методов 
лечения, основанных на 
применении инсулина;
2. в психиатрии — метод 
лечения психически боль
ных введением им больших 
доз инсулина, вызывающих 
коматозное или субкома- 
тозное состояние. Син.: те
рапия инсулинкоматозная

Insulin — 1. a preparation 
of the hormone, used in the 
treatment of diabetes mellitus; 
it may be bovine or porcine in 
origin or a recombinant human 
type. Types vary in rapidity of 
onset, duration of action, and 
degree of purification (most 
containing some proinsulin and 
other antigenic components);
2. a rapid-acting, unmodified 
form of the hormone with an 
approximate time of onset of 30 
minutes to 1 hour and duration 
of action of 6 to 8 hours, pre
pared from crystalline bovine 
or porcine insulin, or both. Ad
ministered subcutaneously, in
tramuscularly, intravenously, or 
by continuous infusion pump. 
Called also regular i.

Интенция — кандай-да бір 
объектке адамның 
психикалык белсенділігінің 
накты бағытталуы

Интенция — конкретное 
стремление, направлен
ность психической актив
ности человека на какой- 
либо объект

Intention — 1. а natural pro
cess of healing; 2. goal or 
purpose

Интермиссия —
психикалык кызметтің 
толық қалпына келуімен 
сипатталатын психоздың 
екі ұстамасының 
арасындағы жағдай

Интермиссия — состояние 
между двумя приступами 
психоза, характеризую
щееся полным восстанов
лением психической дея
тельности

Intermission — 1. the interval 
between two paroxysms of 
a disease; 2. а temporary ces
sation of symptoms

Интернализация — өзіне 
өзге адамның немесе 
топтың жақсы қасиеггерін 
иемдену

Интернализация — присво
ение себе достоинств др. 
человека или группы

Internalization — the uncon
scious mental mechanism in 
which the values and stan
dards of society and one’s 
parents are taken as one’s own
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Интраверттілік — «өзінің 
ішкі дүниесіне» бет буру, 
жиі адамның мінез-қул- 
қының ерекшеліктерін, 
өзінің ішкі дүниесіне еніп 
кеткендігін, көпшілсіздігін, 
туйықтығын көрсетеді

Интравертированность —
обращение «внутрь себя», 
нередко отражающее 
своеобразие характера 
человека, его поглощён
ность собой, нелюдимость, 
замкнутость

Introversion — 1. turning 
inside out of a part or organ; 
2. the condition of an in
trovert; preoccupation with 
one’s self

Интрапсихикалық атак
сия — психикалық үрдіс- 
тердің (ойлаудың, сезім- 
дердің, әрекеттердің), 
олардың мимикалық және 
сөздік көріністерінің 
бірлігінің жоғалуы және 
ыдырауы. Син.: дискор- 
данттылық

Атаксия интрапсихиче- 
ская — разобщённость 
и расщепление психиче
ских процессов (мышле
ния, чувств, поступков), 
их мимического и речевого 
выражения. Син.: дискор- 
дантность

Intrapsychic ataxia — the
separation of ideas and affect 
seen in schizophrenic dis
orders; inappropriateness of 
affect

Л  X
Интроспекция — өзін-өзі 
бақылау және артынан өз 
күйзелістерін, сезімдерін, 
ойлары мен әрекеттерін 
сипаттауға негізделген 
психопатологиялық қубы- 
лыстарды зерттеу әдісі. 
Син.: ішкі дүниеге көз та- 
стау; өзін-өзі тану

Интроспекция — метод 
изучения психопатологи
ческих явлений, основан
ный на самонаблюдении 
и последующем описании 
собственных переживаний, 
чувств, мыслей, действий 
и т.д. Син.: взгляд внутрь 
себя; самопознание

Introspection — looking with
in, esp. examination of one’s 
own mind

Инфантилизм — физ. және/ 
немесе психикалық 
дамудың артта қалуымен, 
балалық немесе жасөспі- 
рімдік шаққа тән әлпеттің 
сақталуымен сипатталатын 
патологиялық жағдай

Инфантилизм — патологи
ческое состояние, харак
теризующееся задержкой 
физ. и/или психического 
развития с сохранением 
черт, присущих детскому 
или подростковому воз
расту

Infantilism — 1. а condition 
in which the mind and body 
make slow development and 
the individual fails to attain 
adult characteristics. It is 
characterized by mental retar
dation, stunted growth, and 
sexual immaturity; 2. сЫЫ- 
ishness

~ дистрофиялык инфантилизм — қоректену бузылы- 
сымен байланысты и.

~ инфантилизм дистрофический — и., обусловлен
ный нарушениями питания

~ dysthyroidal infantilism — 
infantilism caused by a defec
tive thyroid

~ психофизикалык инфантилизм — физикалық және 
психикалық дамудың да 
артта қалуымен сипаттала- 
тын и.

~ инфантилизм психофизический — и., характери
зующийся задержкой как 
физ., так и психического 
развития

~ hypophyseal infantilism — 
infantilism resulting from 
hypofunction of the anterior 
lobe of the pituitary gland

Инфантильді деменция —
3—5 жасар балаларда дами- 
тын үдемелі ақыл кемдігі, 
игерілген дағдыларды 
жоғалту, сөз қорының 
ізінен толық жоғалуына 
дейін жететін үдемелі

Деменция инфантильная —
прогрессирующее слабо
умие у детей в возрасте 
3—5 лет, проявляющееся 
потерей приобретённых 
навыков, прогрессирую
щим оскудением речи до её

Infant dementia — the child
hood disintegrative disorder 
(CDD), also known as Hell
er’s Syndrome and disintegra
tive psychosis, is a rare condi
tion characterized by late onset 
of developmental delays in
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кедейленуімен көрініс 
береді, бұл кезде баланың 
бет әлпетінде өзгеріс 
байқалмайды; мыс., қатерлі 
балалар шизофрениясы 
кезінде бақыланады. Син.: 
Геллер ауруы

полного исчезновения при 
сохранении выразитель
ности лица; наблюдается, 
напр., при злокачественной 
детской шизофрении. Син.: 
болезнь Геллера

language, social function, and 
motor skills. Researchers have 
not been successful in finding 
a cause for the disorder. CDD 
has some similarity to autism, 
and is sometimes considered 
a low-functioning form of it

Ипохондрия — өз денсау
лык жағдайына қатты күй- 
зелу және әдеттегі денелік 
немесе психикалык сезім- 
дерге аса зейін кою; дерттің 
бар екендігіне жалған 
сенімділік. Син.: ипохонд- 
риялык синдром

Ипохондрия — болезнен
ная забота о собственном 
здоровье и преувеличенное 
внимание к разл. обычным 
телесным или психиче
ским ощущениям; ложная 
убеждённость в наличии 
болезни

Hypochondria — an abnor
mal concern about one’s 
health, with the false belief of 
suffering from some disease, 
despite medical reassur
ance to the contrary. This is 
a common symptom among 
depressed patients

Истерия — наукастың 
коршаған орта жөніндегі 
сезімі аса айқындығымен, 
аса сенгіштігімен және 
өзін-өзі нандыруға бейім- 
ділігімен, өзіне көңіл 
аудартуға талпынуымен си- 
патталатын полиморфты 
функционалды психи- 
калык, соматикалык және 
неврологиялык бұзы- 
лыстардан кұралатын 
психопатологиялык сим- 
птокомплекс. Бұл жағдайда 
күйзелістердің эмоционал- 
ды каныктығы 
саналылыктан басым түседі

Истерия — психопатологи
ческий симптомокомплекс, 
включающий полиморф
ные функциональные 
психические, соматические 
и неврологические рас
стройства, характеризу
ющиеся чрезвычайной 
яркостью представлений 
больного об окружающем, 
высокой внушаемостью 
и склонностью к само
внушению, стремлением 
привлечь к себе внимание. 
В этих случаях эмоцио
нальная окраска пере
живаний преобладает над 
рассудочностью

Hysteria — a pejorative term 
used in popular speech to 
mean a conversion reaction, 
or a widely fluctuating expres
sion of emotions. Currently 
accepted nomenclature for 
mental disorders does not 
include the term hysteria; it 
is included here for historical 
reasons. Symptoms include 
emotional instability, sensory 
disturbances, loss of motor 
function, or other disorders

Истериялык гемиплегия —
бұлшыкеттік тонус бұзы- 
лыс тарынсыз және 
рефлекстердегі өзгеріс- 
терсіз г., истерия кезінде 
бакыланады

Гемиплегия истерическая —
г. без нарушений мышеч
ного тонуса и изменений 
рефлексов, наблюдающая
ся при истерии

Hysterical hemiplegia —
hemiplegia without violating 
the muscle tone and change 
reflection observed in hysteria

Истериялык гиперкинез —
истерияға тән бұлшыкеттің 
калыпты тонусы кезінде 
кимылдардың оғашты- 
ғымен және мәнерлілігімен 
ерекшеленетін г., эмоция- 
лык козу жағдайында 
күшейеді, тыныштык 
жағдайында жоғалады.
Син.: функциональды г.

Гиперкинез истерический —
г. при истерии, отличаю
щийся вычурностью и ма
нерностью движений при 
нормальном тонусе мышц, 
усиливающийся при эмо
циональном возбуждении 
и исчезающий в покое. 
Син.: г. функциональный

Hyperkinesia, hyperkinesis —
increased muscular move
ment and physical activity.
In children it may be due to 
attention-deficit hyperactivity 
disorder
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Истериялық доға — жалпы 
тоникалық тырысулар 
устамасы, бул кезде науқас 
денесі шүйде мен өкшеге 
тіректеліп иіледі; истерия- 
лық устаманың II фазасын- 
да бақыланады. Син.: Шар- 
ко д.

Дуга истерическая — при
ступ общих тонических 
судорог, при которых тело 
больного выгибается д. 
с опорой на затылок и пят
ки; наблюдается во II фазе 
истерического припадка. 
Син.: д. Шарко

Arc hysterical — аттаск of 
common tonic convulsions in 
which the body bends like arc 
and patient based on his head 
and heels; Observed in phase 
II hysterics. Syn.: Arc Sharkey

Истериялық синдром — ис
терия кезінде бақыланатын 
қимылдық, сезімдік, веге- 
тативті және психикалық 
бузылыстар жиынтығының 
жалпы атауы

Синдром истерический —
общее название разл. со
четаний двигательных, чув
ствительных, вегетативных 
и психических расстройств, 
возникающих при истерии

Hysterical Syndrome — the
general name of various com
binations of motor, sensory, 
autonomic, and mental disor
ders occurring in hysteria

Истериялық фантазия —
науқастың бағытын 
бейнелейтін және кейде 
қоршаған шындықтың ор- 
нын басатын истериямен 
науқастағы бейнелік сахна 
тәрізді қиялдарға 
бейімділік. Син.: мифома- 
ния; ояу жағдайдағы түс 
көру

Фантазирование истериче
ское — склонность боль
ного истерией к образным 
сценоподобным пред
ставлениям, отражающим 
его стремления и частично 
заменяющим ему окружа
ющую реальность. Син.: 
мифомания; сновидения 
наяву

In psychiatry, pathological
lying (also called compulsive 
lying, pseudologia fantastica 
and mythomania) is a behav
ior of habitual or compulsive 
lying

Истерогенді зона — истери- 
ямен науқастарда басу 
кезінде истериялық устама 
шақыруы мүмкін денедегі 
сезімтал аймақ (желкеде, 
қолдарда, буғана астында, 
сүт бездері астында, қур- 
сақтың төменгі бөлігінде 
және т.с.с.). Син.: Шар- 
ко и.з.

Зона истерогенная — бо
лезненная точка на теле 
(на затылке, руках, под 
ключицей, под молочными 
железами, на нижней части 
живота и др.), давление 
на которые может вызвать 
истерический припадок 
у больных истерией. Син.: 
з.и. Шарко

Ареа hysterogennic — tender 
points on the body (back of 
the head, arms, under the 
collarbone, under the breasts, 
on the lower abdomen and 
DR.) pressure which can 
cause hysterics in patients 
with hysteria

Истероид — истерияға 
уқсас күй немесе жүріс- 
турыс, бірақ бас миының 
қандай-да бір органикалық 
ауруының немесе 
психикалық аурудың 
көрінісі (истерияның емес) 
болып табылады

Истероид — состояние или 
поведение, напоминающее 
истерию, но являющееся 
проявлением какого-либо 
органического заболева
ния головного мозга или 
психической болезни (не 
истерии)

Hysteroid — resembling or 
pert. to hysteria

Истерокаталепсия —
каталепсиялық 
қозғалыссыздықпен өтетін 
истериялық устама

Истерокаталепсия — исте
рический припадок, проте
кающий с каталептической 
обездвиженностью

Hysterokathalepsia — hys
terics flowing with cataleptic 
immobility

Истероневрастения — исте
рия мен неврастенияның 
симптомдары біріккен не
вроз

Истероневрастения — не
вроз, при котором сочета
ются симптомы истерии 
и неврастении

Hystericoneuralgic — Obso
lete Pert. to pain of hysterical 
origin, but resembling neu
ralgia
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Истероэпилепсия — эпи
лепсия ұстамасына ұқсас 
ұстамалармен жүретін исте
рия. Син.: истериялық ты- 
рысулар

Истероэпилепсия — исте
рия с припадками, напоми
нающими эпилептические. 
Син.: судороги истериче
ские

Hysterical convulsion —
pseudoseizure, also known 
as non-epileptic attack dis
orders (NEAD), are events 
superficially resembling an 
epileptic seizure, but without 
the characteristic electrical 
discharges associated with 
epilepsy.

Итерация — психиатрия- 
да) — патологиялык козу, 
бір кимылды немесе 
күрделі актты, сөздердің 
фраза үзіндісін және т.с.с. 
кайталауға тенденциямен 
сипатталады, жасалған 
әрекеттердің эмоционалды 
каныктығы болмайды

Итерация — в психиатрии — 
патологическое возбужде
ние, характеризующееся 
тенденцией к повторению 
одного и того же движения 
или сложного двигательно
го акта, слова, части фразы 
и т.д. без заметной эмоцио
нальной окраски совершае
мых действий

Iteration — in psychiatry — 
the pathological excitation, 
characterized by a tendency 
to repeat the same motion or 
complex motor act, the words 
of the phrases, etc. no notice
able emotional coloring made 
actions

Каин комплексі — ағасына 
деген күшті жеккөрініш не- 
месе кызғаныш сезімі

Комплекс Каина — силь
ная зависть или ревность 
к брату, приводящая к не
нависти

Cain complex — Strong Envy 
or jealousy to his brother, 
leading to hatred

Кайрофобия — ауа райының 
күрт өзгерістерінен жабыс- 
как сипаттағы коркыныш

Кайрофобия — навязчивый 
страх резких изменений 
погоды

Cairophobia — obsessive fear 
of sudden weather changes

Кандинский—Клерамбо син
дромы — өзінің психикалык 
үрдістерінің (ойлау, сен- 
сорлы, моторлы) бөтен- 
денуі немесе өзіндік 
«МЕН»-ге тәнділігін жо- 
ғалтуы, кандай-да бір сырт- 
кы күш әсерін сезінумен 
бірге жүреді; психикалык 
және физ. әсер немесе 
соңына түсу сандырағымен 
бірге жүреді; жиі шизофре
ния кезінде бакыланады. 
Син.: психикалык автома
тизм с.

Синдром Кандинского-Кле- 
рамбо — отчуждение или 
утрата принадлежности 
своему «я» собственных 
психических процессов 
(мыслительных, сенсор
ных, моторных), соче
тающееся с ощущением 
влияния некоторой посто
ронней силы; сопровожда
ется бредом психического 
и физ. воздействия и/или 
бредом преследования; на
блюдается чаще всего при 
шизофрении. Син.: с. авто
матизма психического

Syndrome Kandinsky-Cleram- 
bault — alienation or loss of 
supplies to its «I» own mental 
processes (cognitive, sensory 
and motor), combined with 
a sense of the effect of some 
outside force; accompanied 
by delusions of mental and 
physical effects and/or delu
sions of persecution; occurs 
most often in schizophrenia

Канцерофобия — катерлі ісік 
ауруына шалдығудан жа- 
быскак сипаттағы коркы- 
ныш. Син.: карцинофобия

Канцерофобия — навязчи
вый страх заболеть раком. 
Син.: карцинофобия

Cancerophobia — unreason
able fear of cancer

Капюшон симптомы —
көтеріңкі иык, басы алға 
иілген және оған халат

Симптом капюшона — поза 
больного, при которой пле
чи приподняты, голова

Symptom hood — pose pa
tient, at which shoulders 
raised, head tilted forward
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немесе көрпе жабылған 
науқас қалпы; кататония- 
лық ступор көрінісі

наклонена вперёд и на неё 
натянуты халат или одеяло; 
проявление кататоническо
го ступора

and strained at her robe or 
blanket; Manifestation of 
catatonic stupor

Кардиофобия — жүрек 
ауруынан өліп кетуден 
жабысқақ сипаттағы 
қорқыныш

Кардиофобия — навязчи
вый страх смерти от сер
дечного заболевания

Cardiophobia — morbid fear 
of heart disease

Карфология — шымшу, 
майда заттарды жинау 
және т.б. уқсас амплитуда- 
сы төмен, баяу қимыл- 
дармен көрінетін, төсек 
жағдайындағы науқаста 
бақыланатын қозғалыстық 
мазасыздық; сана күңгірт- 
тенуінде бақыланады

Карфология — двигатель
ное беспокойство больно
го, лежащего в постели, 
проявляющееся нерезкими 
небольшими по амплитуде 
движениями, напоминаю
щими щипание, собирание 
мелких предметов и про
чее; возникает при помра
чении сознания

Carphology — restlessness 
of the patient lying in bed, 
shown blurred small ampli
tude movements reminiscent 
of plucking, picking up small 
objects and so on; occurs 
when the dizziness

| \
Каска симптомы — бастағы 
металлды каскамен немесе 
сақинамен қысқандай 
сезім; неврастенияда 
бақыланады. Син.: 
неврастениялық к.с.

Симптом каски — ощу
щение сжимания головы 
металлической каской или 
обручем; наблюдается при 
неврастении. Син.: с.к. не
врастенической

Symptom helmets — a sense of 
squeezing head with a metal 
hard hat, or hoops; Observed 
at neurasthenia

Каталепсия — берілген по- 
заны науқастың (соның 
ішінде, өте ыңғайсыз) узақ 
сақтап туруымен көрінетін 
қозғалыстық бузылыс; пар- 
кинсонизмде, истерияда, 
шизофренияда 
бақыланады; к. гипноз 
жағдайында жасанды 
шақырылуы мүмін

Каталепсия — двигательное 
расстройство, заключающе
еся в длительном сохране
нии больным приданной ему 
позы (в том числе и очень 
неудобной); наблюдается 
при паркинсонизме, исте
рии, шизофрении; к. может 
быть вызвана искусственно 
в состоянии гипноза

Catalepsy — indefinitely pro
longed maintenance of a fixed 
body posture; seen in severe 
cases of catatonic schizophre
nia. The term is sometimes 
used to denote cerea flexi- 
bilitas

Катарсис — психотерапия- 
лық әдіс, «тазару» және 
«табыстыру» мақсатында 
науқаста невротикалық 
бузылыс шақырған 
психогенді маңызды 
оқиғалар жөнінде есте- 
ліктер шақырылады. Эмо- 
ционалды р-ция, психо- 
жарақаттаушы оқиғаның 
себептері мен салдарын 
талдау науқас жағдайын 
жеңілдетуге ықпал етеді

Катарсис — психотера
певтический метод, при 
котором у больного с це
лью «очищения» и «при
мирения» вызываются вос
поминания о психогенно 
значимых событиях, по
служивших причиной не
вротических расстройств. 
Эмоциональная р-ция, 
анализ причин и послед
ствий психотравмирующе
го события способствуют 
облегчению состояния 
больного

Catharsis — 1. evacuation;
2. in psychiatry, release of 
ideas, thoughts, and repressed 
material from the uncon
scious, accompanied by an 
emotional response and relief
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Кататимия — күшті 
эмоциялардың әсерінен 
психикалык үрдістердің 
(ойлау, қабылдау, 
естеліктер) түр өзгертуі не- 
месе бұрмалануы

Кататимия — видоизме
нение или искажение 
психических процессов 
(мышления, восприятий, 
воспоминаний)под влия
нием сильных эмоций

Katatimia — alteration or 
distortion of mental processes 
(thinking, perceptions, mem
ories) under the influence of 
strong emotions

Кататониялык синдром —
козу, ступор олардың 
кезектесуі түріндегі 
кимылдык бұзылыстардың 
басымдығымен психика- 
лык бұзылыс; жиі шизоф- 
ренияда бакыланады. Син.: 
кататония

Синдром кататонический —
психическое расстройство 
с преобладанием двига
тельных нарушений в фор
ме возбуждения, ступора 
или их последовательного 
чередования; наблюдается 
чаще при шизофрении. 
Син.: кататония

Catatonic Syndrome —
a mental disorder with preva
lence of movement disorders 
in the form of excitation, stu
por or sequential alternation; 
observed more frequently in 
schizophrenia. Syn.: catatonia

Кататониялык ступор —
кататониялык синдром 
көрінісі ретінде дамитын 
ступор, пассивті негати- 
визммен немесе балауыз 
иілгіштікпен немесе (ауыр 
формасында) наукастың 
аяк-колдары бүгілген күйде 
күшті бұлшыкеттік гипер- 
тониямен сипатталады

Ступор кататонический —
с., развивающийся как 
проявление кататоническо
го синдрома, характери
зующийся пассивным не
гативизмом, или восковой 
гибкостью, или (в наиболее 
тяжёлой форме) резкой 
мышечной гипертонией 
с оцепенением больного 
в позе с согнутыми конеч
ностями

Catatonic stupor —the ex
treme decrease in reactivity to 
the environment and in spon
taneous activity characteristic 
of catatonic schizophrenia

Катафазия — стереотипті 
формада койылған бір 
сұракка жауапты көп реттік 
кайталаумен көрінетін 
сөйлеу бұзылысы. Эхолали- яны караңыз

Катафазия — расстрой
ство речи, заключающееся 
в многократном повторе
нии в стереотипной форме 
ответа на один заданный 
вопрос. См. эхолалия

Cataphasia, verbigeration — 
stereotyped repetition of 
another person’s words or 
phrases, seen in catatonic 
schizophrenia, Gilles de la 
Tourette Syndrome, and 
neurological disorders such 
as transcortical aphasia

Кверулянттылык — маза 
таппай, майда-шүйде, кей
де жалған реніштерге бай- 
ланысты карсы күресулер, 
бірак сандырактык жүріс- 
тұрыс деңгейіне жетпейді

Кверулянтство — расстрой
ство поведения, выража
ющееся сутяжничеством, 
борьбой против мелких, 
иногда мнимых обид, но не 
достигающее степени бре
дового поведения

Querulent — 1. ^m phm ing; 
fretful; 2. ош  who is dis
satisfied, complaining, and 
suspicious

Кенофобия — бос, ашык 
кеңістіктерден жабыскак 
коркыныш

Кенофобия — навязчивый 
страх пустынных, откры
тых пространств

Xenophobia — abnormal 
dread of strangers

Кинофобия — иттерден, 
кұтырған ит тістеуінен 
жабыскак коркыныш

Кинофобия — навязчивый 
страх собак, укуса бешеной 
собаки

Cynophobia — irrational fear 
of dogs
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Кипридофобия — венерия- 
лық ауру жуқтырудан 
жабысқақ қорқыныш

Кипридофобия — навязчи
вый страх заразиться вене
рической болезнью

Kipridophobia — obsessive 
fear of contracting a venereal 
disease

Клаустромания — жабық 
орыннан қорқыныш және 
ол жерден шығуға асығу

Клаустромания — страх 
и нежелание выйти из за
пертого помещения

Claustromania — fear and re
luctance to get out of a locked 
room

Клаустрофилия — ашық ме- 
кемеде жалғыз қалудан 
қорқынышқа байланысты 
терезелер мен есіктерді 
жабуға жабысқақ әуестік. 
Син.: филоклейзия

Клаустрофилия — навязчи
вое влечение запирать окна 
и двери из-за страха ока
заться одному в незапертом 
помещении

Claustrophilia — dread of be
ing in an open space; a mor
bid desire to be shut in with 
doors and windows closed

Клаустрофобия — жабық 
мекемелерден жабысқақ 
қорқыныш

Клаустрофобия — навяз
чивый страх закрытых по
мещений

Claustrophobia — irrational 
fear of being shut in; fear of 
enclosed spaces, such as ele
vators and tunnels

Клептолагния — урлық жа- 
сау кезінде жыныстық 
қанағаттану сезімін алумен 
жүретін жыныстық 
бурмалану

Клептолагния — половое 
извращение, при котором 
половое удовлетворение 
достигается при воровстве

Kleptolagnia — Obsolete Sex
ual gratification derived from 
stealing

Клептомания — урлық 
жасауға импульсивті, 
мотивсі әуестік. Син.: 
импульсивті урлық

Клептомания — импуль
сивное, немотивируемое 
влечение к воровству. Син.: 
воровство импульсивное

Kleptomania — impulsive 
stealing, the motive not being 
in the intrinsic value of the 
article to the individual. There 
is increased tension before the 
theft and a sense of gratifica
tion while committing the act.

