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Загальновизнано, що студентський період найсприятливіший для маніфестації
та розвитку психічних захворювань, переважно непсихотичного рівня.
Це обумовлює актуальність пошуку нових форм своєчасної діагностики
непсихотичних психічних розладів (НПР) в осіб молодого віку.
Мета дослідження – провести клініко-анамнестичне психіатричне дослідження
студентів закладів вищої освіти (ЗВО) з метою визначення його ролі в комплексній
сучасній діагностиці непсихотичних психічних розладів у даного контингенту.
Матеріали і методи. З дотриманням принципів біоетики та деонтології
проведено суцільне комплексне обстеження 1235 студентів. Застосовані
методи: клінічний, клініко-психопатологічний, клініко-епідеміологічний, клінікоанамнестичний, експериментально-психологічний та статистичний.
Результати. Достовірно частіше студенти вважали, що мають гарний стан
власного здоров’я 37,69% (ІІ група) та 17,03% (І група), а незадовільно почували
себе 21,77% (І група) та 4,68% (ІІ група) (р<0,05). За рештою показників, стосовно
частоти відвідування лікарів, наявних травм голови, перенесеної застуди,
соматичних захворювань в обох групах достовірних розбіжностей не виявлено
(р>0,05). Більшість студентів основної групи оцінювали стан свого здоров’я,
як задовільний (61,20%), причому достовірних відмінностей між чоловіками та
жінками не було (65,98% та 59,09% відповідно (р>0,05)).
Висновки. У результаті проведеного клініко-анамнестичного дослідження
студентів ЗВО встановлено позитивний вплив психоедукації та скринінгового
обстеження на ставлення обстежуваних до стану власного здоров’я, що
підвищує ефективність ранньої діагностики НПР.
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Общепризнано, что студенческий период наиболее благоприятен для манифестации
и развития психических заболеваний, преимущественно непсихотического уровня.
Это обуславливает актуальность поиска новых форм своевременной диагностики
непсихотических психических расстройств (НПР) у молодых людей.
Цель исследования – осуществить клинико-анамнестическое психиатрическое
обследование студентов высших учебных заведений (ВУЗ) с целью определения
его роли в комплексной современной диагностике непсихотических психических
расстройств у данного контингента.
Материалы и методы. С соблюдением принципов биоэтики и деонтологии
проведено комплексное обследование 1235 студентов. Применены методы:
клинический, клинико-психопатологический, клинико-эпидемиологический, клиникоанамнестический, экспериментально-психологический и статистический.
Результаты. Достоверно чаще студенты считали, что имеют хорошее состояние
собственного здоровья 37,69% (II группа) и 17,03% (I группа), а неудовлетворительно
чувствовали себя 21,77% (I группа) и 4,68% ( II группа) (р<0,05). По остальным
показателям относительно частоты посещения врачей, имеющихся травм
головы, простудных заболеваний, соматических заболеваний в обеих группах
достоверных расхождений не было выявлено (р>0,05). Большинство студентов
основной группы оценивали состояние своего здоровья, как удовлетворительное
(61,20%), причем достоверных различий между мужчинами и женщинами не было
(65,98% и 59,09%) соответственно (р>0,05).
Выводы. В результате проведенного клинико-анамнестического исследования
студентов ВУЗ установлено положительное влияние психоэдукции и скринингового
обследования на отношение обследуемых к состоянию собственного здоровья, что
в итоге повышает эффективность ранней диагностики НПР.
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FEATURES OF CLINICAL ANAMNESTIC PSYCHIATRIC EXAMINATION OF
THE STUDENTS OF HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS
O.S. Yurtsenyuk, N.S. Karvatska, S.D. Savka

