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ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ 
УЧАСНИКІВ ЛІКУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
У статті пропонується диференційований підхід психологічного супроводу учасників лікувального 

процесу. Головною метою статті є запропонування диференційного підходу психологічного супро-
воду учасників лікувального процесу. Уведено до наукового обігу поняття «диференційований підхід 
психологічного супроводу учасників лікувального процесу».

Диференційований підхід психологічного супроводу учасників лікувального процесу – це комплекс 
психологічних заходів, які забезпечують здійснення лікувального процесу різних категорій пацієнтів.

Розкрито особливості диференційованого підходу психологічного супроводу учасників лікуваль-
ного процесу. Особливість диференційованого підходу психологічного супроводу учасників лікуваль-
ного процесу полягає в тому, що цей підхід спрямований на надання психологічної допомоги всім учас-
никам лікувального процесу, з розподілом їх на категорії. Для надання якісної психологічної допомоги 
хворим психологічний супровід останніх проводиться на всіх етапах лікування.

Диференційований підхід психологічного супроводу учасників лікувального процесу спрямований на 
людей, які є фахівцями із психології, що надають комплексну психологічну допомогу іншим людям у 
закладах охорони здоров’я. Звичайно, можна сперечатися щодо змісту цього підходу та його особли-
востей, але сам факт, що цей підхід спрямований на іншу людину, не викликає сумнівів.

За такого підходу психологічний супровід учасників лікувального процесу забезпечується під час 
надання медичної допомоги всіх видів, як-от: екстренна медична допомога; стаціонарна медична 
допомога; амбулаторна медична допомога.

За диференційованого підходу психологічного супроводу учасників лікувального процесу останні 
розподіляються на категорії за віком, статтю, освітою, професією, класифікацією і номенклатурою 
хвороб, наявністю інвалідності, соціальним статусом, сімейним станом.

З’ясовано можливості застосування диференційованого підходу психологічного супроводу учасни-
ків лікувального процесу в закладах охорони здоров’я. Застосування диференційованого підходу пси-
хологічного супроводу учасників лікувального процесу психологами (медичними психологами) у закла-
дах охорони здоров’я має багато можливостей, серед них можливість надавати пацієнтам та їхнім 
рідним якісну психологічну допомогу, можливість супроводжувати медичний персонал під час роботи, 
а також можливість самовдосконалюватися фахівцям із психологічної роботи.

Ключові слова: психологічний супровід, психологічні заходи, диференційований підхід, пацієнт, 
рідні пацієнта, психолог, лікарі, молодший медичний персонал.

Постановка проблеми. Наукова проблема 
полягає в тому, що сучасна медична психологія 
передбачає виконання завдань фахівцями-прак-
тичними психологами та лікарями-психологами 
за призначенням у галузі охорони здоров’я. 
Специфіка праці лікарів-психологів і практичних 
психологів, з одного боку, вимагає відповідальної 
поведінки особистості, з іншого боку, передбачає 
наявність певних якостей в особистості. 

Актуальність даної проблеми мотивована тим, 
що на сучасному етапі медична психологія потре-
бує кардинальних змін і введення інноваційних 
технологій, а саме запровадження психологічного 
супроводу в лікувальний процес (включення паці-
єнта, рідних пацієнта, лікарів, лікаря психолога 
або практичного психолога в лікувальний процес). 

Виходячи з того, що питання диференційного 
підходу психологічного супроводу учасників ліку-
вального процесу недостатньо вивчене сучас-

ними закордонними та вітчизняними вченими, 
наявна потреба в його дослідженні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій свід-
чить про те, що через зростання кількості соматич-
них захворювань, психічних розладів та поширення 
інвалідності в цивільних осіб питання психологіч-
ного (медико- психологічного) супроводу вивча-
ється багатьма вітчизняними вченими [1, с. 15–32; 
2, с. 48–50; 3, с. 48–50; 4, с. 75–79; 5, с. 287–294; 
6, с. 459– 463; 7, с. 108–118]. Попри велику кількість 
джерел, питання диференційного підходу психо-
логічного супроводу в медичній психології недо-
статньо вивчено. Відсутність диференційованого 
підходу психологічного супроводу учасників ліку-
вального процесу не завжди приводить до позитив-
ної динаміки в реабілітації та лікуванні пацієнтів.