Клептофобия — урылардан 
жабысқақ қорқыныш

Клептофобия — навязчи
вый страх воров

Kleptophobia — Obsolete 
Morbid fear of stealing

Климакофобия — баспал- 
дақпен жүруге жабысқақ 
сипаттағы қорқыныш

Климакофобия — навяз
чивый страх ходьбы по 
лестнице

Climacophobia — obsessive 
fear of walking on stairs

Клиномания — төсектік ре- 
жимге объективті көрсет- 
кіштерсіз төсекте жатуға 
жабысқақ әуестік

Клиномания — навязчивое 
стремление к лежанию 
в постели при отсутствии 
объективных показаний 
к постельному режиму

KUnomania — obsession with 
lying in bed, in the absence of 
objective evidence to bed rest

Когнитивті — танымға жа
тады. Син.: танымдық

Когнитивный — относя
щийся к познанию. Син.: 
познавательный

Cognitive — of, pertaining to, 
or characterized by cognition

Когнитивті терапия —
басқарылмалы өзін-өзі 
тану, өз білімін жетілдіру 
және басқа әдістерді 
қолданатын, психотерапи- 
яда негізді түрде маңызды

Терапия когнитивная —
одна из психотехник, ис
пользующая направляемое 
самопознание, представле
ния, самообучение и иные 
методы, связанные

Cognitive therapy — one of
the psycho Use the alignment 
of self-knowledge, percep
tions, self-learning and other 
methods of involving the 
sphere of knowledge
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болып табылатын таным 
сферасын колдана отырып 
жүргізілетін психотехни- 
каның бір түрі

с вовлечением сферы по
знания как принципиально 
важной в психотерапии

as essential in psycho
therapy

Коитофобия — жабыскак 
коркыныш: коитустан се- 
скену. Син.: миксофобия

Коитофобия — навязчивый 
страх: боязнь коитуса. Син.: 
миксофобия

Coitophobia — irrational fear 
of coitus

Коитус — екі индивидуум- 
ның жыныстык канағат- 
тану сезімін алу және де 
нәресте сүю максатындағы 
генитальді контакты. Син.: 
жыныстык акт; жыныстык 
катынас; жанасу

Коитус — генитальный 
контакт двух индивидуумов 
с целью получения полово
го удовлетворения, а также 
для зарождения ребенка. 
Син.: акт половой; сноше
ние половое; совокупление

Coitus — sexual connection 
per vaginam between male 
and female

Компетенттілік — жауап- 
кершілігіне артылған кыз- 
метті орындай алу кабілеті

Компетентность — способ
ность выполнять отведён
ную функцию

Competence — 1. the ability 
of an organ or part to perform 
adequately any function re
quired of it; 2. in embryology, 
the ability of embryonic cells 
to differentiate into cell types 
determined by inductors

Компульсивтілік — дертке, 
тұлғалык ерекшеліктерге 
немесе орын алған ситуа- 
цияға байланысты жүріс- 
тұрыс формасы, бұл кезде 
кате екендігін түсіне тұра 
еріктен тыс күшті әуестік- 
терге байланысты 
әрекеттер жасалады

Компульсивность — форма 
поведения, обусловленная 
болезнью, особенностя
ми склада личности или 
сложившейся ситуацией, 
при которой действия, по
ступки возникают в связи 
с непреодолимыми вле
чениями, побуждениями 
и совершаются насиль
ственно, хотя и осознаются 
как неправильные

Compulsion — 1. a persistent 
and irresistible impulse to 
perform an irrational, ritualis
tic, or apparently useless act; 
2. a compulsive act or ritual; 
a repetitive and stereotyped 
action, such as hand-washing, 
touching, counting, or check
ing, that is engaged in for an 
unknown or unconscious 
purpose

Комфорт — 1. адамның 
психикалык және физиол. 
функциялары ең аз кернеліс 
жағдайында болатын қор- 
шаған ортаның жағымды 
жағдайларының кешені;
2. адамның физиол. функ- 
цияларының ең аз кернеліс 
жағдайында болуына байла
нысты пайда болатын 
субъективті сезімдер кешені

Комфорт — 1. совокупность 
благоприятных условий 
окружающей среды, при ко
торых психические и физиол. 
функции человека находятся 
в состоянии наименьшего 
напряжения;. 2. комплекс 
субъективных ощущений, 
связанных с состоянием 
наименьшего напряжения 
физиол. функций организма

Comfort — 1. set of favorable 
environmental conditions in 
which mental, physiological 
function of a person in a state 
of least stress; 2. the set of 
subjective sensations associat
ed with the state of the lowest 
voltage physiological func
tions of body

Конверсия — эмоционалды 
бұзылыстардың кимылдык, 
сенсорлы және вегетативті 
эквиваленттерге көшуі (ис- 
терияда бакыланады)

Конверсия — 1. трансфор
мация эмоциональных на
рушений в двигательные, 
сенсорные и вегетативные 
эквиваленты (наблюдается

Conversion — 1. а shift from 
one form or state to another; 
2. an unconscious defense 
mechanism by which the anx
iety that stems from
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при истерии); 2. переход 
к традиционной «откры
той» операции (лапаро- 
томия, торакотомия) при 
невозможности выполнить 
намеченный объём вмеша
тельства эндохирургиче
ским доступом

intrapsychic conflict is 
converted and expressed in 
a symbolic somatic manifes
tation; see also conversion 
disorder under disorder

Конфабулёз — конфабуля- 
циялар ағыны түріндегі 
психопатологиялық син
дром, аяқталған мазмуны 
бар біртіндеп дамитын бір 
әңгіме немесе жеке 
әңгімелер түзіледі; сана 
бузылысынсыз, аллопси- 
хикалық бағдарлау және 
естің айтарлықтай 
бузылысынсыз өтеді

Конфабулёз — психопато
логический синдром в виде 
наплыва конфабуляций, 
образующих один последо
вательно развивающийся 
рассказ или несколько 
отдельных рассказов с за
конченным содержанием; 
протекает при ясном со
знании, без нарушения 
аллопсихической ориенти
ровки и значительных рас
стройств памяти

Confabulosis — unconscious 
filling in of gaps in memory 
with fabricated facts and ex
periences, most commonly 
associated with organic pa
thology. It differs from lying 
in that the patient has no in
tention to deceive and believes 
the fabricated memories to be 
real. Called also fabrication 
and fabulation

Конфабуляция — естеліктер 
формасын алатын психи- 
калық науқастың қиялынан 
шыққан оқиғалар

Конфабуляция — вымыш
ленные психически боль
ным события, принимаю
щие форму воспоминаний

Confabulation — behavior
al reaction to memory loss 
in which the patient fills in 
memory gaps with inappro
priate words or fabricated 
ideas, often in great detail

~ мнемониялык конфабуля- ция — естің айқын немесе 
ауыр бузылысы кезінде да- 
митын және естің түсіп 
қалған сәттерін турмыстық 
немесе профессионалды 
сипаттағы ойдан шыға- 
рылған оқиғалармен 
толықтырумен жүретін к. 
Син.: орын басушы к.; 
мнестикалық к.; ес к.

~ конфабуляция мнемоническая — к., возникающая 
при выраженных или тяжё
лых расстройствах памяти 
и замещающая пробелы 
памяти вымышленными 
событиями бытового или 
профессионального харак
тера. Син.: к. замещающая; 
к. мнестическая; к. памяти

~ provoked (momentary, or secondary) confabulations — 
represent a normal response 
to a faulty memory, are com
mon in both amnesia and 
dementia, and can become 
apparent during memory tests

~ онириялык конфабуля- ция — онейроид аяқтал- 
ғаннан кейін пайда бола- 
тын к., мазмуны басынан 
өткен сана бузылысының 
тақырыбына сәйкес; ин- 
токсикацилар, инфекция- 
лық, кебір органикалық 
психоздар, шизофрения 
және эпилепсия кезінде 
бақыланады

~ конфабуляция онириче- ская — к., возникающая 
после исчезновения оней- 
роида, отражающая в сво
ём содержании тематику 
перенесённого расстрой
ства сознания; наблюда
ется при интоксикаци
онных, инфекционных, 
некоторых органических 
психозах, шизофрении 
и эпилепсии

~ spontaneous (orprimary) confabulations — do not occur 
in response to a cue and seem 
to be involuntary. They are 
relatively rare, more common 
in cases of dementia, and may 
result from the interaction be
tween frontal lobe pathology 
and organic amnesia
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Конфликт-реакция — ситуа- 
циялык немесе психикалык 
к. нәтижесінде пайда бол- 
ған реактивті жағдай (қозу, 
депрессия, карауыткан 
жағдай және т.б.)

Конфликт-реакция — ре
активное состояние (со
стояние возбуждения, де
прессии, сумеречное и др.), 
возникшее в результате 
ситуационного или психи
ческого к.

Conflict-reaction — reactive 
state (state of excitement, 
depression, twilight et al.) 
as a result of a mental or sit
uational

Копофобия — шектен тыс 
шаршаудан жабыскак 
сипаттағы коркыныш

Копофобия — навязчивый 
страх переутомления

Copophobia — obsessive fear 
of fatigue

Копролагния — қарсы жы- 
ныс өкілінің экскремент- 
терінің иісін иіскеу немесе 
карау аркылы жыныстык 
канағат сезімін алумен 
көрінетін жыныстык 
бұрмалану түрі

Копролагния — вид по
лового извращения, при 
котором половое удовле
творение достигается при 
вдыхании запаха или рас
сматривании экскрементов 
лица противоположного 
пола

Coprolagnia — an erotic sat
isfaction at the sight or odor 
of excreta

О  \

Копролалия — импульсивті 
түрде балағат сөздерді айту

Копролалия — импульсив
ное произнесение бранных 
и нецензурных слов

Coprolalia — the use of vul
gar, obscene, or sacrilegious 
language, seen in schizophre
nia and Tourette’s Syndrome

Копропраксия — эксгиби- 
ционизмнің бір түрі: дефе
кация актын көпшілік ал- 
дында жасауға әуестік

Копропраксия — разновид
ность эксгибиционизма: 
стремление к публичному 
совершению акта дефека
ции

Copropraxia — a kind of 
exhibitionism: the pursuit of 
a public commission of the 
act of defecation

Копрофагия — экскремент- 
терді, жиі өзінің экскре- 
менттерін жеу. Әдетте 
психикалық маразм, кей
де — сана бұзылысы жағ- 
дайында және кататония- 
лык шизофрениямен 
наукастарда бакыланады. 
Син.: скатофагия

Копрофагия — поедание 
экскрементов, чаще всего 
собственных. Наблюда
ется обычно в состояниях 
психического маразма, 
иногда — при состояниях 
нарушенного сознания 
и у больных кататониче
ской шизофренией. Син.: 
скатофагия

Coprophagy — the eating of 
excrement. Syn.: scatophagy

Копрофемия — қарсы жы- 
ныс өкілінің алдында 
балағат сөздерді айту 
аркылы жыныстык канағат 
алумен жүретін жыныстык 
бұрмалану түрі

Копрофемия — вид по
лового извращения, при 
котором половое удо
влетворение достигается 
произнесением бранных 
и нецензурных слов в при
сутствии лиц противопо
ложного пола

Kopophobia — kind of sexual 
perversion in which sexual 
satisfaction is achieved by 
uttering abusive and obscene 
words in the presence of the 
opposite sex

Копрофобия — дефекация 
мен бөліністерге катысты 
ауыр жиіркеніш сезімі

Копрофобия — болезненное 
отвращение к дефекации 
и испражнениям

Coprophobia — abnormal fear 
of defecation and feces
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Король Лир комплексі — су-
ицидалды әрекет немесе 
әлеуметтік және мүліктік 
статусын жоғалту 
нәтижесіндегі суицид

Комплекс короля Лира —
попытка к суициду или 
суицид вследствие потери 
социального и имуще
ственного статуса

King Lear complex — an at
tempt to commit suicide due 
to the loss OR SUICIDE so
cial and property status

Корофилия — жас кыз
балаларға таңдамалы 
әуестікпен жүретін әйелдер 
гомосексуализмінің бір түрі

Корофилия — разновид
ность женского гомосек
суализма с избирательным 
влечением к девочкам

Korophilia — a kind of female 
homosexuality with selective 
attraction to girls

Корсаков синдромы —
ағымдағы окиғаларға ес 
бұзылысы мен (ескі оқи- 
ғаларды есте сақтау қабілеті 
саұкталады) конфабуляци- 
ямен бірге уакыт, орын 
бойынша бағдарлау бұзы- 
лысының бірге жүруі; бас 
миының органикалык 
закымдануы, инфекциялык 
және интоксикациялык 
психоздар кезінде бакы- 
ланады. Син.: Корсаков с.

Синдром Корсакова — со
четание расстройств па
мяти на текущие события 
(при её сохранности на 
более отдалённые события) 
и ориентировки в месте 
и времени с наличием кон- 
фабуляций; наблюдается 
при органическом пора
жении головного мозга, 
инфекционных и интокси
кационных психозах. Син.: 
с. корсаковский

Korsakoff’s Syndrome —
a combination of memory 
disorders to current events 
(AT HER Save to a more 
distant event) and orientation 
in place and time with the 
presence of confabulation; 
Observed when organic brain 
damage, infectious and Sub
stance-induced psychosis

Котар синдромы — үрейлі 
депрессияның, деперсона- 
лизацияның (жиі жанға ба- 
татын психикалык анесте
зия түрінде) және Котар 
сандырағының бірге жүруі; 
әркилы психикалык ауру- 
ларда, жиі егде және 
карттык жас кезеңінде 
бакыланады. Син.: мелан- 
холиялык парафрения

Синдром Котара — соче
тание тревожной депрес
сии, деперсонализации 
(чаще в виде болезненной 
психической анестезии) 
и бреда Котара; наблюда
ется при разл. психических 
болезнях, чаще в пожилом 
и старческом возрасте. 
Син.: парафрения меланхо
лическая

Cotard delusion — a combi
nation of anxious depression, 
depersonalization (often in 
the form morbid mental an
esthesia) and Brad Kothari; 
Observed at the spill. Mental 
illness, often in the elderly. 
Syn.: Melancholic para
phrenic

Көңіл-күй — психикалық 
кызметке ыкпал ететін ба- 
сым эмоционалды күй 
(үрейлі, көтеріңкі, 
жабыркаулы және т.б.)

Настроение — преобладаю
щее эмоциональное состо
яние (тревожное, весёлое, 
грустное и др.), оказываю
щее влияние на психиче
скую деятельность

Mood — a pervasive and sus
tained emotion that, when ex
treme, can color one’s whole 
view of life and markedly affect 
behavior. Mood is generally 
used to refer to either elation 
or depression. See also mood 
disorders, under disorder

~ негізгі шизофренияльщ көңіл-күй — күйзелістердің 
өзіне тәнділігін жоғалту, 
өзін бакылаудың күшеюі- 
мен, өзіндік сана өзгерісі 
сезімімен және т.б. бірге 
жүретін іштей көңіл тол- 
маушылык, коршаған

~ настроение шизофреническое основное — н., характе
ризующееся чувством вну
треннего неудовольствия, 
нарастанием обособлен
ности, отчуждения от окру
жающего мира и людей, 
сочетающееся

~ mood schizophrenic basic — mood, characterized by 
a sense of inner displeasure 
rise apart, alienated from the 
outside world and people 
LOSS combined with direct 
experience, strengthening of 
self-observation,
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орта мен адамдардан 
бөлектену, бөтендену 
сезімімен сипатталатын 
көңіл-күй; дамып келе 
жатқан шизофрения 
кезінде бақыланады

с утратой непосредствен
ности переживаний, уси
лением самонаблюдения, 
чувством изменения само
сознания и др.; наблюда
ется при развивающейся 
шизофрении

self-consciousness and feel 
the change, etc.; Observed 
when develop schizophrenia

Көру аясын фиксациялау 
симптомы — көздерді 
зерттеуші бетіне еріктен 
тыс фиксациялауға байла- 
нысты көз алмаларының 
бастың пассивті бурылы- 
сына қарсы бағытта жайлап 
бурылуы; истериялық 
соқырлықтың дифферен- 
циалды-диагностикалық 
белгісі

Симптом фиксации взора —
плавное смещение глазных 
яблок в сторону, противо
положную пассивному 
повороту головы больного, 
обусловленное непроиз
вольной фиксацией взора 
на лице исследующего; 
дифференциально-диагно
стический признак истери
ческой слепоты

Symptom of fixation —
a smooth shift of the eyeball 
in the opposite passive heads 
turn patient due involuntarily 
of fixation face explores; dif
ferential diagnostic symptom 
Hysterical Blindness
r j  \

Криптомнезия — ес бузы- 
лысы: шынайы оқиғалар 
мен өзге адамдарға қатыс- 
ты, біреуден естіген, 
кітаптан алынған немесе 
түсінде көрген оқиғалар 
арасындағы шекараның 
болмауы

Криптомнезия — наруше
ние памяти: стёрты грани 
между реальными собы
тиями, происходившими 
с больным, и событиями, 
имевшими место с др. 
людьми, услышанными, 
почерпнутыми из книг или 
увиденными во сне

Cryptomnesia — the recall 
of memories not recognized 
as such but thought to be 
original creations

Ксенофобия — бөтен адам- 
дардан жабысқақ сипаттағы 
қорқыныш

Ксенофобия — навязчивый 
страх, боязнь незнакомых 
лиц

Xenophobia — irrational fear 
of strangers

Ктиномания — жануарлар- 
ды қинауға, өлтіруге немесе 
олардың өлім аузындағы 
жағдайын бақылауға 
әуестік

Ктиномания — стремление 
мучить, убивать животных 
или наблюдать картину их 
гибели

Ktinomania — the desire to 
torture and kill animals or 
observe the pattern of their 
death

Куннилингус — әйелдің 
жыныстық мүшелеріне ерін 
немесе тіл арқылы әсер ету; 
оральды-генитальды кон- 
такттың бір түрі. Син.: кум- 
битмака

Куннилингус — воздействие 
на наружные половые ор
ганы женщины губами или 
языком; разновидность 
орально-генитального кон
такта. Син.: кумбитмака

Cunnilingus — oral stimula
tion of the female genitalia

Кіші кататонизм — кенет 
жасалатын қимылдар, сөз- 
дерді эхолалия түрінде не- 
месе қимылдар мен сөз- 
дердің қысқа үзілістерін 
қайталау түріндегі катато- 
ниялық синдромның жеке 
көріністері

Кататонизм малый — от
дельные проявления 
кататонического син
дрома в виде внезапных 
движений, эхолалических 
повторений слов или кра
тковременных остановок 
движений и речи

Katatonizm small — individu
al manifestations of catatonic 
Syndrome in the form of 
sudden movements eholali- 
cheskih repetition of words 
or short-stop movement and 
speech
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Кіші синдром — тек бір
бузылыс түрінде көрінетін 
психопатологиялық 
бузылыс (астения, 
жабысқақ күй, депрессия, 
мания, сандырақ және т.б.)

Синдром малый — психопа
тологическое расстройство, 
проявляющееся в виде 
только одного нарушения 
(астения, навязчивое со
стояние, депрессия, мания, 
бред и др.)

Small Syndrome — psycho- 
pathological disorders, man
ifested in the form of only 
one violation (asthenia, ob
sessive-compulsive disorder, 
depression, mania, delirium)

Қабілеттілік — адамның 
қылмыстық жауапкерші- 
лікті талап ететін ісі үшін 
жауакершілікті мойнына 
алу мүмкіндігі; дау тудыр- 
ған жағдайда сот-психиат- 
риялық сараптама көме- 
гімен шешіледі. Син.: 
импутабелділік.

Вменяемость — возмож
ность лица нести ответ
ственность за совершённые 
им уголовно-наказуемые 
деяния; в спорных случаях 
устанавливается судебно
психиатрической экспер
тизой. Син.: импутабель- 
ность

Sanity — soundness, espe
cially soundness of mind

Л  X
Қабілеттілік — тулғаның 
өзінің азаматтық қуқық- 
тары мен міндеттерін іске 
асыруға қабілеттілігі; сот 
органдарымен психикалық 
науқастардың қабілеттілігі 
мәселесін шешу кезінде са- 
рапшы-психиатр ауру диа- 
гнозын және де психи- 
калық бузылыстардың 
тереңдігін анықтайды

Дееспособность — способ
ность лица осуществлять 
свои гражданские права 
и обязанности; при реше
нии судебными органами 
вопроса о дееспособности 
психически больных экс
перт-психиатр устанавли
вает диагноз заболевания, 
а также определяет глубину 
психических нарушений

Capacity — 1. рower or ability 
to hold, retain, or contain, or 
the ability to absorb; 2. the 
volume or potential volume of 
material (solid, liquid, or gas) 
that can be held or contained; 
3. сapacitance; 4. mental 
ability to receive, accomplish, 
endure, or understand; some
times specifically the cogni
tive ability to make informed 
medical decisions

Қимылдык стереотипия —
біртекті, мақсатсыз, түсі- 
ніксіз қимылдарды еріктен 
тыс қайталау; кататония, 
сананың қарауытқан күң- 
гірттенуі кезінде, сондай-ақ 
сенсорлы депривация жағ- 
дайында болған (жиі бала- 
ларда) адамдарда дамиды. 
Син.: аутоэхопраксия; ите
рация двигательная

Стереотипия двигатель
ная — непроизвольное по
вторение однообразных, 
бесцельных, лишённых вы
разительности движений; 
наблюдается при катато
нии, сумеречном помра
чении сознания, а также 
у лиц (чаще у детей), на
ходящихся в условиях сен
сорной депривации. Син.: 
аутоэхопраксия; итерация 
двигательная

Stereotypic movement disor
der Motor behavior, persisting 
for at least 4 weeks, that is re
petitive, often seemingly driv
en and nonfunctional to the 
extent that it interferes with 
normal activities or results 
in self-inflicted bodily injury 
sufficient to require medical 
treatment.

Қисандау — ішкі күйзеліс- 
тер мен сыртқы жағдай- 
ларға сәйкес келмейтін 
оғаш мимика

Гримасничанье — вычурная 
мимика, не соответствую
щая внутренним пережи
ваниям и внешним обстоя
тельствам

Grimacing — pretentious fa
cial expressions do not corre
spond to the internal feelings 
and external circumstances

Қорғаныс механизмі —кон
версия, теріске шығару, дис
социация, рационализация,

Механизм защитный —пси
хологический процесс со- 
владания с конфликтной

Protective gear —psycholog
ical processes condominium 
with conflict situations and
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репрессия және сублимация 
көмегімен конфликтті ситу- 
ацияны және үрейді 
баскарудан тұратын 
психологиялық үрдіс

ситуацией и тревогой, 
возникшей в связи с ней, 
с помощью конверсии, от
рицания, диссоциации, ра
ционализации, репрессии 
и сублимации

anxiety arising in connec
tion with her, to conversion, 
denial, dissociation, ratio
nalization, repression and 
sublimation

Лайтматофобия — кенет бас 
айналу нәтижесінде кеме- 
ден кұлап кетуден жабыс- 
как сипаттағы коркыныш

Лайтматофобия — навязчи
вый страх упасть с корабля 
в море из-за внезапного 
головокружения

Laytmatofobia — obsessive 
fear of falling from the ship 
into the sea because of the 
sudden dizziness

Лалофобия — кекештік 
пайда болуынан сескенуге 
байланысты жабыскак 
сипаттағы коркыныш

Лалофобия — навязчивый 
страх произносить слова 
в связи с опасением воз
никновения заикания

Lalophobia — irrational fear 
of speaking

Лепрофобия — лепрамен 
ауырып калудан жабыскак 
сипаттағы коркыныш

Лепрофобия — навязчивый 
страх заболеть лепрой

Leprophobia — an obsessive 
fear of contracting leprosy

Лесбияндык — әйелдер ара- 
сындағы гомосексуалды 
карым-катынас. Син.: лес- 
биандык; сапфизм; три- 
бадия

Лесбиянство — гомосексу
альные отношения между 
женщинами. Син.: лесби- 
анство; сапфизм; трибадия

Lesbianism — homosexuality 
between women; called also 
sapphism

Либидо — жыныстык жа- 
кындыкка саналы немесе 
санадан тыс деңгейдегі 
әуестік. Син.: жыныстык 
әуестік

Либидо — сознательное или 
бессознательное влечение 
к половой близости. Син.: 
влечение половое

Libido — 1. sexual desire;
2. the psychic energy derived 
from instinctive biological 
drives; in early freudian theo
ry it was restricted to the sex
ual drive, then expanded to 
include all expressions of love 
and pleasure, but the concept 
has evolved to include also 
the death instinct

Ликантропия — адамның 
каскырға айналуы жөнін- 
дегі сандырактык идеясы; 
психикалык атавизм болуы 
мүмкін

Ликантропия — бредовая 
идея превращения челове
ка в волка; возможно, пси
хический атавизм — рас
пространённость суеверия 
об оборотнях

Lycanthropy — a delusion in 
which the patient believes that 
he or she is a wolf or other 
animal or is able to change 
into one

Литиотерапия — литий 
тұздары препараттарын 
емдік немесе профилак- 
тикалык максатта колдану, 
мыс., фазалы немесе ұстама 
тәрізді ағымда өтетін 
аффективті және оған 
жакын психикалык аурулар 
кезінде

Литиотерапия — лечебное 
или профилактическое 
применение препаратов 
солей лития, напр., при 
фазно или приступообраз
но протекающих аффек
тивных и близких к ним 
психических заболеваниях

Lithiumtherapia — therapeutic 
or prophylactic use of drugs 
lithium salts, eg., when the 
phase of attack or occurring 
affective and similar mental 
illnesses
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Логорея — жылдам және 
көп сөздікпен жүретін 
тізгінсіз сөйлеу. Син.: 
сөздік устамсыздық; по- 
лифразия.

Логорея — неудержимость 
речи в сочетании с её бы
стротой и многословием. 
Син.: недержание речевое; 
полифразия.

