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PROGRAM ANALITIC
la modulul PSIHIATRIE, NARCOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE MEDICALĂ
pentru rezidenţii la specializarea „GERONTOLOGIE”
TOTAL
Prelegeri
Seminare
Lecţii practice
Totalizare (colocviu)

–
–
–

120 ore
34 ore
26 ore
57 ore
- 3 ore

I.
Tema: PSIHOLOGIA PERSOANELOR DE VÂRSTA A TREIA.
Prelegere: Date epidemiologice privind extinderea proceselor atrofice cerebrale odată
cu înaintarea în vârstă și ponderea persoanelor de vârsta a treia în populația generală.
Particularitățile psihicului uman o dată cu înaintarea în vârsta cronologică. Particularitățile
reacțiilor afective ale persoanei de vârsta a treia la înaintarea în vârstă, reducerea numărului
de contacte sociale, marginalizarea indusă artificial de către socium o dată cu atingerea
pensionării. Specificul reacțiilor emoționale și comportamentale la persoanele de vârsta a
treia. Posibilități de reinserție și reintegrare socială, profesională, fam ilială a persoanei de
vârsta a treia cu probleme psihologice. Principii de tratament și nursing a pacientului cu
probleme psihologice de vârsta a treia. Suicidul și riscul suicidar la persoanele în vârstă.
Modalități de evaluare a riscului suicidar la vârstnici.
Durata – 1 oră.
Seminar: Particularitățile psihicului uman o dată cu înaintarea în vârsta cronologică.
Particularitățile reacțiilor afective ale persoanei de vârsta a treia la înaintarea în vârstă,
reducerea numărului de contacte sociale, marginalizarea indusă artificial de către socium o
dată cu atingerea pensionării. Specificul reacțiilor emoționale și comportamentale la
persoanele de vârsta a treia. Posibilități de reinserție și reintegrare socială, profesională,
familială a persoanei de vârsta a treia cu probleme psihologice. Principii de tratament și
nursing a pacientului cu probleme psihologice de vârsta a treia. Suicidul și riscul suicidar la
persoanele în vârstă. Modalități de evaluare a riscului suicidar la vârstnici.
Durata – 2 ore.
Lecţie practică: Demonstrarea şi curaţia pacienţilor de vârsta a treia cu probleme de
ordin psihologic. Particularitățile examinării psihiatrico-psihologică a pacientului de vârsta a
treia. Principii de tratament și nursing a pacientului de vârsta a treia cu probleme psihosociale. Managementul complex (lucrul în echipă) a persoanelor de vârsta a treia cu probleme
psiho-sociale.
Durata – 3 ore.
II. Tema: SEMIOLOGIA PERCEPŢIEI, MEMORIEI ŞI A GÂNDIRII.
PARTICULARITĂȚI LA PERSOANELE DE VÂRSTA A TREIA.
Prelegere: date referitoare la răspândirea patologiilor psihiatrice şi narcologice în
populaţia republicii. Noţiuni referitoare la tulburările psihice (iluzii, halucinaţii, derealizare,
depersonalizare, metamorfopsiq, dereglarea schemei corporale, agnozii); tulburări de memorie
(amnezii, paramnezii, sindromul Korsakoff, sindromul organic cerebral); semiologia gândirii
(dereglări ale tempoului, structurii şi sensului gândirii). Particularități la persoanele de vârsta
a treia.
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Durata – 2 ore.
Seminar: semiologie psihiatrică, tulburări ale senzației și percepției, tulburările
cantitative și calitative ale memoriei; tulburările procesului asociativ – ca tempou, ca coerență
și structură, tulburări semantice ale gândirii. Particularități la persoanele de vârsta a trei a.
Durata –1 oră.
Lecţie practică: Demonstrarea pacienţilor cu diverse dereglări de percepţie, memorie
şi gândire. Curaţia bolnavilor cu dereglări de memorie (cu sindrom organic cerebral, cu
sindromul Korsakoff, cu retard mintal); cu dereglări de gândire în cadrul diferitor nozologii.
Utilizarea metodelor de testare clinico-psihologică pentru depistarea dereglărilor de
percepţie, memorie şi gândire. Particularități la persoanele de vârsta a treia. Lucrul de sine
stătător cu pacienţii ce prezintă dereglări de memorie şi de gândire.
Durata – 3 ore.
III. Tema: SEMIOLOGIA EMOŢIILOR, VOINȚEI, CONŞTIINŢEI ŞI
TULBURĂRILOR PSIHOMOTORII. PARTICULARITĂȚI LA PERSOANELE DE
VÂRSTA A TREIA
Prelegere: Caracteristica generală a tulburărilor afective, celor voliționale, de
conştiinţă şi psihomotorii cu expunerea noţiunilor de atimie, apatie, hipotimie, euforie,
disforie, depresie, manie, disforie, extaz patologic, abulie; obnubilare, obtuzie, sopor, comă,
delirium, oneiroid, stare crepusculară, amenţie; stare de stupoare şi excitaţie catatonică,
dereglarea instinctului alimentar, de autoconservare, reproductiv. Caracteristica sindroamelor
de bază ce se referă la dereglarea conştiinţei, emoţiilor, voinței şi activităţii psihomotorii.
Particularități la persoanele de vârsta a treia.
Durata – 1 oră.
Seminar: semiologie psihiatrică, tulburări afective, principalele sindroame
psihopatologice cu referință la activitatea emoțională a subiectului uman; principalele
sindroame privind tulburarea voinței; tulburările cantitative și calitative ale conștiinței,
principalele sindroame psihopatologice cu referință la tulburarea conștiinței; tulburările
psihomotorii; sindromul agitaței psihomotorii de diferită proveniență (catatonică, maniacală,
hebefrenică, halucinatorie, halucinator-paranoidă ș.a.), sindromul inhibiției psihomotorii de
diferită proveniență (stupoarea catatonică, depresivă, disociativă s.a.). Particularități la
persoanele de vârsta a treia.
Durata – 2 ore.
Lecţie practică: Curaţia bolnavilor cu dereglări afective, voliționale, de conştiinţă şi
psihomotorii. Demonstrarea pacienţilor cu sindrom maniacal, hipomaniacl, depresiv, apaticoabulic, cu obnubilare, sopor sau comă; cu agitaţie şi stupoare catatonică. Particularități la
persoanele de vârsta a treia. Lucrul de sine stătător cu pacienţii ce prezintă dereglări
psihopatologice referitoare la semiologia afectivă, volițională, psihomotorie şi de conştiinţă.
Durata – 3 ore.
IV. Tema: TULBURĂRI SOMATOFORME. ETIOPATOGENIA, TABLOUL
CLINIC ŞI EVOLUŢIA ACESTORA. PARTICULARITĂȚI LA PERSOANELE DE
VÂRSTA A TREIA.
Prelegere: Noţiuni privind medicina psihosomatică, tulburările somatoforme şi
psihozele somatogene. Clasificarea psihozelor somatogene (psihozele în cadrul maladiilor
somatice; în cadrul maladiilor endocrine; în perioada puerperală şi patologiile aparatului
genital şi legate de disfuncţia menstruală; ca urmare a perturbărilor metabolice);
etiopatogenia psihozelor somatogene; tabloul clinic al acestora; principii de tratament.

