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Онкологиялық науқастардың диагноз қабылдау 
кезеңіндегі психологиялық кеңес беруінің 

негізгі қиындықтары
Онкологиялық ауру диагнозын қабылдау пациент үшін, сондай-ақ оның туыстарына күшті күйзеліс болып 

табылады, өйткені кез-келген адам санасында «қатерлі ісік» ұғымы өлім және тағдыр тәлкегіне түскен, маңда-
йына жазылған синонимі. Сонымен қатар пациенттің әлеуметтік бейімделуіне байланысты бірқатар пробле-
малар өмір сүру сапасы мен емге деген жақсы қарым-қатынасына үлкен әсер етеді. Көбінесе жағымсыз болжамды 
түсіну адамды ауыр депрессияға ұшыратады, осылайша ауруға және оның еміне реакциясын қиындатады. Осы 
мақаланың мақсаты өзінің диагнозы туралы жақында білген онкологиялық науқастармен психологтың жұмыс-
тануы кезіндегі бетпе-бет кездесетін негізгі қиындықтарды қарастыру және диагноз қабылдау кезеңінде негізгі 
әдіс ретінде психологиялық кеңес беру келтіріледі. Осы тақырып бойынша клиникалық жағдайларды теориялық 
талдау нәтижелерінің негіздерін ескере отырып онкологиялық науқастардың диагноз қабылдау кезеңіндегі психо-
логиялық жұмыс туралы қорытынды жасалады. Онкологиялық ауру диагнозын қабылдау пациент үшін, сондай-ақ 
оның туыстарына күшті күйзеліс болып табылады, өйткені кез-келген адам санасында «қатерлі ісік» ұғымы өлім 
және тағдыр тәлкегіне түскен, маңдайына жазылған синонимі. Сонымен қатар пациенттің әлеуметтік бейімде-
луіне байланысты бірқатар проблемалар өмір сүру сапасы мен емге деген жақсы қарым-қатынасына үлкен әсер 
етеді. Көбінесе жағымсыз болжамды түсіну адамды ауыр депрессияға ұшыратады, осылайша ауруға және оның 
еміне реакциясын қиындатады. Осы мақаланың мақсаты өзінің диагнозы туралы жақында білген онкологиялық 
науқастармен психологтың жұмыстануы кезіндегі бетпе-бет кездесетін негізгі қиындықтарды қарастыру және 
диагноз қабылдау кезеңінде негізгі әдіс ретінде психологиялық кеңес беру келтіріледі. Осы тақырып бойынша кли-
никалық жағдайларды теориялық талдау нәтижелерінің негіздерін ескере отырып онкологиялық науқастардың 
диагноз қабылдау кезеңіндегі психологиялық жұмыс туралы қорытынды жасалады.
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«Біз үшеуміз: науқас, дәрігер және індет. 
Қай жақты науқас қабылдаса сол жеңіске жетеді» 

Гиппократ

Бүгінгі уақытта әр түрлі індет, тек өз клиникалық 
көрінуіне қарай науқастың психикасын жеңіл немесе 
ауыр өзгерістерге ұшыратады. Аталмыш өзгерістер қа-
терлі ісікпен ауыратын науқастарда анық көрініс таба-
ды. Қойылған «қатерлі ісік» диагнозы  өте ауыр психоэ-
моционалдық күйзеліске әкеліп, соның жалғасы келесі 
негативті психикалық жағдайлар туындатады: үрей, 
депрессия, ипохондрия, апатия және тағы басқалары. 
Осы жағдайлар ауру барысын едәуір ауырлатады.  Аме-
рикалық психолог Элизабет Кюблер-Росс бақылауы бо-
йынша қатерлі ісік диагнозы туралы айтқанда, науқас-
тар реакциясы келесі кезеңдерден өтетінін атап кетті:

1. Жоққа шығару. Науқас өзімен болған жағдайға 
сенбейді.

2. Ашу. Дәрігерлер жұмысына қанағаттанбау, сау 
адамдарды жек көру. 

3. Сауда. Тағдырмен келісім шарт жасауға талпыну. 
Науқас болжауы бойынша егер монета алшысына түссе 
онда құлан таза жазылуына сену.  

4. Депрессия. Өмір сүруге ықыласының жоғалуы, 
үрей және ашыну.

5. Қабылдау. «Мен мағыналы және қызықты өмір 
сүрдім. Енді мен өлуіме болады» [1].

Профессор А.В. Гнездиловтың ұйғаруы бойынша 
«Науқастардың психикасындағы өзгерістер және олар-
дың жақын туыстары бірнеше кезеңдерден өтеді. 