Logorrhea — excessive vol
ubility, with rapid, pressured 
speech, as seen in manic epi
sodes of bipolar disorder and 
in some types of schizophre
nia. Called also agitolalia, 
agitophasia, pressured speech, 
tachylalia, tachyphasia, and 
verbomania

Логотерапия — науқастың 
уайым-қайғысының мәнін 
және одан айналып кете 
алмайтындығын түсінуіне 
бағытталған психотерапия 
формасы; шет елдік психо- 
терапевттермен қолда- 
нылады: экзистенциа- 
листтік бағытты устанады

Логотерапия — форма пси
хотерапии, направленная 
на достижение понимания 
больным смысла и неиз
бежности его страданий; 
применяется зарубежными 
психотерапевтами: имеет 
экзистенциалистическую 
направленность

Logotherapy — a form of psy
chotherapy aimed at achiev
ing understanding of the 
meaning of the sick and the 
inevitability of his suffering; 
applicable foreign psycho
therapists: a existential focus

Логофобия — қажет сөздер- 
ді тауып айтуға қабілеттің 
бузылысынан жабысқақ 
сипаттағы қорқыныш

Логофобия — навязчивый 
страх нарушения способ
ности произносить нужные 
слова

Logophobia — obsessive fear 
of impaired ability to say the 
right words

Ломброзиандылык — кейбір 
индивидтердің қылмыстық 
әрекеттерге туа біткен 
морфофизиологиялық 
бейімділігі жөніндегі 
ғылымға қарсы концепция

Ломброзианство — антина
учная концепция о врож
дённой морфофизиологиче
ской предрасположенности 
отдельных индивидов к уго
ловным преступлениям

Lombrozianstvo — unscientif
ic concept of innate morph- 
ophysiological predisposition 
of individuals to criminal 
offenses

Людотерапия — психика- 
лық босаңсу жағдайын 
шақыратын факторларды 
қолдануға негізделген пси
хотерапия әдісі (спорттық 
және т.б., ойындар, музы
ка, би және т.б.). Син.: джо- 
котерапия

Людотерапия — метод пси
хотерапии, основанный на 
использовании факторов, 
вызывающих психическое 
расслабление (спортивные 
и др. игры, музыка, танцы 
и др.). Син.: джокотерапия

Peopletherapy — a method of 
psychotherapy based on the 
use of the factors that cause 
mental relaxation (sports and 
others. Games, music, dance 
and others.). Syn.: dzhokoter- 
apiya

Маниакалды — маниакал- 
ды күйге тән синдром

Маниакальный — синдром, 
характерный для маниа
кального состояния

Manic — 1. pertaining to ma
nia; 2. suffering from mania

Маниакалды-депрессивті —
маниакалды және деп- 
рессивті күйдің кезек- 
тесуімен сипатталатын 
синдром

Маниакально-депрессив
ный — синдром, характе
ризующийся чередованием 
маниакальных и депрес
сивных состояний

Manic-depressive — alternat
ing between attacks of mania 
and depression, as in bipolar 
disorder

Маниакалды-парафренді 
синдром — маниакалды 
с. ауқымды, фантастикалық 
сипаттағы сандырақтық

Синдром маниакально-па- 
рафренный — сочетание ма
ниакального с. с бредовы
ми идеями грандиозного,

Syndrome manic-paraphren
ic — a combination of manic 
SS delusions grand, fantastic 
content (greatness, epochal
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идеялармен (ұлылык, эпоха 
жаңалыктары және т.б.) 
бірге жүруі; мыс., бас ми 
жаракаты, үдемелі салдану, 
кейбір интоксикациялар 
кезінде бакыланады

фантастического содержа
ния (величия, эпохальных 
открытий и др.); наблю
дается, напр., при ЧМТ, 
прогрессивном параличе, 
некоторых интоксикациях

discoveries and others); Ob
served at progressive paraly
sis, some intoxication

Маниакалды синдром —
өзін жақсы сезінумен, дерт- 
ке сыни көзкарастың бол- 
мауымен, жоғары психи- 
калык белсенділікпен, 
ойланылмаған әрекеттер 
жасауға бейімділікпен, 
өз мүмкіндіктерін асыра 
бағалаумен, әуестіктер 
тізгінсіздігімен, ассоциа- 
тивті үрдістің идеялар 
секірмелілігіне дейін 
жететін жылдамдауымен 
және зейіннің жоғары 
алаңдаушылығымен жүре- 
тін көтеріңкі, көңілді 
көңіл-күй; биполярлы 
аффективті бұзылыстарда 
және кейбір психикалық 
ауруларда бакыланады. 
Син.: мания

Синдром маниакальный —
сочетание приподнятого 
жизнерадостного настро
ения с хорошим само
чувствием, отсутствием 
критического отношения 
к болезни, повышенной 
психической активностью, 
склонностью к необду
манным поступкам, пере
оценкой своих возможно
стей, расторможенностью 
влечений, ускорением 
ассоциативного процесса 
до степени скачки идей 
и повышенной отвлекае- 
мостью; наблюдается при 
биполярном аффективном 
расстройстве и некоторых 
др. психических болезнях. 
Син.: мания

Manic Syndrome — a com
bination of upbeat cheerful 
mood with good health, ab
sence of a critical attitude to 
the disease, increase mental 
activity, a tendency to rash 
acts, the revaluation of its fea
tures, disinhibition attraction, 
express associative processes 
to the extent racing thoughts 
and increase distractibility; 
Observed at bipolar disorder 
and certain other psychiatric 
illnesses

Мәнерлілік — оғаш, жасан- 
ды кимылдар, мимикалар 
түріндегі жүріс-тұрыс 
бұзылысы

Манерность — нарушение 
поведения в форме вычур
ности, высокопарности 
и неестественности движе
ний, мимики

Mannerism — a stereotyped 
movement or habit peculiar to 
a given individual

Мегаломания — өзінің 
қабілеттерін немесе мүм- 
кіндіктерін немесе өзінің 
өзге де касиеттерін дертті 
сипатта ұлғайту. Син.: ұлы- 
лык сандырағы; ұлылык 
маниясы

Мегаломания — болез
ненное преувеличение 
собственных способностей 
или возможностей или 
иных собственных качеств. 
Син.: бред величия; мания 
величия

Megalomania — a morbid 
exaggeration of their own 
abilities or capabilities of their 
own or other qualities. Syn.: 
delusions of grandeur; mega
lomania

Ментизм — психикалык 
наукаста еріктен тыс жаса- 
лу сезімімен жүретін ойлар 
мен пікірлердің пайда бо
луы. Син.: ойлар ағыны

Ментизм — появление 
у психически больного мыс
лей и представлений, сопро
вождаемое ощущением, что 
это совершается помимо его 
воли. Син.: наплыв мыслей

Mentism — appearance of 
a mentally ill thoughts and 
ideas, accompanied by the 
feeling that it is committed 
against his will. Syn.: the in
flux of thoughts

Метасимуляция —
аякталған психикалык дерт 
симптомдарын әдейі қайта 
шығару

Метасимуляция — умыш
ленное воспроизведение 
симптомов уже закончив
шегося психического за
болевания

Metasimulation — intentional 
reproduction of symptoms of 
mental illness has ended
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Метонимия — сөзді немесе 
сөз тіркестерін уқсас, бірақ 
адекватсыз сөздермен ал- 
мастыру, кейбір сөйлеу 
бузылыстарында кездеседі

Метонимия — замена слова 
или выражения сходным, 
но не вполне адекватным, 
наблюдаемая при некото
рых расстройствах речи

Metonymy — is a figure of 
speech in which a thing or 
concept is called not by its own 
name but rather by the name of 
something associated in mean
ing with that thing or concept

Мишыкгың алкогольді де- 
генерациясы — мишық 
зақымдануы симптомдары- 
мен көрінетін патология; 
алкогольді узақ шектен тыс 
қолдану және дурыс емес 
тамақтану фонында дами- 
ды; кейде жүріс бузылысы 
басым болады (тербелмелі, 
турақсыз), қолдардағы 
атаксия, мәнерленген сөз 
және нистагм болмауы 
мүмкін

Дегенерация мозжечка ал
когольная — патология, 
проявляющаяся симптома
ми поражения мозжечка; 
развивается на фоне дли
тельного злоупотребления 
алкоголем и несбаланси
рованного питания; иногда 
превалируют нарушения 
ходьбы (шаткость и не
устойчивость), в то время 
как атаксия в руках, скан
дированная речь и нистагм 
могут отсутствовать

Cerebromacular degeneration, 
cerebroretinal degeneration —
degeneration of brain cells 
and the macula luteae, as in 
Tay-Sachs disease.any lipido
sis with cerebral lesions and 
degeneration of the retinal 
macula.any form of neuronal 
ceroid-lipofuscinosis

Могилалия — жеке буын- 
дарды айту қиындығымен 
жүретін кекештіктің бір 
түрі

Могилалия — разновид
ность заикания, при кото
ром затруднено произно
шение отдельных слогов

Mogilalia — any speech de
fect, such as stuttering

Монолог симптомы —
әңгімелесушінің зейін 
қоюын ескерместен, кез- 
келген қойылған сурақ- 
тарға тоқтаусыз сөйлеу; 
шизофренияда бақыланады

Симптом монолога — без
остановочная речь пси
хически больного в ответ 
на любой заданный ему 
вопрос без учёта внимания 
собеседника; наблюдается 
при шизофрении

Symptom monologue — non
stop speech mentally ill in 
response to any questions put 
to him without regard to the 
interlocutor’s attention; Seen 
in schizophrenia

Монофазия — жеке сөздер 
немесе сөйлемдер түріндегі 
қарпайым сөз тіркестері

Монофазия — однослож
ные высказывания в виде 
отдельных слов или пред
ложений

Monophasia — aphasia with 
ability to utter but one word 
or phrase.

Монофазалы — бір фазадан 
ғана турады. Син.: монопо- 
лярлы; бірфазалы

Монофазный — имеющий 
только одну фазу. Син.: мо- 
нополярный; однофазный

Monophasic — exhibiting 
only one phase or variation. 
Cf. diphasic and triphasic

Мория — бейғамдықпен, 
алаңғасарлықпен, орынсыз 
әзілдерге бейімділікпен 
көрінетін патологиялық 
көтеріңкі көңіл-күй

Мория — патологически 
повышенное настроение 
с беспечностью, дураш
ливостью, склонностью 
к неуместным каламбурам, 
шуткам и проказам

Moria — an abnormal ten
dency to joke, particularly 
inappropriately

Мотивация — қойылған 
мақсатқа жетуге және өз 
қажеттіліктерін қанағат- 
тандыруға бағытталған 
әрекеттер жасауға

Мотивация — психологиче
ская установка, побужда
ющая совершать действия, 
направленные на достиже
ние поставленной

Motivation — in psychology, 
any of the forces that activate 
behavior toward satisfying 
needs or achieving goals
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итермелейтін психология
лык ұстаным. Син.: талпы- 
ныс

цели и удовлетворение 
своих потребностей. Син.: 
побуждение

Мутизм — сөйлеу аппа- 
ратының сакталуы жағ- 
дайында наукастың 
айналадағылармен сөздік 
карым-катынаска түспеуі. 
Син.: мутацизм

Мутизм — отсутствие ре
чевого общения больного 
с окружающими при со
хранности речевого аппа
рата. Син.: мутацизм

Mutism — the condition 
of being mute; called also 
aphonia

~ акинетикалык мутизм — 
көз алмаларының фикса- 
циялык козғалыстарынан 
өзге барлык козғалыстык 
функциялардың тежелуі- 
мен жүретін м., сана бұзы- 
лысы болмайды; ортаңғы 
мидың органикалык за- 
кымдануында бакыланады

~ мутизм акинетический — 
м., сочетающийся с тормо
жением всех двигательных 
функций, кроме фиксиру
ющих движений глазных 
яблок, при сохранности 
сознания; наблюдается при 
органическом поражении 
среднего мозга

~ akinetic mutism — a state 
in which the individual can 
make no spontaneous move
ment or sound; often caused 
by a tumor or other lesion 
in the third ventricle. Cf. 
locked-in Syndrome

~ истериялык мутизм — аса 
көзге оғаш мимика және 
пантомимикамен бірге 
жүретін истерия кезін- 
дегі м.

~ мутизм истерический — 
м. при истерии, сочетаю
щийся с преувеличенно 
выразительной мимикой 
и пантомимикой

~ hysterical mutism — inability 
to speak due to a conversion 
disorder

~ таңдамалы мутизм — 
накты ситуацияларда, жеке 
бір адамның катысуымен 
накты такырыпқа сөз 
козғалғанда дамитын м.

~ мутизм избирательный — 
м., возникающий только 
в определённых ситуациях, 
при разговоре на опреде
лённые темы с участием 
отдельных лиц

~ selective mutism — a mental 
disorder of childhood charac
terized by continuous refusal 
to speak in social situations by 
a child who is able and willing 
to speak to selected persons

Мюнхгаузен синдромы —
денсаулык жағдайына, 
жанға бататын, бүкіл 
ағзаны кернейтін ауру 
сезіміне, шындыкка сәйкес 
келмейтін шағымдардың 
үздіксіз ағынымен 
көрінетін, олардан кұтылу 
максатында куыстык опе
рация жасауға табанды та
лап коюмен жүретін 
психикалык бұзылыс. Син.: 
лапаратомофилия

Синдром Мюнхгаузена —
психическое расстройство, 
выражающееся в непре
рывном потоке неправдо
подобных жалоб на состоя
ние здоровья, на мучитель
ные, разрывающие весь 
организм боли, часто с на
стойчивыми требованиями 
произвести для их устране
ния полостную операцию. 
Син.: лапаратомофилия

Munchausen Syndrome
—mental disorders are ex
pressed in a continuous 
stream of implausible com
plaints on health status, 
excruciating, tearing the 
whole body pain, often with 
persistent demands for their 
removal produce abdominal 
surgery. Syn.: laparatomo- 
filiya

Наркоанализ — наукаста 
рауш-күйін жасанды 
шакырудан кейін оның 
сезімдері мен күйзелістері 
жөнінде мәлімет алуға 
негізделген психикалык 
наукастарды зерттеу әдісі

Наркоанализ — метод ис
следования психически 
больного, основанный на 
получении данных о его 
ощущениях и переживани
ях после искусственного 
вызывания у больного ра- 
уш-состояния

Narcoanalysis — a controver
sial method of psychotherapy 
that uses administration of 
medications to release sup
pressed or repressed thoughts 
or affect-laden and unaccept
able ideas
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Наркогипния — кейде ояну 
сәтінде бақыланатын жал- 
пы жансыздану

Наркогипния — общее 
онемение, иногда прояв
ляющееся в момент про
буждения

Narcohypnia — Numbness 
following sleep

Наркогипноз — алдын ала 
наркотикалық немесе 
уйықтататын заттарды 
енгізу арқылы гипноз даму- 
ын жылдамдату немесе оны 
тереңдету әдісі

Наркогипноз — метод уско
рения наступления гипноза 
или его углубления путём 
предварительного введения 
наркотических или сно
творных ср-в

Narcohypnosis — hypnotic 
suggestions made while the 
patient is under the influence 
of a narcotic drug

Нарколепсия — гипнолеп- 
сия, катаплексия, түнгі 
уйқы бузылысымен 
көрінетін ОЖЖ дерті

Нарколепсия — болезнь 
ЦНС, проявляющаяся гип- 
нолепсией, катаплексией, 
расстройствами ночного 
сна

Narcolepsy — recurrent, un
controllable, brief episodes of 
sleep, often associated with 
hypnagogic or hypnopompic 
hallucinations, cataplexy, and 
sleep paralysis. Called also 
Gelineau Syndrome and par
oxysmal sleep

Наркология — созылмалы 
алкоголизм, наркомания 
және токсикоманиялардың 
пайда болуын, этиологиясы 
мен патогенезін зерттейтін, 
олардың алдын алу және 
емдеу әдістерін жасайтын 
психиатрияның бір саласы

Наркология — раздел 
психиатрии, изучающий 
проявления, этиологию 
и патогенез хронического 
алкоголизма, наркоманий 
и токсикоманий, разраба
тывающий методы их пред
упреждения и лечения

Drug Addiction — the branch 
of psychiatry student man
ifestations, etiology and 
pathogenesis of chronic al
coholism, substance abuse, 
developing methods for their 
prevention and treatment

Наркомания — наркотика- 
лық дәрі заттарды және 
наркотикалық заттарды 
турақты психикалық және 
физикалық тәуелділік 
нәтижесінде, қабылдауды 
тоқтатқанда абстиненция 
жағдайы дамитын жоға- 
рылайтын мөлшерде үнемі 
қолдануға әуестікпен көрі- 
нетін аурулардың жалпы 
атауы; тулғаның ауыр өзге- 
рістеріне және психикалық 
қызметтің өзге де бузылыс- 
тарына және де ішкі 
мүшелер функцияларының 
бузылысына алып келеді. 
Син.: наркотизм

Наркомания — общее 
название болезней, про
являющихся влечением 
к постоянному приёму 
в возрастающих количе
ствах наркотических ЛС 
и наркотических в-в вслед
ствие стойкой психической 
и физ. зависимости от них 
с развитием абстиненции 
при прекращении их при
ёма; приводит к глубоким 
изменениям личности и др. 
расстройствам психиче
ской деятельности, а также 
к нарушениям функций 
внутренних органов. Син.: 
наркотизм

Narcotism — an addiction 
to the use of narcotics. Ad
diction may be said to exist 
when discontinuance causes 
abstinence symptoms that are 
speedily relieved by a dose of 
the drug.

Наркопсихотерапия — ал-
дын ала науқасқа психо- 
тропты дәрілік заттармен 
әсер ету және психотерапи- 
яны бірлестіру, кернеліс,

Наркопсихотерапия — соче
тание психотерапии с пред
варительным воздействием 
на больного психотропны
ми ЛС, обеспечивающими

Narcopsychotherapy —
a combination of psychother
apy with prior exposure to the 
patient psychotropic drugs, 
providing increased
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үрей мен қорқынышты ба- 
сатын сендіруге жеңіл 
берілуді камтамасыз етеді

повышенную восприим
чивость к внушению, сни
мающими напряжённость, 
страх и тревогу

susceptibility to suggestion 
which remove the tension, 
fear and anxiety

Наркосинтез — наркоана
лиз мәліметтерін ескере 
отырып жүргізілетін 
психотерапиялык әсер; 
термин психоанализде 
колданылады

Наркосинтез — психотера
певтическое воздействие, 
проводимое с учётом дан
ных наркоанализа; термин 
применяется в психоана
лизе

NarcoSyn.thesis — оbsolete 
Narcoanalysis

Неврастения — кажумен 
немесе психожаракаттаушы 
факторлардың ұзақ әсер 
етуімен шакырылған дертті 
жағдай, жоғары 
козғыштыкпен және жыл- 
дам кажумен, эмоционалды 
ұстамсыздыкпен, ұйкы 
бұзылысымен, вегетативті 
бұзылыстармен жүреді

Неврастения — болезнен
ное состояние, вызывае
мое переутомлением или 
длительным воздействием 
психотравмирующих фак
торов, сопровождается по
вышенной возбудимостью 
и быстрой истощаемостью, 
эмоциональной неустой
чивостью, расстройством 
сна, вегетативными нару
шениями

Neurasthenia — is a term that 
was first used at least as early 
as 1829 to label a mechanical 
weakness of the actual nerves, 
rather than the more met
aphorical «nerves» referred 
to by George Miller Beard 
later. As a psychopathological 
term, neurasthenia was used 
by Beard in 1869 to denote 
a condition with symptoms 
of fatigue, anxiety, headache, 
neuralgia and depressed mood

Невроз — айтарлықтай 
тұракты, хронификация- 
ланған неврологиялык 
жағдай (невротикалық ре- 
акциялардан айырма- 
шылығы), психожара- 
каттаушы факторлардың 
әсеріне байланысты және 
науқастың дертті жағдайды 
түсінуімен жүреді

Невроз — достаточно ста
бильное, хронифициро- 
ванное неврологическое 
состояние (в отличие от 
невротической реакции), 
обусловленное воздействи
ем психотравмирующих 
факторов и протекающее 
с осознанием больным 
факта своего заболевания

Neurosis — former name for 
a category of mental disorders 
characterized by anxiety and 
avoidance behavior. In gener
al, the term refers to disorders 
in which the symptoms are 
distressing to the person, re
ality testing is intact, behavior 
does not violate gross social 
norms, and there is no appar
ent organic etiology

~ эскери кезең неврозы — 
истерия типіндегі невроз- 
дардың жалпы атауы, 
олардың пайда болуы 
әскери кезең жағдайларына 
(күресу) байланысты

~ невроз времени военного — 
общее название н. по типу 
истерии, возникновение 
которых связано с пережи
ваниями, обусловленными 
обстановкой военного 
времени, чаще условиями 
боевых действий

~ combat neurosis — an older 
term used for forms of post- 
traumatic stress disorder in 
which the traumatic event is 
combat-related

~ коркыныш неврозы — 
бірде пайда болған қорқы- 
нышқа тұрақты түрде фик- 
сациялану түріндегі н., 
паникалык козу немесе 
кимылсыздыкпен көрінеді. 
Син.: шокты н.

~ невроз испуга — н. в виде 
стойкой фиксации однаж
ды возникшего страха, 
сопровождающийся пани
ческим возбуждением или 
обездвиженностью. Син.: 
н. шоковый

~ anxiety neurosis (obs.) — 
Freud’s term for conditions 
now reclassified as panic dis
order and generalized anxiety 
disorder
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Невроз тәрізді ремиссия —
жабысқақ жағдайлар (фо- 
биялар және т.с.с.), 
ипохондриялық-сенес- 
топатиялық, деперсонали- 
зациялық немесе циклоти
мия тәрізді бузылыстар 
түріндегі қалдық белгі- 
лермен көрінетін психоз 
ремиссия

Ремиссия неврозоподоб
ная — р. психоза с остаточ
ными проявлениями в виде 
навязчивых состояний 
(фобий и др.), ипохондри- 
чески-сенестопатических, 
деперсонализационных 
или циклотимоподобных 
расстройств

Remission lake neurose —
psychosis remission with 
residual manifestations of 
the obsessive-compulsive 
disorder (phobias and other), 
hypochondric-senestopathic, 
depersonalizatione or cyclo- 
tomic disorders

Негативизм — науқастың 
өзімен байланысқа түскен 
адамға қарсы мотивсіз 
әрекеті

Негативизм — немотиви
рованное противодействие 
больного лицу, вступивше
му с ним в контакт

Negativism resistance — or
opposition to advice, sug
gestions, or commands; e.g., 
in catatonic schizophrenia 
patients may lower their arms 
if asked to raise them or may 
resist efforts to move them

~ белсенді негативизм — 
науқастың кез келген 
инструкцияларға қарсы 
әрекет етіп, олардың орны- 
на өзге әрекеттер жасауы 
~ пассивті негативизм — 
науқастың денесі мен аяқ- 
қолдары калпын кез-келген 
пассивті өзгертуге қарсы- 
лығы, бул булшық ет 
тонусының күрт жоғары- 
лауымен жүреді

~ негативизм активный — 
н. в форме противодей
ствия больного любым 
инструкциям и выполне
ния др. действий вместо 
требуемых
~ негативизм пассивный — 
н. в форме сопротивления 
любому пассивному из
менению положения тела 
и конечностей, что сопро
вождается резким повыше
нием мышечного тонуса

A behavioral peculiarity 
marked by not performing 
suggested actions (~ passive negativism) or in doing the 
opposite of what one has been 
asked to do (~ active negativism), as seen in some forms of 
mental illness

Нейролепсиялык синдром —
нейролептикалық ДЗ емдеу 
нәтижесінде дамитын 
вегетативті, неврологиялық 
және психикалық 
бузылыстар жиынтығының 
жалпы атауы. Син.: Д елея- 
Деникер с.

Синдром нейролептиче
ский — общее название 
сочетаний вегетативных, 
неврологических и пси
хических расстройств, 
возникающих вследствие 
лечения нейролептически
ми ЛС. Син.: с. Делея-Де- 
никера

Neuroleptic Syndrome —
a common name combina
tions vegetative, neurological 
and mental disorders occur
ring following treatment with 
neuroleptic drugs

Нейропсихология — жоғар- 
ғы психикалық функция- 
лардың динамикалық лока- 
лизациясын ескере оты- 
рып, психикалық қызметті 
жүйелі зерттейтін психоло
гия, медицина (неврология, 
нейрохирургия, психиа
трия) және физиология са
ласы. Науқастарды зерттеу 
кезінде ми қурылымындағы

Нейропсихология — об
ласть психологии, меди
цины (неврологии, ней
рохирургии, психиатрии) 
и физиологии, системно 
изучающая психическую 
деятельность с учётом ди
намической локализации 
высших психических функ
ций. При исследовании 
больных анализируются

Neurophysiology — the physi
ology of the nervous system
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локалды закымданулар тал- 
данады және танымдык 
үрдістердің (қабылдау, ес, 
сөйлеу, ойлау), ерікті 
қимыл-әрекеттердің 
ерекшеліктерін аныктауда 
арнайы пробалар 
колданылады

локальные поражения 
мозговых структур и ис
пользуются специальные 
пробы, позволяющие 
судить об особенностях 
познавательных процессов 
(восприятия, памяти, речи, 
мышления), произвольных 
движений и действий

Некрофобия — өлі денеден 
және жерлеу рәсімі затта- 
рынан жабыскак 
коркыныш

Некрофобия — навязчивый 
страх трупов и похоронных 
принадлежностей

Necrophobia — irrational fear 
of death or of dead bodies

Неологизм — наукастың өз 
ойынан шыккан ауызша 
және жазба түріндегі жаңа 
сөзі

Неологизм — употребля
емое больным в устной 
и письменной речи новое 
слово, созданное им самим

Neologism — a newly coined 
word; in psychiatry, a new 
word whose meaning may 
be known only to the person 
using it and may be related to 
the person’s conflicts

Нервоздылык — жоғары 
тітіркенгіштік жағдай

Нервозность — состояние 
повышенной раздражи
тельности

Nervousness — excessive ex
citability and irritability, with 
mental and physical unrest

Нозогения — соматикалық 
аурудың ауыр салдарын 
түсіну нәтижесінде пайда 
болатын психикалык 
бұзылыс, спецификалык 
психожаракаттаушы 
жағдай болып табылады

Нозогения — психическое 
расстройство, возникаю
щее вследствие осознания 
тяжёлых последствий со
матического заболевания, 
являющихся специфиче
скими психотравмирующи
ми обстоятельствами

Pathogenesis — the develop
ment of morbid conditions or 
of disease; more specifically 
the cellular events and reac
tions and other pathologic 
mechanisms occurring in the 
development of disease

Нозофилия — қандай-да бір 
дерт бар екендігі жөніндегі 
аса бағалы идея, оған бай- 
ланысты емдеу және өзін- 
өзі емдеу тәсілдері жөнінде 
пікірлер пайда болады

Нозофилия — сверхценная 
идея о наличии того или 
иного заболевания с вы
текающими из неё пред
ставлениями о способах 
лечения и самолечения

Nosophilia — overvalued idea 
about the presence of a dis
ease resulting from it with 
ideas about how to treat and 
self

Нозофобия — қандай-да бір 
ауруға шалдығудан 
жабыскак коркыныш. Син.: 
патофобия

Нозофобия — навязчивый 
страх заболеть какой-либо 
болезнью. Син.: патофобия

Nosophobia — irrational 
dread of sickness or of some 
particular disease

Обнубиляция — есеңгіреу- 
дің жеңіл дәрежесі, бұл кез- 
де кыска уакытка сана 
аныкталуы мүмкін

Обнубиляция — лёгкая 
степень оглушённости, во 
время которой могут по
являться кратковременные 
прояснения сознания

Obnubilation — clouding of 
consciousness

Олигофрения — туа біткен, 
тұкым куалайтын немесе 
жүре пайда болған немесе

Олигофрения — группа 
стойких непрогрессирую
щих патологических

Intellectual disability (ID) —
also called intellectual devel
opment disorder (IDD) or
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өмірдің алғашқы жылда- 
рында қабылданған интел- 
лектуалды дефицитпен 
көрінетін, әлеуметтік және 
еңбектік дезадаптацияға 
алып келетін этиологиясы 
мен патогенезі бойынша 
әрқилы, үдеуге бейім емес 
турақты патологиялық 
жағдайлар тобы. Син.: 
ақыл-ой жеткіліксіздігі; 
кемақылдық; туа пайда 
болған ақыл кемдігі

/

состояний, разл. по этиоло
гии и патогенезу, проявля
ющихся наследственным, 
врождённым или приоб
ретённым в первые годы 
жизни интеллектуальным 
дефицитом, приводящим 
к социальной и трудовой 
дезадаптации. Син.: недо
статочность умственная; 
отсталость умственная; 
слабоумие врождённое

general learning disability, 
and formerly known as men
tal retardation (MR), is a gen
eralized neurodevelopmental 
disorder characterized by sig
nificantly impaired intellec
tual and adaptive functioning. 
It is defined by an IQ score 
below 70 plus deficits in two 
or more adaptive behaviors 
that affect everyday, general 
living. Once focused almost 
entirely on cognition, the 
definition now includes both 
a component relating to men
tal functioning and one relat
ing to individuals’ functional 
skills in their environments.
As a result of this focus on the 
person’s abilities in practice, 
a person with an unusually 
low IQ may not be considered 
intellectually disabled. 
Intellectual disability is sub
divided into Syn.: dromic in
tellectual disability, in which 
intellectual deficits associated 
with other medical and be
havioral signs and symptoms 
are present, and non-Syn. 
dromic intellectual disability, 
in which intellectual deficits 
appear without other abnor
malities

Ономатомания — өз аты- 
жөнін, күнді, заттар атау- 
ын, сирек кездесетін 
сөздерді еске түсіруге 
жабысқақ әуестік

Ономатомания — навязчи
вое влечение к припоми
нанию собственных имен, 
дат, названий предметов, 
редких слов

Onomatomania — irresistible 
preoccupation with specific 
words or names.

