
  

ПАТОЛОГІЯ ПАМ’ЯТІ:  

ПАРАМНЕЗІЇ          

  



          ПРИЧИНИ ПОРУШЕННЯ 

     Порушення пам'яті можуть виникати при черепно-мозкових травмах, 

психічних і органічних захворюваннях, а також під впливом мотивів 

або тяжких переживань особистості.  



        ЯКІСНІ ПОРУШЕННЯ ПАМ’ЯТІ 

        До якісних порушень пам'яті належать парамнезії - розлади пам'яті, при 
яких виникають несправжні або перекручені спогади, а також відбувається 
змішування сучасного і минулого, реального і уявленого. Частіше вони 
спостерігаються у людей з органічними захворюваннями центральної 
нервової системи. 



             ВИДИ ПАРАМНЕЗІЙ 

- Псевдоремінісценції;  

- Конфабуляції; 

- Криптомнезії.   



         ПСЕВДОРЕМІНІСЦЕНЦІЇ 

    Порушення пам'яті за типом ілюзії, що полягають в зсуві в часі подій, ці 
події дійсно мали місце в житті людини. Минуле видається за сьогодення. 
При псевдоремінісценції  людина, розповідає про події, що відбувалися 
насправді, а також повідомляє факти, які не відбувалися взагалі або ж 
відбувалися, але в інший час і не мають відношення до  неї, або ж 
розповідає неправдиві речі. Змістом псевдоремінісценцій є, як правило, 
факти звичайного життя, що висловлюються одноманітно, буденно, 
правдоподібно. 

      Псевдоремінісценції спостерігаються переважно в другій половині життя 
при різних за своєю генезою органічних захворюваннях центральної 
нервової системи. 



               КОНФАБУЛЯЦІЇ    
   Вигадані людиною події, що набувають форми спогадів. 

При конфабуляціях хибні спогади пов'язані з подіями 
реального життя. Залежно від змісту і фону, на якому 
вони виникають, розрізняють конфабуляції:  

         - Галюцинаторні — маса зорових слухових псевдогалюцинацій;  

           - Екмнестичні — сприйняття подій раннього дитинства і взагалі 
віддаленого минулого як справжніх і недавніх.    

           - Фантастичні — спогади про фантастичні події, в яких пацієнт 
брав участь.   

             



              КРИПТОМНЕЗІЇ   

 
     Ситуації, в яких колись прочитане або побачене сприймається як 

частина власного життя, або, навпаки, власне життя здається 

епізодом роману або фільму.  



        МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ПАМ’ЯТІ   

    При вивченні пам'яті важливу роль відіграє спостереження за поведінкою  

дюдини, опитування, в ході якого можна визначити, як збереглися в їхній 

пам'яті події недавнього і віддаленого минулого. Опитування слід вести так, 

щоб хворий вважав, що ведеться звичайна бесіда. Існують і спеціальні 

методи експериментального дослідження пам'яті. Для цього застосовують 

набори чисел і слів, тести таблиці з зображеннями, метод підказування, 

впізнавання, пропонують хворому порівняти два дуже схожих малюнки. 

Застосування цих методів залежить від конкретних умов, стану хворого.  