1. Күйзеліс кезеңі, науқасқа ауруы туралы негативті 
ақпарат және оның болжамы тас төбеден түседі. 

2. Жоққа шығару кезеңі, ақпаратты қабылдамау. 
3. Агрессия кезеңі. 
4. Депрессия кезеңі. 
5. Келісу кезеңі, өз тағдырын қабылдау» [2].
Көптеген мамандардың өз тәжірибесінен дәлелін 

тапқан кейбір тұжырымдарды қысқаша қарастырып өт-
сек – тек нәтижелі емдеу нәтижесі емес, сонымен бірге 
психологиялық және әлеуметтік реабилитация, жанұ-
йядағы толыққанды өмірге және қоғамға оралу, нау-
қастың психикалық жағдайына байланысты, сонымен 
бірге індетпен күресуге бағытталған науқастың ауруы-
на деген көзқарасы оның белсенді тұлғалық позициясы 
ретінде айқын көрініс табады.

Онкологиялық диагнозды қабылдаудағы көптеген 
факторлар науқастың әрі қарай психологиялық бейім-
делуіне байланысты. «Диагноз қабылдау» түсінігі 
біздің контексте белгілі бір уақыт өмір сүру мүмкіндігін-
де немесе ұзақ өмір кешуінде адамның сол шындықты 
қабылдауы емес, оның ауыр емдеу барысына дайын-
дығы немесе ота жасатуы, бірінші жағынан, емдеу нә-
тижесіне қанағаттанбағандықтан, ал екінші жағынан, 
өмірге позитивті көзқарасының сақтауы, ақырында ем-
деу динамикасының оң нәтижесіне немесе сапалы ре-
миссияға әкелуі.  

Диагноз қабылдаудағы ең негізгі фактор ол 
белгісіздік жағдайы. Осы жағдай диагноз қою кезеңіне, 
сонымен қатар ең алғаш ем жүргізу барысымен тығыз 
байланысты. Сонымен қатар, аталмыш негізгі фактор - 
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үрей, қорқыныш және паника жағдайларын қозуына 
алып келеді. Осы бағыттағы коррекцияның, яғни пси-
хологиялық кеңестің бірінші міндеті – науқасқа басы-
на түскен жағдайды барынша терең ұғындыру және 
түсіндіру негізін қалыптастыруының болашақ перспек-
тивасына бейімдеу. 

Психологиялық кеңестің негізгі әдісіндегі белгісіздік 
жағдай факторының ең басты болып саналатын ке-
зеңінде болып жатқан жағдайдың толығымен ашылуы-
на, сонымен бірге әрекет жоспарын сатылы әзірлеу 
барысы әлеуметтік, күнделікті тұрмыс тіршілігін және 
басқа да өмірлік құрылымдарын қамтуымен қатар нау-
қастың ауруымен ұштасады.   Психологиялық кеңестің 
басқа бір әдісі аталмыш белгісіздік кезеңінде қорқы-
ныштарын сезіндіру жұмысы болып табылады. Осын-
дай жұмыстанудың әдістері психолог-кеңесшінің талға-
мына тәуелді болады және түрлі психодиагностикалық 
құралдарын, арттерапияны, психодрамма элемент-
терін қамтиды, осыған қоса басқа да психокоррекция-
лық техникалар науқастың эмоционалдық күйімен ты-
ғыз байланыс орнатуға себепкер болады.

Айрықша атап кетсек, осы психологиялық жұмыс 
кезеңінде психолог-кеңесші алекситимияның айқын 
клиникасымен соқтығысуы мүмкін, бірақ аталмыш ны-
шанды, онкологиялық науқастармен шұғылданатын 
көптеген мамандар ең  негізгі психологиялық қорғану-
дың формасы ретінде бөледі. Науқастың осындай күйі 
психолог-кеңесшінің жұмысын эмоционалдық шең-
берінде қиындатады, бірақ маңызды ескерту белгісі бо-
лып табылады, осыған орай, өз эмоциясымен жұмыс іс-
теу қабілетсіздігі маңызды механизмі ретінде болып, 
осы уақытта бірден-бір әсерлі құрал болуы мүмкін.

