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МОТИВАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
. Психологічні аспекти діяльності сімейного лікаря є 
важливим питанням сьогодення. В останні десятиріччя 
кількість людей, що лікуються у сімейних лікарів значно 
збільшилась. 
Сімейні лікарі та терапевти, зустрічаються з різними типами 
людської особистості. Це обумовлює необхідність 
подальшого удосконалення знань щодо психологічних 
аспектів діяльності. 

 

 

Навчальні цілі: 

Удосконалювати знання і практичні навики лікарів  у питаннях 
психологічних аспектів діяльності сімейного лікаря. 

 

Інтерни повинні знати: 

-особливості діяльності сімейного лікаря; 
-типи особистостей в діяльності сімейного лікаря; 
-основні заходи щодо поліпшення його діяльності;  
 

 

 

ХРОНОКАРТА 

1 .Актуальність теми -5 хв. 
 

2.Контроль базисних знань  -25 хв. 
 
 3.Обговорення психологічних аспектів 
діяльності сімейного лікаря . -40 хв. 
 
4.Підведення підсумків заняття -20 хв. 
 



МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ 
 
 учбова кімната 
 

ОСНОВНІ ТЕЗИ ЗАНЯТТЯ 

 

Кожний пацієнт унікальний і потребує 

індивідуального підходу. Лікувати не хворобу, а 

людину, – завдання, єдиного рішення для якого 

сьогодні не існує. Необхідно вибрати метод терапії, в 

якому оптимально поєднуються комплексний підхід і 

персоналізація лікувального процесу. Сьогодні вся 

медична діяльність регламентується законодавчими 

документами – медичними протоколами, 

затвердженими схемами лікування, керівництвами з 

лікування різної патології, в рамках яких доводиться 

працювати сучасному лікарю. Але кожний лікар у 

своїй практиці використовує різні методи лікування, 

окремі методики діагностики і різні лікарські засоби, 

позаяк для лікаря завжди залишається відкритим 

питання про збереження здоров’я людини. Тому він 

прагне до пошуку нових підходів у лікуванні, які 



забезпечили б комплексну та всебічну дію на організм 

і цілеспрямовано впливали б на всі патологічні стани . 

Правильне та адекватне розуміння сімейним лікарем 

патогенеза різних захворювань має велике значення 

при складанні схем лікування, оскільки це дозволяє 

безпосередньо впливати на механізм розвитку 

захворювання, що важливо не тільки для досягнення 

максимально можливого терапевтичного ефекту, але і 

для профілактики асоційованих патологічних станів. У 

кожному конкретному випадку при захворюваннях 

різних органів та систем використовують різноманітні 

види психотерапевтичної дії. 

 

1. Деонтологічні засади медичної діяльності 

Оскільки ми розглядаємо деонтологічні аспекти 

роботи фахівця нового типу – лікаря загальної 

практики (сімейного лікаря), який у своїй фаховій 

діяльності поєднує знання та уміння як лікаря, так 

і психолога, - слід пам'ятати про практичну 

сутність медицини - її зв'язок зі здоров'ям 



людини, долею та життям, тобто основними 

факторами її життя. Крім того, питання медичної 

етики і деонтології також мають важливе 

практичне значення. З позиції системного підходу 

визначається тісна взаємозалежність різних 

факторів, що впливають на походження, перебіг і 

результат хвороби, де одне із центральних місць 

належить психосоціальним факторам, які 

необхідно враховувати, особливо, у практиці 

сімейного лікаря. Етика - наука, що визначає 

моральні цінності особистості, її вчинків та 

схильностей, тобто допомагає розмежовувати 

поняття добра і зла, совісті і честі, справедливості 

та сенсу життя. Етика та моральність визначають 

систему норм моралі поведінки в суспільстві. 

Етика медичного працівника - це частина 

загальної етики, яка визначає моральні засади 

поведінки медичного працівника у сфері його 

діяльності. Медична етика включає в себе 

сукупність норм поведінки та моралі, створює 



підґрунтя для почуття обов'язку та честі, 

моральних переваг медичного працівника. 

Ще у древньокитайській книзі Хуан Ней-цзиня 

"Про природу та життя" вперше описані 

моральні засади медика, основними з яких 

автор вважає: "Вмій тримати серце в грудях" та 

"Медицина не може врятувати від смерті, але 

може продовжити життя та зміцнити своїми 

порадами". А Гіппократ про основні моральні 

засади лікаря говорив: "Нехай він буде за 

вдачею прекрасним та добрим, значним та 

людинолюбним". Передусім слід зазначити, що 

у моралі як цілісному структурному утворенні 

виділяються такі три основні елементи: 

моральна свідомість, моральна діяльність і 

моральні взаємини. Звісно, ця схема має свої 

обмеження, в чомусь виявляється однобічною. 

Проте безперечно позитивною її якістю є логічна 

чіткість і водночас відповідність реальній 

структурі та ієрархії проблем і категорій сучасної 



етики. Незважаючи на визначення моралі, її 

жодним чином не можна уявити без відповідної 

моральної свідомості. По-перше, жоден 

людський вчинок, жоден акт комунікації між 

людьми просто неможливо морально виміряти, 

якщо не передбачається, що людина здатна 

усвідомлювати їх внутрішню проблематику, 

порівнювати їх із власними уявленнями про 

добро і зло, належне і справедливе, з власним 

сумлінням. Поза свідомістю, отже, моралі не 

існує - не тільки в тому розумінні, що без неї 

було б неможливе саме виконання певних 

вчинків та дій, а й у тому, що нарівні з останніми, 

усвідомлення входить до складу самого 

феномена моралі. По-друге, мораль як така - це 

в кожному випадку характеристика певних 

людських вчинків, поведінки, людської 

активності загалом. Там, де цього немає, - 

просто немає й потреби говорити про мораль. І 

потретє, мораль, безперечно, виникає й існує 



лише в контексті тих чи інших людських 

стосунків. Це можуть бути не тільки взаємини 

між людьми, а й ставлення людини до природи, 

культури та її цінностей тощо. У кожному разі, 

йдеться про взаємини, коли людина саме 

відноситься, відносить себе до чогось як 

принаймні рівного собі. Поза відносинами немає 

моралі. Усі виокремлені три основні компоненти 

моралі тісно пов'язані між собою, породжують 

цілу систему прямих і зворотних зв'язків. 

Медична деонтологія - сукупність етичних 

принципів і правил поведінки медичного 

працівника під час виконання професійних 

обов'язків, тобто надання хворій людині 

максимального обсягу фахової допомоги, а 

також передбачає виключення ймовірності 

завдання їй шкоди та сприяє підвищенню 

ефективності лікування пацієнта і запобігання 

виникненню ускладнень, хронізації процесу та 

приєднанню супутніх захворювань.  