Ортопсихиатрия — шека- 
ралық жағдайларды зерт- 
тейтін (невроздар, психо- 
патиялар, реактивті жағ- 
дайлар, психосоматикалық 
және т.б.), олардың диа- 
гностикасы, емі және ал- 
дын алу әдіс-тәсілдерін жа- 
сайтын психиатрия саласы. 
Син.: кіші психиатрия; 
шекаралық психиатрия

Ортопсихиатрия — раздел 
психиатрии, изучающий 
пограничные состояния, 
включая неврозы, психо
патии, реактивные состо
яния, психосоматические 
и др. заболевания и раз
рабатывающий методы 
их диагностики, лечения 
и профилактики. Син.: пси
хиатрия малая; психиатрия 
пограничная

Orthopsychiatry — an inter
disciplinary field that com
bines psychiatry with princi
ples of psychology, sociology, 
social work, and other fields 
in the study and practice of 
maintaining or restoring men
tal health, emphasizing a pro
phylactic approach to mental 
disease.
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Өткінші синдром — органи- 
калык психоз дамуында 
сана күңгірттенуіне дейін 
немесе одан кейін пайда 
болатын психопатология- 
лык синдромдардың 
(аффективті, сандырактык 
және т.б.) жалпы атауы. 
Син.: аралық с.

Синдром переходный — об
щее название психопатоло
гических с. (аффективных, 
бредовых и др.), возника
ющих при развитии орга
нического психоза либо 
до, либо после периода по
мрачения сознания. Син.: 
с. промежуточный

Transition Syndrome —
a common name psycho- 
pathological Syndromes 
(affective, delusional, etc.) 
arising from the development 
of organic psychoses, either 
before or after the period of 
dizziness. Syn.: intermediate 
syndrome

Палиграфия — сөздерді не- 
месе кыска фразаларды көп 
реттік кайталаумен көрі- 
нетін жазу бұзылысы; әдетте 
палилалиямен бірге жүреді

Палиграфия — расстрой
ство письма в виде много
кратного повторения слов 
или коротких фраз; обычно 
сочетается с палилалией

Paligraphia — disorder in the 
form of letters of repetitive 
words or short phrases; usual
ly combined with palilalia

Палилалия — жеке фраза- 
ларды, сөздерді немесе бу- 
ындары көп реттік қайта- 
лаумен көрінетін сөйлеу 
бұзылысы. Син.: пали- 
фразия

Палилалия — расстройство 
речи в виде многократно
го повторения отдельных 
фраз, слов или слогов. 
Син.: палифразия

Palilalia — a dysphasia in
volving repetition of words 
or phrases; see also stuttering 
(def. 1). Called also palin- 
phrasia and paliphrasia

Палинергия — наукаспен 
қандай-да бір әрекеттердің 
мәнсіз, көп реттік қайта- 
лануымен көрінетін психи- 
калық бұзылыс. Син.: пали- 
праксия

Палинергия — психическое 
расстройство в виде много
кратного бессмысленного 
повторения больным ка
кого-либо действия. Син.: 
палипраксия

Palinergia — a mental disor
der in the form of multiple 
mindless repetition sick any 
action. Syn.: palipraksiya

Паникалык шабуыл — кенет 
пайда болатын, әр түрлі 
жалпы бұзылыстармен, де- 
персонализациямен және 
дереализациямен бірге 
жүретін үрей, коркыныш 
сезімі, жакындап келе 
жатқан күйреу-жойылу 
сезімі

Атака паническая — внезап
но возникающие тревога, 
страх, ощущение надви
гающейся гибели, сопро
вождаемые разл. общими 
нарушениями, деперсона
лизацией и дереализацией

Panic attack — a discrete peri
od of intense fear or discomfort 
that is accompanied by at least 
4 of the following symptoms: 
palpitations, sweating, trem
bling or shaking, sensations of 
shortness of breath or smoth
ering, feeling of choking, chest 
pain or discomfort, nausea or 
abdominal distress, dizziness 
or light-headedness and others

Парабулия — басталған 
әрекеттердің аяксыздығы- 
мен көрінетін ерік бұзы- 
лысы

Парабулия — нарушение 
воли, проявляющееся 
в незавершении начатых 
действий

Parabulia — perversion of the 
will, as when an individual in
tends to perform a particular 
action but halts and substi
tutes either an opposite action 
or an unrelated alternative; 
usually seen in schizophrenics

Парадипсия — сұйықтық 
ағзаның кажеттіліктеріне 
байланыссыз 
колданылатын тәбет 
бұрмалануы

Парадипсия — извращение 
аппетита, когда жидкость 
потребляется вне связи 
с потребностями организма

Paradipsia — an abnormally 
increased appetite for fluids, 
which are ingested without 
relation to bodily need
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Парадоксалды кинезия —
акинетикоригидті син- 
дроммен науқастарда пайда 
болатын бурын мүмкін 
болмаған белсенді қимыл- 
дарды күшті эмоция әсе- 
рінен жасау мүмкіндігі 
(мыс., паркинсониз 
кезінде)

Кинезия парадоксальная —
возможность совершать 
активные, прежде недо
ступные движения, возни
кающая у больных с акине- 
тико-ригидным синдромом 
(напр., при паркинсониз
ме) под влиянием сильных 
эмоций

Kinesia — any disorder caused 
by unaccustomed motion; see 
motion sickness

Паразитофобия — паразит- 
жәндіктерден жабысқақ 
сипаттағы қорқыныш 
(бүрге, биттер)

Паразитофобия — навязчи
вый страх насекомых-пара- 
зитов (клопов, блох, вшей)

Entomophobia — (also known 
as insectophobia) is a specific 
phobia of one or more classes 
of insect. More specific cases 
included apiphobia (fear of 
bees) and myrmecophobia 
(fear of ants)

Паралогия — логикалық 
реттіліктің жоғалуымен си- 
патталатын ойлау бузы- 
лысы, нәтижесінде науқас- 
тың сөздері түсініксіз сипат 
алады

Паралогия — расстройство 
мышления, характеризую
щееся утратой логической 
последовательности, в ре
зультате чего высказывания 
больного становятся непо
нятными

Paralogy — anatomical simi
larity that has no phylogenetic 
or functional implication

Парамнезия — жалған 
естеліктер, конфабуляция- 
лар, криптомнезиялар, 
псевдореминисценциялар 
түріндегі ес алдануы

Парамнезия — обманы па
мяти в виде ложных воспо
минаний (конфабуляций), 
криптомнезии, псевдоре
минисценций

Paramnesia — a disturbance 
of memory in which reality 
and fantasy are confused; cf. 
dysmnesia

Параноид — ілкі немесе 
бейнелік сандырақпен (жиі 
соңына түсу), вербалды гал- 
люцинациялармен, псевдо- 
галлюцинациялармен, 
иллюзиялармен және психи- 
калық автоматизм қубылыс- 
тарымен көрініс беретін 
психоз. Син.: параноидты 
синдром; параноидты күй

Параноид — психоз, про
являющийся первичным 
или образным бредом (чаще 
преследования), вербальны
ми галлюцинациями, псев
догаллюцинациями, иллю
зиями и явлениями психи
ческого автоматизма. Син.: 
синдром параноидный; 
состояние параноидное

Paranoid — 1. pertaining to, 
characteristic of, or affected 
with paranoia; 2. a person 
affected with paranoia

Параноидты ремиссия —
циклотимия тәрізді бузы- 
лыспен жүретін қалдық 
сандырақтық немесе 
галлюцинаторлы-санды- 
рақтық бузылыстармен 
көрініс беретін психоз ре
миссия

Ремиссия параноидная —
р. психоза с остаточными 
бредовыми или галлюци
наторно-бредовыми рас
стройствами, сочетающи
мися с циклотимоподоб- 
ными расстройствами

Remission of paranoid psy
chosis with — remissiya 
residual delusional or hallu
cinatory-delusional disorder, 
combined with cyclotomic 
disorders

Паранойя — жүйеленген 
сандырақпен жүретін 
психопатиялық р-цияның

Паранойя — особая форма 
психопатической р-ции 
с систематизированным

Paranoia — 1. a term used to 
describe behavior character
ized by well-systematized
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ерекше формасы, параной- 
ялды психопатиямен 
наукастарда косымша фак- 
торлар әсерінен дамиды. 
Бұл терминнің Ганнушкин, 
Кречмер және Крепелин 
бойынша интерпретация- 
ларын ажыратамыз

бредом, развивающаяся 
под влиянием дополни
тельных факторов у лиц 
с паранойяльной психо
патией. Различают интер
претации данного термина 
по Ганнушкину, Кречмеру 
и Крепелину

delusions of persecution, 
delusions of grandeur, or 
a combination of the two. 
There are several disorders in 
which paranoia may occur: 
see delusional disorder, shared 
psychotic disorder, paranoid 
personality disorder, and par
anoid schizophrenia; 2. former 
name for the condition now 
called delusional disorder

Паранойялды синдром —
сандырактык жүріс-тұрыс- 
пен, ойлаудың сандырақ- 
тык байымдылығымен 
және аффективті бұзылыс- 
тармен (субдепрессивті 
және гипоманиакалды) па- 
ранойялды сандырақтың 
бірге жүруі; шизофрения, 
интоксикациялык және 
органикалык психоздар 
кезінде бакыланады

Синдром паранойяльный —
сочетание паранойяльного 
бреда с бредовым пове
дением, бредовой обсто
ятельностью мышления 
и аффективными расстрой
ствами (субдепрессивными 
и гипоманиакальными); 
наблюдается при шизо
френии, интоксикаци
онных и органических 
психозах

Paranoid Syndrome —
a combination of paranoid 
delusional behavior breda, 
delusional thoroughly think
ing and mood disorders (sub- 
depressive and hypomanic); 
Seen in schizophrenia, intoxi
cation and organic psychoses

Парафрения — жүйеленген 
немесе жүйеленбеген фан- 
тастикалык сандырактың 
(соңына түсу, ұлылык 
және т.б.) бірге жүруі, жиі 
психикалык автоматизм- 
дермен, вербалды галлюци- 
нациялармен, жалған тану 
және аффект өзгерістері- 
мен ретроспективті сипат 
алады; кейбір психоздар 
кезінде бақыланады. Син.: 
парафренді синдром

Парафрения — сочетание 
систематизированного или 
несистематизированного 
фантастического бреда 
(преследования, величия 
и др.), имеющего нередко 
ретроспективный характер, 
с психическими автоматиз
мами, вербальными галлю
цинациями, ложными уз
наваниями и изменениями 
аффекта; наблюдают при 
некоторых психозах. Син.: 
синдром парафренный

Paraphasia — a type of dys
phasia in which a person uses 
wrong words or uses words in 
wrong and senseless combi
nations; called also paragram- 
matism, paraphemia, and 
paraphrasia

Паргедония — айрыкша 
тітіркендіру кезінде 
жыныстык канағат сезімін 
алу (мыс., ерлерде әйел 
туалеті заттарымен 
жанасканда)

Паргедония — получение 
полового удовлетворения 
при неадекватном раздра
жении (напр., у мужчин 
при контакте с предметами 
женского туалета)

Pargedonia — obtaining sexu
al satisfaction with inadequate 
stimulation (eg., the men in 
contact with the subject of 
women’s toilets)

Парейдолиялар — фантас- 
тикалық сипаттағы көру 
иллюзиялары, тұс кағаз не- 
месе кілем оюлары, қабыр- 
ға немесе үй төбесіндегі 
жарыкшактар негізінде 
пайда болады. Син.: парей- 
долиялык иллюзиялар

Парейдолии — зрительные 
иллюзии фантастического 
содержания, возникающие 
обычно на основе рисунка 
обоев или ковра, трещин 
и пятен на потолке и стенах 
и т.п. Син.: иллюзии парей- 
долические

Pareidolia is a psychologi
cal phenomenon involving 
a vague and random stimulus 
(often an image or sound) be
ing perceived as significant
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Парорексия — жеуге кел- 
мейтін тағамдарға әуес- 
тікпен тәбет бурмаланысы. 
Син.: бурмаланған тәбет; 
пикацизм

Парорексия — извращение 
аппетита, особенно стрем
ление поедать несъедобную 
пищу. Син.: аппетит извра
щённый; пикацизм

Parorexia — in abnormal or 
perverted craving for special 
or strange foods. SEE: pica; 
taste

Патологиялык мастану —
алкогольдің аз дозасын 
қабылдағаннан кейін пайда 
болатын сананың қарауыт- 
қан күңгірттенуі түріндегі 
алкогольді мастану, жиі ал- 
коголизммен зардап 
шекпейтін адамдарда дами- 
ды; ерекше жағдайлардың 
ішінде ең жиі кездесетіні

Опьянение патологиче
ское — алкогольное о. 
в виде сумеречного помра
чения сознания, возникшее 
после употребления незна
чительной дозы алкоголя, 
чаще у лица, не страдающе
го алкоголизмом; наиболее 
частая форма исключи
тельных состояний

Pathological intoxication — al
cohol intoxication as twilight 
darkened states that emerged 
after the use of small doses of 
alcohol, often in the face, do 
not suffer from alcoholism; 
the most common form of 
exceptional conditions

Патологиялык фантазия —
шектен шықпайтын шын- 
дыққа уқсас қиялдар, 
ашықтығымен, эмоционал- 
ды қанықтығымен 
ерекшеленеді. Қиялдар 
мазмуны, жиі науқастың 
өзіне қатысты

Фантазирование патологи-  ̂
ческое — правдоподобные 
вымыслы, не выходящие за 
границы возможного в дей
ствительности, отличаются 
яркостью, эмоциональной 
насыщенностью. Содержа
ние вымыслов в основном 
касается самого больного

A pathological liar can be
a man or woman of any age 
group. A person with this trait 
believes anything said to them 
is a lie because they have the 
tendency to be liars them
selves. They mistrust people 
and are continually investi
gating everything that is said 
to them. This person lives in 
fear of being lied to. They will 
go to any length to prove that 
someone is lying to them even 
when the truth is obvious

Патомимез — дерт имита- 
циясы (әдейі немесе бай- 
қамай); дерт симуляциясы

Патомимез — имитация 
болезни (как умышленная, 
так и неосознаваемая); си
муляция заболевания

Pathomimesis — Intentional 
(conscious or unconscious) 
imitation of a disease. Syn.: 
pathomimicry

Патомимия — 1. истерия 
кезінде бақыланады, пато- 
логиялық бузылыстар сана- 
дан тыс деңгейде пайда бо- 
лады; 2. истерия немесе 
психопатия кезінде бақы- 
ланатын өз тері жабынды- 
сын зақымдау (күйдіру, 
қасу және т.б.); 3. пато- мимезді қараңыз.

Патомимия — 1. наблю
дающееся при истерии 
неосознанное воспроиз
ведение патологических 
расстройств; 2. наблюда
ющееся при истерии или 
психопатии самоповреж- 
дение кожи (прижигание, 
расчёсы и др.); 3. см. пато- мимез

Pathomimics — 1. observed in 
hysteria unconscious repro
duction of pathological dis
orders; 2. observed in hysteria 
and psychopathic self-harm 
skin (moxibustion, r a s ^ s y  et 
al.); 3. SEE pathomimesis

Патопластика — этиоло- 
гиялықтан өзге, конститу- 
ционалды, жастық, 
психогенді, әлеуметтік 
және басқа, факторлардың 
әсерінен психикалық ауру 
көрінісінің түрін өзгерту 
үрдісі

Патопластика — процесс 
видоизменения проявле
ний психической болезни 
под влиянием конститу
циональных, возрастных, 
психогенных, социальных 
и др. факторов, кроме соб
ственно этиологических

Pathoplastika — the process 
of modifying the manifesta
tions of mental illness under 
the influence of constitution
al, age, psychogenic, social 
and others. factors other than 
the actual etiological
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Патопсихология — психи- 
калык үрдістер бұзылысын 
зерттейтін психология са
ласы (мыс., психикалық 
аурулар кезінде)

Патопсихология — область 
психологии, изучающая 
нарушения психических 
процессов (напр., при пси
хических болезнях)

Pathopsychology — the area 
of psychology that studies 
mental processes violations 
(eg., with mental illness)

Педикулофобия — биттеу- 
ден жабысқақ қорқыныш. 
Син.: фтириофобия

Педикулофобия — навязчи
вый страх вшивости. Син.: 
фтириофобия

Pediculophobia — Obsolete 
Abnormal dread of lice

Педиофобия — куыршак- 
тардан жабыскак коркы- 
ныш

Педиофобия — навязчивый 
страх кукол

Pediophobia — Obsolete An 
unnatural dread of young 
children or of dolls

Педоморфизм — ересек 
адамның бала психология- 
сына сәйкес р-циялары, 
ойлары мен жүріс-тұрысы. 
Син.: психикалык инфанти
лизм; психикалык жетілмеу

Педоморфизм — р-ции, 
мысли, поведение взросло
го, адекватные психологии 
ребёнка. Син.: инфанти
лизм психический; незре
лость психическая

Pedomorphism — the reten
tion of juvenile characteristics 
in the adult

Пейрафобия — көпшілік 
алдына шығудан жабыскак 
қоркыныш (сөз айту, емти- 
хан тапсыру және т.б.)

Пейрафобия — навязчивый 
страх публичного вы
ступления (произнесения 
речи, сдачи экзаменов 
и т.п.)

Peyraphobia — an obses
sive fear of public speaking 
(speech utterance, exams, 
etc.)

Пеладофобия — таз болып 
калудан жабыскак коркы- 
ныш

Пеладофобия — навязчи
вый страх облысения

Peladophobia — obsessive fear 
of baldness

Пениафобия — түксіз калу- 
дан жабыскак коркыныш

Пениафобия — навязчивый 
страх обнищания

Peniaphobia — obsessive fear 
of impoverishment

Персеверация — қандай-да 
бір ойдың, сөздің, фраза- 
ның адам санасында теж- 
еліп, көп рет қайталануы, 
жиі ол сөздерге катысы жок 
сұрактарға жауап ретінде 
айтылады

Персеверация — застрева
ние в сознании и много
кратное повторение какой- 
либо мысли, слова, фразы, 
нередко в ответ на вновь 
задаваемые вопросы, не 
имеющие к ним никакого 
отношения

Perseveration — the inappro
priate persistence or repeti
tion of a thought or act after 
the causative stimulus has 
ceased or in response to dif
ferent stimuli, e.g., answering 
a question correctly and then 
inappropriately repeating that 
answer to succeeding ques
tions; most often associated 
with brain lesions but also 
seen in schizophrenia

Персонификация — күрделі 
(бір уакытта көру және 
есту) галлюцинаторлы 
бейнелерді накты бір тұлға 
касиеттерімен теңестіру

Персонификация — наделе
ние сложных (зрительных 
и слуховых одновременно) 
галлюцинаторных образов 
св-вами конкретных лиц

Personification — empow
ering complex hallucinatory 
images of property specific 
individuals

Перцепция — кабылдау, 
сезім мүшелерімен 
шынайылықтың тікелей 
бейнеленуі

Перцепция — восприятие, 
непосредственное отраже
ние действительности орга
нами чувств

Perception — the conscious 
mental registration of a senso
ry stimulus
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Петтинг — партнёрлардың 
жыныстық қанағаттану 
сезіміне өзара аймалау жо
лымен жетуі, бірақ 
жыныстық қатынассыз

Петтинг — достижение 
партнёрами полового удов
летворения путём взаим
ных ласк, но без полового 
сношения

Petting — to achieve sexu
al satisfaction by partners 
foreplay, but without sexual 
intercourse

Петтофобия — бөтен адам- 
дар алдында ішек газдарын 
устай алмай қалудан 
жабысқақ қорқыныш

Петтофобия — боязнь не- 
удержания кишечных газов 
в присутствии посторонних 
лиц

Pettophobia — fear withhold 
intestinal gas in the presence 
of unauthorized persons

Пигмалионизм — әйелдің 
қуйылған мүсініне әуестік 
түріндегі ерлердегі 
жыныстық бурмаланыс

Пигмалионизм — половое 
извращение у мужчин 
в виде влечения к скуль
птурным изображениям 
женщин

Pigmalionism — sexual per
version in men in the form of 
attraction to sculptural images 
of women

Пикнолепсия — 4-10 жас 
кезеңіндегі балалардағы 
эпилепсия формасы, 
көптеген қысқа, бірінің 
ізінен бірі басты шалқақ- 
тату, көздердің аларуы, 
клоникалық тырысуларсыз 
және тепе-теңдікті жоғал- 
тусыз булшықеттер 
тонусының жоғарылауы 
түріндегі устамалармен 
көрінеді; усатама науқас 
есінде қалмайды; психика 
өзгерістері болмайды. Син.: 
Фридманн синдромы

Пикнолепсия — форма эпи
лепсии у детей в возрасте 
4-10 лет, проявляющаяся 
множественными корот
кими, следующими друг за 
другом припадками в виде 
запрокидывания головы, 
закатывания глаз, повыше
ния тонуса мышц без кло- 
нических судорог и потери 
равновесия; больной не 
помнит припадка; измене
ния психики отсутствуют. 
Син.: синдром Фридманна

Picnolepsia — a form of ep
ilepsy in children aged 4-10 
years, which is manifested by 
multiple short consecutive 
seizures as a tilting head, roll
ing of eyes, increase muscle 
tone without clonic seizures 
and loss of balance; the pa
tient does not remember the 
seizure; mental changes are 
absent. Syn.: Friedman synd- 
drome

Пиролагния — өртке қарау 
немесе өрт жандыру түрін- 
де жыныстық қозу шақы- 
рылатын жыныстық бур- 
малану

Пиролагния — половое из
вращение, при котором 
половое возбуждение вы
зывается видом пожара или 
разжиганием огня

Pyrophilia — sexual perver
sion in which sexual arousal 
caused by fire or view kindling 
fire

Пиромания — өрт шығаруға 
дертті әуестік. Син.: им- 
пульсивті өрт шығару

Пиромания — болезненное 
стремление к поджигатель
ству. Син.: поджигательство 
импульсивное

Pyromania — an impulse 
control disorder characterized 
by the compulsion to set or 
watch fires in the absence of 
monetary or other gain, the 
act being preceded by tension 
or arousal and resulting in 
pleasure or relief

Пирофобия — өрттен, жа- 
лыннан жабысқақ қор- 
қыныш

Пирофобия — навязчивый 
страх огня, пожара

Pyrophobia — abnormal fear 
of fire

Полиопия — бір фиксация- 
ланған объект көбейіп 
көрінетін көру қабыл- 
дауының бузылысы;

Полиопия — нарушение 
зрительного восприятия, 
при котором одиночный 
фиксируемый объект

Polyopia — the condition in 
which one object appears 
as two or more objects
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көзбұршағының закым- 
дануында, торлы кабаттың 
бөліктік ажырауында, по- 
ликория кезінде бакы- 
ланады. Син.: полиопсия

кажется множественным; 
наблюдается при пораже
ниях хрусталика, частич
ной отслойке сетчатки, по- 
ликории. Син.: полиопсия

Порнографомания — жы-
ныстык бұрмалану: сексу- 
алды көріністерді суреттеу 
немесе графикалык бейне- 
леу кезінде жыныстык 
канағат сезімін алу

Порнографомания — поло
вое извращение: получение 
полового удовлетворения 
при описании или графи
ческом изображении сексу
альных сцен

Pornographomania — sexual 
perversion: getting sexual sat
isfaction in the description or 
graphic sex scenes

Постсомниялык — ояну 
кезіне тән

Постсомнический — отно
сящийся к пробуждению

Postsomnitic — referring to 
the awakening

Пределирий — делирий 
дамуының бастапкы саты- 
сы, мазасыздықпен, үрейлі- 
жабыркау көңіл-күймен, 
ұйкысыздыкпен және 
коркынышты түс көрулер- 
мен, кезеңмен күшейетін 
коркыныш сезімі, зейін 
және ойын жинақтау 
кабілетінің бұзылысы, кол 
треморы, тершеңдікпен си- 
патталады