Мета статті – запропонувати диференційо-
ваний підхід психологічного супроводу учасників 
лікувального процесу.
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Для досягнення мети ми перед собою поста-
вили такі завдання:

1. Увести до наукового обігу поняття «дифе-
ренційований підхід психологічного супроводу 
учасників лікувального процесу».

2. Розкрити особливості диференційованого 
підходу психологічного супроводу учасників ліку-
вального процесу.

3. З’ясувати можливості застосування дифе-
ренційованого підходу психологічного супроводу 
учасників лікувального процесу в закладах охо-
рони здоров’я.

Виклад основного матеріалу. Недостатня 
соціальна та психологічна підтримка учасників 
лікувального процесу визначається такими чинни-
ками, як відсутність диференційованого підходу 
психологічного супроводу учасників лікувального 
процесу в закладах охорони здоров’я. 

Велику роль у лікувальному процесі відіграє 
зустріч учасників лікувального процесу із психо-
логом (практичний психолог, лікар-психолог), який 
передусім буде застосувати диференційований 
підхід (психологічного супроводу в закладах охо-
рони здоров’я). У словниках, довідниках, стат-
тях чи інших наукових джерелах ми не знайшли 
тлумачення поняття «диференційований підхід 
психологічного супроводу учасників лікувального 
процесу».

Аналіз цього поняття і його наповнення дозво-
лив визначити його характерні ознаки. Так, дифе-
ренційований підхід психологічного супроводу 
учасників лікувального процесу – урахування пси-
хологом індивідуальних особливостей учасників 
лікувального процесу під час надання психологіч-
ної допомоги.

У цій статті ми розглянемо дефініцію поняття 
«диференційований підхід психологічного супро-
воду учасників лікувального процесу». За допо-
могою словників і довідників зв’ясували основні 
його сутнісні ознаки – це комплекс психологічних 
заходів, що забезпечують здійснення людьми 
лікувального процесу.

Отже, розкриємо сутність дефініції згаданого 
терміна. Диференційований підхід психологічного 
супроводу учасників лікувального процесу – це 
комплекс психологічних заходів, які забезпечують 
здійснення лікувального процесу різних категорій 
пацієнтів.

Логіка побудови поняття «диференційова-
ний підхід психологічного супроводу учасників 
лікувального процесу» дозволяє визначити сут-
тєві ознаки, що притаманні цій дефініції і відріз-
няють її від іншої. Родовою ознакою є комплекс 
психологічних заходів. Це цілісна система, що 
складається з небагатьох взаємопов’язаних ком-
понентів, комплекс психологічних заходів, які 
забезпечують здійснення лікувального процесу 
різних категорій пацієнтів. Видовою ознакою 

цього поняття є комплекс психологічних заходів. 
Несуттєвими ознаками можна вважати функціо-
нальні критерії, а саме забезпечення здійснення 
лікувального процесу. Ці критерії можуть уточню-
ватися або змінюватися залежно від специфіки 
дослідження.

Психологічна складова частина цього супро-
воду містить: психодіагностику, психологічне кон-
сультування, психокорекцію та психопрофілак-
тику, психоосвіту залежно від потреб учасників 
лікувального процесу (рис. 1).

Діяльність фахівців із психології, які здійснюють 
психологічний супровід, передбачає створення 
різноманітних умов для забезпечення досліджу-
ваного процесу, реалізацію спеціальних заходів 
для допомоги учасникам лікувального процесу 
(пацієнти, рідні пацієнтів, лікарі, молодший медич-
ний персонал) з метою лікування різних категорій 
пацієнтів. Це найбільш складний підхід, оскільки 
він дозволяє розглянути особливості об’єкта 
дослідження як сукупність взаємопов’язанах ком-
понентів через такі аспекти, як: історичний, цільо-
вий, структурний, функціональний, ресурсний, 
інтеграційний, комунікаційний, диференційова-
ним шляхом.