Диагноз қабылдау кезеңінде өте жиі науқаспен оның 
туған-туыстарының арасындағы қарым-қатынас қиын-
дайды. Бұл науқастың айналасындағылардың осындай 
жағдайда өздерін қалай ұстап, әрекет ететінін түсін-

бейді және сонымен қатар, екі ара коммуникациялық 
қиындықтарға тіреледі. Қарастырулы дерегіміз нау-
қастың психологиялық күйінде көрінеді және туыста-
рының тарапынан түсінушілік сүйенішке мұқтаж, бірақ 
көмек ала-алмайды. Осы жағдай науқастың қалыпты 
коммуникативті депривациясын  туғызады және одан 
әрі реабилитациялық үдерісін қиындатады. Негізінен 
осы кезеңде психолог науқаспен оның туған-туыстары-
ның арасында медиатор болуы ықтимал. Бір жағынан, 
науқаспен кеңесшінің жақсы қарым-қатынас байланы-
сында соңғысы тума-туыс тәртібінің интерпретациясы 
ретінде де болуы мүмкін. Сөйтіп, психолог сараптама-
шы позициясынан науқасқа кейбір жағдайларға бай-
ланысты толықтай мағлұмат береді, егер анық түсінік 
алмаған жағдайда оған өз кесірін тигізуіне әкеледі.  Со-
нымен қатар, кеңесші туыстарына науқастың психоло-
гиялық жай-күйі туралы ақпаратпен қамтамасыз етеді. 

Диагноз қабылдау кезеңіндегі онкологиялық нау-
қастармен психологиялық жұмыс бірқатар іргелі қиын-
дықтармен ұштасады, оларды жеңу науқастың диаг-
нозға беімделуімен қатар емдеу процесін жеңілдетуге 
мүмкіндік береді. 

Тақырыпты қорыта келе, ең маңыздысы, мұндай 
тұлғалық-психикалық көрініс, белгісіздік жағдай ретін-
де, белгісіздік алдындағы қорқыныш немесе фатальді 
ықтималдылық бұл тек диагноз қабылдау кезеңіне ғана 
тән емес, бірақ дәл осы кезеңде оларды пысықтау өте 
маңызды және болашақта психокоррекциялық немесе 
психотерапиялық жұмыстануда табысты болуы мүмкін, 
ал ол өз кезегінде науқасты қалпына келтіру жолында-
ғы қуатты ресурстардың бірі болуы ықтимал.

Қолданылған әдебиеттер тізімі
1. Кюблер-Росс Э. О смерти и умирании. М.: София, 2001. 
2. Психические изменения у онкологических больных // 

Практическая онкология. – 2001. – №1(5). – C. 5-13.

АННОТАЦИЯ

Р.И. Баянқұлов1

1Областной онкологический диспансер Управления Здравоохранения Мангистауской обла-
сти, Актау, Республика Казахстан 

Особенности влияния тревожного состояния на 
отношение к своей болезни и к качеству жизни у 

онкологических пациентов

Постановка диагноза онкологического заболевания является 
сильнейшим стрессом для пациента, так и его родных, поскольку 
в сознании любого человека понятие «раковая опухоль» – синоним 
обреченности, смерти. Вместе с этим у пациента возникает це-
лый ряд проблем, связанных с социальной адаптацией оказывающих 
большое влияние на качество жизни и хорошее отношение к лечению. 
Зачастую, осознание неблагоприятного прогноза приводит человека 
к тяжёлой депрессии, тем самым усложняя реакцию, как на болезнь, 
так   и на его лечение. Цель данной статьи - рассмотрение основ-
ных трудностей, с которыми сталкивается психолог при работе с 
онкологическими пациентами, недавно узнавшими о своем диагнозе. 
Психологическая консультация служит основным методом психоло-
гической помощи на этапе принятия диагноза. На основе проведен-
ного теоретического анализа клинических случаев по данной теме 
выделяется вывод о важности психологической работы с онкологи-
ческими больными на этапе принятия диагноза.

Ключевые слова: диагноз, депрессия, реабилитация, психокор-
рекция, психотерапия.
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Main difficulties of counseling onco 
patients at the stage of acceptance of 

diagnosis

The diagnosis of cancer is the strongest stress for the 
patient and his family, because in the mind of any person, 
the term “cancer” is synonymous with doom, death. With 
this patient there are a number of problems related to social 
adaptation has a strong influence on the quality of life and 
a good attitude to treatment. Often, the awareness of the 
unfavorable Outlook leads a person to severe depression, 
thereby complicating the reaction on the disease and its 
treatment. The purpose of this article is a review of the main 
difficulties faced by the psychologist working with cancer 
patients, recently learned about his diagnosis and the main 
method of psychological assistance at the stage of making 
diagnosis performs psychological counseling. On the basis 
of theoretical analysis of clinical cases on the subject stands 
out a conclusion on the importance of psychological work 
with cancer patients at the stage of making diagnosis.

Key words: diagnosis, depression, rehabilitation, psy-
chocorrection, psychotherapy.