Пределирий — начальный 
этап развития делирия, 
характеризующийся бес
покойством, тревожно-по
давленным настроением, 
бессонницей и кошмарны
ми сновидениями, перио
дически усиливающимися 
страхами, нарушением 
внимания и способности 
сосредоточения, тремором 
рук, потливостью

Predeliry — the initial stage 
of delirium, characterized 
by restlessness, anxiety and 
depressed mood, insomnia 
and nightmares, occasionally 
increases fear and violation of 
attention and concentration 
ability, hand tremor, sweating

Пресбиофрения — есте 
сактаудың күрт бұзылы- 
сымен жүретін карттык 
акыл кемдігінің формасы, 
сөйлеу кабілетінің және 
сырттай жүріс-тұрыс 
формасының сакталуымен 
бірге конфабуляциялар, 
сөздік белсенділік және эй
фория бақыланады. Син.: 
карттык конфабуляторлык 
акыл кемдігі

Пресбиофрения — форма 
старческого слабоумия, 
при которой резко на
рушается запоминание, 
наблюдаются конфабуля- 
ции, повышенная речевая 
активность и эйфория при 
сохранности речи и внеш
них форм поведения. Син.: 
слабоумие старческое кон- 
фабуляторное

Presbiophrenia — a form of 
senile dementia, in which 
storage is greatly disturbed, 
there are confabulation, in
creased speech activity and 
euphoria at safety speech and 
external behaviors. Syn.: se
nile dementia konfabulation

Пресениум — психиатрия- 
да — аффективті және 
сандырактык 
психоздардың жиі дамуы 
немесе өршуі мүмкіндігіне 
байланысты ажыратылған 
карттык алдындағы 
ағзадағы жастық инволю
ция және эндокринді 
өзгерістер кезеңі, акыл 
кемдігі дамуы мүмкін

Пресениум — в психиа
трии — период возрастной 
инволюции и эндокрин
ных изменений в орга
низме, предшествующий 
старости, выделяемый 
в связи с частым развитием 
или обострением в этом 
возрасте аффективных 
и бредовых психозов, воз
можным возникновением 
слабоумия

Presenium — in psychiatry — 
a period of age involution 
and endocrine changes in the 
body prior to age, allocated in 
connection with the develop
ment or exacerbation frequent 
in this age of affective and 
delusional psychosis, you may 
experience dementia
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Проскинезия — науқастың 
көрсетілген немесе өзі 
көрген қимылдарды 
еріктен тыс орындауы не- 
месе қайталауы

Проскинезия — непроиз
вольное выполнение или 
повторение больным пока
занных ему или увиденных 
им движений

Proskynesis — involuntary 
execution or repetition of the 
patients showed him what he 
saw or movements

Прострация — сөздік және 
қимылдық тежелумен, 
сыртқы тітіркендіргіштерге 
реакцияның айқын төмен- 
деуі немесе болмауымен 
жүретін психикалық тонус- 
тыщ күрт қулдырауы. Син.: 
күшті әлсіздік; күш кету

Прострация — резкий 
упадок психического то
нуса в сочетании с речевой 
и двигательной затормо
женностью, выраженным 
снижением или отсутстви
ем р-ции на внешние раз
дражители. Син.: слабость 
крайняя; упадок сил

Prostration — extreme ex
haustion or powerlessness

Псевдоаффект —
науқастың эмоционалды 
күйіне сәйкес емес аффект 
көріністері (ашу-ыза, эк- 
зальтациялар)

Псевдоаффект — наличие 
внешних проявлений аф
фекта (ярости, злобы, эк
зальтации) без соответству
ющего эмоционального 
состояния больного

Pseudoaffect — the presence 
of the external manifestations 
of affect (rage, malice, exalta
tion) without a corresponding 
emotional state of the patient

Псевдогаллюцинациялар —
шынайы тітіркендіргішсіз 
(объектсіз), еріктен тыс 
пайда болатын сезімдер 
мен бейнелер түріндегі 
қабылдау бузылысы, бул 
кезде бейнелердің 
объективті шынайылық 
сезімі болмайды, күштеп 
әсер ету, «жасандылық» 
сезімімен жүреді

Псевдогаллюцинации —
расстройства восприятия 
в виде ощущений и об
разов, непроизвольно воз
никающих без реального 
раздражителя (объекта), 
отличающиеся от гал
люцинаций отсутствием 
у больного ощущения 
объективной реальности 
этих образов, обычно со
провождаются ощущением 
насильственного воздей
ствия, «сделанности»

Pseudohallucination — 1. an
image perceived to be occur
ring externally but which the 
subject knows to be generated 
within the mind; 2. a hallu
cination which is perceived 
as unreal

Псевдогаллюциноз — мол
турақты псевдогаллюцина- 
циялармен сипатталатын 
психопатологиялық син
дром

Псевдогаллюциноз — пси
хопатологический син
дром, характеризующийся 
обильными стойкими псев
догаллюцинациями

Pseudohallucinosis — psycho- 
pathological Syndrome char
acterized by persistent heavy 
pseudohallucinations

Псевдогевзия — сыртқы 
тітіркендіргіштермен 
шақырылмаған дәм сезулер

Псевдогевзия — вкусовые 
ощущения, не вызванные 
внешними раздражителями

Pseudogeusia — a Syn.
esthesia in which taste is 
experienced in association 
with a stimulus of a different 
modality

Псевдодеменция — дурыс 
емес, оғаш әрекеттер мен 
жауап берулер, қарапайым 
есептерді шешудегі дөрекі 
қателіктер, элементарлы

Псевдодеменция — психи
ческое расстройство, выра
жающееся в неправильных, 
нелепых действиях и отве
тах (мимоговорение),

Pseudodementia — a disorder 
resembling dementia but that 
is not due to organic brain 
disease and is potentially re
versible by treatment; usually
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дағдыларын жоғалткан 
тәрізді сезіммен және 
айкын сана күңгірттенуі 
кезінде бағдарлау бұзы- 
лысымен жүретін психи- 
калық бұзылыс (мыс., исте
рия, реактивті психоздар 
кезінде). Син.: Вернике п.

грубых ошибках при ре
шении простейших задач, 
кажущейся потере элемен
тарных знаний и ориен
тировки при отсутствии 
выраженного помрачения 
сознания (напр., при исте
рии, реактивных психозах). 
Син.: п. Вернике

due to depression or other 
psychiatric disorder

Псевдодипсомания —
спиртті ішімдіктерді 
қабылдауды жалғастыруға 
кабілетттің сакталуымен 
орын алған сырткы жағ- 
дайларға (ақша бітуі 
және т.б.) байланысты 
үзілетін (шынайы салынып 
ішуден айырмашылығы) 
күнделікті маскүнемдік. 
Син.: жалған дипсомания; 
жалған салынып ішу; псев- 
до салынып ішу

Псевдодипсомания — еже
дневное пьянство, пре
рываемое в силу внешних 
обстоятельств (отсутствие 
ср-в и т.п.) при сохранении 
способности продолжать 
приём спиртных напитков 
(в отличие от истинного 
запоя). Син.: дипсомания 
ложная; запой ложный; 
псевдозапой

Pseudodipsomania — daily 
drunkenness, interrupted due 
to external circumstances 
(lack Wed-in, etc.), while 
maintaining the ability to 
continue to receive alcoholic 
beverages (as opposed to 
a true binge). Syn.: dipso- 
maniya false; booze false

Псевдокверулянттар — бол- 
машы әділетсіздікке немесе 
олардың кызығушылык- 
тарын ығыстыратын жағ- 
дайларға адекватсыз аф- 
фектпен, шағымдык әре- 
кеттермен жауап беретін 
мінездің психопатиялык 
әлпетімен тұлғалар. Син.: 
«салғыласушылар»

Псевдокверулянты — лич
ности с психопатическими 
чертами характера, реаги
рующие на незначитель
ную несправедливость или 
ущемление их интересов 
неадекватным аффектом 
обиды, сутяжными дей
ствиями. Син.: «спорщики» 
(разг.)

Pseudoqwerulants — with psy
chopathic personality traits, 
reacting to a minor injustice 
or harm their interests inade
quate affect resentment. Syn.: 
«debaters» (colloquial)

Псевдология — әдетте 
айналадағылардың алдында 
өзін көтермелеу максатын- 
да ойдан кұрастырылған 
жайттар, оқиғалар, кездесу- 
лер жөнінде әңгімелеуге 
патологиялык бейімділік. 
Син.: патологиялық 
суайттық

Псевдология — патологи
ческая склонность к со
общениям о вымышленных 
событиях, приключениях, 
встречах, как правило, 
с целью возвышения соб
ственной личности во 
мнении окружающих. Син.: 
лживость патологическая

Pseudologia — lying; false
hood.
pseudologia fantas'tica, a ten
dency to tell extravagant and 
fantastic falsehoods centered 
about the storyteller, who 
often comes to believe in and 
may act on them

Псевдомелия — наукаста 
артық аяқ-қолдың бар 
екендігін жалған сезінуі

Псевдомелия — ложное 
ощущение наличия у боль
ного лишней конечности

Pseudomelia — phantom limb

Псевдоперверсиялар —
калыпты жыныстык өмірге 
кабілеттіліктің сакталуы 
кезінде жыныстык 
бұрамаланыстарға әуестік

Псевдоперверсии — вле
чение к половым извра
щениям при сохранной 
способности к нормальной 
половой жизни

Pseudoperversions — attrac
tion to sexual perversions with 
intact capacity for normal 
sexual life
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Псевдополимелия — бірне- 
ше артық аяқ-қолды сезі- 
нумен сипатталатын псев- 
домелия

Псевдополимелия — псев- 
домелия, характеризующа
яся ощущением несколь
ких лишних конечностей

Pseudopolymelia — an illu
sory sensation that may be 
referred to many extreme por
tions of the body, including 
the nose, nipples, and glans 
penis, as well as the hands 
and feet.

Псевдопсихопатия — пси
хоз устамасын басынан 
өткізгеннен кейін пайда 
болатын, аяқ астынан 
дамыған психикалық ауру 
немесе бас миының 
органикалық аурулары 
кезінде дамитын психо- 
патияға уқсас тулға 
өзгерістері

Псевдопсихопатия — из
менение склада личности, 
сходное с психопатиче
ским, наступившее после 
перенесённого приступа 
психоза, при исподволь 
развившейся психической 
болезни или органическом 
заболевании головного 
мозга

Pseudopsyhopathia — ware
house personality change, 
similar to the psychopathic 
set after suffering a bout of 
psychosis, with organic brain 
disease

Л  X
Псевдореминисценция —
шын мәнінде болып 
жатқан оқиғаларды ойдан 
шығарылған факттармен 
толықтыру немесе 
оқиғаларды уақыт бойын- 
ша ауыстырып айту

Псевдореминисценция —
дополнение вымышленны
ми фактами реально про
исходящих событий или 
перемещение событий во 
времени

False memory — addition fic
tional facts actually occurring 
events or relocation of events 
in time. Syn.: drome

Психалгия — үрей немесе 
қорқыныш сезімімен бірге 
жүретін психикалық 
жарақат нәтижесінде пайда 
болатын ауру сезімі. Син.: 
психикалық невралгия; 
френалгия

Психалгия — боль, воз
никающая в результате 
психической травмы и со
провождающаяся чувством 
тревоги или страха. Син.: 
невралгия психическая; 
френалгия

Psychalgia — 1. pain, usually 
in the head and perceived 
as being of emotional origin, 
that may accompany intol
erable ideas, obsessions, or 
hallucinations; called also al- 
gopsychalia and psychic pain; 
2. psychogenic pain; see also 
pain disorder, under disorder

Психастения — невротика- 
лық немесе психопатиялық 
бузылыс, өзіндік толым- 
сыздық, қорқыныш, сенім- 
сіздік, еріксіздік сезімімен, 
жабысқақ жағдайлар, 
сескенгіштік, үнемі 
күдіктенулермен көрінеді

Психастения — невротиче
ское или психопатическое 
расстройство, проявляю
щееся в ощущении соб
ственной неполноценно
сти, страхе, нерешительно
сти, безволии, навязчивых 
состояниях, боязливости, 
постоянных сомнениях

Psychasthenia — is a psycho
logical disorder characterized 
by phobias, obsessions, com
pulsions, or excessive anxiety

Психикалык гиперестезия —
1. жоғары тітіркенгіштікпен 
жүретін г., астения кезінде 
бақыланады; 2. жоғары 
сезімталдылықпен жүретін 
жеңіл психикалық 
сезімталдық

Гиперестезия психиче
ская — 1. г., сочетающаяся 
с повышенной раздражи
тельностью, наблюдающая
ся при астении; 2. лёгкая 
психическая ранимость 
с повышенной впечатли
тельностью

Hyperesthesia — an increased 
sensitivity to sensory stimuli, 
such as pain or touch
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Психикалык адаптация —
коршаған орта жағдайлары 
мен талаптарына адамның 
психикалык кызметінің а.

Адаптация психическая —
а. психической деятель
ности человека к условиям 
и требованиям окружаю
щей среды

Adaptation — in psychology, 
a change in quality, intensity, 
or distinctness of a sensation 
that occurs after continuous 
stimulation of constant in
tensity.

Психикалык конфликт —
индивидуум психикасын- 
дағы ішкі карама-кайшы- 
лық, қарама-кайшы 
бағыттар, ұстанымдар, және 
эмоциялар; психореактивті, 
невроздык, психосомати- 
калык бұзылыстар шакы- 
руы мүмкін. Син.: психика 
ішілік к.

Конфликт психический —
наличие внутренних про
тиворечий в психике инди
видуума, противоречивых 
тенденций, установок 
и эмоций; может вызвать 
психореактивные, невроти
ческие, психосоматические 
расстройства. Син.: к. вну- 
трипсихический

Conflict — in psychiatry, 
a psychic struggle, often 
unconscious, arising from 
the clash of incompatible or 
opposing impulses, wishes, 
drives, or external demands

О  X
Психикалык маразм —
психикалык кызметтің 
барлык түрлерінің сөнуі- 
мен, сөйлеу кабілетін 
жоғалтумен, тұрмыста кор- 
ғансыздыкпен көрінетін 
психика ыдырауының ең 
ауыр дәрежесі

Маразм психический —
крайняя степень распада 
психики с угасанием всех 
видов психической дея
тельности, утерей речи, 
беспомощностью в быту

Insanity, craziness or madness
is a spectrum of behaviors 
characterized by certain ab
normal mental or behavioral 
patterns. Insanity may man
ifest as violations of societal 
norms, including a person be
coming a danger to themselves 
or others, though not all such 
acts are considered insanity

Психикалык симптом —
1. негативті — психикалық 
аурулар кезінде бакыла- 
натын наукастың тұлғалык 
кедейленуі, психикалык 
кызметтерінің әлсіреуі 
белгілерінің жалпы атауы. 
Син.: минус-с;
2. позитивті — психикалық 
аурулар кезінде бакыла- 
натын психикалык кызмет- 
тің патологиялык жоғары- 
лаған өнімділігі (мыс., 
сандырак, галлюцинация- 
лар, аффект). Син.: плюс-с

Симптом психический —
1. негативный — общее 
название наблюдаемых при 
психических болезнях при
знаков обеднения личности 
больного, изменения её 
склада, ослабления психи
ческой деятельности. Син.: 
минус-с; 2. позитивный — 
общее название наблю
даемых при психических 
болезнях признаков пато
логически повышенной 
продуктивности психиче
ской деятельности (напр., 
бреда, галлюцинаций, аф
фектов). Син.: плюс-с

Symptom psychic — 1. neg
ative — common name is 
observed when mental illness 
signs depleted patient’s per
sonality, a change in its ware
houses, attenuation of mental 
activity; 2. рositive — the 
general name of mental illness 
is observed at increasing the 
productivity of pathological 
signs of mental activities (eg., 
delusions, hallucinations, 
affect)

Психикалык тәуелділік син
дромы — наркотикке псих. 
әуестік және интоксикация 
кезіндегі псих. жайлылык- 
пен көрінетін симптомо- 
комплекс

Синдром зависимости пси
хической — симптомоком- 
плекс, включающий пси
хическое влечение к нар
котику и характеристику 
психического комфорта во 
время интоксикации

Physical dependence Syn
drome — symptom include 
physical craving for the drug, 
withdrawal symptoms and 
physical comfort during in
toxication
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Психоанализ — З. Фрейдтің 
санаға бағынбайтын сана- 
дан тыс деңгейге ығысты- 
рылған, және автор бойын- 
ша психикалық бузылыстар 
себебі болып табылатын 
ерте балалық шақтағы сек- 
суалды күйзелістер комп- 
лекстерін, конфликттерін 
қайта жандандыру мақса- 
тында психикалық үрдіс- 
терді, ассоциациялар, 
естеліктер, түстер, жазу- 
дағы және сөйлеудегі шата- 
сулар анализін жасау жо- 
лымен жүргізілетін ойша 
зерттеу әдісі. Син.:
Фрейд п.

Психоанализ — разра
ботанный З. Фрейдом 
умозрительный метод из
учения неосознаваемых 
психических процессов 
путём анализа ассоциаций, 
воспоминаний, сновиде
ний, описок при письме, 
оговорок с целью вос
становления в сознании 
комплексов, конфликтов, 
сексуальных переживаний 
раннего детства, вытес
ненных в бессознательное 
и являющихся, по мнению 
автора, причиной психи
ческих расстройств. Син.: 
п. Фрейда

Л * ?

Psychoanalysis — 1. a theory 
of human mental phenom
ena and behavior (Freud);
2. a method of investigation 
into the contents of the mind;
3. a therapeutic technique 
based on Freud’s theory, 
focusing on the influence 
that unconscious forces such 
as repressed impulses, inter
nal conflicts, and childhood 
trauma have on the mental 
state. The therapist elicits 
from patients past emotional 
experiences and their influ
ence on current mental life, 
so as to delineate the conflicts 
and mechanisms by which
a pathologic mental state has 
been produced to furnish 
hints for psychotherapeutic 
procedures. The method 
employs free association, 
recall and interpretation of 
dreams, and interpretation of 
transference and resistance 
phenomena

Психогенді полиурия —
эмоциялық стресспен 
шақырылған п.; гипофиз 
АДГ өндірілуінің төмен- 
деуіне байланысты

Полиурия психогенная — п.,
вызванная эмоциональным 
стрессом; обусловлена 
уменьшением продукции 
АДГ гипофиза

Polyuria — the passage of 
a large volume of urine in 
a given period, as in diabetes 
mellitus. Cf. diuresis

Психогенез — психоло- 
гиялық, жүріс-турыстық, 
эмоционалды, тулғалық 
аспекттерді қосқанда 
психикалық үрдістердің 
пайда болуы және дамуы

Психогенез — происхож
дение и развитие психиче
ских процессов, включая 
психологические, поведен
ческие, эмоциональные, 
личностные аспекты

Psychogenesis — 1. the origin 
and development of mind; 
the formation of mental traits; 
2. оrigin within the mind or 
psyche.

Психогениялар — 1. эмоци- 
оналды стресспен 
шақырылған психикалық 
аурулар немесе психикалық 
қызмет бузылыстары. Син.: 
реактивті жағдайлар;
2. эмоционалды ықпал 
әсерінен кейбір 
психикалық аурулардың 
клиникалық көрінісінің 
түрін өзгертуі

Психогении — 1. психи
ческие болезни или рас
стройства психической 
деятельности, вызванные 
эмоциональным потрясе
нием. Син.: состояния ре
активные; 2. видоизмене
ния клинической картины 
некоторых психических 
болезней под влиянием 
эмоциональных потря
сений

Psychogenic — 1. mental 
illness or mental disorder 
caused by emotional distress. 
Syn.: reactive state; 2. The 
modification of the clinical 
picture of some mental ill
nesses under the influence of 
emotional turmoil
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Психограмма — бірнеше 
эксперименталды-психо- 
логиялык тесттер көмегі- 
мен адамның психикалык 
кызметін зерттеу нәтиже- 
лерін графикалык көрсету; 
әр түрлі тұлғаларды зерттеу 
нәтижелерін салыстыру 
максатында колданылады

Психограмма — графиче
ское изображение результа
тов исследования психиче
ской деятельности челове
ка с помощью нескольких 
экспериментально-психо
логических тестов; исполь
зуется с целью наглядного 
сравнения результатов ис
следования разл. лиц

Psychogram — a graphical 
representation of the results 
of the study of human mental 
activity by means of several 
experimental psychological 
tests; is used to visualize the 
results of studies comparing 
defferent persons

Психодиагностика —
эксперименталды-психо- 
логиялык тесттер көме- 
гімен наукастың психи- 
калык күйіне баға беру

Психодиагностика — оцен
ка психического состояния 
больных с помощью экспе- 
риментально-психологиче- 
ских тестов

Psychodiagnostics — the use
of psychological testing as an 
aid in diagnosing mental dis
orders

Психодинамика — санадын 
тыс және саналы мотива- 
цияларға және эмоция- 
лардың функционалды 
маңыздылығына сүйенетін 
жүріс-тұрыс жөніндегі 
жүйелі ілім

Психодинамика — систе
матизированное учение 
о поведении с упором на 
бессознательные и осоз
нанные мотивации и функ
циональную значимость 
эмоций

Psychodynamics — the sci
entific study of mental action 
or force

Психоз — психиканың 
дертті жағдайы, жүріс- 
тұрыс бұзылысымен катар 
шынайы өмірді толық не
месе басым жағдайда адек- 
ватсыз бейнелеумен, 
калыпты психикаға сәйкес 
емес кұбылыстардың (гал- 
люцинациялар, сандырак, 
психомоторлы, аффективті 
бұзылыстар және т.б.) пай- 
да болуымен, психикалык 
кызметтің әркилы 
жактарының өзгерісімен 
көрінеді

Психоз — болезненное рас- 
сгройство психики, про
являющееся целиком или 
преимущественно неадек
ватным отражением реаль
ного мира с нарушением 
поведения, изменением 
разл. сторон психической 
деятельности, обычно 
с возникновением не свой
ственных нормальной пси
хике явлений (галлюцина
ции, бред, психомоторные, 
аффективные расстройства 
и др.)

Psychosis — 1. a mental dis
order characterized by gross 
impairment in reality testing 
as evidenced by delusions, 
hallucinations, markedly in
coherent speech, or disorga
nized and agitated behavior, 
usually without apparent 
awareness on the part of the 
patient of the incompre
hensibility of this behavior; 
called psychotic disorder in 
DSM-IV; 2. the term is also 
used in a more general sense 
to refer to mental disorders 
in which mental functioning 
is sufficiently impaired as to 
interfere grossly with the 
patient’s capacity to meet 
the ordinary demands of life. 
Historically, the term has 
been applied to many condi
tions, e.g., manic-depressive 
psychoses that were first de
scribed in psychotic patients, 
although many patients with 
the disorder are not judged 
psychotic.
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~ босанудан кейінгі психоз — 
депрессия, аффективті- 
сандырактык, кататония- 
лық, онейроидты синдром- 
дар немесе аменция түрінде 
босанудан кейін алғашкы 
күндер немесе аптада пайда 
болатын п.; жиі шизофре
ния немесе маниакалды- 
депрессивті п. көрінісі бо- 
лып табылады. Син.: пуэр- 
перальды п.

~ психоз послеродовой — п., 
возникающий в первые дни 
или недели после родов 
в форме депрессии, аффек
тивно-бредового, катато
нического, онейроидного 
синдромов или аменции; 
чаще является проявлени
ем шизофрении или ма
ниакально-депрессивного 
п. Син.: п. пуэрперальный

~ postpartum psychosis — 
a psychotic episode occurring 
in the postpartum period

~ маниакалды-депрессивті психоз — эндогенді п. тобы- 
на жататын психикалык 
ауру, интермиссиялармен 
ауысып тұратын депрессия 
және/немесе мания фаза- 
ларынан тұрады (немесе 
осы фазалардың күрделі 
бірлескен ұстамаларымен). 
Син.: аффективті биполяр- 
лы п.; циклофрения

~ психоз маниакально-депрессивный — психическая 
болезнь из группы эндоген
ных п., характеризующаяся 
наличием фаз депрессии 
и/или мании (или присту
пами сложного сочетания 
этих фаз), сменяющихся 
интермиссиями. Син.: 
п. аффективный биполяр
ный; циклофрения

~ manic-depressive psychosis — former name for bipolar 
disorder; see bipolar disorders 
(def. 2), under disorder

~ органикакыс психоз — ми 
тінінің закымдануына бай- 
ланысты дамыған п.; басым 
р-циялардың экзогенді 
типтерімен, өткінші син- 
дромдармен, тұлға деңгейі- 
нің төмендеуі немесе де- 
менциямен көрініс береді

~ психоз органический — п., 
обусловленный поражени
ем тканей головного мозга; 
проявляется преимуще
ственно экзогенными ти
пами р-ций, переходными 
синдромами, снижением 
уровня личности или де
менцией

~ organic psychosis — a psy
chotic disorder with a known 
or presumed organic etiology.

~ реактивті психоз — жедел 
психикалык жаракаттан 
кейін немесе психожара- 
каттаушы ситуация фонын- 
да пайда болатын п.; де
прессия, ступор, сана күң- 
гірттенуі, сандырақ, жиі 
галлюцинациялармен 
көрініс береді, олардың 
мазмұнында психожара- 
каттаушы ситуация бейне- 
ленеді. Син.: психогенді п.

~ психоз реактивный — п., 
возникающий после острой 
психической травмы или 
на фоне психотравмирую
щей ситуации; проявляется 
депрессией, ступором, 
помрачением сознания, 
бредом, часто с галлюци
нациями, в содержании 
которых отражается психо
травмирующая ситуация. 
Син.: п. психогенный

~ reactive psychosis — n., 
occurring after acute trauma 
or background traumatic 
situation; manifested de
pression, stupor, confusion, 
delirium, often with halluci
nations, which is reflected in 
the content psychotraumatic 
situation.