 

Загалом сутності поняття медичної психології 

найкраще відповідає латинська приказка "Salus 

aegroti suprema lex" (Добро хворого - найвищий 

закон). Розкриття питання прояву соціальних 

норм у професійній етиці лікаря повинно 

виходити із засновку, що лікар як представник 

певної спільноти не може бути вільним від 

знання, усвідомлення та поділяння (принаймні 

часткового) типу моралі, яка превалює у 

суспільстві, до якого він належить. Гостро 

постаючи перед окремими соціумами та перед 

людством загалом, етична проблема все ж за 

своєю суттю лишається передусім проблемою 

конкретної людської особистості, вибір якої 

становить основу морального самовизначення 

суспільства. Хоч би як спотворювалась роль 

моральності в суспільстві, істинна мораль 

насправді ніколи не стає засобом пригнічення 

або приниження особистості. Саме мораль 



формує основи людської гідності, тож і не може 

узалежнювати людину, позбавляти її 

притаманної їй свободи, яка саме на цій моралі 

й ґрунтується. Звичайно, крім свободи, мораль 

знає і необхідність. Ця суперечність, яка позірно 

може здаватися суперечністю спрямованості 

діяльності - вибору (у вузько ситуативному 

значенні), насправді є внутрішньо особистісною 

суперечністю. Відтак, розв'язання моральних 

дилем залежить у першу чергу від особистісних 

якостей людини. Етична проблематика містить у 

своїй основі психологічні виміри. Сфера 

моральності - це не тільки проблеми обов'язку, 

свободи, відповідальності, це також глибокий і 

неповторний світ суб'єктивних переживань, 

ідеалів та прагнень, невичерпної діалектики 

людської душі. Це одвічні питання добра і зла, 

сенсу життя і ставлення до смерті, честі та 

гідності людини, сорому і совісті, любові й 

співчуття. До цієї сфери належить цілий 



комплекс проблем людської діяльності й 

міжособистісних стосунків.  

Важливим аспектом етичного становлення 

людини є розвиток моральних якостей 

особистості - доброти, чесності, справедливості 

тощо. Засвоєння змісту моральних принципів, 

норм і вимог - це напрямок, до якого має 

звертатися лікарська діяльність. Розглядаючи 

моральні конфлікти і шляхи їх подолання у 

процесі групової психологічної діяльності, варто 

мати на увазі, що у конфліктології ці питання 

загалом не порушені. У процесі групових форм 

роботи лікар зобов'язаний суворо 

дотримуватися принципу добровільної участі 

клієнтів (пацієнтів) у заходах. Під час роботи з 

дітьми, пацієнтами допускаються відхилення від 

принципу добровільності, але в межах 

законодавчих норм. Обов'язком лікаря є 

намагання налагодити з пацієнтом 

співробітництво, обов'язково опосередковуючи 



інтереси усіх учасників групової роботи. Лікар у 

доступній формі повідомляє обстежуваним про 

власні висновки. При цьому він зобов'язаний 

обачливо і обережно висловлюватися щодо 

виявленої патології пацієнта. Лікар обов'язково 

попереджає про тих, хто і для чого може 

використати ці дані; він не може приховувати від 

людини, які офіційні рішення можуть бути 

винесені на підставі медико-психологічного 

висновку. Лікар уповноважений особисто 

запобігати некоректному і неетичному 

використанню результатів досліджень і повинен 

виконувати цей обов'язок незалежно від 

посадової субординації. Розвиток здібностей та 

прояви схильностей лікаря у професійному 

становленні вимагають постійного поповнення 

знань про нові наукові досягнення в галузі його 

діяльності, для розв'язання тільки тих завдань, 

які належать до сфери його компетенції. У разі 

непосильності завдання, лікар передає пацієнта 



іншому фахівцеві (більш досвідченому, 

компетентному або такому, який працює у 

напрямку, більш прийнятному для конкретного 

пацієнта).  

 

2. Етико-моральні чинники професійного й 

особистісного становлення лікаря Особистісне 

зростання лікарів виступає важливою 

передумовою професійного становлення 

особистості, що, ґрунтуючись на психологічній та 

особистісній зрілості фахівців, зумовлює 

виникнення такої необхідної складової 

особистості фахівця, як професійна ідентифікація, 

що є невід'ємним компонентом професійної 

самосвідомості особистості, основними 

характеристиками якої є прийняття провідних 

професійних ролей, цінностей та норм, 

сформовані мотиваційні структури, що 

спонукають особистість до ефективної практичної 

діяльності. Несформована професійна 



ідентифікація навіть при високому рівні 

теоретичних знань та відпрацьованих практичних 

умінь не дає змоги фахівцеві впевнено почувати 

себе у процесі виконання професійних обов'язків, 

актуалізує механізми психологічного захисту, а 

отже, й перешкоджає ефективній професійній 

самореалізації. Прояви соціальних норм у 

професійній етиці лікаря ґрунтуються на тому, що 

він несе особисту відповідальність за свою 

роботу. Лікарі зобов'язані всіляко запобігати і не 

допускати антигуманних наслідків у своїй 

професійній діяльності. Вони повинні 

утримуватись від будь-яких дій чи заяв, що 

загрожують недоторканності особи; не мають 

права використовувати свої знання і становище з 

метою приниження людської гідності, 

пригнічення особистості або маніпулювання нею; 

несуть відповідальність за дотримання 

пріоритету інтересів людини. Зі зростанням 

науково-технічного і виробничого потенціалу 



людства, підвищенням здатності впливати на 

стан навколишнього буття і на кардинальні умови 

свого існування, дедалі важливішою стає 

моральна спрямованість конкретних дій. Щодалі 

більшого значення набувають цінності, яким 

людина підпорядковує свою діяльність. Якщо 

раніше у людській культурі домінували релігійно-

конфесійні, пізнавальні, естетичні, утилітарно-

практичні цінності тощо, то нині настає час, коли 

визначальними для людини і людства повинні 

стати цінності етичні - саме від них залежатиме 

спрямованість суспільного, культурного і суто 

людського розвитку. Рефлексія та 

саморегулювання особистісних і професійних 

якостей лікаря скерована на успішність 

професійної адаптації, кінцевою метою якої є 

професійна ідентифікація фахівця. Професійна 

адаптація передбачає насамперед вироблення та 

вдосконалення професійно значущих 

особистісних якостей, стереотипів, поведінки; 



