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Введение. Артериальная гипертензия относится к числу широко распространенных заболеваний 

и является величайшей в истории человечества неинфекционной пандемией, определяющей струк-

туру сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности. В Беларуси артериальное давление долж-

ным образом контролируется лишь у 5,7 % мужчин и 17,5 % женщин. Согласно эпидемиологическим 

исследованиям, практически у каждого пятого жителя республики в возрасте старше 18 лет отме-

чается повышенное артериальное давление.  

Целью нашего исследования являлось − на основании изучения психологических особенностей 

пациентов с артериальной гипертензией разработать комплекс лечебной физической культуры с 

применением упражнений для преодоления механизмов психологической защиты и оценить его 

влияние на показатели качества жизни пациентов. 

Материалы и организация исследования: были применены психологические методы исследо-

вания (SF-36 оценка качества жизни, методика LSI «Индекс жизненного стиля»), педагогическое на-

блюдение, методы математической статистики. В исследовании приняли участие 40 пациентов в воз-

расте 47−65 лет с диагнозом артериальная гипертензия, из числа которых были сформированы экспе-

риментальная группа (ЭГ), которая состояла из 20 человек и контрольная группа (КГ) − 20 человек. 

Результаты исследования. В формировании АГ большую роль играют особенности личност-

ного реагирования на раздражители. 

В результате проведенного психологического исследования пациентов с артериальной гипертен-

зией было выявлено наличие суммарного проявления психологической защиты в диапазоне высоких 

значений у 51 % обследованных. При анализе неблагоприятных, механизмов психологической защиты 

(проекция, вытеснение) определено, что у 60 % пациентов с АГ отмечался высокий уровень меха-

низма психологической защиты по типу проекция, у 20 % − средний уровень. Механизм психо-

логической защиты по типу вытеснения высокой степени выявлен у 40% пациентов, средней степени 

выраженности − у 40 %. 

По результатам исследования качества жизни по опроснику SF-36 были получены особенно 

низкие показатели по шкалам ролевое физическое функционирование (RP) – в ЭГ 27,7 ± 18,8, в КГ − 

37,9 ± 20,40, ролевое эмоциональное функционирование (RE) − в ЭГ 36,8 ± 16,7, в КГ − 52,6 ± 16,0. 

Для экспериментальной группы 3 раза в неделю применялся комплекс ЛФК для нормализации 

психоэмоционального состояния особенностью которого являлось то, что в основной части занятия  

(70−80 % времени) использовались динамические и статические физические упражнения, медитатив-

ные и дыхательные упражнения. Соотношение дыхательных упражнений к общеразвивающим 1:3. В 

заключительной части занятия (10−15 % времени) использовались дыхательные упражнения и упраж-

нения в расслаблении. Продолжительность занятий в течение первых 2 недель составляла 25−30 мин, 

а затем постепенно увеличилась до 40 мин. Один раз в неделю после занятия ЛФК проводилась 

аутогенная тренировка. Занятия проводились в течение 4 месяцев.  

Выводы. По результатам исследования качества жизни экспериментальной и контрольной групп 

после применения средств ЛФК, в ЭГ отмечается достоверно более значимое, чем в КГ увеличение 

всех показателей, кроме показателя общее здоровье (GH), по которому практически одинаковый 

прирост в обеих группах.   
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