A brief description of the work. It is generally accepted that the student period is the
most favorable for the manifestation and development of mental illness, mainly of a
non-psychotic level. This determines the relevance of the search for new forms of timely
diagnosis of non-psychotic mental disorders (NPD) amoung young people.
The aim of the study – to conduct clinical and anamnestic psychiatric examination of
students of higher educational establishments (HEE) in order to determine its role in the
complex modern diagnosis of non-psychotic mental disorders in this contingent.
Material and methods. In compliance with the principles of bioethics and deontology, a
comprehensive examination of 1235 students was carried out. Such methods were applied:
clinical, clinical-psychopathological, clinical-epidemiological, clinical-anamnestic,
experimental-psychological and statistical methods.
Results.The students reliably more often consider that they have a good state of their own
health 37.69% (group II) and 17.03% (group I), and 21.77% (group I) and 4.68% (group
II) felt unsatisfactory. ) (p <0.05). For the rest of the indicators, regarding the frequency
of visits to doctors, head injuries, colds, somatic diseases, no significant discrepancies
were found in both groups (p> 0.05). Most students of the main group assessed their
health as satisfactory 61.20%, and there were no significant differences between men and
women 65.98% and 59.09%, respectively (p> 0.05).
Conclusions. Consequently, as a result of the clinical and anamnestic study of university
students, a positive effect of psychoeduction and screening examination on the attitude
of the surveyed to their own health status has been established as a result of the clinical
and anamnestic study of the university students, that ultimately increases the efficiency of
early diagnosis of NPD.

Вступ
Студентство – соціальна група у системі вищої
освіти, що характеризується певною чисельністю,
віково-статевою
структурою,
територіальним
розподілом;
певним
суспільним
станом,
роллю та статусом; особливою фазою, стадією
соціалізації (студентські роки), яку проходить
значна частина молоді, певними соціальнопсихологічними особливостями. Загальновизнано,
що студентський період найсприятливіший для
маніфестації та розвитку психічних захворювань,
загострення
патологічних
рис
характеру,
підвищення схильності до ситуаційно зумовлених
порушень адаптації [1]. Як показує практика,
більшість студентів із донозологічними й навіть
клінічно окресленими психічними розладами
невротичного рівня самостійно не звертаються
за медичною допомогою до психолога, лікаряпсихотерапевта, а тим паче психіатра. Чималою
мірою усвідомленій або неусвідомленій відмові
студентів від психіатричної або психологічної
допомоги сприяє стигматизація психіатрії, страх
перед психіатричним обстеженням й психіатричним
діагнозом [2-4]. Формування адекватної діагностики
психічних розладів у студентів неможливе без
встановлення закономірностей їх виникнення та
оцінки динаміки під впливом множинних причин та
ефектів. Складність цього питання підтверджується
численними науковими дослідженнями з проблем
визначення категорій норми, патології та їх
взаємоперетворень у психіатрії [1, 5].
Як видно з літературних джерел останніх
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років [3-5], діагностична тактика при психічних
порушеннях в осіб молодого віку базується на
концепції комплексного, багаторівневого підходу
[6, 7], побудованого на основі біопсихосоціальної
моделі. Вищевикладене визначає актуальність цієї
роботи.
Мета дослідження
Здійснити клініко-анамнестичне психіатричне
дослідження студентів закладів вищої освіти з
метою визначення його ролі в комплексній сучасній
діагностиці непсихотичних психічних розладів у
вказаного контингенту.
Матеріали та методи дослідження
З дотриманням принципів біоетики та
деонтології (на початку у кожного обстеженого
отримували інформовану згоду на проведення
дослідження) здійснено суцільне комплексне
обстеження студентів І-V курсів Буковинського
державного медичного університету (БДМУ) та
студентів І-ІV курсів Чернівецького національного
університету. Усіх студентів (1235 осіб) розподілено
на на дві групи: основну (І) та порівняльну (ІІ). До
основної групи увійшли 317 (25,67%) студентів, у
яких діагностовано непсихотичні психічні розлади
(НПР). Для верифікації клінічних особливостей
НПР, у якості II порівняльної групи обстежено 918
(74,33%) студентів без НПР, практично здорових.
У дослідженні брали участь 852 студенти
(68,99%) Буковинського державного медичного
університету та 383 студенти (31,01%) Чернівецького
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персональному комп’ютері з використанням
параметричних
і
непараметричних
методів
обчислення. Вірність нульової гіпотези визначали з
урахуванням рівня значущості «Р», достовірностей
розходжень за критериями t-Стьюдента, χ2, точного
методу Фішера.