засвоєння основних професійних ролей, форм 

спілкування, необхідних для успішного 

виконання майбутньої професійної діяльності; 

формування професійної рефлексії та 

професійної самосвідомості лікарів. Розкриття 

професійної культури лікаря має 

опосередковувати розуміння культури як 

історичного явища - сукупності матеріальних і 

духовних цінностей, створених і створюваних 

людством, а також сукупності усіх видів 

перетворювальної діяльності, за допомогою якої 

формуються ці цінності. Розвиток культури 

залежить від змін соціально-економічних 

формацій і характеризується рівнем оволодіння 

людством силами природи, а також рівнем 

розвитку кожної окремої людини і людства 

загалом. Разом з тим культура має певну 

самостійність щодо змін своєї матеріальної 

основи. Така самостійність виявляється у 

спадкоємності та взаємодії культур різних 



народів. Термін "культура" означає не тільки 

сукупність людських досягнень у підкоренні 

природи, у розвитку техніки, науки, освіти, 

моральних устоїв, а й досягнутий рівень культури, 

ступінь досконалості в оволодінні будь-якою 

галуззю знання і діяльності. У такому значенні 

використовують термін "культурність". 

Складовими професійної культури лікаря є 

політична, правова, етична й естетична культура. 

3. Лікар як особистість. Професійна придатність 

до медичної діяльності Без сумніву, лікувальна 

діяльність є однією з найважчих. Зазвичай 

працювати лікарями йдуть люди, які з дитинства 

відчувають потребу допомагати іншим людям, 

тобто виявляють гуманізм. Вочевидь ще ті 

первісні люди, які допомагали своїм ближнім, 

робили це не лише із меркантильних причин, а й 

намагаючись полегшити чужий біль чи врятувати 

життя, тобто з почуття гуманності. Усі хворі 

очікують від лікаря щирого прагнення допомогти 



їм і переконані, що інакшим лікар бути не може. 

Саме тому лікаря прийнято наділяти найкращими 

людськими якостями, основною з яких є 

гуманізм. Основні морально-етичні норми 

лікарської професії сформулював філософ і лікар 

Гіппократ у своїй "Клятві", яка справила 

найбільший вплив на формування морального 

обличчя лікаря і не втратила своєї актуальності й 

до сьогоднішнього дня. її основні положення: - 

заборона на заподіяння шкоди хворому ("Я 

скерую режим хворих до їхньої вигоди згідно з 

моїми силами і моїм розумінням, утримуючись 

від заподіяння усякої шкоди і несправедливості"); 

- повага до життя ("Я не дам нікому смертельного 

засобу, що просять у мене, і не вкажу шляху для 

подібного задуму, так само як я не дам жодній 

жінці абортивного песарію"); - повага до 

особистості хворого ("В який дім я б не увійшов, я 

увійду туди лише задля користі хворого, далекий 

від усього зумисного, неправедного і згубного, 



особливо від любовних діянь з жінками і 

чоловіками, вільними і рабами"); - лікарська 

таємниця ("Що б під час лікування, а також і без 

лікування, я не побачив або не почув стосовно 

життя людського з того, що не слід будь-коли 

розголошувати, я промовчу про це, вважаючи це 

таємницею"); - повага до вчителів та учнів 

("Клянуся шанувати того, хто навчив мене 

мистецтва лікування, як власних батьків, ділитися 

з ним своїми статками..., а його дітей вважати 

своїми братами... вчити їх безкоштовно;... все в 

науці повідомляти своїм синам, синам свого 

учителя та учням, пов'язаним зобов'язаннями і 

клятвою за законом медичним"); - повага до 

професії ("Чисто і непорочно буду я провадити 

своє життя і своє мистецтво"). Окрім морально-

етичних особистісних якостей, лікар повинен 

мати належну фахову підготовку та володіти 

навичками й уміннями, необхідними у 

професійній діяльності, вміти адекватно 



оцінювати стан пацієнта та власні професійні 

можливості і ризики, бути витриманим і 

впевненим у своїх силах, самостійним у прийнятті 

рішень та готовим відповідати за них, 

ініціативним, наполегливим, цілеспрямованим, а 

також володіти такими комунікативними 

якостями, як особиста привабливість, ввічливість, 

повага до оточуючих, тактовність, уважність, 

спостережливість, комунікабельність, 

доступність, довіра до оточення та уміння 

завоювати довіру від них. Зрозуміло, що, 

описуючи ці особистісні особливості, ми 

усвідомлюємо, що вони можуть бути 

притаманними лише винятковим поодиноким 

особистостям, т. зв. ідеальним лікарям, котрі 

зазвичай і залишають помітний слід в історії 

медицини та людства. Оскільки більшість лікарів 

є людьми пересічними, вони рідко володіють 

повним набором властивостей, необхідних для 

ефективної лікарської діяльності. Окрім того, 



низький соціальний статус лікарів у нашому 

суспільстві, принизливо низька оплата праці та 

відсутність гідного рівня життя, матеріального, 

соціального і правового забезпечення, а також 

перспектив на майбутнє, їхня беззахисність при 

намаганні покращити чи змінити способи 

лікування чи умови перебування пацієнтів у 

стаціонарі, повна залежність (особливо у 

маленьких містечках) від прихильності місцевої 

влади, залежність від матеріальної "вдячності" 

пацієнтів (яка робить їх свого роду заручниками 

ситуації) та багато інших чинників не можуть не 

впливати на дійсний образ сучасного лікаря. А 

зважаючи на те, що на професійну діяльність 

чинять вплив ще й особисті проблеми (часто 

викликані саме особливістю фахової діяльності), 

а також суто професійні шкідливості (фізична і 

психологічна перевтома, професійне 

викривлення та вигоряння) надання медичної 

допомоги на належному рівне і не видається 



можливим. Однак, незважаючи на значну 

кількість лікарів, до яких пацієнти уникають 

звертатися або звертаються лише у разі крайньої 

необхідності, тобто неможливості вибору, дуже 

багато лікарів не лише ефективно працюють, а й 

наближаються до змальованого образу 

"ідеального лікаря". На нашу думку, вирішальне 

значення тут має психологічна підготовка і 

психологічна готовність лікарів до професійної 

діяльності та її наслідків. Загальноприйнята 

думка про те, що лікарі повинні любити хворих, 

на нашу думку, хибна за своєю суттю. Лікарі 

повинні любити здорових і намагатися 

допомогти хворим людям стати здоровими. А 

щодо хворих лікарі повинні відчувати радше 

повагу та розуміння. По-перше, кожна емоція 

шкодить раціональному мисленню, а отже, 

погіршує результати лікарської інтервенції. По-

друге, нам складно заподіяти біль близьким 

людям, а отже, любов обмежує можливості як 



діагностики, так і лікування пацієнта. Якості, 

важливі для спілкування лікаря з пацієнтом: 

Емпатія - уміння бачити світ очима іншої людини, 

пацієнта, розуміти і сприймати вчинки з їхніх 

позицій. Доброзичливість, здатність не лише 

відчувати, а й показувати своє доброзичливе 

ставлення, симпатію до пацієнта, уміння 

приймати його навіть тоді, коли не схвалюєш 

його вчинків, готовність підтримувати його. 