~ симптоматикалык психоз — ішкі мүшелердің 
кандай-да бір аурулары не- 
месе интоксикация кезінде 
пайда болатын п. Син.: 
соматогенді п.

~ психоз симптоматический — п., возникающий во 
время какого-либо заболе
вания внутренних органов 
или интоксикации. Син.: 
п. соматогенный

~ symptomatic psychosis — n., 
occurring during any internal 
diseases or intoxication. Syn.: 
n. Somatogenic
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~ функциялык психоз — пси- 
хоорганикалык синдромға 
тән тұлға өзгерістерінсіз 
жүретін п. жалпы атауы

~ психоз функциональный — 
общее название п., не со
провождающихся измене
ниями личности, особенно 
свойственными психоорга
ническому синдрому

~ functional psychosis — 
a common name n., is not 
accompanied by changes in 
personality, especially char
acteristic of psycho-organic 
Syndrome

~ экзогенді психоз — пайда 
болуы ағзаның тұқым 
куалаушылык бейімділігіне 
байланыссыз п. жалпы 
атауы

~ психоз экзогенный — об
щее название п., возникно
вение которых не связано 
с наследственным предрас
положением организма

~ exogenous psychosis — 
a common name n., the 
occurrence of which is not 
associated with a hereditary 
predisposition of the organism

~ энцефалитиялык психоз — 
инфекциялык энцефалит- 
тер кезінде дамитын 
п. жалпы атауы; жедел са- 
тыда экзогенді тип р-ция- 
ларымен, есеңгіреу немесе 
летаргия жағдайларымен 
көрінеді, созылмалы саты- 
да — айкын деменциясыз 
органикалык п. көрініс 
береді

~ психоз энцефалитиче- ский — общее название 
п., развивающихся при 
инфекционных энцефали
тах; проявляются в острой 
стадии р-циями экзоген
ного типа, состояниями 
оглушения и/или летаргии, 
в хронической стадии — 
органическими п. без вы
раженной деменции

~ encephalitic psychosis — 
a common name n., emerging 
infectious encephalitis; mani
fested in the acute stage of the 
p-type exogenous tions, states 
stun and /  or lethargy in the 
chronic stage — organic p. 
without severe dementia

Психокинез — адамның 
коршаған ортадағы заттарға 
тікелей әсер етуі

Психокинез — воздействие 
человека на окружающие 
предметы без известных 
физ. посредников

Psychokinesis — In parapsy
chology, claimed or alleged 
influence exerted on a physi
cal object by a subject without 
any intermediate physical 
energy or instrumentation

Психолагния — сексуальды 
елестермен шакырылған 
жыныстык козу

Психолагния — половое 
возбуждение, вызванное 
сексуальными представле
ниями

Psycholagny — sexual exci
tation brought about by men
tal imagery; psychic or mental 
masturbation

Психолепсия — 1. сана 
карауытуынсыз, бірак ин- 
теллектуальды кызметтің 
кыска уакыттык токтауы- 
мен психикалык тонустың 
күрт төмендеуі; 2. кейбір 
психофармакологиялык 
заттардың седативті әсе- 
рінің максималды дәре- 
жесі; 3. сананың қысқа 
уақытқа жоғалуы (мыс., 
эпилепсия кезінде)

Психолепсия — 1. внезапно 
наступающее падение пси
хического тонуса без помра
чения сознания, но с кратко
временным прекращением 
интеллектуальной деятель
ности; 2. максимальная сте
пень седативного действия 
некоторых психофармако
логических ср-в; 3. кратко
временная потеря сознания 
(напр., при эпилепсии)

Psycholepsia — 1. suddenly 
drop occurring mental tone 
without clouding of con
sciousness, but with short
term cessation of intellectual 
activity; 2. the maximum 
degree of sedation some psy- 
chopharmacological Wed-in. 
3. brief loss of consciousness 
(eg., In epilepsy)

Психолингвистика —
қарым-қатынасқа және тіл 
мен сөзді түсінуге әсер 
ететін психикалык фактор- 
лар жөніндегі ілім

Психолингвистика — уче
ние о психических факто
рах, влияющих на общение 
и понимание речи и языка

Psycholinguistics or psycholo
gy — of language is the study 
of the psychological and neu- 
robiological factors that enable 
humans to acquire, use, com
prehend and produce language
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Психометрия — артынан 
нәтижелерін математи- 
калык өңдеу аркылы 
субъективті баға беру шка- 
ласын колдануға негіздел- 
ген психикалык кұбылыс- 
тарға сандык баға беру 
әдістерінің жиынтығы

Психометрия — совокуп
ность методов количе
ственной оценки психиче
ских явлений, основанных 
на применении шкал субъ
ективной оценки с после
дующей математической 
обработкой результатов

Psychometry — the mea
surement of psychological 
variables, such as intelligence, 
aptitude, behavior, and emo
tional reactions

Психомоторика — саналы 
түрде баскарылатын 
кимылдык әрекеттердің 
жиынтығы

Психомоторика — сово
купность сознательно 
управляемых двигательных 
действий

Psychomotor — Concerning 
or causing physical activity 
associated with mental pro
cesses

Психопатизация — баяу да- 
митын психикалык ауру 
нәтижесінде пайда болатын 
психикалык дисгармония 
түрінде тұлға корының 
дертті өзгерісі

Психопатизация — болез
ненное изменение склада 
личности в виде психи
ческой дисгармонии, 
возникшее в результате 
какого-либо медленно раз
вивающегося психического 
заболевания

Psychopathic — 1. ^ncem ing 
or characterized by a mental 
disorder; 2. ^ncem ing the 
treatment of mental disorders; 
3. аbnormalf >

Психопатия — тұлға қоры- 
ның тұракты туа біткен 
ерекшеліктерінің жиын- 
тығы, мұның негізінде 
психикалык үрдістердің 
дисгармониясы, тепе- 
теңсіздігі немесе тұрак- 
сыздығы жатыр; п. әлеу- 
меттік адаптация жеткілік- 
сіздігімен көрініс береді 
және әдетте айкын психо- 
патологиялык бұзылыс- 
тармен бірге жүрмейді. 
Син.: мінез аномалиясы; 
тұлға бұзылысы; патоло- 
гиялык мінез

Психопатия — совокуп
ность стойких врождённых 
особенностей склада лич
ности, в основе которых 
лежат дисгармония, не
уравновешенность или не
устойчивость психических 
процессов; п. проявляется 
недостаточностью социаль
ной адаптации и обычно 
не сопровождается выра
женными психопатологи
ческими расстройствами. 
Син.: аномалия характера; 
расстройство личности; ха
рактер патологический

Psychopathy — any mental 
disease, esp. one associated 
with defective character or 
personality. SEE: antisocial 
personality disorder

Психопатия тәрізді ремис
сия — психопатияның 
қандай-да бір түріне ұқсас 
терең тұлға өзгерістерімен 
көрінетін психоз ремиссия. 
Син.: псевдопсихопатиялық 
ремиссия

Ремиссия психопатоподоб
ная — р. психоза, с глубо
кими изменениями лич
ности в форме, сходной 
с каким-либо видом психо
патии. Син.: р. псевдопси- 
хопатическая

Remission of psychopathy —
remission of psychosis with 
profound personality changes 
in a form similar to any kind 
of psychopath

Психорефлекс — эмоциялар- 
мен катар жүретін вегетативті 
рефлекстердің жалпы атауы 
(тер бөліну өзгерісі, жүрек- 
кан тамыр кызметіндегі 
өзгерістер және т.б.)

Психорефлекс — общее на
звание вегетативных реф
лексов, сопровождающих 
эмоции (изменение пото
отделения, сердечно-сосу
дистой деятельности и др.)

Psychoreflex — the general 
name of autonomic reflexes 
accompanying emotions 
(change in sweating, cardio
vascular activity, etc.)
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Психосексуалды — жыныс- 
тык функцияның эмоцио- 
налды немесе психикалык 
көрінісі

Психосексуальный — отно
сящийся к эмоциональным 
или психическим составля
ющим половой функции

Psychosexual — concerning 
the emotional components of 
sexual instinct

Психосенсорлы — 1. психи- 
калык кабылдау және сен- 
сорлы стимулдар интерпре- 
тациясын білдіреді; 2. шы- 
найы өмірден ажратылатын 
галлюцинацияларды 
білдіреді

Психосенсорный — 1. обо
значает психическое вос
приятие и интерпретацию 
сенсорных стимулов;
2. обозначает галлюцина
ции, отличимые от реаль
ности при умственном на
пряжении

Psychosensory — 1. under
standing and interpreting 
sensory stimuli; 2. ^ncem ing 
perceptions not arising in sen
sory organs, as hallucinations

Психосинтез — психоана
лиз нәтижесінде алынған 
акпаратты талкылау, 
наукаска түсіндіруге негізд- 
елген психотерапия әдісі

Психосинтез — метод 
психотерапии, заключа
ющийся в обобщении, 
толковании и разъяснении 
больному информации, 
полученной при психо
анализе

Psychosynthesis — a method 
of psychotherapy is to gener
alize, interpreting and clari
fying the patient information 
acquired in psychoanalysis

Психосоматика — психика- 
лык факторлардың сома- 
тикалық арулар пайда бо
луы мен ағымына әсерін 
мед.зерттеу бағыты

Психосоматика — на
правление мед. исследова
ний, изучающее влияние 
психических факторов на 
возникновение и течение 
соматических болезней

Psychosomatic — pertaining 
to the relationship of the brain 
and body; pert. to disorders 
that have a physiological 
component but are thought 
to originate in the emotional 
state of the patient. When 
so used, the impression is 
created that the brain and 
body are separate entities and 
that a disease may be purely 
somatic in its effect or entirely 
emotional

Психотерапия — наукас- 
тарды емдеу немесе олар- 
дың жүріс-тұрысын түзету 
максатында колданылатын 
психологиялық әсер

Психотерапия — психоло
гическое воздействие с це
лью лечения больных или 
коррекции их поведения

Psychotherapy — a method of 
treating disease, esp. psychic 
disorders, by mental rather 
than pharmacological means 
(e.g., suggestion, re-educa
tion, hypnotism, and psycho
analysis)

~ аналитикалык психотерапия — дертті жағдай 
туындаткан санадан тыс 
комплекстерді аныктауға 
негізделген п. әдісі

~ психотерапия аналитическая — метод п., заключа
ющийся в выявлении под
сознательных комплексов, 
вызвавших болезненное 
состояние

~ Psychoanalysis was devel
oped in the late 19th century 
by Sigmund Freud. His 
therapy explores the dynamic 
workings of a mind under
stood to consist of three parts: 
the hedonistic id (German: 
das Es, «the it»), the rational 
ego (das Ich, «the I»), and the 
moral superego (das Uberich, 
«the above-I»)
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~ индивидуалды психотерапия — тұлғалык ерекше- 
ліктерін және дерт көрі- 
ністерін ескере отырып, 
жеке наукаспен 
жүргізілетін п.

~ психотерапия индивидуальная — п., проводимая 
с отдельным больным и ос
нованная на учёте особен
ностей его личности и про
явлений болезни

~ narrative therapy — gives 
attention to each person’s 
«dominant story» by means 
of therapeutic conversations, 
which also may involve ex
ploring unhelpful ideas and 
how they came to prominence. 
Possible social and cultural in
fluences may be explored if the 
client deems it helpful

~ топтык психотерапия — 
ұксас аурулармен зардап 
шегетін наукастар тобы- 
мен, олардың бір-бірін 
өзара сендіру және сүйе- 
мелдеулеріне сенім артумен 
бір уакытта жүргізілетін 
п. Син.: коллективті п.

~ психотерапия групповая — 
п., проводимая одновре
менно с группой больных, 
страдающих сходными 
заболеваниями, рассчитан
ная на их взаимное внуше
ние и подражание. Син.: 
п. коллективная

~ the term group therapy, 
was first used around 1920 
by Jacob L. Moreno, whose 
main contribution was the 
development of psychodrama, 
in which groups were used 
as both cast and audience for 
the exploration of individual 
problems by reenactment un
der the direction of the leader

Психофармакотерапия —
фармакологиялык дәрі зат- 
тары көмегімен психи- 
калык ауруларды емдеу 
әдісі

Психофармакотерапия —
метод лечения пихических 
заболеваний с помощью 
фармакологических ЛС

Psychopharmacology — 1. the
study of the action of drugs on 
psychological functions and 
mental states; 2. the use of 
drugs to modify psychological 
functions and mental states

Психроалгия — суықты 
ауыр сезіммен кабылдау

Психроалгия — болезнен
ное ощущение холода

Psychroalgia — a painful 
feeling of cold. Cf. cryesthesia 
and crymodynia

Психрофобия — суықтан 
жабыскак сипаттағы кор- 
қыныш. Син.: хеймофобия

Психрофобия — навязчи
вый страх холода. Син.: 
хеймофобия

Psychrophobia — abnormal 
aversion or sensitiveness to 
cold

Пуэрилизм — ересек адам 
жүріс-тұрысында және 
сөздерінде балаға тән 
сипаттың болуы

Пуэрилизм — наличие в по
ведении и высказываниях 
взрослого человека черт, 
свойственных детям

Puerilism — Childishness; 
second childhood

Раптус — үрей немесе 
коркыныштың күшті 
аффектімен шакырылған 
сұрапыл козу ұстамасы

Раптус — приступ неисто
вого возбуждения, вызван
ный чрезвычайно сильным 
аффектом тоски или страха

Raptus — violent attack of 
excitement caused by the ex
tremely strong affect anguish 
or fear

Рауш-күйі — аутопсихика- 
лык және аллопсихикалык 
бағдарлаудың сакталуымен 
сананың жеңіл күңгірттенуі 
(«сана бетіндегі торлы жа- 
бынды»), критика, аффект, 
кимылдык және сөйлеу 
р-цияларының бұзылуымен 
жүреді

Рауш-состояние — лёгкое 
помрачение сознания («ву
аль на сознании») с сохра
нением аутопсихической 
и аллопсихической ориен
тировки при нарушении 
критики, аффектов, двига
тельных и речевых р-ций

Rausch-condition — slight 
dizziness («veil on the 
minds») while maintaining 
autopsihicheskoy and allop- 
sihicheskoy orientation in 
violation of criticism affects, 
motor and speech reacions
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Рационализация — психоа- 
нализде — шартты корға- 
ныс механизмі, оның көме- 
гімен иррационалды жүріс- 
тұрыс, мотивтер және 
сезімдер адам үшін акылға 
сиымды сипат алады

Рационализация — в психо
анализе — условный за
щитный механизм, с по
мощью которого иррацио
нальное поведение, мотивы 
и чувства становятся раз
умными для человека

Rationalization — an uncon
scious — defense mechanism 
by which one justifies, by an 
incorrect application of rea
son, attitudes and behavior 
that would otherwise be un
acceptable

Рационалды — 1. акылға 
сиымды немесе объективті 
ғылыми ілімге негізделген 
(эксперименталды тәсілден 
ерекшелігі) жоғарғы ой 
үрдісі; 2. ойлаудың саналы 
типін игеруге қабілеттілік. 
Син.: парасатты

Рациональный — 1. отно
сящийся к разумности или 
высшим мыслительным 
процессам, основанным 
на объективных научных 
знаниях (в отличие от экс
периментального подхода); 
2. приобретение способ
ностей к разумному типу 
мышления. Син.: разумный

Rational — 1. оf sound mind. 
Syn.: sane; 2. reasonable or 
logical; employing treatments 
based on reasoning or gen
eral principles; opposed to 
empiric

О  X
Реакция — 1. психиатрия- 
да — психикалык кызмет- 
тің патологиялык өзгеріс- 
терінің жалпы атауы, 
психикалык жаракатка не- 
месе психикалык күй- 
зеліске жауап ретінде 
көрінеді және олармен 
психологиялык түсінікті 
байланыста болады; 2. им- 
мунологияда — иммуноло- 
гиялык төзімділіктің in vivo 
немесе in vitro антиденеле- 
рінің және антигендердің 
комплемент катысуымен 
немесе катысуынсыз және 
өзге компоненттерінің 
өзара әрекеті. Син.: әдіс; 
сынак; тест

Реакция — 1. в психиа
трии — общее название 
патологических изменений 
психической деятельности, 
возникающих в ответ на 
психическую травму или 
психическое напряжение 
и находящихся с ними 
в психологически понят
ных связях; 2. в иммуно
логии — взаимодействие in vivo или in vitro антител 
и антигенов с/или без уча
стия комплемента и др. 
компонентов системы им
мунологической резистент
ности. Син.: метод; проба; 
тест

Reaction — 1. the response 
of an organism, or part of 
it, to a stimulus; 2. іп chem
istry, a chemical process or 
change; transformation of 
one substance into another in 
response to a stimulus; 3. аn 
opposing action or counter
action; 4. аn emotional and 
mental response to a stimulus. 
Particular reactions are listed 
under the first word. SEE: 
e.g., adverse drug reaction; 
anaphylactoid reaction; late- 
phase reaction

~ ажырау реакциясы — 
адамның коллективтен 
және әдеттелген ортасынан 
ұзак изоляциялануы 
кезінде дамитын реакция, 
кернеліс жағдайымен, 
козумен, мазасыздыкпен, 
коркынышпен немесе 
себепсіз көңілділікпен си- 
патталады

~ реакция отрыва — р., 
возникающая при длитель
ной изоляции человека от 
коллектива и привычной 
окружающей обстановки, 
характеризующаяся напря
жённостью, возбуждением, 
беспокойством, страхом 
или беспричинной весёло
стью

~ reaction margin — reaction 
arising from the long-term 
isolation from the collective 
Human and familiar sur
roundings, characterized by 
tensions, agitation, anxiety, 
fear, or wanton gaiety

~ алкогольді истериялык реакция —тітіркендіргіштерге 
жоғары сезімталдықпен те- 
атралды жүріс-тұрыс

~ реакция алкогольная истерическая — р. в виде 
театральности поведения 
с преувеличенным

~ reaction of alcohol hysterical — reactions in the form 
of theatricality conduct with 
exaggerated response to
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түріндегі р.; созылмалы ал- 
коголизммен наукастарда 
бакыланады, әдетте оның 
екінші сатысында

реагированием на окружаю
щее; наблюдают у больных 
хроническим алкоголизмом, 
обычно во второй его стадии

others; Observed in patients 
with chronic alcoholism, usu
ally in the second stages

~ антабусты-алкогольді реакция — антабус (тетурам) 
кабылдап жүрген адамдарда 
алкоголь кабылдау кезінде 
пайда болатын вегетативті- 
соматикалық (бозғылтта- 
нумен ауысатын тері гипе- 
ремиясы, тахикардия, 
ентігу, АҚ күрт төмендеуі), 
психикалық (эйфория, 
үрей), кейбір жағдайларда 
неврологиялык (атаксия, 
бас айналуы, нистагм) 
бұзылыстардың симптомо- 
комплексі. Син.: тетурам- 
алкогольді реакция

~ реакция антабусно-алко- гольная — симптомоком- 
плекс вегетативно-сомати
ческих (гиперемия кожи, 
сменяющаяся бледностью, 
тахикардия, одышка, рез
кое снижение АД), психи
ческих (эйфория, тревога), 
а в ряде случаев и невро
логических (атаксия, го
ловокружение, нистагм) 
расстройств, возникающих 
при приёме алкоголя у лиц, 
получающих антабус (тету- 
рам). Син.: р. тетурам-алко- 
гольная

~ reaction precipitates a-alco- hol — symptom of autonom
ic-somatic (flushing of the 
skin, are replaced by pallor, 
tachycardia, shortness of 
breath, a sharp decrease in 
blood pressure), mental (eu
phoria, anxiety), and in some 
cases, neurological (ataxia, 
dizziness, nystagmus) disor
ders occurring at reception 
alcohol in persons receiving 
Antabuse (teturam). Syn.: 
reac tion teturam-alcohol

~ астениялык реакция — 
ұйкысыздыкпен, төмен 
көңіл-күймен, ипохондри- 
ямен және естің субъек- 
тивті әлсіреуімен бірге 
жүретін тітіркенген әлсіздік 
түріндегі реакция

~ реакция астеническая — 
р. в виде раздражительной 
слабости, сопровождаю
щейся бессонницей, пони
женным настроением, ипо
хондрией и субъективным 
ослаблением памяти

~ reaction asthenic — reac
tions in the form of irritable 
weakness, accompanied by 
insomnia, depressed mood, 
hypochondria and subjective 
memory impairment

~ аффективті-шокты реакция — қоркыныш немесе 
шошыну аффектімен жедел 
пайда болатын р., сана 
күңгірттенуімен және 
козғалыс бұзылыстарымен 
көрінеді; реактивті психоз- 
дар кезінде бакыланады

~ реакция аффективно-шоковая — р. в виде остро возни
кающего аффекта страха или 
ужаса, помрачения сознания 
и двигательных расстройств; 
наблюдают при реактивных 
психозах, обусловленных 
попаданием в экстремаль
ные условия, создающие 
опасность для жизни

~ reaction affective-shock — 
the reaction as acutely raises 
the emotion of fear or terror, 
confusion and movement dis
orders; Observed when reac
tive psychosis arising from the 
release in extreme conditions, 
cause danger to life

~ депрессивті реакция — 
жабырқаулы көңіл-күй, 
психикалык жаракатты 
бейнелейтін мұң түріндегі, 
және кимылдык тежелумен 
жүретін р.

~ реакция депрессивная — 
р.в виде подавленного 
настроения, тоски с пере
живаниями, отражающи
ми психическую травму, 
и двигательной затормо
женностью

~ response form depressive reactions in the depressed 
mood, depression with the 
experience, reflect the mental 
trauma, and motor retarda
tion

~ диссоциирленген реакция — амнезия, қашу р., 
ұйкы жағдайында жүру 
және киял әлеміне ену 
түрінде жүріс-тұрыстың 
диссоциациясымен сипат- 
талатын реакция

~реакция диссоциированная — р., характеризующа
яся диссоциацией поведе
ния в виде амнезии, р. бег
ства, снохождения и ухода 
в мир грёз

~ reaction dissociated — reac
tions characterized by dissoci
ation behavior represented by 
amnesia, fugue, sleepwalking 
and goes into dreamland
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~ жалған өлім реакциясы — 
толық қимылсыздық түрін- 
дегі примитивті реакция

~ реакция смерти мнимой — 
примитивная р. в виде пол
ной обездвиженности

~ reaction of death imaginary — primitive reactions 
as a complete immobility

~ имитация реакциясы — 
балалар мен жасөспірім- 
дерге тән реакция түрі, өзге 
тулғаға немесе бейнеге елік- 
теушілікпен сипатталады

~ реакция имитации — 
вид характерологических 
р. у детей и подростков, 
характеризующийся под
ражанием в поведении 
определённому лицу или 
образу

~ response simulation — view 
characterological reactions 
in children and adolescents, 
characterized by imitation in 
the behavior of specific indi
vidual or image

~ катастрофа реакциясы — 
апатты жағдайлар әсерінен 
дамитын реактивный пси
хоз (мыс., жер сілкінісі, 
кеме күйреуі); сананың 
қарауытқан күңгірттенуі- 
мен, хаосты қозумен, 
паникалық қашумен неме- 
се турып қалумен, кейде 
айқай, күлкі, жылау уста- 
маларымен, психогенді 
соқыр-мылкаулықтың да- 
муымен, парездер және т.б. 
бузылыстармен жүреді

~ реакция катастрофы — 
реактивный психоз, воз
никающий под влиянием 
чрезвычайных событий 
(напр., при землетрясе
нии, кораблекрушении); 
проявляется сумеречным 
помрачением сознания, ха
отическим возбуждением, 
паническим бегством или 
оцепенением, иногда при
ступами крика, смеха, пла
ча, развитием психогенной 
глухонемоты, парезов и др. 
расстройств

~ reaction of disaster — re
active psychosis occurring 
under the influence of ex
treme events (EG., During 
an earthquake, shipwreck); 
manifests twilight dizziness, 
chaotic excitation stampede 
or stupor, occasional bouts of 
screaming, laughing, crying, 
development of psychogenic 
deaf-mutism, paresis and 
other disorders

~ к̂ашу реакциясы — психо- 
генді әсермен шақырылған 
примитивті р. ретсіз, 
мағынасыз жүгірулермен 
көрінеді

~ реакция бегства — пси
хогенно спровоцированная 
примитивная р. в виде бес
порядочного, бессмыслен
ного бегства

~ fugue — psychogenic pro
voke a reaction in the form of 
primitive confusion meaning
lessness LAM

~ қорқыныш реакциясы — 
қауіпті стимулдарды ажы- 
ратуға адекватты қабілеттің 
болмауымен қорқыныш 
сезімімен және қозу және 
тахикардия тәрізді сомати- 
калық симптомдармен 
төніп турған қауіптілікті 
алдын ала сезумен жүретін 
психологиялық реакция 
немесе күйзеліс; созылма- 
лы сатыға өту кезінде қор- 
қыныш неврозы ретінде 
қарастырылады

~ реакция страха — пси
хологическая р. или пере
живание, включающее 
предчувствие грозящей 
опасности, сочетающееся 
с чувством страха и такими 
соматическими симптома
ми, как возбуждение и та
хикардия, при отсутствии 
адекватной способности 
отождествлять опасные сти
мулы; при переходе в хро
ническую стадию обознача
ется как невроз страха

~ fear response — psycholog
ical reactions or experiences 
include presentiment im
pending danger, combined 
with fear and such somatic 
symptoms as excitation and 
tachycardia, the absence of 
adequate ability identifies 
dangerous stimulus; In the 
transition to the chronic stage 
is referred to as anxiety dis
orders

~ щысща туйықталуреакци- ясы — узақ жасырынып 
келген интенсивті эмоцио- 
налды күйзеліс фонындағы 
күтпеген сыртқы себеп 
әсерінен дамитын ерекше

~ реакция замыкания короткого — исключительное 
состояние, возникающее 
под влиянием случайной 
внешней причины на фоне 
длительно скрываемого

~ closure reaction short — ex
ceptional condition occurs 
under the influence of ran
dom external causes with 
prolonged hides intense emo
tional voltage dominance in
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жағдай, санада осы күйзе- 
лісті шакырған естеліктер- 
дің басымдылығымен жү- 
реді

интенсивного эмоцио
нального напряжения с до
минированием в сознании 
представлений, связанных 
с источником этого напря
жения

consciousness the idea related 
to the source of this stress

~ невроздык реакция — асте- 
ниялык, истериялык 
бұзылыстар, жабыскак 
жағдайлар және басқа да 
невротикалык бұзылыстар 
түрінде көрінетін реакция

~ реакция невротическая — 
р., проявляющаяся в форме 
астенических, истериче
ских нарушений, навязчи
вых состояний и др. невро
тических расстройств

~ reaction neurotic — reaction 
manifested in the form of 
asthenic, hysterical disorder, 
obsessive condition and other 
neurotic disorders

~ параноидты реакция — 
галлюцинация және 
сандырақ түріндегі реак
ция, мазмұны реакция 
шақырған жағдайларды 
бейнелейді

~ реакция параноидная — 
р. в виде галлюцинаций 
и бреда, содержание кото
рых отражают обстоятель
ства, вызвавшие р.