PA 7.5.1
PROGRAMA ANALITICĂ

RED:

02

DATA:

25.02.2014

PAG. 4 / 19

Noţiunea de depresie somatizată, tabloul clinic, criterii de diagnostic, principiile de tratament
ale acesteia. Sindroame psihopatologice principale în cadrul tulburărilor somatoforme.
Clasificarea și caracteristica clinică a tulburărilor somatoforme în conformitate cu CIM -10.
Particularități la persoanele de vârsta a treia.
Durata – 2 ore.
Seminar: Clasificarea psihozelor somatogene (psihozele în cadrul maladiilor somatice;
în cadrul maladiilor endocrine; în perioada puerperală şi patologiile aparatului genital şi
legate de disfuncţia menstruală; ca urmare a perturbărilor metabolice); etiopatogenia
psihozelor somatogene; tabloul clinic al acestora; principii de tratament. Noţiunea de depresie
somatizată, tabloul clinic, criterii de diagnostic, principiile de tratament ale acesteia.
Sindroame psihopatologice principale în cadrul tulburărilor somatoforme. Clasificarea și
caracteristica clinică a tulburărilor somatoforme. Particularități la persoanele de vârsta a treia.
Durata – 1 oră.
Lecţie practică:
Demonstrarea pacienţilor cu diferite tulburări somatoforme,
deliberarea tratamentului în aspect somatic, precum şi celui psihotrop. Familiarizarea cu
testările clinico-psihopatologice referitor la depresiile larvate. Curaţia de sine stătător a
pacienţilor cu diferite tulburări somatoforme.
Durata – 3 ore.
V. Tema: TULBURĂRI ALE PERSONALITĂŢII ŞI COMPORTAMENTULUI
ADULTULUI. PARTICULARITĂȚILE MODIFICĂRII PERSONALITĂȚII
LA PACIENȚII DE VÂRSTA A TREIA.
Prelegere: Noţiuni privind tulburarea de personalitate (psihopatia) şi personalitatea
accentuată. Clasificarea etiopatogenetică şi clinică a tulburărilor de personalitate. Tabloul
clinic al diferitor variante de tulburare de personalitate. Etiopatogenia tulburărilor de
personalitate. Tulburările de personalitate ca factor de risc în declanşarea diverselor patologii
psihiatrice. Evoluția în timp a tulburărilor de personalitate. Noţiuni de „decompensare” şi
„compensare” în cadrul tulburărilor de personalitate. Dagnosticul diferențiat între tulburarea
de personalitate și schizofrenia heboidă. Princip iile de tratament. Particularități la persoanele
de vârsta a treia.
Durata – 2 ore.
Seminar: Clasificarea etiopatogenetică şi clinică a tulburărilor de personalitate.
Tabloul clinic al diferitor variante de tulburare de personalitate. Etiopatogenia tulburărilor de
personalitate. Tulburările de personalitate ca factor de risc în declanşarea diverselor patologii
psihiatrice. Asistența psihiatrică a pacientului cu tulburări de personalitate. Particularități la
persoanele de vârsta a treia.
Durata – 1 oră.
Lecţie practică: Demonstrarea şi curaţia pacientului cu tulburări ale personalităţii şi
comportamentului. Diagnosticul diferenţiat între psihopatie şi personalitate accentuată.
Noţiuni de psihopatizare a personalităţii în cadrul diferitor nozologii psihiatrice. Principiile
tratamentului tulburărilor de personalitate în perioada de decompensare. Particularități la
persoanele de vârsta a treia.
Durata – 3 ore.
VI. Tema: TULBURĂRI NEUROTICE ȘI CORELATE CU STRESUL.
PARTICULARITĂȚI LA PERSOANELE DE VÂRSTA A TRE IA.
Prelegere: Noţiuni referitoare la tulburările nevrotice. Etiopatogenia nevrozelor. Rolul
particularităţilor premorbide ale personalităţii în declanşarea şi dezvoltarea nevrozelor.
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Clasificarea modernă a tulburărilor nevrotice și corelate cu stresul. Tabloul clinic al
neurasteniei, nevrozei obsesiv fobice, obsesiv-compulsive, isteriei şi nevrozelor mixte.
Principiile tratamentului psihofarmacologic şi psihoterapeutic al tulburărilor nevrotice.
Dezvoltările nevrotice ale personalităţii. Tulburarea durabilă de personalitate după o
afecțiune psihiatrică. Particularități la persoanele de vârsta a treia.
Durata – 2 ore.
Seminar: Etiopatogenia nevrozelor. Rolul particularităţilor premorbide ale
personalităţii în declanşarea şi dezvoltarea nevrozelor. Clasificarea modernă a tulburărilor
nevrotice și corelate cu stresul. Tabloul clinic al neurasteniei, nevrozei obsesiv fobice,
obsesiv-compulsive, isteriei şi nevrozelor mixte. Principiile tratamentului psihofarmacologic
şi psihoterapeutic al tulburărilor nevrotice. Dezvoltările nevrotice ale personalităţii.
Particularități la persoanele de vârsta a treia.
Durata – 1 oră.
Lecţie practică: Demonstrarea pacienţilor cu tulburări nevrotice; diagnosticul
diferenţiat al tulburărilor nevrotice. Testările clinico-psihologice alocate în aspect de
diagnostic diferenţiat pacienţilor cu diverse tipuri de nevroze. Principiile de tratament în
nevroze. Criteriile de diagnostic ale tulburărilor nevrotice conform CIM-10. Particularități la
persoanele de vârsta a treia. Curaţia de sine stătătoare a pacienţilor cu diverse tulburări
nevrotice.
Durata – 3 ore.
VII. Tema: REACȚIILE ACUTE LA STRES SEVER ȘI TULBURĂRILE DE
ADAPTARE (PSIHOZELE REACTIVE). PARTICULARITĂȚI LA PERSOANELE
DE VÂRSTA A TREIA.
Prelegere: Noţiunea de psihogenie. Etiopatogenia psihogeniilor. Clasificarea