Автентичність - вміння лікаря бути природним у 

стосунках, не ховатися за масками чи ролями, 

здатність бути самим собою в контактах з 

пацієнтом, його близькими та колегами. 

Конкретність - відмова від загальних, а також 

багатозначних та незрозумілих розмірковувань та 

зауважень, уміння говорити про конкретні 

переживання, думки, дії, готовність однозначно 

відповідати на запитання пацієнта. Ініціативність - 

схильність до діяльної позиції у стосунках з 

пацієнтами, щоб іти вперед, здатність 



встановлювати контакти з різними людьми; 

готовність робити будь-які справи в ситуації, що 

вимагає активного втручання, а не чекати, коли 

це зробить хтось інший, незважаючи на соціальні 

ролі та статус. Безпосередність - уміння говорити 

і діяти напряму, відкрита демонстрація свого 

ставлення до проблеми, до пацієнта. Відкритість і 

щирість, яка не еквівалентна готовності 

оприлюднити всі свої інтимні таємниці, але 

задовольнити цікавість пацієнта, оскільки сам 

лікар як людина, а не її таємниці цікавлять 

пацієнтів. Сприйняття почуття - відсутність страху 

при безпосередньому контакті з почуттями 

пацієнтів та їхніх близьких, готовність приймати 

емоційну експресію від них.  

3. Визначаючи перелік особистісних якостей лікаря, 

найбільш важливими для ефективної професійної 

діяльності слід вважати:  

• високий рівень особистої відповідальності;  

• повага, терпимість, безоціночне ставлення до усіх 



пацієнтів, незалежно від співпадання його 

морально-етичних норм та поведінки із 

загальноприйнятими та прийнятними для самого 

психолога (у випадку неможливості подолати 

негативне ставлення до пацієнта, зумовлене 

категоричним неприйняттям його як особистості, 

пацієнта слід передати іншому фахівцеві, а також 

обов'язково самому пройти додаткову 

психотерапію, скеровану на з'ясування причин 

виникнення такого ставлення та його подолання);  

• щира зацікавленість особистістю пацієнта і 

причинами, що призвели до психічних розладів;  

• інтуїція, що ґрунтується на знаннях та життєвому і 

професійному досвіді, уміння прогнозувати події;  

• прагнення до самопізнання, саморозвитку;  

• тактовність, вихованість;  

• уміння зберігати лікарську таємницю;  

• допитливість;  

• ініціативність, цілеспрямованість, наполегливість; 

• креативність;  



• ерудованість.  

Звісно, наданий перелік не абсолютний за своїм 

змістом, до нього увійшли лише ті здібності, які є 

вкрай важливими в роботі лікаря. Однак досвід 

свідчить, що за відсутності вказаних здібностей не 

лише страждає рівень надання допомоги 

пацієнтові, а й у самого фахівця починають 

формуватися психологічні проблеми, пов'язані з 

усвідомленням неповної відповідності чи 

неспроможності працювати. Багато молодих 

фахівців, не усвідомлюючи до кінця небезпеки 

появи таких небажаних проявів, нехтують 

необхідністю саморозвитку, самовдосконалення, 

додаткового навчання. Це викликає значну кількість 

нарікань клієнтів, які не отримали належної 

допомоги, та формує негативну суспільну думку. 

Абсолютними протипоказаннями до роботи 

лікарем є:  

• психічна та емоційна неврівноваженість; 

 • агресивність;  



• замкнутість;  

• нерішучість; 

 • низький інтелектуальний рівень;  

• небажання працювати з людьми, відсутність 

поваги до них, байдужість;  

• небажання і невміння зрозуміти та прийняти 

іншу людину такою, як вона є;  

• прагнення у роботі застосовувати традиційні 

схеми лікування, нездатність знаходити 

індивідуальні прийоми;  

• недостатній фаховий рівень. Однозначність 

перших п'яти пунктів переліку не вимагає їх 

пояснення та уточнення.  

Особливості навчання на медичних факультетах 

зазвичай призводять до природного відсіву таких 

людей. Щодо наступних пунктів - варто їх 

проаналізувати та розмежувати для лікарів. 

Небажання працювати з людьми, відсутність поваги 

до них, байдужість, а також небажання і невміння 

зрозуміти та прийняти іншу людину такою, як вона 



є, унеможливлюють будь-яку роботу лікаря. Якщо ж 

говорити про лікарів, то серед них є немало таких, 

які не намагаються зрозуміти своїх пацієнтів або 

залишаються до них байдужими. Звичайно, це 

ускладнює спілкування з пацієнтами та, ймовірно, 

погіршує ефективність роботи, однак це не може 

бути абсолютним протипоказанням до лікарської 

діяльності. Деякі лікарські спеціальності не 

вимагають і не передбачають необхідності у 

надмірному рівні комунікабельності та емпатії 

лікаря. В першу чергу йдеться про лікарів-

лаборантів, рентгенологів, лікарів, що займаються 

функціональною діагностикою, патологоанатомів, 

кожен з яких має лише короткотривалі спорадичні 

контакти з пацієнтами та істотно вплинути на стан 

пацієнта своїми особистісними особливостями не 

може. Що ж стосується багатьох інших фахівців - 

хірургів, анестезіологів, реаніматологів, діагностів, 

то за умови високого рівня їхньої фаховості 

переважна більшість пацієнтів не висуває до них 



інших вимог. Однак у роботі терапевтів, педіатрів, 

онкологів, травматологів, дерматологів, фтизіатрів, 

стоматологів - кожен з яких не лише лікує пацієнта, 

а й повинен у процесі лікування з ним тривало 

спілкуватися - ці якості є необхідними, і їхня 

відсутність істотно погіршує, якщо й взагалі не 

унеможливлює, виконання лікарем його 

професійних функцій. Прагнення у роботі 

застосовувати традиційні схеми лікування, 

нездатність знаходити індивідуальні прийоми - 

якості однаково неприйнятні для роботи лікаря. 