національного
університету.
Середній
вік
обстежених – 20,15±0,05 років. У гендерному
розподілі серед усіх обстежених було 365 чоловіків
та 870 жінок, відповідно 29,55 % та 70,45 %. Вибірка
не мала суттєвих відмінностей за віковим складом,
місцем мешкання, формою навчання. Провідним
критерієм включення особи до дослідження було
її навчання у закладі вищої освіти. Обстеження
проводили в міжсесійний період. Застосовані
методи: клінічний та клініко-психопатологічний
базувались на загальноприйнятих підходах до
психіатричного обстеження пацієнтів шляхом
розгорнутого напівструктурованого клінічного
інтерв’ю із застосуванням критеріїв МКХ – 10;
клініко-анамнестичний
використовувався
для
отримання інформації та аналізу даних щодо
спадковості, анамнезу життя та захворювання;
експериментально-психологічний – застосовували
психопатологічні тести та статистичний методи.
Статистичну обробку цифрових даних здійснено
за допомогою комп’ютерних пакетів «STATISTICA
6.0» StatSoft Inc. та Excel XP для Windows на

Результати та їх обговорення
Аналізуючи розподіл обстеженого контингенту
студентів за результатами клініко-анамнестичного
дослідження, ми виявили, що більшість молодих
людей обох груп оцінювали стан власного здоров’я,
як задовільний (58,54%). Достовірно частіше
студенти вважали, що мають гарний стан власного
здоров’я 37,69% (ІІ група) та 17,03% (І група), а
незадовільно почували себе 21,77% (І група) та 4,68%
(ІІ група) (р<0,05). За рештою показників, стосовно
частоти відвідування лікарів, наявних травм голови,
перенесеної застуди, соматичних захворювань, в
обох групах достовірних розбіжностей не виявлено
(р>0,05) (табл.1).

Таблиця 1
Розподіл обстежених студентів за результатами клініко-анамнестичного дослідження (абс., %)
Показник

Усі обстежені
Основна група (І)
Порівняльна група
(n=1235)
(n=317)
(ІІ) (n=918)
Суб’єктивна оцінка стану власного здоров’я

P

Гарний

400

32,39

54

17,03

346

37,69

<0,05

Задовільний

723

58,54

194

61,20

529

57,63

>0,05

Незадовільний

112

9,07

69

21,77

43

4,68

<0,05

Частота відвідування лікарів загальної практики
Щороку

657

53,20

169

53,31

488

53,16

>0,05

Раз на 2-3 роки

508

41,13

135

42,59

373

40,63

>0,05

Ніколи

70

5,67

13

4,10

57

6,21

>0,05

Соматичні захворювання
Не хворів

95

7,69

17

5,36

78

8,50

>0,05

Зрідка епізодичні

937

75,87

244

76,97

693

75,49

>0,05

Хронічні захворювання

203

16,44

17,67
147
56
Звернення до психіатра протягом навчання

16,01

>0,05

Ні

1185

95,95

300

94,64

885

96,41

>0,05

Один раз

40

3,24

14

4,42

26

2,83

>0,05

Більше ніж 1 раз

10

0,81

3

0,95

7

0,76

>0,05

Звернення до психіатра до навчання
Ні

1189

96,28

307

96,85

882

96,08

>0,05

Один раз

32

2,59

8

2,52

24

2,61

>0,05

Більше ніж 1 раз

14

1,13

2

0,63

12

1,31

>0,05

У результаті оцінки стану свого здоров’я: чи вважаєте Ви необхідним проконсультуватися в лікаря?
Терапевта

623

50,45

97

30,60

526

57,30

<0,05

Психіатра

129

10,45

74

23,34

55

5,99

<0,05

Психолога

317

25,67

116

36,59

201

21,90

<0,05
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Після проведеного опитування й оцінки
стану власного здоров’я достовірно більша
частина психічноздорових студентів вирішили
проконсультуватися з терапевтом – 526 (57,30%).
А от із психіатром та лікарем-психологом
проконсультуватись вирішило достовірно більше
студентів з НПР – 23,34% та 36,59% відповідно
(р<0,05), хоч до проведення скринінгу до психіатра
зверталось лише 5,4 % студентів основної групи, що
може засвідчити про позитивний вплив скринінгового
обстеження стосовно ставлення обстежуваних до
стану власного здоров’я і мотивує до необхідних

консультацій.
Цікавими виявилися дослідження розподілу
обстеженого контингенту за результатами клінікоанамнестичного дослідження з урахуванням статі
(табл. 2). Більшість студентів основної групи
оцінювали стан свого здоров’я, як задовільний
(61,20%), причому достовірних відмінностей між
чоловіками та жінками не було: 65,98% (Ч) та 59,09%
(Ж) (р>0,05). Наявність травм голови в анамнезі
мали 17,03% студентів. Застудними захворюваннями
хворіли 1-2 рази на рік 74,23% (Ч) та 73,18% (Ж);
частіше хворіли 12,37% (Ч) та 19,09% (Ж).

