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АНАЛІЗ ТА СТРУКТУРНИЙ РОЗПОДІЛ 
ПСИХІЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ 

В ОКРЕМІЙ ПСИХІАТРИЧНІЙ ЛАНЦІ

В роботі відображено чотирирічний досвід показників кількості 
психічно хворих з різними нозологічними формами, проаналізовано 
структуру психічної патології стаціонарних хворих, відзначені доміную
чі групи пацієнтів з патологією Р0 і Р2, що має високу соціальну значу
щість, оскільки у  пацієнтів при даній патології порушується когнітивна 
діяльність. Викладені дані свідчать про необхідність створення цілісної 
та ефективної системи охорони психічного здоров'я населення.

Ключові слова: структура психічної патології, ефективна система 
охорони психічного здоров'я населення.

Вступ. За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я 
(ВООЗ), психічне здоров'я -  це стан благополуччя, при якому кожна 
людина може реалізувати свій власний потенціал, впоратися із 
життєвими стресами, продуктивно та плідно працювати, а також ро
бити внесок у життя своєї спільноти [1].

Психічне здоров'я належить до проблем, які з часом потребують 
все більшої уваги суспільства та держави. Причинами цього є 
підвищення поширеності психічних розладів та непрацездатності, що 
формується як наслідок цієї патології, порушення соціального 
функціонування та якості життя не тільки самих пацієнтів, а й їхніх 
родичів, що обумовлює значні витрати суспільства на лікування та 
реабілітацію осіб з вадами психічного здоров'я [2].

На сьогоднішній день показники інвалідності внаслідок психічних 
розладів та показники смертності від навмисного самоушкодження 
віддзеркалюють недостатню ефективність реабілітаційних заходів 
у сфері охорони психічного здоров'я [1].

Тому, все вищеперелічене, свідчить про необхідність проведення 
аналізу та вивчення структури психічної патології під час надання 
хворим стаціонарної допомоги.



Мета дослідження. Аналіз психічної патології госпіталізованих 
хворих та визначення динаміки діагностичної приналежності.

Матеріали та методи дослідження. Проаналізовано звітні фо
рми документів психіатричного відділення для дорослих обласної клі
нічної психіатричної лікарні. Використовувалися офіційні дані нозо
логічних форм госпіталізованих хворих протягом чотирирічного до
свіду (2015-2018 рр.).

Результати та обговорення. У структурі госпіталізованих 
найбільшу частину представляли хворі з нозологічною формою Р2 -  
Шизофренія, шізотіпічні и маревні розладі, при цьому діапазон 
кількості хворих за чотирирічний період варіював від 219 до 231 лю
дини в абсолютних значеннях.

Іншу частину за кількістю представляли хворі з патологією Р0 -  Ор
ганічні, включаючи симптоматичні, психічні розлади. Найбільш високі 
показники кількості хворих спостерігалися в 2015 р. та в 2018 р. і стано
вили на 19% більше, ніж в 2017 р. і на 11%, ніж в 2016 р. Менше за 
абсолютними значеннями спостерігалося хворих з патологією Р3 -  
Афективні розлади настрою і їх кількість поступово знижувалась 
з 2015 р. на 21% в 2016 р.; на 26% в 2017 р. і на 41% в 2018 р. 
Останній показник, швидше за все, не слід розглядати як загальне 
зменшення хворих з афективними розладами. Можливо частина даних 
хворих стали пацієнтами позастаціонарної служби.

Пацієнти з патологією Р4 - Невротічні, пов'язані зі стресом 
і соматоформні розлади розподілилися за кількістю в 2015 р., 2017 р. 
і 2018 р. практично однаково; лише в 2016 р. відзначалося значне змен
шення хворих -  на 65%.

Слід зазначити, що за період спостереження, хворих з діагнозом 
Р5 -  Поведінкові синдроми, пов'язані з фізіологічними порушеннями і 
фізичними факторами не надходило; з діагнозом Р6 -  Розлади зрілої 
особистості і поведінки в дорослих та Р1- Психічні і поведінкові розлади 
внаслідок вживання психоактивних речовин -  лікувалися поодинокі 
хворі; найбільша кількість пацієнтів з Р7 -  Затримка психічного розвитку 
(розумова відсталість) зазначалося в 2015 р., з поступовим зменшенням 
на 50% в 2016 р.; на 75% в 2017 р. та на 69% в 2018 р.

Результати проведеного дослідження відображають показники 
психічної патології хворих з певними нозологічними формами та ди
наміку їх кількісних показників по роках; слід звернути увагу, що на
ведені дані відповідають психічної патології пацієнтів, що знаходять
ся в умовах соціального стресу.



Домінували групи пацієнтів з патологією ¥2 -  Шизофренія, шизо- 
типічні і маревні розлади та ¥0 -  Органічні, включаючи симптоматич
ні, психічні розлади, що має високу соціальну значущість, оскільки 
у пацієнтів при даній патології порушується когнітивна діяльність.

Викладені дані свідчать про необхідність створення цілісної 
та ефективної системи охорони психічного здоров'я населення, яка 
дозволить не лише якісно надавати психіатричну допомогу пацієнтам 
з психічними та поведінковими розладами, а й здійснювати профілак
тичні заходи з підвищенням рівня психічного здоров'я населення та 
покращенням якості життя.
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