Щоправда, у лікарській діяльності існує дуже велика 

кількість приписів та правил, які вимагають саме 

дотримання певної схеми лікування чи порядку 

проведення оперативного втручання, не 

дотримуючись яких лікар фактично порушує закон. 

Однак тут ідеться про необхідність застосовувати до 

кожної людини індивідуальний підхід, розглядати 

кожного пацієнта як унікальну особистість, а його 

хворобу - як унікальний розлад функціонування цієї 



особистості. Адже відомо, що пацієнти з тим самим 

діагнозом, отримуючи ідентичне лікування, цілком 

по-різному на нього реагують. Тому лікареві слід 

підбирати для кожного пацієнта саме 

індивідуальний стиль лікування, якою б 

привабливою та звичною до застосування не 

видавалася традиційна схема. Останній пункт 

переліку - недостатній фаховий рівень - насправді є 

основним. На жаль, в нашій країні кожна людина 

неодноразово виявляла, що вона звернулася по 

допомогу до фахівця, який не виправдовує її 

сподівань. І хоча наших сподівань не 

виправдовують різні фахівці: вчителі - не знають 

свого предмету і не вміють викладати, 

будівельники - проектують споруди, які руйнуються; 

журналісти - у пошуках "гарячих" новин не 

цікавляться їх правдивістю та науковістю, аграрії - не 

вміють господарювати на землі, урядовці - не 

знають економіки, парламентарі - ухвалюють 

закони, що не діють, і т. д. і т. п. - незадоволення 



щодо їх діяльності обмежується висміюванням та 

суспільним осудом. Недостатній фаховий рівень 

лікарів, у чиїх руках життя і здоров'я кожної людини 

- сприймається суспільством як злочин. Невміння 

лікаря надати допомогу набагато болючіше 

сприймається людьми, ніж втрата заощаджень 

через незнання основ монетарної політики 

банкіром, адже йдеться про незворотні та незамінні 

втрати - життя і здоров'я. Для успішної 

самопрезентації лікаря він повинен чітко уявляти 

власний імідж, працювати над ним, покращуючи 

власні знання про самого себе та навички 

саморегуляції. Робота над власним іміджем - це 

формування враження про себе, яке має конкретні 

цілі і завдання - переконати пацієнта у власній 

компетентності. Центральну частину іміджу посідає 

продуманий зовнішній вигляд, який повинен 

сигналізувати про професійно-ціннісні якості 

особистості лікаря та сприяти формуванню його 

репутації. Вимоги до фаховості лікарів були і 



залишаються дуже високими, і саме тому кожен, 

хто хоче присвятити своє життя такій діяльності, 

може і повинен намагатися досягти якомога вищого 

рівня знань та умінь і, працюючи, постійно його 

вдосконалювати і підвищувати.  

 

4. Спілкування у процесі ефективної лікарської 

діяльності 

 

 Якщо пацієнт вирішуватиме, до якого лікаря 

звернутися - до того, який лікує травами, чи до 

іншого, який лікує ножем, то він насамперед 

звернеться до того, який лікує словом. 

(Гіппократ) 

Для успішної професійної діяльності лікар 

повинен досягнути вершини майстерності 

спілкування, зробити його автоматичним, 

перетворити на внутрішню потребу досконалу 

техніку фахового спілкування. Кожна соціальна 

роль завжди залишає певний особистий простір 



для її виконавця, що є основою для виникнення 

міжособистісних (психологічних) стосунків, які 

складаються на емоційному підґрунті (на 

підставі певних почуттів, що виникають між 

людьми). У соціальній психології почуття 

об'єднують у дві великі групи: кон'юнктивні (такі, 

що зближують, об'єднують людей) та 

диз'юнктивні (антипатичні почуття, що 

роз'єднують людей). У професійній діяльності 

лікаря важливе його уміння вибудовувати свої 

стосунки з пацієнтами, їх родинами та колегами, 

ґрунтуючись на кон'юнктивних почуттях, і 

звичайно - реалізувати їх у спілкуванні. 

Спілкування - це процес встановлення і розвитку 

контактів між людьми, породжений потребами у 

спільній діяльності. Він містить обмін 

інформацією, вироблення єдиної стратегії 

взаємодії, сприйняття та розуміння іншої 

людини. Міжособистісне спілкування - взаємодія 

між кількома людьми, що здійснюється за 



допомогою засобів мовленнєвої та 

немовленнєвої взаємодії, в результаті якої 

виникає психологічний контакт і певні стосунки 

між учасниками спілкування.  

Для успішного міжособистісного спілкування 

лікареві потрібно:  

• враховувати, що це безпосередня взаємодія, 

тобто її учасники перебувають у просторовій 

близькості, мають змогу бачити, чути, торкатися 

одне одного і обов'язково - здійснювати 

зворотний зв'язок;  

• пам'ятати, що це особистісно-орієнтоване 

спілкування, тобто, що кожен з його учасників 

визнає незамінність, унікальність іншої людини, 

бере до уваги особливості її емоційного стану, 

самооцінки, особистісних характеристик;  

• використовувати психічні процеси і стани 

співрозмовника, які забезпечують трансакцію 

(міжособистісне сприймання, потреби і 

мотивації, почуття й емоції, самооцінки, 



психологічні захисти);  

• застосовувати комунікативні практики, що 

опосередковують взаємодію між людьми 

(мовлення, невербальні повідомлення);  

• дотримуватись усталених норм і правил, що 

уможливлюють спілкування.  

У спілкуванні виокремлюють такі 

взаємопов'язані складові: 

 - комунікативна - полягає в обміні 

інформацією між лікарем і пацієнтом;  

- інтерактивна - в організації взаємодії між 

ними, коли потрібно узгодити певні дії, вплинути 

на настрій, поведінку, переконання пацієнта; 

 - перцептивна - включає процес сприйняття 

лікарем і пацієнтом одне одного та 

встановлення на цій підставі взаєморозуміння. 

Спілкуючись, слід пам'ятати, що до засобів 

спілкування відносять не лише мовлення (слова, 

вирази та правила їх поєднання в осмислені 

вирази), яке у смисловому сенсі повинно 



сприйматися однаково як лікарем, так і 

пацієнтом, а й інтонація, емоційна виразність, 

яка може надавати різного змісту тій самій фразі; 

міміка, поза, погляд, що здатні посилювати, 

доповнювати або спростовувати зміст сказаного; 

жести (які можуть бути загальноприйнятими, що 

мають закріплене за ними значення, або ж 

експресивними, що служать для більшої 

виразності мовлення).  

У процедурі спілкування наявні такі етапи: 

1.Потреба у спілкуванні (необхідно повідомити 

щось або отримати інформацію, вплинути на 

пацієнта тощо), що спонукає лікаря вступати в 

контакт з пацієнтом.  

