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Значення слова яК профілаКтичного й ліКУ-

вального фаКтора в праКтичній меДицині
реферат. Слово є одним з найсильніших подразників. Як 

інструмент впливу працівника медичного закладу на хворо-
го воно має величезне значення. Цілюще слово благотворно 
впливає на психіку хворого та сприяє прискоренню процесу 
одужання й відновлення працездатності.
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З давніх часів, ще на зорі лікарського мистецтва, меди-
цина знала про значення слова у взаємовідносинах лікаря з 
хворим. Думати тільки про хворого, за необхідності підбадьо-
рити його дружнім, веселим, співчутливим словом, оточити 
любов’ю та розумною втіхою або, навпаки, суворо й твердо 
відхилити його вимоги – такі заповіти “батька медицини”, 
наймудрішого з лікарів стародавності Гіппократа [2, c. 7]. 
Обережному поводженню з психікою хворого вчили знамени-
ті російські лікарі: М. Я. Мудров, Г. О. Захар’їн, С. П. Боткін і 
багато інших [3, с. 58].

Велика сила слова стала особливо зрозумілою у світлі 
вчення І. П. Павлова про вищу нервову діяльність [4, c. 210].

Очевидно, що слово для людини – найсильніший умов-
ний подразник. Наприклад, слово “холод” може викликати 
відчуття холоду, слово “пожежа” – почуття переляку тощо. В 
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окремих випадках слова можуть виявлятися більш сильними 
та дієвими подразниками, ніж звичайні подразники.

Слово діє на людину й тоді, коли вона перебуває віч-
на-віч із самим собою. Досліди фізіологів показали, що слово, 
промовлене про себе, може змінити розміри зіниці, підвищити 
тиск крові, вплинути на діяльність серця й інших органів. Кож-
ному з нас добре відомі виразні емоційні реакції на письмові й усні 
повідомлення – радість, горе, захват, гнів, відчай тощо.

Сигнали, які отримує людина за допомогою слова, 
І. П. Павлов називає другою сигнальною системою, на відміну 
від першої, яка забезпечує безпосереднє сприйняття дійсності 
органами чуття людини – зору, слуху, нюху. Перша сигнальна 
система властива й тваринам, друга – тільки людині.

Великою є роль слова в медицині. Словом можна ви-
лікувати людину, але можна й погіршити перебіг її хвороби. 
Авторитетне переконливе слово медичного працівника може 
заспокоїти хворого, розсіяти його тривогу, підбадьорити, за-
кріпити впевненість у видужанні і тим самим прискорити від-
новлення здоров’я та працездатності. Необережним, необмір-
кованим словом можна зіпсувати хворому настрій, ослабити 
його захисні сили в боротьбі з хворобою, погіршити стан.

Відомо, що з допомогою словесного навіювання під час 
гіпнозу можна діяти на найрізноманітніші функції людського 
організму й лікувати таким чином багато які хвороби. Гіпноз – 
це спеціальний метод лікування. Не кожен володіє цим мето-
дом. Однак кожний медичний працівник повинен бути психо-
терапевтом, тобто благотворно впливати на психіку хворого.

У перші дні свого перебування в лікувальному закладі 
хворий повинен відчути, що потрапив у спокійну обстановку, 
у руки близьких йому людей, у середовище друзів, які роблять 
усе, щоб він вилікувався, щоб відновилися його здоров’я й 
працездатність. Радісне та ясне сприйняття життя вже само собою 
є відмінним лікувальним і профілактичним засобом.

У розвитку психотерапії велике значення мала діяль-
ність організованих І. П. Павловим клінік, де він сам давав 
яскравий приклад здійснення цих принципів у житті. Ставлен-
ня І. П. Павлова до хворого завжди було надзвичайно делі-
катним, чуйним і теплим. Він прекрасно користувався словом, 
викликаючи до себе глибоку довіру й симпатію, тримався із 
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хворими природно й розмовляв просто, без зайвого вживання 
медичних термінів, кожен раз знаходячи потрібні для хворого 
слова, завжди прагнув підтримати хворого, допомогти йому 
правильно зрозуміти свій стан. Так, на одній із клінічних се-
ред (16 березня 1932 р.), проводячи з хворим бесіду про його 
тривожний стан, І. П. Павлов, заспокоюючи, говорив, що “іно-
ді й здорових людей охоплює безнадійність, а не тільки хво-
рих. Тут особливого нічого немає, положення з фізіологічної 
точки зору дуже просте... Одужуйте й не втрачайте надію. Ба-
жаю вам швидкого видужання” [5, c. 232].

Розглядаючи слово людини як головну зброю психоте-
рапії, відомий український учений К. І. Платонов оцінює його 
не просто як механічний подразник, але і як багатий за змістом 
продукт суспільного розвитку, і як могутній важіль соціаль-
них відносин.

Зробивши на основі багатогранних досліджень свої ви-
сновки про слово як дію лікувального фактора, К. І. Платонов 
дійшов висновку про те, що кожен лікар, якої б спеціальності 
він не був, перш за все психотерапевтом, тому що його зброя – 
слово [6, c. 281].

Добре, просочене оптимізмом слово має беззаперечну 
силу. Проте не тільки слово, але й уся поведінка медичного 
працівника: міміка, жести, зовнішній вигляд, свіжість і чисто-
та білого халата – все повинно викликати у хворого позитивні 
емоції.

Відомий юрист А. Ф. Коні говорив: “Слово – одне з найсиль-
нішої зброї людини, безсиле само по собі, воно станє могутнім і неза-
перечним, якщо сказане уміло, щиро та вчасно” [1, c. 444].

Ще раз повторимо, слово є могутнім засобом як пози-
тивної, так і негативної дії на хвору людину. Будучи умовним 
подразником, який діє через вищий відділ центральної нерво-
вої системи – кору головного мозку, функціонально сполучену 
з усіма внутрішніми органами й системами організму, воно 
впливає на роботу цих органів, підсилюючи або ослаблюючи 
їх діяльність.

Немає таких фізіологічних процесів, на які не можна 
було б вплинути словесним методом. У руках медичних пра-
цівників слово повинно бути тільки ліками, тільки лікуваль-
ним і профілактичним засобом.

В. А. Самойлович и др.
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Слово является одним из сильнейших раздражителей. Как 
инструмент влияния работника медицинского учреждения 
на больного оно имеет огромное значение. Врачующее слово 
благотворно влияет на психику больного и способствует 
ускорению процесса выздоровления и восстановления 
работоспособности. (Филологические исследования: Филология 
и медицина, вып. 11, 2014 (2011), с. 272–275).
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SIGNIFICANCE OF A WORD AS PREVENTIVE AND MEDI-
CAL FACTOR IN PRACTICAL MEDICINE

The word is one of the strongest stimulus. It has a great signifi-
cance as an instrument of the medical worker. The curing word has a 
useful influence to a patient and accelerates a recovery process. (Phil-
ological researches: Philology and medicine, ed. 11, 2014 (2011), 
p. 272–275).
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