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301 ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА  

які сприяють нормалізації рівня психоемоційного напруження і як наслідок відновленню 

функціонування вегетативних систем (підвищення зниженого і зниження підвищеного АТс). 

Таким чином, таке уявлення добре узгоджується з положенням теорії функціональних 

систем про визначення ендогенних ритмів процесами саморегуляції, а також з інтегративною 

теорією емоцій, яка припускає двосторонній взаємозв’язок у психоемоційних відношеннях, 

коли разом з центральним впливом розглядається  зворотна аферентація від внутрішніх 

органів в емоціогенні центри, які поєднують периферичні органи з відповідними 

центральними механізмами. 

 

 

ПСИХОЕМОЦІЙНИЙ СТАН ВАГІТНИХ ЖІНОК 

Яценко А.О., Чумак О.І.- студентки 4 курсу, Михайлова Т.І.- доцент кафедри. 

СумДУ Медичний інститут, кафедра фізіології та патофізіології з курсом медичної 

біології. 

На даний момент ще не достатньо вивчені питання психоемоційного стану жінок, 

пов'язані з народженням дитини. Тому необхідно вивчати емоційний стан вагітних жінок, 

зміни у сприйнятті навколишнього світу, відношення до майбутньої дитини, вплив 

взаємовідношень з близькими людьми на протязі вагітності.  

Завданням та метою нашої роботи став аналіз психоемоційного стану вагітних жінок в 

період підготовки до пологів. Дослідження проводилось на базі пологового відділення ЦРЛ м. 

Путивль в період 2012-2014 рік. Об’єктом дослідження були вагітні жінки у віці 20-27 років у 

кількості 40 чоловік. Жінок розділили на 2 групи: 1 група експериментальна, це жінки, які 

відвідували заняття по підготовці до пологів; 2 контрольна група жінок, які не відвідували 

занять. У роботі використані наступні методи: методика “САН” Н.А. Курганського, шкала 

оцінки психосоматичного стану вагітних жінок В.В. Абрамченко і Т.А. Немчика, анкети 

сімейних пар. В обстежених групах у 75% вагітних жінок  були високі показники 

психоемоційної тривоги. Встановлено, що  основними причинами стали: страх пологів (59% і 

41% відповідно), страх смерті (51% і 49%), страх за дитину (48% і 52% відповідно), емоційні 

проблеми з дитиною (45% і 55%), невпевненість у своїх материнських якостях (41% і 59% 

відповідно). 

У групі жінок, які пройшли психопрофілактику в період вагітності, рівень тривоги і 

напруження знижувалися на 38%, а настрій підвищувався по відношенню з жінками, які не 

займалися з психологами.  

Таким чином, обговорюється роль психопрофілактики у підготовці вагітних до пологів. 
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Clinical audit is the process of improving the quality of care provided by the systematic 

verification of care with clearly defined criteria and subject to subsequent changes. 

The purpose of the study is to show the possibility of the author's model of quality management of 

medical care on the basis of the mechanism of internal audit in hypertensive patients, introduced in 

the Sumy City Clinic Hospital number 5. 

Material and methods. Data from 452 patients with a note about putting on a clinical account 

for hypertension were analyzed. Evaluate compliance with existing data outpatients protocol 

indicators and the proposed system performance. Identified for improvement of quality of medical 

care for patients with arterial hypertension at the primary level, namely full coverage dispensary 

patients specialist consultation, laboratory and instrumental methods of survey data on risk 