psihozelor reactive după evoluţie şi tabloul clinic. Tabloul clinic al psihozelor reactive acute,
subacute, prelungite şi de detenţie. Tulburările disociative (conversive) – Alte tulburări
disociative (Sindromul Ganser, sălbătăcirii, puerilismul, pseudodemența). Afectul fiziologic și
patologic. Principiile primului ajutor şi principiile de tratament al stărilor reactive de şoc.
Particularități la persoanele de vârsta a treia.
Durata – 1 oră.
Seminar: Etiopatogenia psihogeniilor. Clasificarea psihozelor reactive după evoluţie şi
tabloul clinic. Tabloul clinic al psihozelor reactive acute, subacute, prelungite şi de detenţie.
Tulburările disociative (conversive) – Alte tulburări disociative (Sindromul Ganser,
sălbătăcirii, puerilismul, pseudodemența). Principiile primului ajutor şi principiile de
tratament al stărilor reactive de şoc. Afectul fiziologic și patologic. Particularități la
persoanele de vârsta a treia.
Durata – 2 ore.
Lecţie practică: Curaţia pacienţilor cu psihogenii acute, subacute şi prelungite.
Criteriile de diagnostic clinic şi diferenţiat al psihogeniilor. Principiile tratamentului
psihogeniilor. Demonstraţia pacienţilor cu stări crepusculare în cadrul psihozelor reactive de
tip isteric. Particularități la persoanele de vârsta a treia.
Durata – 3 ore.
TEMA: PSIHOZELE ENDOGENE. PARTICULARITĂȚI LA
PERSOANELE DE VÂRSTA A TREIA.
Prelegere: Noţiunea de schizofrenie, epilepsie, psihoză bipolară. Date epidemiologice
referitoare la psihozele endogene. Clasificarea clinică a schizofreniei (schizofrenia formă
VIII.
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simplă, catatonică, paranoidă, hebefrenică, nediferenţiată); etiopatogenia şi tabloul clinic al
formelor clinice de bază ale schizofreniei. Caracteristica clinică a epilepsiei idiopatice şi
simptomatică, clasificarea crizelor convulsive, paroxisme nonconvulsive în cadrul epilepsiei,
dereglările specifice de personalitate în epilepsie. Principiile de tratament. Caracteristica
clinică a psihozei bipolare (episodul depresiv şi celui maniacal). Principiile de tratament ale
psihozei bipolare. Particularități la persoanele de vârsta a treia.
Durata – 2 ore.
Seminar: Clasificarea clinică a schizofreniei (schizofrenia formă simplă, catatonică,
paranoidă, hebefrenică, nediferenţiată); etiopatogenia şi tabloul clinic al formelor clinice de
bază ale schizofreniei. Caracteristica clinică a epilepsiei idiopatice şi simptomatică,
clasificarea crizelor convulsive, paroxisme nonconvulsive în cadrul epilepsiei, dereglările
specifice de personalitate în epilepsie. Caracteristica clinică a psihozei bipolare (episodul
depresiv şi celui maniacal). Principiile de tratament ale psihozelor endogene. Particularități la
persoanele de vârsta a treia.
Durata – 1 oră.
Lecţie practică: Demonstraţia pacienţilor cu patologii endogene. Simptomatica
productivă şi cea negativă în cadrul schizofreniei. Diagnosticul diferenţial al dereglărilor
schizofrenoforme, schizoafective şi schizofrene. Diagnosticul diferenţial al ideilor delirante şi
celor obsesiv-fobice. Diferenţierea stărilor depresive endogene şi celor obsesiv fobice.
Diferenţierea stărilor depresive endogene şi celor neurotiforme. Diferenţierea crizelor
epileptice, isterice şi a sindromului convulsiv în cadrul diverselor nozologii exogen-organice.
Principiile de tratament ale patologiilor endogene. Particularități la persoanele de vârsta a
treia.
Durata – 3 ore.
IX. Tema: DIAGNOSTICUL DIFERENȚIAL AL TULBURĂRILOR PSIHOTICE.
PARTICULARITĂȚI LA PERSOANELE DE VÂRSTA A TREIA.
Prelegere:
Diagnosticul diferențial al tulburărilor mintale și de comportament de
nivel nevrotic (tulburări nevrotice și corelate cu stresul; tulburări de adaptare; reacții acute la
stres sever; tulburări somatoforme și psihosomatice. Diagnosticul diferențiat al tulburărilor
psihotice (Schizofreniforme; în cadrul schizofreniei; schizoafective; organice; induse de stress
sever; în cadrul episodului maniacal și depresiv major din TAB; organice cerebrale;
somatogene; induse de consumul de substanțe psihoactive ș.a.). Particularități la persoanele de
vârsta a treia.
Durata – 1 oră.
Seminar: concretizarea criteriilor ce permit realizarea diagnosticului diferențial al
tulburărilor mintale și de comportament de nivel nevrotic (tulburări nevrotice și corelate cu
stresul; tulburări de adaptare; reacții acute la stres sever; tulburări somatoforme și
psihosomatice. Diagnosticul diferențiat al tulburărilor psihotice (Schizofreniforme; în cadrul
schizofreniei; schizoafective; organice; induse de stress sever; în cadrul episodului maniacal și
depresiv major din TAB; organice cerebrale; somatogene; induse de consumul de substanțe
psihoactive ș.a.). Particularități la persoanele de vârsta a treia.
Durata – 2 ore.
Lecţie practică: Demonstraţia pacienţilor cu diverse tulburări mintale și de
comportament, inclusiv datorate utilizării diferitor substanțe psihoactive în scopul realizării
diagnosticului diferențial al acestor patologii. Particularități la persoanele de vârsta a treia.
Durata – 3 ore.
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X. Tema:
TULBURĂRI MINTALE ŞI DE COMPORTAMENT DATORATE
LEZIUNII, DISFUNCŢIEI CEREBRALE SAU BOLII SOMATICE.
PARTICULARITĂȚI LA PERSOANELE DE VÂRSTA A TREIA.
Prelegere: Noţiuni referitoare la mecanismele TTC. Clasificarea clinică a TCC
(comoţie, contuzie, compresiune). Tulburări psihice în cadrul TCC (delirium, oneiroid,
amenţie, stupor posttraumatic, stările crepusculare posttraumatice, sindromul Korsakoff
posttraumatic, amnezia posttraumatică, dereglări afective posttraumatice – depresii, disforii,
stări psihomaniacale). Tulburările psihice cronice în cadrul TCC (cindromul astenic
psihopatiform, cerebrastenic, disforiile posttraumatice, particularităţile stărilor crepusculare
posttraumatice, cindroamele delirios-amentiv, delirios-oneiroid, maniacal, stuporos, depresiv,
posttraumatice; halucinoza şi psihozele halucinator paranoide cu elemente ale sindromului
Kandinski-Clerambault posttraumatice, sindromul psihoorganic, epileptiform, Korsakoff şi
de lob frontal posttraumatic; epilepsia posttraumatică şi demenţa posttraumatică. Principiile
tratamentului stărilor de psihoză în cadrul TCC). Particularități la persoanele de vârsta a treia.
Durata – 2 ore.
Seminar: Clasificarea și caracteristica clinică a traumatismelor cranio -cerebrale.
Tulburări psihice în perioada acută și tardivă a traumatismului cranio-cerebral. Principii de
diagnostic și tratament a tulburărilor psihice datorate traumatismului cranio-cerebral.
Particularități la persoanele de vârsta a treia.
Durata – 1 oră.
Lecţie practică: Curaţia şi demonstrarea pacienţilor cu consecinţe şi dereglări psihice
datorate traumatismului cranio-cerebral. Clasificarea dereglărilor psihice în perioada acută şi
îndepărtată a TCC. Diagnosticul diferenţiat al tulburărilor de conştiinţă în cadrul
traumatismului cranio-cerebral şi altor nozologii psihiatrice, principiile de tratament a
pacienţilor cu TCC. Particularități la persoanele de vârsta a treia.
Durata - 3 ore.
XI. Tema: TULBURĂRILE PSIHICE ÎN TUMORILE CEREBRALE.
PARTICULARITĂȚI LA PERSOANELE DE VÂRSTA A TREIA.
Prelegere: Clasificarea dereglărilor psihice în cadrul tumorilor cerebrale în perioada
acută (simptome cerebrale de focar şi generale, dereglări de conştiinţă – obnubilare, obtuzie,
sopor, comă; inhibiţie psihomotorie, adinamie, astenie, lentoarea proceselor psihice; percepţia
iluzorie, iluzor-halucinatorie, dezorientarea în timp şi spaţiu, stări crepusculare, delirium,
amenţie, oneiroid – epizodice; dereglarea schemei corporale, fenomene de derealizaredepersonalizare; halucinaţiile vizuale, auditive, gustative, olfactive; sindromul organic
cerebral, sindromul Korsakoff; accesele epileptiforme (preponderent jaksoniene),
simptomartologia clinică în dependenţă de localizarea anatomică a tumorilor cerebrale.
Particularități la persoanele de vârsta a treia.
Durata – 1 oră.
Seminar: simptome cerebrale de focar şi generale, dereglări de conştiinţă – obnubilare,
obtuzie, sopor, comă; inhibiţie psihomotorie, adinamie, astenie, lentoarea proceselor psihice;
percepţia iluzorie, iluzor-halucinatorie, dezorientarea în timp şi spaţiu, stări crepusculare,
delirium, amenţie, oneiroid – epizodice; dereglarea schemei corporale, fenomene de
derealizare-depersonalizare; halucinaţiile vizuale, auditive, gustative, olfactive; sindromul
organic cerebral, sindromul Korsakoff. Particularități la persoanele de vârsta a treia.
Durata - 2 ore.
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Lecţie practică: Curaţia pacienţilor cu tulburări mintale şi comportamentale datorate
tumorilor cranio-cerebrale. Particularități la persoanele de vârsta a treia. Curaţia de sine
stătătoare a bolnavilor cu tumori cranio-cerebrale.
Durata – 3 ore.
Tema: TULBURĂRILE PSIHICE ÎN PERIOADA DE INVOLUȚIE.
DEPRESIA DE INVOLUȚIE. DELIRIUMUL SENIL. DEMENȚELE.
Prelegere: noţiunea de psihoză presenilă şi senilă. Clasificarea dereglărilor psihice
întâlnite în cadrul psihozelor perioadei de involuţie, tabloul clinic al acestora. Criteriile de
diagnostic şi principiile de tratament ale psihozelor perioadei de involuţie. Noţiunea de
demență, demență corticală și subcorticală, demența senilă și în cadrul diferitor patologii.
Melancolia de involuție. Deliriumul senil. Criterii de diagnostic pozitiv și diferențial.
Remediile utilizate în deteriorarea funcțiilor cognitive.
Durata – 2 ore.
Seminar: Clasificarea dereglărilor psihice întâlnite în cadrul psihozelor perioadei de
involuţie, tabloul clinic al acestora. Criteriile de diagnostic şi principiile de tratament ale
psihozelor perioadei de involuţie. Noţiunea de demență, demență corticală și subcorticală,
demența senilă și în cadrul diferitor patologii. Remediile utilizate în deteriorarea funcțiilor
cognitive.
Durata – 1 oră.
Lecţie practică: Curaţia pacienţilor cu diverse tulburări mentale şi comportamentale în
cadrul psihozelor perioadei de involuţie, pacienților cu diferite tipuri de demență. Curaţia de
sine stătătoare al bolnavilor cu tulburări mintale și de comportament survenite în cadrul
perioadei de involuţie.
Durata – 3 ore.
XII.

