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Онконауқастармен жұмыс жасау барысында суггестивті  
психотерапия

Тұжырым. Берілген мақалада психотерапияның 
бағыттары қарастырылған, оның бірі суггестивті те-
рапия болып табылады. Берілген бағыт өзін-өзі илан-
дыру мен иландыру топтық әдістің кіруімен сипатта-
лады. Суггестивті терапияны қолдану стационарда 
ем қабылдап жатқан онконауқастардың өмір сапасын 
жақсартуға көмектеседі.

Түйінді     сөздер: Психотерапия, суггестивті тера-
пия, иландыру, өзін-өзі иландыру, аутожаттығу.

Психотерапия - психикаға әсер ететін емдік жүйе, ал 
психика арқылы бүкіл ағза мен жүріс-тұрысқа толықтай 
әсер етеді [1]. 

Психотерапияда көптеген бағыттар бар, әрбірі 
техникалық арсенал мен әдістерге ие. Сол бағыттардың 
бірі суггестивті терапия деп аталады. Берілген бағыт өзін-
өзі иландыру мен иландыру топтық әдістің кіруімен си-
патталады. 

Иландыру ( латын сөзінен suggestio) соматикалық про-
цесс және жүйелік-психикалық ағысқа әсер ететін және 
сынсыз бағалауды қабылдайтын ақпарат беру ретінде 
анықталады. Иландыру арқылы түйсіну, бейнелеу, эмо-
ционалды күй және әрекет шақырылады. 

Ем-шара басталуынан, аяқталуына дейін науқастарға 
және отбасы мүшелеріне психологиялық көмек көрсету 
барысында ҚазОжРҒЗИ-да психологиялық жеңілдету 
бөлмесі - «сенсорлық бөлме» ашылды.

Сенсорлық бөлме - бұл сыртқы әлемдегі әртүрлі ней-
тралды және негативті әсерден бөліну,  толық қауіпсіздік 
атмосфераға жағымды мульти-сенсорлы ортаны 
қалыптастыру үшін арнайы құралдармен жабдықталған 
бөлме. Негізгі сезімдер арқылы ми белсенеді- ол, көру, 
есту, иіс сезу, түйсіну, сезім мүшелері және басқа рецеп-
торлар, сонымен қатар, өзін-өзі басқаратын тежелу мен 
қоздыру процестері дамиды. 

Рисунок 1 - Сенсорлық бөлмеде науқастармен суггестивті терапия



Журнал Казахского НИИ онкологии и радиологии 81

Қатерлі ісікпен ауратын науқастарда қатерлі ісікті 
анықтағаннан кейін өмір «дейін» және «кейін» деп 
бөлінеді және олар өздерін қоғамға қажет емес деп са-
найды. Сыртқы кейіпінің өзгеруіне және сырқатқа бай-
ланысты тұлғааралық қарым-қатынасқа және отбасылық 
қарым-қатынастың бұзылуынан мазасыз күтулер пайда 
болады. Бұл күйді жеңу үшін: суггестив (Р.Тукаев бойынша 
гипнотерапия, аутогенды жаттығу, Джекобсон бойынша 
релаксация) және рационал (когнитивті терапия, қысқа 
мерзімді білім беру бағдарламасы). Әр түрлі ем қабылдап 
болғансын, науқастың өмір сапасының жоғарлауы 
бақыланады [2]. 

Иландырудың негізгі құралы суггестордың сөйлеуі, 
сөзі болып табылады. Сөйлемсіз факторлар (жесттер, 
мимика, әрекет) қосымша әсер береді. Иландырудың 
әртүрлі классификациясы ұсынылады: иландыру және 
өзін-өзі иландыру, тікелей немесе ашық иландыру, жабық 
немесе жанама; контактты және дистантық иландыру [3]. 

Өзін-өзі иландыру немесе аутосуггестия өзіне 
бағытталған иландыру процессі. Өзін-өзі иландыру су-
бьектке ес, зейін, эмоционалды және соматикалық реак-
цияларды басқаруға шақырады. 

Өзін-өзі иландырудың бір нұсқасы ол- аутогенді 
жаттығу. Оның көмегімен адам ағзаға маңызды 

психикалық және вегетативті әсер етеді. 
Аутожаттығуға арналған  алғашқы отандық фундамен-

талды монографияның авторы А.С.Роменның ойынша, 
аутогенді жаттығу үш топқа бөлді [4].

1.   Постгиптонтикалық тапсырма ретінде кезекті 
орындау гипнотикалық жағдайда өзін-өзі иландыру. 

2. Физикалық және тыныс алу жаттығуларда өзін-
өзі иландыру.

3. «Таза» өзін-өзі иландыру, ол деген өзін-өзі илан-
дыру процесінде қосымша әсермен қолданбауы. 

Стреске себеп болған, дененің тығыздылығы және 
күш салуынан аутогенді жаттығу артылтады. Суггестивті 
терапияны қолданудың тиімділігі, науқастың позиция-
сын белсенді және тез сауығып кетуге мотивациясын 
жоғарлатады. 

Сонымен қатар, А.В.Гнездиловтың ойы бойынша, 
суггестивті терапия паллиативті ем қабылдап жатқан 
онконауқастардың өмір сапасын жақсартуға көмектеседі [4]. 

Сонымен, суггестивті терапия қатерлі ісікпен 
ауырғанан бастап, барлық кезеңдерде маңызды екенін 
көрсету қажет. Берілген терпия медициналық емге негіз 
болып табылады, эффективті ауруды жеңу, осы процес-
ске қатысып жүрген мультидисциплинарлы күшпен бірге 
өмүр сапасын жақсартуға көмектеседі.

 Қолданылған әдебиеттер тізімі

1. Гурвич И.Я. Суггистивная психотерапия, гипноз.- 
СПб.,2009.

2. Смирнов С. Наука и жизнь, Есть такая профессия: 
онкопсихолог. https://m.nkj.ru/news/23396/.

3. Карвасарский Б.Д. Психотерапия //Учебник для 

студентов медицинских ВУЗов, 2010
4. Щербатых Ю.В. «Психология стресса и методы 

коррекции» /учебное пособие.- СПб , 2008. 
5. Гнездилов А.В.. Психические изменения у онколо-

гических больных  Хоспис № 1.- СПб, 2001. 

Аннотация
М.С.Самарханова, Б.У.Пахратдинова

Казахский научно-исследовательский институт онколо-
гии и радиологии

Суггестивная психотерапия в работе с  
онкологическими больными

В данной статье рассмотрены направления психоте-
рапии, одним из таких направлений является суггестив-
ная психотерапия. Оно характеризуется тем, что несет в 
себе группу методов, в основе которого лежат внушение 
и самовнушение. Применение методов суггестивной те-
рапии способствует улучшению качества жизни онколо-
гических больных в стационарах. 

Ключевые слова: психотерапия, суггестивная тера-
пия, внушение, самовнушение, аутогенная тренировка. 
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Suggestive psychotherapy in work with cancer patients

This article describes the direction of psychotherapy, 
one of these areas is suggestive therapy. It is characterized 
by the fact that brings a group of methods, which is based 
on suggestion and self-hypnosis. The use of suggestive 
therapies helps to improve the quality of life of cancer 
patients in hospitals.
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