~ reaction paranoid — 1. re
action in the form of breda, 
in more or less systematic, 
its contents reflect traumatic 
situation; 2. reaction as hal
lucinations and delusions, 
the content of which reflects 
circumstances that cause 
a reaction

~ примитивті реакция — 
гипобулиялык механизм- 
дер дамуына байланысты 
және паниканың импуль- 
сивті р. (катып калу немесе 
мағынасыз кашу) айкай не- 
месе аффективті ступормен 
көрініс беретін р. Син.: 
Кречмердің эксплозивті 
реакция

~ реакция примитивная — 
р., обусловленная развити
ем гипобулических меха
низмов и проявляющаяся 
импульсивными р. паники 
(оцепенение или бессмыс
ленное убегание), криками 
или аффективным ступо
ром. Син.: р. эксплозивная 
Кречмера

~ reaction primitive — re
actions due development 
mechanism gipobulicheskih 
and exhibit impulsive panic 
attacks (stupor or meaningless 
evasion), shouting or affective 
stupor. Syn.: reaction explo
sive Kretschmer

~ психопатиялык реакция — 
психожаракаттаушы фак- 
торлар әсеріне немесе өзге 
аурулар (психикалык емес) 
пайда болуына байланысты 
психопатияның басты 
көріністерінің күрт күшеюі

~ реакция психопатическая — 
резкое усиление основных 
проявлений психопатии под 
влиянием психотравмиру
ющих факторов или при 
возникновении др. (не пси
хического) заболевания

~ reaction psychopathic — 
a sharp increase in the main 
manifestations of psychopa
thy under the influence stress
ful factors or if there is anoth
er (not a mental) diseases

~ реинтеграция — 
психикалык аурудың 
патологиялык 
көріністерінің ізінен 
калыпты, дағдылы функци- 
ялау жағдайына оралу

~ реинтеграция — возвра
щение к адаптированному 
(нормальному) функцио
нированию вслед за патоло
гическими проявлениями 
психического заболевания

~ reintegration in psychol
ogy,— the resumption of 
normal behavior and mental 
functioning following dis
integration of personality in 
mental illness

~ стресстік реакция — экс- 
тремалды стресстік ситуа- 
цияға байланысты жедел 
эмоционалды р. Син.: же- 
дел ситуациялык реакция

~ реакция стрессовая — 
острая эмоциональная р., 
связанная с экстремальной 
стрессовой ситуацией. Син.: 
р. острая ситуационная

~ stress reaction — acute emo
tional reactions associated 
with extreme stress. Syn.: 
acute reaction situational
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~ тулғалық психикалыц реакция — түзілуінде науқас- 
тың тулғалық қоры және 
белгілі бір күйзеліс жағ- 
дайына жауабының жеке 
формасы бейнеленетін ре
акция

~ реакция психическая личностная — р., в формиро
вании которой отражается 
склад личности больного 
и индивидуальные формы 
его реагирования на опре
делённые переживания

~ reaction personal psychic — 
reactions in the formation 
of which reflect warehouse 
patient’s personality and indi
vidual forms of its response to 
certain experience

~ эксплозивті реакция — 
тітіркену мен ашу-ызаның 
аяқ асты устамасы, айқын 
жестикуляция және мими- 
камен, кейде агрессивті 
әрекеттермен бірге жүреді; 
жиі психопатияларда, 
алкогольді мастану кезінде 
бақыланады

~ реакция эксплозивная — 
внезапный приступ раздра
жительности и злобности, 
сопровождающийся вы
разительной жестикуля
цией и мимикой, а иногда 
агрессивными действиями; 
наблюдается чаще при 
психопатиях, алкогольном 
опьянении

~ reaction explosive — a sud
den attack of irritability and 
viciousness, accompanied by 
expressive body language and 
sometimes aggressive actions; 
Were more frequent at psy
chopathies, intoxicated

r j  \
Рефлексия — өзінің психи- 
калық үрдістерін (эмоция- 
ларын, әуестіктерін және 
ойларын және т.б.) немесе 
әрекеттерін түсінуге ты- 
рысу

Рефлексия — осмысление 
собственных психических 
процессов (эмоций, вле
чений, мыслей и др.) или 
действий

Reflection — reflection of 
their own mental process
es (emotions, impulses, 
thoughts, etc.) or action

Рипофобия — ластықтан, 
кірден жабысқақ қорқы- 
ныш

Рипофобия — навязчивый 
страх грязи, нечистот

Ripophobia — obsessive fear 
of dirt, filth

Руминация — кезеңмен 
жутылып, өз еркімен қайта 
шығарылған асты көп 
реттік шайнау; кейбір 
психикалық бузылыстарда 
бақыланады. Син.: мери- 
цизм

Руминация — многократное 
пережёвывание периодиче
ски проглатываемой и про
извольно отрыгиваемой 
пищи; наблюдают при не
которых психических рас
стройствах. Син.: мерицизм

Rumination — 1. regurgita
tion, esp. with rechewing, 
of previously swallowed 
food. This condition may be 
present in otherwise normal 
individuals, in emotionally 
deprived or mentally retarded 
infants, or in mentally retard
ed adults. Infants with rumi
nation disorder often have 
weight loss, malnutrition, and 
failure to thrive; 2. іп psychi
atry, an obsessional preoccu
pation by a single idea or a set 
of thoughts, with an inability 
to dismiss or dislodge them. 
Also called merycism

Сана алжасуы — позитивті 
психикалық симптомдар- 
мен (сандырақ, галлюцина- 
циялар және т.с.с.) жүретін 
сана күңгірттенуі

Спутанность сознания —
помрачение сознания с по
зитивными психическими 
симптомами (бредом, гал
люцинациями и др.)

Mental confusion — an ab
normal mental state in which 
the individual experiences 
reduced mental functions, 
attentiveness, alertness, and 
ability to comprehend the en
vironment
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~ галлюцинаторлы сана ал- жасуы — вербалды галлю
циноз даму шегінде пайда 
болатын сана алжасуы

~ спутанность сознания галлюцинаторная — с.с., воз
никшая на высоте развития 
вербального галлюциноза

~ hallucinatory confusion — 
mental confusion emerged 
on the development of verbal 
hallucinosis height

~ кататониялык сана ал- жасуы — айкын катато- 
ниялық қозу жағдайында 
дамитын сана алжасуы

~ спутанность сознания кататоническая — с.с., раз
вившаяся при выраженном 
кататоническом возбуж
дении

~ confusion catatonic — men
tal confusion, except when 
expressed catatonic excite
ment

~ конфабуляторлы сана ал- жасуы — карапайым неме- 
се фантастикалык сипат- 
тағы конфабуляциялар 
ағынымен жүретін сана ал- 
жасуы; интоксикациялык, 
инфекциялык және кан 
тамырлык психоздарда 
бакыланады

~ спутанность сознания конфабуляторная — с.с. 
с обильными конфабуля- 
циями обыденного или 
фантастического содер
жания; наблюдается при 
интоксикационном, ин
фекционном и сосудистом 
психозах

~ confusion konfabulation — 
mental confusion With abun
dant confabulation ordinary 
or fantastic content; observed 
at intoxication, infection and 
vascular psychosis

~ кан тамырлык сана алжа- суы — үрей және кимылдык 
козумен жүретін сана алжа- 
суы, басым түнгі уакытта 
бакыланады; бас миының 
кан тамырлык закымдану- 
лары кезінде көрініс береді

~ спутанность сознания сосудистая — с.с., сопро
вождающаяся тревогой 
и двигательным беспо
койством, возникающая 
преимущественно в ночное 
время; наблюдается при 
сосудистых поражениях 
головного мозга

~ vascular confusion — confu
sion is accompanied by anx
iety and restlessness, occurs 
predominantly at night; ob
served vascular brain lesions

~ карттык сана алжасуы — 
қарттық акыл кемдігі 
кезіндегі сана алжасуы, 
жағдаятты өткен шакка 
жылжытумен көрінетін 
бағдарлау бұзылысы, 
кимылдык козу және 
мазасыздыкпен бірге 
жүреді

~ спутанность сознания старческая — с.с. при 
старческом слабоумии, 
характеризующаяся дез
ориентировкой со сдвигом 
ситуации в прошлое, со
провождающаяся двига
тельным беспокойством 
и суетливостью

~ senile confusion — confu
sion in senile dementia, is 
characterized by disorienta
tion with a shift of situations 
in the past, accompanied by 
restlessness and bustle

~ маниакалды сана алжа- суы — маниакалды козудың 
жоғарғы шегінде дамитын 
сана алжасуы, мыс., 
маниакалды-депрессивті 
психоз кезінде

~ спутанность сознания маниакальная — с.с., раз
вивающаяся на высоте ма
ниакального возбуждения, 
напр., при маниакально
депрессивном психозе

~ confusion manic — mental 
confusion develops at height 
manic excitement in man
ic-depressive psychosis

Саналы — сана 
бакылауымен жүреді 
(еріктен тыс немесе 
инстинктивті үрдістерден 
ажыратканда). Син.: ерікті

Сознательный — проте
кающий под контролем 
сознания (в отличие от не
произвольных или инстин
ктивных процессов). Син.: 
произвольный

Conscious — being aware and 
having perception; awake
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Сандырактык сана — сан- 
дырақтың даму сатысы; 
қандай-да бір оқиғалар мен 
қубылыстардың ерекше 
мәні бар екендігіне 
сенімділік

Сознание бредовое — этап 
развития бреда; убеждён
ность в особом значении 
каких-либо событий или 
явлений

Consciousness delusional —
stage of delirium; Convinced 
of the special significance of 
any event or occurrence

Сандырак фабуласы —
сюжеті аяқталған сандырақ 
мазмуны

Фабула бреда — содержа
ние бреда, обладающее сю
жетной законченностью

Plot of delirium — the content 
of delusions having complete
ness story

Сандырактык ремиссия —
науқаста қалдық сандырақ 
белгілерімен жүретін пси
хоз ремиссия

Ремиссия бредовая — р.
психоза, при которой 
у больного существует 
остаточный бред

Remission delusional — remis
sion of psychosis, in which 
there is a residual patient 
delirium

Сенестезия — денені инте- 
гралды сезіну; ішкі 
мүшелер функциясымен 
шақырылған сезімдер

Сенестезия — интегральное 
ощущение тела; чувство, 
вызванное функциониро
ванием внутренних органов

Senestesia — integral sense 
of the body; feeling caused by 
the operation of the internal
organs

Сенестопатия — психопа- 
тологиялық симптом: зерт- 
теу нәтижесінде тіндер мен 
мүшелердегі өзгерістердің 
анықталмауымен денеде 
немесе ішкі мүшелерде 
орналасқан ауыр сезімге 
(мыс., тартылу, күйдіру) 
науқастың шағымдануы

Сенестопатия — психопа
тологический симптом: тя
гостное ощущение (напр., 
натяжения, жжения), ло
кализуемое больным на ка
ком-либо участке поверх
ности тела или во внутрен
них органах, возникающее 
при отсутствии изменений 
в тканях и органах, вы
являемых совр. методами 
исследования

Senestopathy — psychopatho- 
logical symptom: painful sen
sation (eg., tension, burning) 
Globalized patients on any 
part of the body surface or in 
the internal organs that oc
curs in the absence of changes 
in tissues and organs identi
fied sovr. research methods

Сенситивтілік — жоғары 
сезімталдық, өзіне сені- 
мсіздік, уятшыл, өз күй- 
зелістеріне фиксациялану- 
мен көрінетін тулға 
ерекшелігі

Сенситивность — особен
ность личности, выража
ющаяся в повышенной 
чувствительности и ра
нимости, неуверенности 
в себе, повышенной со
вестливости и склонности 
к сомнениям, фиксации на 
своих переживаниях

Sensitivity — In assessing 
the value of a diagnostic test, 
procedure, or clinical obser
vation, the proportion of peo
ple who truly have a specific 
disease and are so identified 
by the test. SEE: specificity, 
diagnostic

Сенсопатиялар —
психикалық аурулар 
кезіндегі сезімдік таным 
(түйсік, қабылдау) 
бузылысы

Сенсопатии — нарушения 
чувственного познания 
(ощущений, восприятий, 
представлений) при психи
ческих болезнях

Sensopathy — breach of 
sensory perception (feelings, 
perceptions and ideas) with 
mental illness

Симболофобия — науқас 
үшін жайсыз мәні бар 
тәрізді болып көрінетін зат- 
тар, құбылыстар, жағдайлар, 
түс көрулерден жабысқақ 
сипаттағы қорқыныш

Симболофобия — навязчи
вый страх предметов, явле
ний, событий, сновидений, 
в которых якобы скрыт 
неблагоприятный для боль
ного смысл

Symbolophobia — obsolete 
a hesitancy in expressing 
oneself in words or action for 
fear that it may be interpret
ed as possessing a symbolic 
meaning
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Симуляция — кандай-да бір 
ауруды немесе баска ауру- 
лардың симптомдарын де- 
монстрациялау немесе жа- 
санды сезімдерге шағым- 
дану. Син.: имитация

Симуляция — демонстрация 
той или иной болезни или 
симптома, которые похожи 
на др., или притворство 
в отношении самочувствия. 
Син.: имитация

Simulation — 1. рretense of 
having a disease; feigning 
of illness. See: malingerer; 
Munchausen Syndrome;
2. the imitation of symptoms 
of one disease by another;
3. а replica

Синтондылық — тұлғалық 
кор ерекшелігі: эмоционал- 
ды ашыктык және карым- 
катынас жеңілдігімен ішкі 
тепе-теңдіктің бірге жүруі

Синтонность — особен
ность склада личности: со
четание внутренней урав
новешенности с эмоцио
нальной отзывчивостью 
и общительностью

Syntonic — Pert. to a per
sonality characterized by an 
even temperament, a normal 
emotional responsiveness to 
life situations; the opposite of 
schizoid

Соматопсихикалық — тән
мен психиканың өзара бай- 
ланысы, тәннің психикаға 
ыкпалын зерттеу (психо- 
соматикаға карсы)

Соматопсихический — от
носящийся к взаимоотно
шениям тела и психики, 
к изучению действия тела на 
психику (в противополож
ность психосоматическому)

Somatopsychic — pert. to 
both body and mind

Сомнамбулизм — 1. әдет- 
телген іс-әрекеттерді орын- 
даумен ұйқы жағдайындағы 
кезу түріндегі сананың 
карауыткан күңгірттенуі; 
артынан амнезияланады;
2. түнгі уақыттың 1/3-де 
пайда болатын, бірақ көз- 
дердің жылдам кимыл- 
дарымен жылдам ұйкыға 
кету жағдайында бакы- 
ланбайтын күрделі кимыл- 
дык акттармен көрінетін 
ұйкы бұзылысы. Син.: лу
натизм; ұйкы кезінде жүру;
3. мақсатты жүріс-тұрыс 
жоғалуыменк көрінетін ис
терия формасы

Сомнамбулизм — 1. суме
речное помрачение созна
ния в форме блуждания во 
сне с выполнением при
вычных движений и дей
ствий; сопровождается 
амнезией; 2. расстройство 
сна, включающее сложные 
двигательные акты, по
являющиеся в 1/3 ночи, 
но не во время быстрого 
сна с быстрыми движени
ями глаз. Син.: лунатизм; 
снохождение; 3. форма 
истерии, при которой утра
чивается целенаправленное 
поведение

Somnambulism or Sleep
walking — autonomic actions 
performed during sleep. This 
condition occurs mostly in 
children, each episode lasting 
less than 10 min. The eyes are 
open and the facial expression 
is blank. The patient appears 
to awaken, sits on the edge of 
the bed, and may walk or talk. 
Some patients may even leave 
the bedroom. Activity may 
cause trauma to the patient 
and others. The principal 
aim is to prevent injury by 
removing objects that could 
be dangerous, locking doors 
and windows, and preventing 
the person from falling down 
stairs. Night terrors may ac
company sleepwalking. There 
is little or no recollection of the 
event the next day. Children 
usually outgrow this condition

Сомнилоквия — ұйқы 
кезіндегі сөйлеу 
белсенділігі

Сомнилоквия — речевая ак
тивность во время сна

Somniloquism — talking in 
one’s sleep

Социопатия — антисоциал- 
ды тұлғалык
бұзылыстармен көрінетін 
жүріс-тұрыс стереотипі

Социопатия — стереотип 
поведения с антисоциаль
ными личностными рас
стройствами

Sociopathy — the condition 
of being antisocial
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Социотерапия — психи- 
калық науқастар емінің 
тиімділігін жоғарылату 
мақсатында қарым- 
қатынасқа оптималды 
жағдай жасау арқылы 
жүргізілетін іс-шаралар 
кешені, мыс., еңбек тера- 
пиясы немесе науқасты 
жумысқа орналастыру, 
топтық психотерапия. Син.: 
әлеуметтік терапия

Социотерапия — комплекс 
мероприятий, проводи
мых с целью повышения 
эффективности лечения 
психически больных путём 
создания оптимальных 
условий их общения, вклю
чает, напр., трудовую тера
пию или трудоустройство 
больного, групповую пси
хотерапию. Син.: терапия 
социальная

Sociotherapy — any treatment 
emphasizing socioenviron- 
mental and interpersonal 
rather than intrapsychic 
factors

Сөздік стереотипия —
наукастың спонтанды 
айтылған сөздерінде немесе 
жауаптарындағы аз өзге- 
ретін немесе өзгермейтін 
қысқа, коммуникациялық 
мәні жоқ жиі аграмматика- 
лы қурылымдағы фразалар, 
сөз тіркестері немесе 
сөздер; Пик және және 
басқа да бас миының 
атрофиялық зақымдану- 
ларына байланысты пихи- 
калық аурулар кезінде 
бақыланады

Стереотипия речевая — не
произвольное повторение 
в спонтанной речи боль
ного и в его ответах на 
вопросы мало изменяю
щихся или неизменённых 
коротких, часто аграм- 
матически построенных 
фраз, словосочетаний или 
слов, лишённых комму
никационного значения; 
наблюдается при болезни 
Пика и др. психических 
болезнях, обусловленных 
атрофией головного мозга

Stereotypes speech — invol
untary repetition in sponta
neous speech of the patient 
and in its reply little modify 
or unmodified short, frequent 
agrammatic construction of 
sentences, phrases or words, 
devoid communication value

Стереопатия — турақты, 
стереотипті ой

Стереопатия — устойчивое, 
стереотипное мышление

Stereopatia — sustainable, 
stereotypical thinking

Стереотип — өзгеріссіз 
түрде қайталанатын қубы- 
лыстар; көп ойлануды 
қажет етпейтін, рефлексия- 
ларсыз, санадан тыс жаса- 
латын әрекет, жүріс-турыс 
және т.б. шаблоны

Стереотип — нечто, повто
ряемое в неизменном виде; 
шаблон действия, поведе
ния и пр., применяемый 
без раздумий, рефлексии, 
даже неосознанно

Stereotypic — having a fixed, 
unvarying form.

~ ауру ағымы стереотипі — 
психиатрияда — нақты 
психикалық ауруға тән 
психопатологиялық 
бузылыстар ауысуының 
реттілігі, оның негізінде 
жатқан патогенетикалық 
үрдістерді бейнелейді

~ стереотип течения болезни — в психиатрии — 
характерная для данной 
психической болезни 
последовательность сме
ны психопатологических 
расстройств, отражающая 
течение лежащих в её осно
ве патогенетических про
цессов

~ stereotype course of the disease — in psychiatry — 
characteristic of the mental 
illness of sequential change of 
psychopathological disorders, 
reflecting during its underly
ing pathogenetic processes

Стероидофобия — гормон- 
дармен емделуден 
жабысқақ қорқыныш

Стероидофобия — навязчи
вый страх лечения гормо
нами

Steroidophobia — obsessive 
fear of hormone treatment
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Стигматизация — қоғамда 
қалыптасқан ұятты, ығыс- 
тырушы, дискриминация- 
лаушы күй ретінде қабыл- 
дау стереотипіне байланы- 
сты психикалык ауру 
диагнозының негативті 
әлеуметтік салдары. 
Наукаста ұялу, кінәлілік, 
сенімсіздік сезімдерімен 
катар, ұятка калу коркы- 
нышын туындатады, дерт 
симптомдарын жасырып, 
осылайша сүйемелдеу, 
көмек көрсету көздерінен 
(терапялык, жанұялык, 
әлеуметтік) наукастың тыс 
калуына алып келеді

Стигматизация — негатив
ное социальное послед
ствие диагноза психиче
ской болезни, связанное со 
сложившимся в обществе 
стереотипом воспринимать 
ее как постыдную, оттор
гающую, дискриминиру
ющую. Порождает у забо
левшего наряду с чувством 
стыда, вины, неуверен
ности, страха оскорбления 
стремление скрыть свои 
симптомы, отгородить
ся и тем самым остаться 
в стороне от источников 
возможной поддержки (те
рапевтической, семейной, 
социальной)

Stigmatization — 1. the act or
process of developing or being 
identified as possessing one or 
more stigmata; 2. the act or 
process of negatively labeling 
or characterizing another;
3. а condition marked by pos
session of stigmata

Л  X
1 \

Стоп-кадр — галлюцино- 
гендер кабылдағаннан 
кейін кезеңмен пайда бола- 
тын галлюцинаторлы 
күйзелістер, қабылдау 
бұрмалануларының еріктен 
тыс кайталануы

Стоп-кадр — непроизволь
ное повторение галлюци
наторных переживаний, 
искажений восприятия, 
появляющееся периоди
чески после применения 
галлюциногенов

Freeze — involuntary repeti
tion of hallucinatory experi
ences, distortions of percep
tion, appearing periodically 
after use of hallucinogens

Су қорқынышы — су жұты- 
мын жасау кезінде, ол жө- 
нінде еске түскенде, суды 
көргенде жұтынулык 
тырысулардың пайда болу- 
ынан қорқыныш пайда бо
луы; сіреспе, құтыру, исте
рия кезінде бакыланады. 
Син.: гидрофобия

Водобоязнь — боязнь воз
никновения глотательных 
судорог при попытке сде
лать глоток воды, при упо
минании о ней, при виде 
воды; наблюдается при 
столбняке, бешенстве, ис
терии. Син.: гидрофобия

Hydrophobia — 1. ^national 
fear of water; 2. Poking, gag
ging, and fear on attempts to 
drink, a symptom of the para
lytic phase of rabies; 3. former 
term for rabies

Сюрсимуляция — психи- 
калык наукастың өзінде 
бар дертке тән емес белгі- 
лерді көрсетуі, мыс., ши- 
зофрениямен наукаста — 
псевдодеменция белгілері

Сюрсимуляция — вос
произведение психиче
ски больным признаков 
психической болезни, не 
свойственных его забо
леванию, напр. больным 
шизофренией — признаков 
псевдодеменции

Sursimulation — play mental
ly ill signs of mental illness, it 
is not peculiar to the disease, 
eg., schizophrenia — signs 
pseudodementia

Талассофобия — теңізден 
жабыскак коркыныш

Талассофобия — навязчи
вый страх моря

Thalassophobia is an intense 
and persistent fear of the sea. 
Thalassophobia is a clinical 
phobia generally classified 
under specific phobias, fear 
of a single specific panic 
trigger
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Танатофобия — өлімнен 
жабысқақ қорқыныш

Танатофобия — навязчивый 
страх смерти

Thanatophobia or death anx
iety is the morbid, abnormal 
or persistent fear of one’s own 
death or the process of his/ 
her dying

Тафофилия — жерлеу рәсі- 
міне қатысуға патология- 
лық әуестік

Тафофилия — патологиче
ское влечение присутство
вать на похоронах

Taphophilia — morbid attrac
tion to graves or cemeteries

Тафофобия — 1. жерлеу 
және жерлеу рәсімі затта- 
рынан жабысқақ сипаттағы 
қорқыныш; 2. тірі күйінде 
көміліп қалудан жабысқақ 
қорқыныш

Тафофобия — 1. навязчи
вый страх похорон и похо
ронных принадлежностей; 
2. навязчивый страх ока
заться погребённым заживо

Taphephobia — irrational fear 
of being buried alive

С
Тахилалия — айқын сөз- 
шеңдік немесе сөйлеу 
қарқынының күрт жылдам- 
дауы түріндегі сөйлеу 
бузылысы. Син.: тахифе- 
мия; тахифразия

Тахилалия — нарушение 
речи в форме выраженного 
многословия или резко 
ускоренного темпа речи. 
Син.: тахифемия; тахи- 
фразия

Tachylalia — excessive vol
ubility or rapidity of speech, 
as seen in mania and some 
other psychotic illnesses. 
SYN.: tachyphasia, tachy- 
phrasia

Теизм — шайды шектен тыс 
қолданумен сипатталытн 
кофеинизмнің бір түрі

Теизм — разновидность 
кофеинизма, характеризу
ющаяся злоупотреблением 
чаем

Theism — a kind caffeinism 
characterized by abuse of tea

Темперамент — адамның 
жігерлі ісінің және эмоцио- 
налды р-циялардың жеке- 
ленген ерекшеліктерінің 
жиынтығы

Темперамент — совокуп
ность индивидуальных осо
бенностей эмоциональных 
р-ций и волевой деятель
ности человека

Temperament — an inherent, 
constitutional predisposition 
to react to stimuli in a certain 
way. The term is often used 
synonymously with personali
ty (q.v.); cf. character