XIII. Tema: TULBURĂRI PSIHICE ÎN PERIOADA DE INVOLUȚIE .
DEMENȚELE CORTICALE. DEMENȚELE CORTICALE. DEMENȚA ÎN
MALADIA ALZHEIMER ȘI PICK.
Prelegere: Caracteristica generală a modificărilor
metabolice, humorale,
neuroendocrine, imunologice, survenite odată cu vârsta înaintată. Psihozele presenile (45-60
ani) şi senile (70-80 ani). Psihizele presenile (simptomatica nevrotiformă şi psihopatiformă în
perioada presenilă, melancolia presenilă, paranoidul de involuţie, catatonia tardivă, isteria
presenilă); psihozele senile (demenţa senilă, presbiofrenia – forma confabulatorie a demenţei
senile, demența în boala Pick, Altzheimer, demența în boala Huntington, demența în boala
Parkinson, demența în boala C reutzfield-Jacob, demența în HIV -SIDA). Principiile de
tratament şi îngrijire a bolnavilor cu psihoze presenile şi senile.
Durata – 1 oră.
Seminar: Psihizele presenile (simptomatica nevrotiformă şi psihopatiformă în
perioada presenilă, melancolia presenilă, paranoidul de involuţie, catatonia tardivă, isteria
presenilă); psihozele senile (demenţa senilă, presbiofrenia – forma confabulatorie a demenţei
senile, demența în boala Pick, Altzheimer, demența în boala Huntington, demența în boala
Parkinson, demența în boala Creutzfield-Jacob, demența în HIV-SIDA, deliriumul senil).
Principiile de tratament şi îngrijire a bolnavilor cu psihoze presenile şi senile.
Durata – 2 ore.
Lecţie practică: Curaţia şi demonstrarea bolnavilor cu tulburări psihice în perioada
presenilă şi senilă. Principiile de tratament şi îngrijire a pacienţilor cu diverse patologii
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presenile şi senile, a pacienților cu demență. Curaţia de sine stătătoare a bolnavilor cu
tulburări psihice în perioada involutivă.
Durata – 3 ore.
XIV. Tema: DEMENȚELE. CRITERII DE DIAGNOSTIC POZITIV ȘI
DIFERENȚIAL PENTRU TULBURĂRILE PSIHICE ÎN
HIPERTENSIUNEA ARTERIALĂ. DEMENȚELE VASCULARE (CU
DEBUT ACUT, MULTIINFARCT, SUBCORTICALĂ, MIXTĂ CORTICALĂ ȘI SUBCORTICALĂ
Prelegere: Noţiuni generale cu referiță la tulburările psihice în arterioscleroza
cerebrală, tulburările de circulație sangvină cerebrală și hipertensiunea arterială esențială.
Mecanisme etiopatogenice. Criterii de diagnostic pozitiv și diferențial în conformitate cu CIM
10 și DSM V TM ale demenței vasculare cu debut acut, demenței Binswanger, demenței
subcorticale, demenței vasculare mixte – corticale și subcorticale. Scorul ischemic Hashinski.
Particularitățile evoluției în timp. Principii de tratament farmacologic și psihoterapic ale
pacienților cu tulburări psihice (de nivel nevrotic și psihotic) induse de dereglările circulației
sangvine cerebrale și demență vasculară. Particularitățile nursing-ului la persoanelor cu
demențe vasculare.
Durata – 2 ore.
Seminar: Tulburări mintale și de comportament (registrul nevrotic / psihotic) în cadrul
arteriosclerozei cerebrale, dereglărilor circulației sangvine cerebrale și hipertensiunii arteriale
esențiale. Etiopatogenia tulburărilor psihice în dereglările irigației sangvine cerebrale. Criterii
de diagnostic pozitiv și diferențial pentru demența vasculară cu debut acut, demența
multiinfarct (Binswanger), demenț subcorticală, demența vasculară mixtă – corticală și
subcorticală. Scorul ischemic Hashinski semnificația pentru diagnosticul diferențial al
demențelor vasculare și celor degenerative. Demența vasculară - particularități de evoluție în
timp. Principii de tratament farmacologic și psihoterapic ale pacienților cu tulburări psihice
(de nivel nevrotic și psihotic) induse de dereglările circulației sangvine cerebrale și demență
vasculară. Particularități le nursing-ului la persoanelor cu demențe vasculare.
Durata – 1 oră.
Lecţie practică: Demonstrarea şi curaţia pacienţilor cu tulburări mintale și de
comportament (registrul nevrotic / psihotic) în cadrul arteriosclerozei cerebrale, dereglărilor
circulației sangvine cerebrale și hipertensiunii arteriale esențiale. Diagnosticul diferenţial al
pacienților cu demență vasculară. Principiile de tratament ale pacienților cu tulburări psihice
(de nivel nevrotic și psiho tic) induse de dereglările circulației sangvine cerebrale și demență
vasculară. Particularitățile nursing-ului la persoanelor cu demențe vasculare . Curaţia de sine
stătătoare a pacienţilor cu demențe vasculare.
Durata – 3 ore.
Tema: DEMENȚELE ÎN ALTE BOLI. DEMENȚA ÎN BOALA
CREUTZFIELD-JACOB, MALADIA HUNTINGTON, BOALA
PARKINSON, ÎN HIV-SIDA.
Prelegere: Caracteristica generală a modificărilor
metabolice, humorale,
neuroendocrine, imunologice, survenite odată cu vârsta înaintată. Psihozele presenile (45-60
ani) şi senile (70-80 ani). Psihizele presenile (simptomatica nevrotiformă şi psihopatiformă în
perioada presenilă, melancolia presenilă, paranoidul de involuţie, catatonia tardivă, isteria
presenilă); psihozele senile (demenţa senilă, presbiofrenia – forma confabulatorie a demenţei
senile, demența în boala demența în boala Huntington, demența în boala Parkinson, demența
XV.
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în boala Creutzfield-Jacob, demența în HIV -SIDA). Principiile de tratament şi îngrijire a
bolnavilor cu psihoze presenile şi senile.
Durata – 2 ore.
Seminar: Psihizele presenile (simptomatica nevrotiformă şi psihopatiformă în
perioada presenilă, melancolia presenilă, paranoidul de involuţie, catatonia tardivă, isteria
presenilă); psihozele senile (demenţa senilă, presbiofrenia – forma confabulatorie a demenţei
senile, demența în boala Pick, Altzheimer, demența în boala Huntington, demența în boala
Parkinson, demența în boala Creutzfield-Jacob, demența în HIV-SIDA, deliriumul senil).
Principiile de tratament şi îngrijire a bolnavilor cu psihoze presenile şi senile.
Durata – 1 oră.
Lecţie practică: Curaţia şi demonstrarea bolnavilor cu tulburări psihice în perioada
presenilă şi senilă. Principiile de tratament şi îngrijire a pacienţilor cu diverse patologii
presenile şi senile, a pacienților cu demență. Curaţia de sine stătătoare a bolnavilor cu
tulburări psihice în perioada involutivă.
Durata – 3 ore.
XVI. Tema: TULBURĂRI MINTALE ŞI COMPORTAMENTALE DATORATE
ABUZULUI DE ALCOOL. PSIHOZELE METALCOOLICE. NOȚIUNI DE
REMISIUNE ȘI RECIDIVĂ. TRATAMENTUL ALCOOLDEPENDENȚEI
ÎN REMISIUNE. PARTICULARITĂȚI LA PERSOANELE DE VÂRSTA A
TREIA.
Prelegere: Noţiunea de alcoolism şi beţie habituală. Criteriile de diagnostic ale
transformării beţiei habituale în alcoolism. Etiopatogenia alcoolismului. Clasificarea
tulburărilor mintale şi comportamentale datorate utilizării abuzive de alcool. Criteriile
contemporane de diagnostic referitoare la alcoolism. Tabloul clinic al alcoolismului cronic,
conform stadiilor de evoluţie a maladiei. Noţiunea de sevraj, etapele acestuia; sevrajul ne
precedat de consum. Noțiunea de psihoză metalcoolică, clasificarea psihozelor metalcoolice
în funcție de evoluție, manifestări clinice și evoluția acestora în perioada morbidă. Tabloul
clinic al psihozelor metalcoolice. Principiile de tratament în psihozele metalcoolice. Noțiuni
de remisie şi recidivă în cadrul alcoolismului cronic. Formele clinice de bază ale remisiunilor
alcoolice, tratamentul profilactic şi preventiv al tulburărilor psohoendocrine în perioada