Хочемо нагадати, що ми ввели в науковий оббіг 
поняття «диференційований підхід психологічного 
супроводу учасників лікувального процесу».

Диференційований підхід психологічного 
супроводу учасників лікувального процесу спря-
мований передусім на фахівців із психології, що 
надають комплексну психологічну допомогу іншим 
людям у закладах охорони здоров’я. Звичайно, 
можна сперечатися щодо змісту цього підходу та 
його особливостей, але сам факт, що цей підхід 
спрямований на іншу людину, не викликає сумні-
вів. Тільки те, що втілюється, інтегрується в сучас-
ній медичній психології, визначає цінність психо-
логічної діяльності в закладах охорони здоров’я. 
Цей підхід висуває свої вимоги у вигляді поши-
рених серед учасників лікувального процесу уяв-
лень про типовий психологічний супровід у закла-
дах охорони здоров’я.

За такого підходу психологічний супровід учас-
ників лікувального процесу забезпечується під час 
надання медичної допомоги всіх видів, як-от: екс-
тренна медична допомога; стаціонарна медична 
допомога; амбулаторна медична допомога.

За диференційованого підходу психологічного 
супроводу учасників лікувального процесу останні 
розподіляються на категорії за віком, статтю, осві-
тою, професією, класифікацією і номенклатурою 
хвороб, наявністю інвалідності, соціальним стату-
сом, сімейним станом.

Під час супроводження пацієнтів у процесі ліку-
вання необхідно проводити весь необхідний комп-
лекс заходів, зокрема роботу з рідними, які будуть 
спрямовані на адаптацію пацієнта в суспільстві.
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За умови надання якісної психологічної допо-
моги в закладах охорони здоров’я нами пропо-
нується забезпечувати психологічний супровід 
медичних працівників під час їхньої роботи, а саме 
комплекс психологічних заходів, як-от психоло-
гічне консультування, психокорекція, психоосвіта, 
психопрофілактика, спрямованих на професійне 
самовдосконалення, на профілактику синдрому 
емоційного вигорання, на психоосвіту, застосову-
ючи диференційований підхід (див. рис. 2).

Інноваційність психологічного досвіду полягає 
в тому, що відбувається в медичній галузі, базу-
ється на актуалізації досягнення успіху всіма 
учасниками лікувального процесу за допомогою 
використання диференційованого підходу психо-
логічного супроводу учасників лікувального про-
цесу. Відбувається стимуляція життєвих потреб, 
цілей, своїх потенційних можливостей та індивіду-
альних особливостей для проєктування індивіду-
ального маршруту, сприяє індивідуально-особи-
стістному саморозвитку. 

Останніми роками професія психолога в 
медичній галузі популярна. Психолог – це людина, 
що допомагає вирішувати особистісні та міжосо-
бистісні проблеми всім учасникам лікувального 
процесу. 

Фахівець із психології не дає порад, не вчить, не 
звинувачує, зате загострює увагу на тому, що най-
більш істотно для учасника лікувального процесу, 
допоможе учаснику лікувального процесу задіяти 

всі можливості та всі здібності, підвищити якіс-
ність сприйняття, усвідомити проблему в повному 
обсязі, тобто цей фахівець сприяє створенню най-
більш якісних умов для проведення лікувального 
процесу. Використовуючи психологію оптимізму, 
фахівець створює теплу атмосферу, слідуючи за 
інтересами особистості, допомагаючи учаснику 
лікувального процесу вийти за рамки звичайних 
переконань, стереотипів.

Отже, застосування диференційованого під-
ходу психологічного супроводу учасників ліку-
вального процесу в закладах охорони здоров’я 
має багато можливостей, серед яких можливість 
надавати пацієнтам та рідним пацієнтів якісну 
психологічну допомогу, можливість супроводжу-
вати медичний персонал під час роботи, а також 
можливість самовдосконалюватися фахівцям із 
психологічної роботи.