2.Орієнтування у цілях спілкування, в ситуації 

спілкування.  

3.Орієнтування в особистості пацієнта. 

4.Планування змісту свого спілкування (лікар 

уявляє, що саме скаже пацієнтові). 

5.Несвідомо (часом свідомо) лікар обирає 



конкретні засоби, мовні фрази, якими 

користуватиметься, вирішує, як говорити, як 

поводитися.  

6.Сприйняття та оцінка реакції, що виникала в 

пацієнта у відповідь, контроль ефективності 

спілкування на підставі встановлення 

зворотного зв'язку.  

7.Коректування напрямку, стилю, методів 

спілкування.  

Поєднання усього переліченого у певну 

функціональну єдність творить процес 

успішного спілкування. При цьому потреби 

особистості пацієнта слід розглядати як його 

особливий психічний стан (напруження, 

незадоволення, дискомфорт), який він 

відчуває і усвідомлює, а також враховувати 

ймовірну мотиваційну кризу пацієнта - 

болючу зміну мотивів, до якої він зазвичай 

погано підготовлений. Важливими для самого 

лікаря у міжособистісному спілкуванні є 



потреба у милосерді, поведінці допомоги, 

співчуття та безкорисливості, що формується 

в актах поведінки допомоги і підвищує 

самоповагу і самооцінку лікаря, дає йому 

змогу пережити почуття причетності до 

добрих справ, глибокого людського 

співпереживання, власної шляхетності та 

піднестися у власних очах. Якщо котрийсь із 

ланцюгів процесу спілкування порушено, то 

лікареві не вдається досягти бажаних 

результатів спілкування - воно виявляється 

неефективним. Такі уміння називають 

соціальним інтелектом, практично-

психологічним розумом, комунікативною 

компетентністю, комунікабельністю. 

Комунікація - це процес двобічного обміну 

інформацією, який призводить до 

взаєморозуміння. Щоб переконатися в 

успішності комунікації, слід отримувати 

інформацію про те, як пацієнт зрозумів 



лікаря, як сприймає його, як ставиться до 

своєї хвороби та запропонованих лікарем 

методів лікування. Для ефективної 

комунікації характерні: досягнення 

взаєморозуміння, краще усвідомлення 

ситуації та предмету спілкування (досягнення 

більшої визначеності в розумінні сприяє 

розв'язанню проблем пацієнта, забезпечує 

досягнення мети - одужання пацієнта - з 

оптимальним витрачанням ресурсів). 

Причинами поганої комунікації лікаря з 

пацієнтом найчастіше виступають: 1. 

Стереотипи - спрощені думки стосовно 

людини або ситуації, в результаті немає 

об'єктивного аналізу і розуміння людини, 

ситуації, проблеми. Стереотипи наявні як у 

пацієнтів, так і в лікарів. Найбільш 

поширеними стереотипами пацієнтів є: 

сприймання лікаря як всесильної особи, яка 

може здійснити "чудо зцілення"; сприймання 



лікаря як ворога, який намагається порушити 

цілісність особистості пацієнта та втручається 

у його особисте життя; сприймання лікаря як 

об'єкта, що зобов'язаний надавати допомогу, 

не висловлюючи власних думок та емоцій; 

сприймання лікаря як бездушної істоти, 

націленої лише на отримання власної вигоди і 

т. д.  

Лікарі щодо пацієнтів зазвичай 

створюють такі стереотипи:  

пацієнт-симулянт, який намагається 

отримати вторинну вигоду; 

 пацієнтобманщик, який намагається 

приховати (перебільшити чи применшити) 

симптоми захворювання;  

пацієнт нав'язує лікареві свою точку зору 

на хворобу, діагноз, методи лікування;     

пацієнт намагається отримати якомога більше 

уваги лікаря для підвищення власної 

самооцінки і т. д.  



Зрозуміло, що кожен із перелічених (і 

багато інших) стереотипів не можуть сприяти 

ефективній комунікації, необхідній для 

успішного лікування. Тому лікар змушений не 

лише намагатися зруйнувати стереотипи 

пацієнта, а й позбутися власних стереотипів 

щодо нього.  

2. Упереджене ставлення - схильність 

нехтувати усім, що суперечить власним 

поглядам, все незвичайне, нове. Люди 

завжди вірять у те, у що хочуть вірити, і рідко 

усвідомлюють, що інша людина так само має 

підстави і право трактувати події та судження. 

Таке упередження з боку пацієнтів зазвичай 

виявляється у небажанні погодитися з 

діагнозом лікаря та методами лікування, 

якщо вони переконані у правильності іншого 

діагнозу чи доцільності інших методів 

лікування. У цьому випадку лікар повинен за 

допомогою раціонального переконання, 



залучаючи думку визнаних авторитетів та 

своїх колег, переконати пацієнта у хибності 

його розуміння хвороби. Якщо ж пацієнт 

спостерігає подібну упередженість у лікаря - 

доцільно звернутися до іншого фахівця, 

провести консиліум лікарів для з'ясування 

дійсного стану здоров'я пацієнта.  

3. Вороже ставлення до людей (чи 

конкретної людини). Якщо у пацієнта 

відзначають вороже ставлення до 

конкретного лікаря, лікар повинен 

спробувати з'ясувати їх, якщо можливо, 

спростувати, або ж запропонувати змінити 

лікаря. Коли вороже ставлення спостерігають 

у лікаря, у лікувальній практиці зазвичай 

просто змінюють лікаря. Така ситуація є 

сигналом про наявність у лікаря 

нерозв'язаних психологічних проблем, які 

утруднюють його фахову діяльність. 

Індивідуальна або групова психотерапія 



можуть допомогти лікареві виявити причину 

ворожості і знайти шляхи її подолання. При 

ворожому ставленні до усіх людей в першу 

чергу слід провести психіатричне обстеження 

пацієнта, а за відсутності психічних розладів - 

проводити тривалу психотерапію, що включає 

психоаналіз, когнітивно-біхевіоральну 

терапію, ґештальт-терапію.  