incipientă a remisiunii alcoolismului prin alocarea acupuncturii şi neuropeptidelor
hipofizare. Principiile screeningului şi reintegrării familiale, profesionale, sociale a pacienţilor
cu alcoolism. Particularități la persoanele de vârsta a treia.
Durata – 2 ore.
Seminar: Clasificarea tulburărilor mintale şi comportamentale datorate utilizării
abuzive de alcool. Criteriile contemporane de diagnostic referitoare la alcoolism. Clasificarea
psihozelor metalcoolice în funcție de evoluție, manifestări clinice și evoluția acestora în
perioada morbidă. Tabloul clinic al psihozelor metalcoolice. Principiile de tratament în
psihozele metalcoolice. Noțiuni de remisie şi recidivă în cadrul alcoolismului cronic. Formele
clinice de bază ale remisiunilor alcoolice, tratamentul antirecidivant în dependența de alcool.
Particularități la persoanele de vârsta a treia. Terapia de substituție în dependența de opiacee.
Recomandări OMS. Tratamentul cu metadona.
Durata – 1 oră.
Lecţie practică: Demonstrarea şi curaţia pacienţilor aflaţi în sevraj, psihoze
metalcoolice, perioada de remisie a alcoolismului. Metodele de psihoterapie, tratamentul prin
acupunctură alocate pacienţilor cu alcoolism în această perioadă a maladiei. Referinţe la
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corijarea statusului psihoendocrin al pacientului în scopul menţinerii stabilităţii remisiunii
alcoolismului. Particularități la persoanele de vârsta a treia.
Durata – 3 ore.
XVII. TULBURĂRI MINTALE ȘI DE COMPORTAMENT ÎN PROCESELE
INFECȚIOASE CEREBRALE . LUESUL CEREBRAL ȘI PARALIZIA
GENERALĂ PROGRESIVĂ.
Prelegere: Tulburările mintale și de comportament datorate proceselor infecțioase
cerebrale. Clasificarea psihozelor infecțioase. Etiopatogenia și evoluția în timp a tulburărilor
psihice de origine infecțioasă. Tulburările psihice în luesul cerebral. Neurosifilisul și paralizia
generală progresivă. Principiile de tratament în cazul pacientului cu tulburări psihice datorate
proceselor infecțiose cerebrale.
Durata – 2 ore.
Seminar: Clasificarea psihozelor infecțioase. Etiopatogenia și evoluția î n timp a
tulburărilor psihice de origine infecțioasă. Tulburările psihice în luesul cerebral. Neurosifilisul
și paralizia generală progresivă. Principiile de tratament în cazul pacientului cu tulburări
psihice datorate proceselor infecțiose cerebrale.
Durata – 1 oră.
Lecţie practică: Demonstrarea şi curaţia pacienţilor tulburărilor psihice de origine
infecțioasă, cu tulburări psihice induse de luesul cerebral. Neurosifilisul și paralizia generală
progresivă. Principii de tratament și nursing a pacientului cu tulburărilor psihice de origine
infecțioasă.
Durata – 3 ore.
XVIII. Tema : PRINCIPII DE TRATAMENT ŞI STĂRI DE URGENŢĂ ÎN
PSIHIATRIE ŞI NARCOLOGIE. PARTICULARITĂȚI LA PERSOANELE
DE VÂRSTA A TREIA.
Prelegere: Clasificarea stărilor de urgenţă în psihiatrie şi narcologie. Caracteristici
clinice generale ale stărilor de urgenţă în psihiatrie şi narcologie. Principalele grupe de
remedii psihofarmacologie utilizate în terapia de urgenţă a stărilor ce prezintă pericol major şi
vital al sănătăţii personale a pacienţilor şi societăţii. Principiile terapiei de urgenţă în psihiatrie
şi narcologie. Catatonia febrilă, sindromul serotoninic și impregnarea malignă cu neuroleptice
– diagnostic pozitiv și diferențial, principii de tratament.
Durata – 2 ore.
Seminar: Caracteristici clinice generale ale stărilor de urgenţă în psihiatrie şi
narcologie. Principalele grupe de remedii psihofarmacologie utilizate în terapia de urgenţă a
stărilor ce prezintă pericol major şi vital al sănătăţii personale a pacienţilor şi societăţii.
Principiile terapiei de urgenţă în psihiatrie şi narcologie. Catatonia febrilă, sindromul
serotoninic și impregnarea malignă cu neuroleptice – diagnostic pozitiv și diferențial, principii
de tratament.
Durata – 1 oră.
Lecţie practică: Demonstrarea şi curaţia pacienţilor cu diverse dereglări
psihopatologice, ce prezintă pericol personal sau social. Deliberarea criteriilor de diagnostic şi
tratament a acestor pacienţi.
Durata – 3 ore.
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XIX. Tema: PRINCIPII DE TRATAMENT PSIHOTERAPEUTIC ÎN
PSIHIATRIE ŞI NARCOLOGIE. PARTICULARITĂȚI LA PERSOANELE
DE VÂRSTA A TREIA.
Prelegere: Noțiuni generale privind tratamentul psihoterapeutic. Principalele direcții în
psihoterapia modernă. Clasificarea metodelor de psihoterapie. Principiile generale de
tratament psihoterapeutic în funcție de direcția psihoterapeiei. Noțiuni de alianță terapeutică,
complianță terapeutică. contractul terapeutic și importanța acestuia pentru realizarea
psihoterapiei. Indicații și contraindicații pentru psihoterapie în funcție de particularitățile
tulburărilor mintale și de comportament. Noțiuni de contratransfer și contrarezistență.
Durata – 2 ore.
Seminar: Clasificarea metodelor de psihoterapie. Principiile generale de tratament
psihoterapeutic în funcție de direcția psihoterapeiei. Noțiuni de alianță terapeutică, complianță
terapeutică. contractul terapeutic și importanța acestuia pentru realizarea psihoterapiei.
Indicații și contraindicații pentru psihoterapie în funcție de particularitățile tulburărilor
mintale și de comportament. Noțiuni de contratransfer și contrarezistență.
Durata – 1 oră.
Lecţie practică: Curaţia pacienţilor cu diverse tulburări mintale și de comportament ce
necesită tratament psihoterapeutic. Noțiuni generale privind tratamentul psihoterapeutic.
Principalele direcții în psihoterapia modernă. Clasificarea metodelor de psihoterapie.
Principiile generale de tratament psihoterapeutic în funcție de direcția psihoterapeiei. Noțiuni
de alianță terapeutică, complianță terapeutică. contractul terapeutic și importanța acestuia
pentru realizarea psihoterapiei. Indicații și contraindicații pentru psihoterapie în funcție de
particularitățile tulburărilor mintale și de comportament. Noțiuni de contratransfer și
contrarezistență.
Durata – 3 ore.
XX. Tema: PRINCIPII DE TRATAMENT PSIHOFARMACOLOGIC ÎN
PSIHIATRIE ŞI NARCOLOGIE. PARTICULARITĂȚI LA PERSOANELE
DE VÂRSTA A TREIA.
Prelegere: Noțiuni generale privind tratamentul psihofarmacologic. Principalele clase
de remedii farmacologice utilizate în tratamentul tulburărilor mintale și de comporta ment,
inclusiv remediile destinate tratamentului modern al tulburărilor cognitive. Indicații și
contraindicații ținând cont de comorbiditățile somato-neurologice dar și de sindromul
psihopatologic principal. Particularitățile prescrierii remediilor psihoac tive ținând cont de
vârsta pacientului psihiatric.
Durata – 2 ore.
Seminar: Principalele grupe de remedii farmacologice utilizate în tratamentul
tulburărilor mintale și de comportament, inclusiv remediile destinate tratamentului modern al
tulburărilor cognitive. Indicații și contraindicații ținând cont de comorbiditățile somato neurologice dar și de sindromul psihopatologic principal. Particularitățile prescrierii
remediilor psihoactive ținând cont de vârsta pacientului psihiatric.
Durata – 1 oră.
Totalizare – colocviu
Durata – 3 ore.
PLANUL tematic la modulul de Gerontopsihiatrie pentru medicii rezidenţi
la specializarea "Gerontologie"
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Nr.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