Таблиця 2
Розподіл обстеженого контингенту за результатами клініко-анамнестичного дослідження з
урахуванням статі (абс., %) (основна група)
Усі
(n=317)

Показник
1

2

Чоловіки
(n=97)
3

4

Жінки
(n=220)
5

P

6

7

8

Суб’єктивна оцінка стану власного здоров’я
Гарний

54

17,03

18

18,56

36

16,36

>0,05

Задовільний

194

61,20

64

65,98

130

59,09

>0,05

Незадовільний

69

21,77

15

15,46

54

24,55

>0,05

Частота відвідування лікарів загальної практики
Щороку

169

53,31

44

45,36

125

56,82

>0,05

Раз на 2-3 роки

135

42,59

51

52,58

84

38,18

>0,05

Ніколи

13

4,10

2

2,06

11

5,00

>0,05

Соматичні захворювання
Не хворів

17

5,36

5

5,15

12

5,45

>0,05

Зрідка епізодичні

244

76,97

79

81,44

165

75,00

>0,05

Хронічні захворювання

56

17,67

13

13,40

43

19,55

>0,05

Звернення до психіатра протягом навчання
Ні

300

94,64

94

96,91

206

93,64

>0,05

1

2

3

4

5

6

7

8

Один раз

14

4,42

2

2,06

12

5,45

>0,05

Більше ніж 1 раз

3

0,95

1

1,03

2

0,91

>0,05

Звернення до психіатра до навчання
Ні

307

96,85

95

97,94

212

96,36

>0,05

Один раз

8

2,52

0

0,00

8

3,64

>0,05

Більше ніж 1 раз

2

0,63

2

2,06

0

0,00

>0,05

У результаті оцінки стану свого здоров’я: чи вважаєте Ви необхідним проконсультуватися в лікаря?
Терапевта

97

30,60

27

27,84

70

31,82

>0,05

Психіатра

74

23,34

26

26,80

48

21,82

>0,05

Психолога

116

36,59

33

34,02

83

37,73

>0,05

Щороку відвідували лікарів загальної практики
(переважно в рамках обов’язкових медичних оглядів)
53,31% студентів з НПР і раз на 2-3 роки звертались
до лікарів – 42,59%) хворих, а от до психіатра до
початку навчання звертались лише 3,15% студентів,
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і протягом навчання до психіатра звернулись лише
5,37% обстежених основної групи, достовірних
гендерних відмінностей за даними критеріями
виявлено не було (р>0,05). Це може засвідчити про
недостатню підготовку сімейних лікарів у діагностиці
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непсихотичних психічних розладів. І на нашу думку,
з метою покращення ситуації, варто проводити курси
тематичного удосконалення з психіатрії для лікарів
загальної практики.
Висновки
У результаті проведеного клініко-анамнестичного
дослідження студентів закладів вищої освіти
встановлено, що більшість молодих людей обох груп
оцінювали стан власного здоров’я як задовільний
(58,54%). Проконсультуватись із психіатром вирішило
достовірно більше студентів з НПР – 23,34%, хоч до
проведення скринінгу до психіатра зверталось лише
5,4% студентів основної групи, що може засвідчити
про позитивний вплив психоедукації та скринінгового
обстеження на ставлення обстежуваних до стану
власного здоров’я та мотивує їх до своєчасного
звернення до спеціалістів, що підвищує ефективність
ранньої діагностики НПР у студентів ЗВО та їх
подальше лікування.
Перспективи подальших досліджень
Дослідження планується продовжувати вивчаючи
соціально-психологічні
фактори
формування
непсихотичних психічних розладів та будувати
нові комплексні методи діагностики, лікування та
профілактики вищезазначених розладів.
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