4. Відсутність уваги та інтересу до 

співрозмовника. Часто у спілкуванні лікаря з 

пацієнтом інтерес виникає лише тоді, коли 

відбувається усвідомлення значення 

отриманої інформації, тобто за допомогою 

цієї інформації можна отримати бажаний або 

запобігти небажаному результату. У лікарів 

відсутність інтересу часто буває пов'язаною з 

синдромом хронічної втоми, великим 

навантаженням, рутинністю роботи. У цьому 

випадку лікар не виявляє зацікавленості до 

висловлювань пацієнта аж до моменту 



отримання несподіваної, неочікуваної або 

парадоксальної інформації, яка може 

кардинально змінити діагноз пацієнта чи 

істотно вплинути на його лікування. Пацієнти 

зазвичай уважні у процесі спілкування з 

лікарем, однак значна їх частина схильна 

втрачати інтерес до рекомендацій лікаря на 

етапі одужання, а це може загрожувати 

подальшими ускладненнями в перебігу 

хвороби. Завдання лікаря полягає у донесенні 

необхідної для підтримання прийнятного 

рівня здоров'я або його покращення як до 

самого пацієнта, так і до його близьких.  

5. Нехтування фактами, тобто звичка 

робити висновки за відсутності достатнього 

підтвердження інформації.  

Успішні лікарі ніколи не роблять 

категоричних висновків щодо діагнозу 

пацієнта, не маючи на це достатніх підстав, а 

під час лікування проводять необхідні 



додаткові методи дослідження, які дають 

підстави підтвердити або спростувати діагноз. 

Встановлення діагнозу пацієнта "з першого 

погляду" зазвичай свідчить про недостатню 

фаховість лікаря і часто спостерігається у 

молодих лікарів. Виняток становить незначна 

кількість нозологій, у клінічній картині яких 

наявні патогномонічні симптоми (наприклад, 

сколіоз). Однак серйозний лікар завжди 

проводить додаткові дослідження, які б 

підтвердили правильність його діагнозу і 

допомогли виявити причини формування 

хвороби. Пацієнти по-різному ставляться до 

подібної "експрес-діагностики". Якщо лікар 

користується беззаперечною довірою 

пацієнта - діагноз сприймається схвально і 

підтверджує ставлення пацієнта до лікаря. Та 

якщо у пацієнта немає впевненості у 

фаховості лікаря - такий діагноз викликає 

обурення і неприйняття пацієнта, призводить 



до конфліктів та змушує пацієнта звернутися 

до іншого лікаря. 

 6. Помилки у побудові висловлювань: 

неправильний вибір слів, складність 

повідомлення, нелогічність, непереконливість 

чи не найчастіше стають причиною поганої 

комунікації та нерозуміння між лікарем і 

пацієнтом. Лікар повинен вміти правильно 

оцінити загальнокультурний та освітній рівень 

свого пацієнта і пояснити йому сутність 

висловлювань у зрозумілій доступній формі, 

не вживаючи спеціальних термінів, говорячи 

простими реченнями, з яких легко зрозуміти 

причинно-наслідкові зв'язки та основні 

акценти. Проблема у лікарській практиці з 

умінням зрозуміло донести інформацію, 

звісно існує в усіх країнах, однак в Україні 

вона має певну специфіку. З одного боку, 

вона пов’язана з недостатнім словниковим 

запасом багатьох лікарів, у якому відсутні 



словавідповідники, для медичних термінів, 

зрозумілі не медикам. Окрім того, у 

підготовці лікарів в Україні не передбачені 

високі та жорсткі вимоги до знання ними 

основ психології та педагогіки, логіки і 

філософії. Питання мови у спілкуванні з 

пацієнтами теж вимагає значних пояснень. 

Зрозуміло, що хвора людина повинна вільно 

висловлювати свої скарги, думки і побажання 

рідною мовою, не витрачаючи зайвих зусиль 

на намагання зрозуміти специфічні медичні 

терміни, вплетені у чужу мову, подумки все 

перекласти на рідну, здогадатися про 

значення незрозумілих слів, продумати 

відповідь, перекласти її на іншу мову і 

озвучити. У випадках лікування за кордоном у 

клініці постійно присутній перекладач, який 

допомагає здійснювати комунікацію у чужому 

мовному середовищі. В Україні ж від лікарів 

не вимагають, щоб вони спілкувалися з 



пацієнтами їх рідною українською мовою. 

Така поведінка, зважаючи на значну кількість 

російськомовних лікарів, свідчить про їх 

загальну неуважність до потреб і прагнень 

україномовних пацієнтів, а часто - і про їх 

недостатній освітній і загальнокультурний 

рівень, коли вони визнають, що на відміну від 

пацієнта не володіють мовою на рівні, 

достатньому для фахового спілкування. Усе 

це створює ситуацію нерозуміння пацієнтом 

суті висловлювань лікаря, що істотно заважає 

їхній взаємодії.  

7. Помилковий вибір стратегії і тактики у 

спілкуванні лікаря з пацієнтом може 

виникати, коли лікар неправильно оцінив 

психічний стан пацієнта і намагається 

вибудувати спілкування, ґрунтуючись на 

недоречних стратегіях. Невміння визначати 

настрій пацієнта, його психологічні 

особливості, тривожність, агресивність, 



репресивність призводить до серйозних 

психологічних проблем у пацієнтів або сприяє 

формуванню чи маніфестації психічного 

розладу, що не може не відбиватися на 

ефективності його лікування. Обираючи 

стратегії спілкування з пацієнтом, лікар 

виходить з оцінювання тих вигод, які може 

дати кожна з них на конкретному етапі 

лікування. Відкрите спілкування, яке 

передбачає бажання і вміння повно виразити 

свою точку зору і готовність врахувати 

позицію пацієнта, дає змогу отримати 

найповніший обсяг необхідної інформації, але 

потребує значної кількості часу. У зв'язку з 

цим така стратегія більш прийнятна для 

спілкування з пацієнтами терапевтичних 

відділень. Часто лікарі застосовують закрите 

спілкування, особливо за умови значної 

різниці у ступені предметної компетентності 

пацієнта, вважаючи безглуздим витрачати час 



і зусилля на підняття компетентності пацієнта. 

Таку стратегію часто обирають лікарі, які не 

спроможні зрозуміло висловити свою точку 

зору та наявну інформацію. Зазвичай це 

пов'язано з низьким рівнем професіоналізму 

або зі значним рівнем "синдрому вигоряння" 

лікаря. Різновид напівзакритої комунікації - 

однобічне випитування, при якому лікар 

намагається отримати від пацієнта усю 

необхідну йому інформацію, не відкриваючи 

свого бачення сутності проблеми пацієнта. 

Саме така комунікація переважає у 

лікарському спілкуванні. Лікарі для 

виконання своїх професійних обов'язків 

потребують від пацієнтів лише тих даних, які 

стосуються безпосередньо причини їх 

звернення до лікаря. При цьому лікарі 

уникають торкатися проблем, пов'язаних із 

порушенням діяльності інших органів і систем 

пацієнта, а особливо - його психологічних 



проблем. Подібний тип спілкування може 

давати короткотривалий позитивний ефект на 

період безпосереднього лікування ураженого 

органа пацієнта, але він не створює у пацієнта 

відчуття "одужання", яке обов'язково 

включає, крім подолання фізіологічних 

проблем, налагодження психічного стану. 