Tema
Psihologia persoanelor de
vârsta a treia.
Semiologia percepţiei, memoriei şi
a gândirii. Particularități la
persoanele de vârsta a treia.
Semiologia emoţiilor, voinței,
conştiinţei şi tulburărilor
psihomotorii. Particularități la
persoanele de vârsta a treia.
Tulburări somatoforme.
Etiopatogenia, tabloul clinic şi
evoluţia acestora. Particularități la
persoanele de vârsta a treia.
Tulburări ale
personalităţii şi
comportamentului
adultului.
Particularitățile
modificării
personalității la
pacienții de vârsta a
treia.
Tulburări neurotice și corelate cu
stresul. Particularități la persoanele
de vârsta a treia.
Reacțiile acute la stres sever și
tulburările de adaptare
(psihozele reactive).
Particularități la persoanele de
vârsta a treia.
Psihozele endogene.
Particularități la persoanele de
vârsta a treia.
Diagnosticul diferențial al
tulburărilor psihotice.
Particularități la persoanele de
vârsta a treia.
Tulburări mintale şi de
comportament datorate leziunii,
disfuncţiei cerebrale sau bolii
somatice. Particularități la
persoanele de vârsta a treia.
Tulburările psihice în tumorile
cerebrale. Particularități la
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Prelegeri
1