~ меланхолиялык темперамент — жабыркаулы көңіл- 
күй басымдылығымен және 
ерік қызметі көріністерінің 
әлсіздігімен сипатталатын 
темперамент (шешім 
қабылдаудағы қиындық, 
өзіне сенімсіздік)

~ темперамент меланхолический — т., характери
зующийся преобладанием 
подавленного настроения 
и слабостью волевых про
явлений (нерешитель
ностью, неуверенностью 
в себе)

~ the melancholic temperament — is traditionally as
sociated with the element of 
earth. People with this tem
perament may appear serious, 
introverted, cautious or even 
suspicious. They can become 
preoccupied with the tragedy 
and cruelty in the world and 
are susceptible to depression 
and moodiness. They may be 
focused and conscientious. 
They often prefer to do things 
themselves, both to meet their 
own standards and because 
they are not inherently so
ciable
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~ сангвиниктік темперамент — эмоционалды 
р-циялардың тірілігімен 
және жылдамдығымен, ерік 
кызметінің жылдам және 
мыктылығымен сипаттала- 
тын темперамент

~ темперамент сангвинический — т., характеризу
ющийся живостью и под
вижностью эмоциональных 
р-ций, быстротой и силой 
волевых проявлений

~ the sanguine temperament — is traditionally 
associated with air. People 
with this temperament 
tend to be lively, sociable, 
carefree, talkative, and 
pleasure-seeking. They may 
be warm-hearted and opti
mistic. They can make new 
friends easily, be imaginative 
and artistic, and often have 
many ideas.They can be 
flighty and changeable; thus 
sanguine personalities may 
struggle with following tasks 
all the way through and be 
chronically late or forgetful

~ флегматикалык темперамент — сырткы әсерлерге 
бағынуы киын эмоционал- 
ды реакциялардың әлсіз- 
дігімен және ерік кызме- 
тінің баяулығымен сипат- 
талатын тұракты көңіл-күй

~ темперамент флегматичный — т., характеризу
ющийся устойчивым на
строением, мало поддаю
щимся внешнему влиянию, 
вялостью эмоциональных 
р-ций и медлительностью 
в волевой деятельности

~ the phlegmatic temperament — is traditionally asso
ciated with water. People with 
this temperament may be 
inward and private, thought
ful, reasonable, calm, patient, 
caring, and tolerant. They 
tend to have a rich inner life, 
seek a quiet, peaceful atmo
sphere, and be content with 
themselves. They tend to be 
steadfast, consistent in their 
habits, and thus steady and 
faithful friends

~ холерикалык темперамент — жоғары козғыш- 
тыкпен, каркындылыкпен 
және эмоционалды р-ция- 
лар күштілігімен және 
күшті еріктік көріністермен 
сипатталатын темперамент

~ темперамент холерический — т., характеризую
щийся повышенной возбу
димостью, порывистостью 
и силой эмоциональных 
р-ций и бурными волевы
ми проявлениями

~ the choleric temperament — 
is traditionally associated 
with fire. People with this 
temperament tend to be ego
centric and extroverted. They 
may be excitable, impulsive, 
and restless, with reserves of 
aggression, energy, and/or 
passion, and try to instill that 
in others

Тениофобия — жалпак гель- 
минттерді жұктырып алу- 
дан корку; нозофобияның 
бір түрі

Тениофобия — боязнь за
ражения ленточными гель
минтами; разновидность 
нозофобии

Taeniophobia — obsolete the 
morbid fear of becoming in
fested with tapeworms

Термофобия — наыстык 
ауа-райынан және жылы 
мекемелерден жабыскак 
коркыныш

Термофобия — навязчивый 
страх жары и тёплых по
мещений

Thermophobia — is intoler
ance for high temperatures 
by either inorganic materials 
or organisms. The term has 
a number of specific usages
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Тимопатия — эмоционалды 
сфера аномалиясының 
басымдылығымен жүретін 
психопатиялардың жалпы 
атауы (мыс., дистимиялық, 
реактивті-лабильді, цикло- 
тимиялық психопатия)

Тимопатия — общее назва
ние психопатий с преоб
ладанием аномалий в эмо
циональной сфере (напр., 
дистимическая, реактивно
лабильная, циклотимиче
ская психопатии)

Timopatia — the general 
name of psychopathy with 
a predominance of abnormal
ities in the emotional sphere 
(eg., dysthymic, reactive-vol
atile, cyclothymic psychop
athy)

Токофобия — босанудан 
жабысқақ сипаттағы қор- 
қыныш

Токофобия — навязчивый 
страх родов

Tocophobia — an abnormal 
fear of childbirth

Токсикомания — кейбір зат- 
тарды үнемі қабылдауға 
әуестікпен және оған бай- 
ланысты созылмалы инток
сикация дамуымен жүретін 
аурулардың жалпы атауы

Токсикомания — общее 
название болезней, про
являющихся влечением 
к постоянному приёму не
которых в-в и развитием 
в связи с этим хронической 
интоксикации

Substance — abuse, also 
known as drug abuse, is a pat
terned use of a substance (drug) 
in which the user consumes the 
substance in amounts or with 
methods which are harmful to 
themselves or others. The exact 
cause of substance abuse is im
possible to know because there 
is not just one direct cause

Толымсыздык комплексі —
шын мәнінде бар немесе 
жалған физ. немесе психи- 
калық жеткіліксіздіктерге 
байланысты дамыған то- 
лым сыздық, жігерсіздік 
сезімі

Комплекс неполноценно
сти — чувство собственной 
неполноценности, несо
стоятельности, обусловлен
ное действительными или 
мнимыми физ. или психи
ческими недостатками

Inferiority complex — un
conscious feelings of inade
quacy, producing timidity or, 
as a compensation, exaggerated 
aggressiveness and expression 
of superiority; based on Alfred 
Adler’ concept that everyone is 
born with a feeling of inferiori
ty stemming from real or imag
ined physical or psychological 
deficiency, with the manner in 
which the inferiority is handled 
determining behavior

Топалгия — жүйке жүйесі- 
нің органикалық зақым- 
дануының ешқандай белгі- 
лерінсіз тері жабындысы- 
ның нақты шектелген 
аймағындағы ауру сезімі; 
жиі истерияда бақыланады

Топалгия — боль в строго 
ограниченном участке 
кожи, не сопровождающа
яся какими-либо признака
ми органического пораже
ния нервной системы; на
блюдают чаще при истерии

Topalgia — pain in a localized 
site

Топофобия —кандай-да бір 
нақты жерден немесе меке- 
меден жабысқақ сипаттағы 
қорқыныш

Топофобия — навязчивый 
страх определённого места 
или помещения

Topophobia — Obsolete A 
neurotic fear of being in 
a particular place or area

Трансвестизм — қарсы жы- 
ныс өкілінің киімін киген- 
де жыныстық қозу мен 
қанағат сезіміне жететін 
жыныстық бурмалану. 
Син.: травестизм; эонизм

Трансвестизм — половое из
вращение, при котором по
ловое возбуждение и удов
летворение достигаются 
при переодевании в одежду 
противоположного пола. 
Син.: травестизм; эонизм

Transvestism or transvesti- 
tism — the desire to dress in 
the clothes of and be accepted 
as a member of the opposite
sex
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Транссексуал — өзін карсы 
жыныс өкіліне теңейтін, 
сырткы жыныстык мүше- 
лері және екіншілік 
жыныстык белгілері бар 
адам

Транссексуал — лицо с на
ружными половыми орга
нами и вторичными поло
выми признаками, принад
лежащими одному полу, но 
идентифицирующее себя 
к противоположному полу

Transsexual — 1. аn individ
ual who has an overwhelming 
desire to be of the opposite 
sex; 2. аn individual who has 
had his or her external sex 
changed by surgery

Трансференция — ауру 
симптомдарының дененің 
бір бөлігінен екінші бөлі- 
гіне ауысуы (мыс., ауру 
сезімінің); әдетте конвер- 
сионды истерия кезінде 
бакыланады

Трансференция — переход 
симптомов заболевания 
(напр., боли) из одной 
части тела в др.; обычно 
встречается при конверси
онной истерии

Transference is a phenome
non characterized by uncon
scious redirection of feelings 
from one person to another. 
One definition of transference 
is «the inappropriate repeti
tion in the present of a rela
tionship that was important in 
a person’s childhood

Триолизм — жыныстык 
актқа үшінші тұлға қаты- 
суымен жүргізілгенде ғана 
жыныстык канағат сезімі 
болатын жыныстык 
бұрмалану

Триолизм — половое из
вращение, при котором 
половое удовлетворение 
достигается лишь в том 
случае, если половой акт 
выполняется в присутствии 
третьего лица

Threesome — in human sex
uality, a threesome is sexual 
activity that involves three 
people at the same time. 
Threesome can also refer to 
a love triangle, a three-way 
romantic relationship

Трихофагия — шаш немесе 
түк жеуге патологиялык 
әуестік

Трихофагия — патологиче
ское стремление к поеда
нию волос или шерсти

Trichophagia is the compul
sive eating of hair associated 
with trichotillomania (hair 
pulling). In trichophagia, 
people with trichotillomania 
also ingest the hair that they 
pull; in extreme (and rare) 
cases this can lead to a hair 
ball (trichobezoar)

Тұлға деградациясы — бар
лык қабілеттерінің кедей- 
ленуімен (сезім, ой түйіні, 
касиеттер, белсенділік 
және т.б.) тұлғаның өзіне 
тән касиеттерін жоғалтуы

Деградация личности —
утрата личностью прису
щих ей св-в с обеднением 
всех её способностей 
(чувств, суждений, дарова
ний, активности и др.)

Degradation of the individu
al — the loss of personality 
inherent in Saint-depletion 
with all its abilities (feelings, 
opinions, talents, activity, 
etc.)

Түйсіктердщ бұрмалануы —
адамның сезікті кажеттілік- 
терінің калыптан ауыткы- 
ған бағыты, оларды кана- 
ғаттандыруда ерекше 
тәсілдер колданылады

Извращение инстинктов —
противоестественная, от
клоняющаяся от нормы 
направленность инстин
ктивных потребностей че
ловека, сопровождающаяся 
необычными способами их 
удовлетворения

Perversion deviation — from 
the normal path, whether it 
be in the area of one’s intel
lect, emotions, actions, or 
reactions

~ уйкының бурмалануы — 
ұйкы мен сергектік 
жағдайының қалыпты

~ извращение сна — измене
ние нормального ритма сна 
и бодрствования:

~ perversion of sleep — to 
change the normal rhythm of 
sleep and wakefulness:
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ритмінің өзгерісі: түнгі 
уйқының болмауы және 
күндізгі уақытта уйқышыл 
күйдің бақылануы

отсутствие ночного сна 
и преобладание дремотного 
состояния в дневное время

the lack of a night’s sleep and 
the prevalence of drowsiness 
during the day

Түсіп калу симптомы —
1. негативті психикалық
с. жалпы атауы, психикалық 
қызметтің турақты кедей- 
ленуі және қарапайым- 
далуымен көрініс береді 
(қызығушылықтарды жо- 
ғалту және таным, ойлау 
қызметінің бурынғы форма- 
сын жоғалту, эмоционалды 
кедейлену, ес әлсіреуі);
2. жүйке жүйесі жолдары 
мен орталықтарының за- 
қымдануы нәтижесінде пай- 
да болатын с. жалпы атауы

Симптом выпадения —
1. общее название негатив
ных психических с., отра
жающих стойкое оскудение 
и упрощение психической 
деятельности (утрата ин
тересов и прежних форм 
познавательной, мысли
тельной деятельности, эмо
циональное обеднение, ос
лабление памяти); 2. общее 
название с., возникающих 
в результате поражения 
путей или центров нервной 
системы

Symptom loss — 1. TOmmon 
name negative mental symp
toms, reflecting the persistent 
impoverishment and easier 
mental activity (loss of in
terest and the first forms of 
cognitive, thinking activity, 
emotionally depleted, memo
ry loss); 2. the common name 
of symptoms arising after de
feat tract or the center of the 
nervous system

Тырысулык терапия —
сәйкес дәрі заттыы енгізу 
немесе электр тоғымен бас 
миының белгілі бір айма- 
ғын тітіркендіру жолымен 
тырысулық устамалар 
шақыруға негізделген 
психикалық науқастарға 
қолданылатын терапия

Терапия судорожная —
т. психически больных, 
основанная на вызывании 
у них судорожных при
падков путём введения 
соответствующего ЛС или 
раздражения определённо
го участка головного мозга 
электрическим током

Convulsive therapy — therapy 
of mental patients, based on 
calling they way seizures in
troducing appropriate drugs 
or irritation certain areas 
brain electric shock

Унлюст — көңіл-күйдің 
себепсіз жабыркауы және 
тітіркенгіштік, ешқандай 
ниеттің болмауымен және 
айналадағыларға көңілі 
толмаумен көрінеді; көп- 
теген психикалық ауру- 
лардың ерте сатысында 
бақыланады

Унлюст — беспричинная 
подавленность настрое
ния и раздражительность, 
сопровождающиеся от
сутствием желаний и не
приязненным отношением 
к окружающему; наблюда
ют в раннем периоде мно
гих психических болезней

Unlyust — causeless depressed 
mood and irritability, ac
companied by a lack of desire 
and the rejection of others; 
observed in the early period of 
many mental illnesses

Уранизм — ер адамдағы 
әйелдерге деген сексуалды 
әуестік мүмкіндігін толық- 
тай жоққа шығаратын го
мосексуализм формасы

Уранизм — форма гомо
сексуализма у мужчины, 
полностью исключающая 
возможность сексуального 
влечения к женщинам

Uranian — form of homo
sexuality in men, which 
completely eliminates the 
possibility of sexual attraction 
to women

Уранофобия — аспанға 
қараудан жабысқақ 
сипаттағы қорқыныш

Уранофобия — навязчивый 
страх смотреть на небо

Uranophobia — obsessive fear 
of looking at the sky

¥йкымен емдеу — узақ 
үздіксіз немесе үзілісті 
уйқы шақыратын 
уйықтататын заттармен 
психикалық науқастар те
рапия. Син.: уйқы т.

Терапия сном — т. психиче
ски больных снотворными 
ср-вами, вызывающими 
длительный непрерывный 
или прерывистый сон. 
Син.: т. сонная

Sleep therapy — therapy of 
mentally ill hypnotics, cause 
long-term continuous or in
termittent sleep
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Үрейлі-параноидты син
дром — ажитация және аб- 
дыраумен, катынас немесе 
соңына түсу сандырағымен, 
вербалды иллюзиялар және 
галлюцинациялармен бірге 
жүретін үрей аффекті; ши
зофрения және органи- 
калык психоздар кезінде 
кездеседі

Синдром тревожно-па
раноидный — сочетание 
аффекта тревоги, сопро
вождаемого ажитацией 
и растерянностью, с бре
дом отношения или пре
следования, вербальными 
иллюзиями и галлюцина
циями; наблюдается при 
шизофрении и органиче
ских психозах

Anxious and paranoid Syn
drome — a combination affect 
alarm, accompanied by agita
tion and confusion, with brad 
relations or harassment, ver
bal delusions and hallucina
tions; Seen in schizophrenia 
and organic psychoses

Фантазия — түс пен қиял- 
дарға кандай-да бір дең- 
гейде сәйкес келетін және 
шындыкпен шектелмейтін 
бейне

Фантазия — образ, в опре
делённой мере соответ
ствующий сновидениям 
и грёзам и не ограничиваю
щийся реальностью

Imagination — the formation 
of mental images of things, 
persons, or situations that are 
wholly or partially different 
from those previously known 
or experienced

Хейлофагия — еріндерді 
үнемі тістеумен көрінетін 
жабысқақ кимыл

Хейлофагия — навязчивое 
действие в форме постоян
ного прикусывания губ

Heylofagia — compulsive 
action in the form of constant 
biting of lips

Хореофразия — мағынасыз 
фразаларды үздіксіз 
қайталау

Хореофразия — непрерыв
ное повторение бессмыс
ленных фраз

Horeofrazia — continuous 
repetition of meaningless 
phrases

Циклоидия — 1. көтеріңкі 
және жабыркаулы көңіл- 
күй және белсенділік 
фазаларының кезекте- 
суімен жүретін психопатия 
дәрежесіне жететін тұлға 
аномалиясы; 2. Кречмер 
бойынша — мінездің 
циклотимиялык варианты 
мен маниакалды-депрес- 
сивті психоз арасындағы 
аралык саты

Циклоидия — 1. аномалия 
личности, достигающая 
степени психопатии с чере
дованием фаз приподнято
го и подавленного настро
ения и активности; 2. по 
Кречмеру — промежуточ
ная ступень между цикло
тимическими вариантами 
характера и маниакально
депрессивным психозом

Cycloid — characterized by 
alternating moods of elation 
and depression. The terms 
cycloid, cyclothymic, and 
manic-depressive overlap in 
meaning, although cycloid 
would generally be used for 
the least severe, and man
ic-depressive for the most 
severe conditions

Циклосомия — ішкі мүше- 
лердің қандай-да бір ауру- 
ларын имитирлеуші бұзы- 
лыстардың басымдылығы- 
мен жүретін циклотимия 
немесе маниакалды- 
депрессивті психоздың 
депрессивті фазаларының 
кезеңмен пайда болуы

Циклосомия — периоди
ческое возникновение 
депрессивных фаз цикло
тимии или маниакально
депрессивного психоза 
с преобладанием рас
стройств, имитирующих 
какие-либо болезни вну
тренних органов

Cyclosomia — the periodic 
occurrence of depressive 
phases of cyclothymia or 
manic-depressive psychosis, 
with a predominance of dis
orders that mimic any disease 
of the internal organs

Шизофазия — граммати- 
калык кұрылым дұрысты- 
ғының сакталуы кезінде 
сөздер мен сөйлемдер ара- 
сындағы мағыналык

Шизофазия — расстрой
ство речи в виде отсутствия 
смысловой связи между 
словами и предложениями 
при правильности их

Schizophasia — speech 
marked by looseness of asso
ciations and flights of ideas
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байланыстың болмауымен 
көрінетін сөз бузылысы. 
Син.: инкогеренция; «сөз 
қиқымдары»

грамматического строя. 
Син.: инкогеренция; 
«окрошка словесная»

Шизофрения — үздіксіз не- 
месе устама тәрізді ағым- 
мен жүретін, тулға өзгері- 
сімен (белсенділіктің 
төмендеуі, эмоционалды 
кедейлену, аутизм, психи- 
калық үрдістер бірлігін 
жоғалту, ойлау бузылысы) 
және әрқилы продуктивті 
симптомдармен көрініс 
беретін (сандырақ, галлю- 
цинациялар, аффективті 
бузылыстар, кататония 
және т.б.) эндогенді пси
хоздар тобы. Син.: Блейлер 
ауруы; дискордантты пси
хоз

Шизофрения — группа 
эндогенных психозов 
с непрерывным или при
ступообразным течением, 
проявляющаяся изменени
ями личности (снижение 
активности, эмоциональ
ное оскудение, аутизм, 
утрата единства психиче
ских процессов, нарушение 
мышления) и разл. про
дуктивными симптомами 
(бред, галлюцинации, 
аффективные расстрой
ства, кататония и др.). Син.: 
болезнь Блейлера; психоз 
дискордантный

Schizophrenia — a thought 
disorder affecting about 
0.4—1.2% of the population, 
marked by delusions, hallu
cinations, and disorganized 
speech and behavior (the 
“positive” symptoms) and by 
flat affect, social withdraw
al, and absence of volition 
(the “negative” symptoms). 
Schizophrenia involves 
dysfunction in one or more 
areas such as interpersonal 
relations, work or education, 
or self-care. Associated — 
features include inappropriate 
affect, anhedonia, dysphoric 
mood, abnormal psychomo
tor activity, cognitive dys
function, confusion, lack of 
insight, and depersonalization

Шизофрения тәрізді синд
ром — өзге психоздар кезін- 
де пайда болатын, шизоф
рения көріністеріне уқсас 
көріністермен жүретін 
психопато логиялық синд- 
ромдардың жалпы атауы

Синдром шизофренопо- 
добный — общее название 
психопатологических с., 
сходных с проявлениями 
шизофрении, но возника
ющих при др. психозах

Syndrome of schizophre
nia — a common name psy- 
chopathological Syndromes 
similar to the symptoms of 
schizophrenia, but there is at 
other psychoses

Эйдетизм — сезім мүшеле- 
ріне әсер етуі тоқтатыл- 
ғаннан кейін заттың анық 
бейнесінің сақталып қалуы

Эйдетизм — сохранение яр
кого образа предмета после 
прекращения его воздей
ствия на органы чувств

Eidetic — rel. to or having the 
ability of total visual recall of 
anything previously seen

Эйкноя — кенет көз ашылу, 
шындыққа жанасу сезімі- 
нің психиатриялық фено- 
мені

Эйкноя — психиатрический 
феномен ощущения мисти
ческого озарения, внезап
ного прозрения, прикосно
вения к истине

Eyknoya — psychiatric phe
nomenon of feeling mystical 
enlightenment, a sudden in
sight, touching the truth

Электротырысулык тера
пия — электр тоғымен бас 
миының белгілі бір айма- 
ғын тітіркендіру жолымен 
тырысулық устамалар 
шақыруға негізделген 
психикалық науқастарға 
қолданылатын терапия. 
Син.: электроконвульсив- 
ті т.; электрошок

Терапия электросудо
рожная — т. психически 
больных, основанная на 
вызывании у них судорож
ных припадков путём раз
дражения определённого 
участка головного мозга 
электрическим током. 
Син.: т. электроконвуль- 
сивная; электрошок

Electroconvulsive therapy —
therapy of mental patients, 
based on calling they way sei
zures irritation certain areas 
brain electric shock
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Эмоциялық сөну синдро
мы — профессионалды 
кыз меттегі эмоционалды 
күйзелістердің айқын де- 
формациясы, эмоционалды 
кернелістің әдеттелген 
жағдайында үнемі болуға 
байланысты дамиды (мыс., 
дәрігер реаниматолог, хи
рург, психиатр кызметі, 
құтқарушылар, әскерилер 
кызметі)

Синдром выгорания эмоцио
нального — выраженная де
формация эмоциональных 
переживаний в професси
ональной деятельности, 
связанной с постоянным 
пребыванием в привычных 
условиях эмоционального 
напряжения (напр., работа 
врача-реаниматолога, хи
рурга, психиатра, деятель
ность спасателей, военно
служащих)

Burnout emotional — se
vere deformation emotional 
experience in professional 
activities related to permanent 
residence in the usual condi
tions of emotional stress (job 
doctor critical care medicine, 
surgery, psychiatry, activities 
rescuers, military)

Эмоциялық стресс — эмо- 
циялык козу және шектен 
тыс кернеліс нәтижесінде 
дамитын стресс

Стресс эмоциональный — с.,
развившийся в результате 
эмоционального возбужде
ния и перенапряжения

Stress emotional — 1. Any
physical, physiological, or 
psychological force that 
disturbs equilibrium 2. The 
consequences of forces that 
disturb equilibrium. 3. Force 
applied per unit area

Эпилепсиялық ступор — са-
лыстырмалы түрде кысқа 
мерзімді, бірнеше сағаттан 
бірнеше күндерге дейін со- 
зылатын, эпилепсия кезін- 
де пайда болатын, артынан 
амнезияланатын ступор

Ступор эпилептический —
относительно кратковре
менный с., продолжаю
щийся от нескольких часов 
до нескольких дней, воз
никающий при эпилепсии, 
сопровождающийся после
дующей амнезией

Epileptic stupor — stupor 
following an epileptic convul
sion; called also postconvul- 
sive s.

Эпилептоидты мастану —
жабырқау-ызалы көңіл- 
күймен және қимыл коор- 
динациясының сакталуы 
кезінде кимылдык козу 
ұстамаларымен көрінетін 
алкогольді м.

Опьянение эпилептоид-
ное — алкогольное о., 
сопровождающееся по
давленно-злобным на
строением и приступами 
двигательного возбуждения 
с сохранением координа
ции движений

Intoxication epileptoidnye —
alcoholic intoxication, ac
companied by suppression, 
evil moods and bouts of mo
tor excitation with retention 
coordination of movements

Яктация — төсек жағдайын- 
дағы наукастағы біртекті, 
ретсіз кимылдык козу; 
аменция немесе ауыр ағым- 
ды делирий симптомы

Яктация — однообразное, 
некоординированное, бес
порядочное двигательное 
возбуждение у больного, 
лежащего в постели; сим
птом аменции или тяжело 
протекающего делирия

Yaktacia — monotonous, 
uncoordinated, erratic motor 
stimulation in a patient lying 
in bed; amentia symptom or 
heavy flowing delirium
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Окулықта психиатрияның басты мәселелері қарастырылған. 
Жалпы психопатология бөлімінде әр түрлі психикалық 
бұзылыстар кезінде бақыланатын симптомдар мен син- 
дромдар суреттелген. Жеке психиатрия бөлімінде негізгі 
психикалық аурулар, олардың этиологиясы және патогенезі, 
клиникалық көрінісі, диагноз және дифференциалды диагно
стика сипатталған. Науқастарды әлеуметтік-кәсіби оңалту, 
психогигиена және психопрофилактика мәселелеріне ерекше 
зейін қойылған. Психиатриялық ауру тарихын жазу әдістемесі 
жө н і н дег і студе н ттерд і ң п си х и атр и я л ы к ста ц и о н а рд ағ ы жұ м ы с ы 
және науқастың психикалық күйін зерттеу бөлімінің болуы 
оқулықтың жаңалыгы болып табылады. Жалпы медициналық 
тәжірибеде жиі кездесетін әртүрлі психикалық бүзылыстар 
кезіндегі шүгыл көмек корсету бөлімі де енгізілген. Жаңа 
талаптарға сәйкес Қазақстан Республикасының «Қазақстан 
республикасының Халық денсаулыгы және денсаулық сақтау 
жүйесі туралы кодексі» келтіріліп, жауап эталондарымен әр 
түрлі клиникалық ситуациялар және есептер формасында 
тестілік тапсырмалар енгізілген. Бүл студенттердің психиа- 
трияны оқу үдерісінде өз білім деңгейін тексеруде қолдануга 
мүмкіндік береді.

Психиатриялық терминдердің толық глоссарилері қазақ, 
орыс және агылшын тілінде бірінші рет үсынылды.