Іншим поширеним серед лікарів видом 

спілкування є формальне спілкування - так зв. 

"контакт масок", коли лікар не прагне 

зрозуміти та врахувати особливості 

особистості пацієнта, а використовує звичні 

маски: ввічливості, скромності, співчуття - 

набір виразів обличчя, жестів, стандартних 

фраз, що дають змогу приховати його 

справжні емоції, ставлення до пацієнта 

(зазвичай - байдужість). Примітивне 

спілкування, коли пацієнта оцінюють лише як 

об'єкт, потрібний для професійної діяльності: 

якщо він потрібен - то з ним активно 



вступають в контакт, якщо не потрібен - 

втрачають подальший інтерес до нього і не 

приховуючи цього нехтують ним. Перелічені 

види спілкування не лише не дають значного 

лікувального ефекту, утруднюють діагностику 

і лікування пацієнта, а й чинять значний 

негативний вплив на самого лікаря. Саме 

вони сприяють професійній деформації 

лікаря, формування "синдрому емоційного 

вигоряння" - а відтак призводять до зниження 

лікарем самооцінки, пригніченості і 

депресивності. У деяких випадках пацієнт 

намагається у спілкуванні з лікарем здійснити 

так зв. істеричне представлення проблеми, 

тобто відкрито виявляє свої почуття, 

розповідає про проблеми та життєві 

обставини, не цікавлячись тим, чи хоче лікар 

вислуховувати його звіряння. Такий вид 

спілкування малопродуктивний з позицій 

медичної діагностики, потребує значного часу 



і вимагає від лікаря застосовувати доступні 

методи психокорекційного впливу. Часто 

подібна поведінка пацієнта вказує на 

наявність у нього психічних розладів. 

Зрозуміло, що не всі лікарі можуть в 

однаковій мірі володіти навичками 

ефективного спілкування з пацієнтами, яке 

вимагає і емоційних, і часових затрат. Та 

досягти бажаного результату і провадити 

спілкування на прийнятному рівні можна 

дотримуючись основних загальних вимог 

спілкування: бути ввічливим, тактовним, 

дотримуватися інтересів пацієнта, не 

осуджувати його, уникати суперечок, бути 

доброзичливим, привітним, повідомляти в 

потрібний момент пацієнтові необхідний 

йому обсяг інформації, дотримуватися 

принципу ясності інформації, не обманювати 

пацієнта, не відволікатися від його проблем, 

висловлювати свої думки ясно і переконливо 



для пацієнта, вислуховувати і намагатися 

зрозуміти потрібну думку пацієнта та 

враховувати його індивідуальні особливості 

заради інтересів діла. Досягти навичок 

ефективного спілкування, виробити комплекс 

необхідних соціально-психологічних і 

психотехнічних умінь, необхідних для 

спілкування, тобто умінь, пов'язаних з 

оволодінням процесами взаємозв'язку, 

взаємовираження, взаєморозуміння, 

взаємовідносин, взаємовпливу, можна на 

соціальнопсихологічному тренінгу 

спілкування, проводити які у медичних 

закладах - один із функціональних обов'язків 

медичного психолога. На тренінгах медичні 

психологи прищеплюють навички: 

психологічно правильно і ситуативно 

обумовлено вступити у спілкування (з 

пацієнтом, його близькими, колегами); 

підтримувати спілкування, психологічно 



стимулювати активність пацієнта; 

психологічно точно визначати точку 

завершення спілкування з пацієнтом так, щоб 

у нього не виникало відчуття, що лікареві 

ніколи або нецікаво з ним розмовляти; 

максимально використовувати соціально-

психологічні характеристики комунікативної 

ситуації для реалізації своєї стратегічної лінії - 

переконувати пацієнта у доцільності і 

правильності лікування тощо; прогнозувати 

можливі шляхи розвитку комунікативної 

ситуації, в межах якої розгортається 

спілкування, щоб не створювати у пацієнта 

відчуття інтимної близькості з лікарем чи його 

надмірної зацікавленості пацієнтом; 

прогнозувати реакції пацієнтів на акти 

комунікативних дій з метою отримання 

бажаних для лікування результатів; 

психологічно налаштовуватися на емоційний 

тон пацієнтів; уміння оволодіти та утримувати 



ініціативу у спілкуванні з пацієнтом; вміння 

спровокувати бажану реакцію пацієнта; 

формувати і керувати соціально-

психологічним настроєм пацієнта. Для цього 

лікар повинен оволодіти навичками, 

пов'язаними з управлінням процесами 

самомобілізації, самонастроювання, 

саморегулювання: долати психологічні 

бар'єри у спілкуванні; знімати надмірне 

напруження у пацієнта; емоційно 

налаштовуватися на ситуацію спілкування з 

пацієнтом та його близькими; психологічно і 

фізично прилаштовуватися до пацієнта; 

психологічно адекватно до ситуації 

спілкування обирати жести, пози, ритм 

власної поведінки; мобілізуватися на 

досягнення поставленого комунікативного 

завдання. 

 



Питання для контролю та самоконтролю: 

1. У чому полягають особистісні особливості 

людини, які свідчать про її ймовірну 

придатність до медичної діяльності?  

Зазвичай працювати лікарями йдуть люди, які 

з дитинства відчувають потребу допомагати 

іншим людям, тобто виявляють гуманізм. 

Вочевидь ще ті первісні люди, які допомагали 

своїм ближнім, робили це не лише із 

меркантильних причин, а й намагаючись 

полегшити чужий біль чи врятувати життя, 

тобто з почуття гуманності. 

 

2. На підставі чого пацієнти складають образ 

"ідеального лікаря"? У чому полягають 

переваги і недоліки такого образу?  



3. Основні поняття медичної деонтології. 

Медична деонтологія - сукупність етичних 

принципів і правил поведінки медичного 

працівника під час виконання професійних 

обов'язків, тобто надання хворій людині 

максимального обсягу фахової допомоги, а 

також передбачає виключення ймовірності 

завдання їй шкоди та сприяє підвищенню 

ефективності лікування пацієнта і запобігання 

виникненню ускладнень, хронізації процесу та 

приєднанню супутніх захворювань.  

  

4. Поняття та причини виникнення хронічної 

втоми та емоційного вигорання лікаря. 

 5. Особливості поведінки лікаря при роботі 

з пацієнтами з різними захворюваннями. 
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