Seminare
2

Stagieri
clinice
3

2

1

3

1

2

3

2

1

3

2

1

3

1

3

2
1

2

3

2
1

1
2

3
3

2

1

3

1

2

3
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12.

13

14

15

16

17

18

19

20

21

persoanele de vârsta a treia.
Tulburările psihice în perioada de
involuție. Depresia de involuție.
Deliriumul senil.
Tulburări psihice în perioada de
involuție. Demențele corticale.
Demența î n maladia Alzheimer și
Pick.
Demențele subcorticale. Criterii de
diagnostic pozitiv și diferențial
pentru tulburările psihice în
hipertensiunea arterială. Demențele
vasculare (cu debut acut,
multiinfarct, mixtă - corticală și
subcorticală).
Demențele în alte boli. Demența în
boala Creutzfield-Jacob, maladia
Huntington, boala Parkinson, în
HIV-SIDA.
Tulburări mintale şi
comportamentale datorate abuzului
de alcool. Psihozele metalcoolice.
Noțiuni de remisiune și recidivă.
Tratamentul alcooldependenței în
remisiune. Particularități la
persoanele de vârsta a treia
Tulburări mintale și de
comportament în procesele
infecțioase cerebrale. Luesul
cerebral și paralizia generală
progresivă.
Principii de tratament şi stări de
urgenţă în psihiatrie şi narcologie.
Particularități la persoanele de
vârsta a treia.
Principii de tratament
psihoterapeutic în psihiatrie şi
narcologie. Particularități la
persoanele de vârsta a treia
Principii de tratament
psihofarmacologic în psihiatrie şi
narcologie. Particularități la
persoanele de vârsta a treia.
TOTALIZARE

Total ORE
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2

1

3

1

2

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

1

2
3
2

34

1

26

57
+3 totalizare
60
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MANOPERE PRACTICE
pentru medicii rezidenţi la specializarea "Gerontologie"
1. Particularităţile examenării pacientuliui de vârsta a treia cu disabilităţi psihice;
2. Investigaţii clinice şi paraclinice ale pacientului de vârsta a treia cu maladii psihice
(EcoEg, EEG, USG Doppler Duplex, CT, RMN, Angio-CT; Angio-RMN, etc.);
3. Examenul clinico-psihologic în psihiatrie (testele Hamilton, Spielberger, MMPI, Zung
W., Beck, MMSE, Scorul Ischemic Hashinski, probele de asociere, clasificare,
excludere, de testare a capcității de abstractizare ş.a.);
4. Principiile de abordare terapeutică a pacientului de vârsta a treia cu disabilităţi psihice,
agitat psihomotor;
5. Principiile de abordare terapeutică a pacientului de vârsta a treia cu disabilităţi psihice
și ideaţie autolitică;
6. Principiile de abordare terapeutică a pacientului de vârsta a treia cu tulburări calitative
de conştienţă (delirium, oniroid, amenţie, stări crepusculare);
7. Managementul psihofarmacologic al diferitor tipuri de agitație psihomotorie, ținând
cont de tipul acesteia și vârsta cronologică a pacientului.
8. Evaluarea pacientului de vârsta a treia cu crize convulsive în serie și stare de „rău”
epileptic.
9. Efectuarea puncției lombare.
10. Evaluarea diferențiată a lichidului cefalorahidian a pacientului cu disabilităţi psihice,
inclusiv cu lues cerebral și paralizie generală progresivă.
SURSE BIBLIOGRAFICE OBLIGATORII
PEVĂZUTE PENTU ÎNSUŞIREA PROGRAMULUI DE STUDII PRIN REZIDENŢIAT
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Metode de evaluare
Curentă: verificare pe parcurs, test-control, examen practic;
Finală: examen complex din 3 etape-atestarea deprinderilor practice, test – control, evaluare
verbală
Modalitatea de rotunjire a notelor
Suma ponderată a notelor de la evaluările
curente şi examinarea finală

Nota finală

5
5
5,1-5,5
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6
6,1-6,5
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6,6-7,0
7
7,1-7,5
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7,6-8,0
8
8,1-8,5
8,5
8,6-9,0
9
9,1-9,5
9,5
9,6-10
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Neprezentarea la examen fără motive întemeiate se înregistrează ca “absent” şi se
echivalează cu calificativul 0 (zero). Rezidentul are dreptul la 2 susţineri repetate ale
examenului nepromovat.
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