Висновки. У підсумку зазначимо, що нами 
запропоновано диференційований підхід психоло-
гічного супроводу учасників лікувального процесу.

1. Уведене до наукового обігу поняття «дифе-
ренційований підхід психологічного супроводу учас-
ників лікувального процесу». Диференційований 
підхід психологічного супроводу учасників ліку-
вального процесу – це комплекс психологічних 
заходів, які забезпечують здійснення лікувального 
процесу різних категорій пацієнтів.

2. Розкрито особливості диференційованого 
підходу психологічного супроводу учасників ліку-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

КОМПЛЕКС ПСИХОЛОГІЧНИХ ЗАХОДІВ 
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Рис. 1. Авторська схема «Побудова диференційованого підходу  
психологічного супроводу учасників лікувального процесу»
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вального процесу. Особливість диференційова-
ного підходу психологічного супроводу учасни-
ків лікувального процесу полягає в тому, що цей 
підхід спрямований на надання психологічної 
допомоги всім учасникам лікувального процесу, 
з розподілом їх на категорії. Для надання якісної 
психологічної допомоги хворим психологічний 
супровід необхідний на всіх етапах лікування.

3. З’ясовано можливості застосування дифе-
ренційованого підходу психологічного супроводу 
учасників лікувального процесу в закладах охо-
рони здоров’я. Застосування диференційованого 
підходу психологічного супроводу учасників ліку-
вального процесу в закладах охорони здоров’я 
має багато можливостей, а саме: можливість 
надавати пацієнтам і рідним пацієнтів якісну пси-
хологічну допомогу, можливість супроводжувати 
медичний персонал під час роботи, а також мож-
ливість самовдосконалюватися фахівцям із пси-
хологічної роботи.
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Рис. 2. Авторська схема «Диференційований підхід психологічного супроводу 
 учасників лікувального процесу»
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Peliustka M. I. Differentiated approach to psychological support of participants of the treatment 
process

The article proposes a differentiated approach to the psychological support of participants in the medical 
process. The main goal of the article is to offer a differential approach to psychological support for participants 
in the medical process. The concept of “differential treatment of psychological support of participants in the 
medical process” was introduced into the scientific circle.

Differentiated approach of psychological support of participants in the medical process – a complex of psy-
chological measures, that ensure the implementation of the medical process of various categories of patient.

The features of the differentiated approach of psychological support of participants of the medical process 
are revealed. The peculiarity of the differentiated approach of psychological support to participants in the 
medical process is that this approach is aimed at providing psychological assistance to all participants in the 
medical process, sharing them in the category. To provide high-quality psychological care to patients, psycho-
logical support of patients is carried out at all stages of treatment.

A differentiated approach to the psychological support of participants in the medical process is aimed pri-
marily at people who are specialists in psychology, providing comprehensive psychological assistance to other 
people in health care facilities. Of course, it can be argued that the content of this approach and its peculiari-
ties, but the fact that this approach is directed to another person and does not call in question.

In the differentiated approach of psychological support of the participants in the medical process, partic-
ipants in the medical process are divided into the following categories, such as: by age; by gender; by edu-
cation; by profession; by classification and nomenclature of diseases; in the presence of disability; by social 
status; by marital status.

In the differentiated approach of psychological support of participants in the medical process, psychological 
support of the participants medical process is provided for all types of medical assistance, such as: emergency 
medical aid; inpatient medical care; outpatient medical aid.

The possibilities of applying a differentiated approach to psychological support of participants in the medical 
process in health care institutions are discussed. The application of a differentiated approach to the psycho-
logical support of participants in the medical process by psychologists (medical psychologists) in health care 
facilities has many possibilities, such as the ability to provide patients and relatives with quality psychological 
help, the opportunity to accompany medical staff while working, as well as the ability to self-improve specialists 
in psychological work.

Key words: psychological support, psychological measures, differentiated approach, patient, patient’s rel-
atives, psychologist, doctors, junior medical staff.


