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

I.

–
–
–

60 ore
16 ore
14 ore
27 ore
- 3 ore

Tema: SEMIOLOGIA TULBURĂRILOR MINTALE ȘI DE
COMPORTAMENT

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 psihoorganic); semiologia gândirii
(dereglări ale tempoului, structurii şi sensului gândirii). 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.
Durata – 1 oră.
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. 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.).
Durata – 2 ore.
Lecţie practică: Demonstrarea pacienţilor cu diverse dereglări de percepţie, memorie
şi gândire. Curaţia bolnavilor cu dereglări de memorie (cu sindrom psihoorganic, cu
sindromul Korsakoff, cu oligofrenie); cu dereglări de gândire în cadrul diferitor nozologii.
Utilizarea metodelor de testare clinico-psihologică pentru depistarea dereglărilor de
percepţie, memorie şi gândire. Lucrul de sine stătător cu pacienţii ce prezintă dereglări de
memorie şi de gândire. 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. Lucrul de sine
stătător cu pacienţii ce prezintă dereglări psihopatologice referitoare la semiologia afectivă,
volițională, psihomot orie şi de conştiinţă.
Durata – 3 ore.
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Tema: TULBURĂRI SOMATOFORME. ETIOPATOGENIA,
TABLOUL CLINIC ŞI EVOLUŢIA ACESTORA

Prelegere: Noţiune de psihosomatică şi psihoze 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. 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.
Durata – 1 oră.
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.
Durata – 2 ore.
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.

III.
Tema: TULBURĂRI ALE PERSONALITĂŢII ŞI
COMPORTAMENTULUI ADULTULUI ŞI ADOLESCENTULUI
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. Principiile de tratament.
Durata – 1 oră.
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.
Durata – 2 ore.
Lecţie practică: Demonstrarea şi curaţia pacientului cu tulburări ale personalităţii şi
comportamentului. Diagnosticul diferenţiat între psihopatie şi personalitate accentuată.
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Noţiuni de psihopatizare a personalităţii în cadrul diferitor nozologii psihiatrice. Principiile
tratamentului tulburărilor de personalitate în perioada de decompensare.
Durata – 3 ore.
Tema: TULBURĂRI NEUROTICE ȘI CORELATE CU STRESUL.
REACȚIILE ACUTE LA STRES SEVER ȘI TULBURĂRILE DE
ADAPTARE (PSIHOZELE REACTIVE)

IV.

Prelegere: Noţiuni referitoare la tulburările nevrotice. 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. Tulburarea durabilă de personalitate după o
afecțiune psihiatrică. 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.
Durata – 1 oră.
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, ne vrozei obsesiv fobice,
obsesiv-compulsive, isteriei şi nevrozelor mixte. Principiile tratamentului psihofarmacologic
şi psihoterapeutic al tulburărilor nevrotice. Dezvoltările nevrotice ale personalităţii.
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.
Durata – 2 ore.
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. Curaţia de sine
stătătoare a pacienţilor cu diverse tulburări nevrotice. 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.
Durata – 1 oră.

V.

Tema: PSIHOZELE ENDOGENE

Prelegere: Noţiunea de schizofrenie, epilepsie, psihoză bipolară. Date epidemiologice
referitoare la psihozele endogene. Clasificarea clinică a schizofreniei (schizofrenia formă
simplă, catatonică, paranoidă, hebefrenică, nediferenţiată); etiopatogenia şi tabloul clinic al
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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.
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.
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.
Durata – 3 ore.

VI. Tema:
TULBURĂRI MINTALE ŞI DE COMPORTAMENT DATORATE
LEZIUNII, DISFUNCŢIEI CEREBRALE SAU BOLII SOMATICE
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).
Durata – 2 ore.
Seminar: Clasificarea și caracterist ica 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.
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.
Durata - 3 ore.
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Tema: TULBURĂRILE PSIHICE ÎN PERIOADA DE
INVOLUȚIE. 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.
Remediile utilizate în deteriorarea funcțiilor cognitive. 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 Creutzfield-Jacob, demența în
HIV-SIDA, deliriumul senil). Principiile de tratament şi îngrijire a bolnavilor cu psihoze
presenile şi senile.
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. 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 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. 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.

VIII. Tema: TULBURĂRI MINTALE ŞI DE COMPORTAMENT
DATORATE UTILIZĂRII DE SUBSTANŢE PSIHOACTIVE
Prelegere: Noţiuni generale referitoare la farmacodependenţa, epidemiologia
farmacodependenţelor la nivel mondial şi în Republica Moldova.
clasificarea
farmacodependenţelor. Definiţia narcomaniei propusă de Organizaţia Mondială a Sănătăţii.
Clasificarea tulburărilor mentale şi comportamentale datorate utilizării drogurilor. Tendinţele
de bază în răspîndirea întrebuinţării substanţelor psihoactive.
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Caracteristica clinică a politoxicomaniilor pe grupe (aspecte etiopatogenetice, stările de
intoxicaţie acută, subacută şi cronică; stările de sevraj; tulburările de personalitate; stările
psihotice, etc.).
Tulburările mentale şi comportamentale datorate utilizării opiaceelor, canabinoizilor;
sedativelor şi hipnoticelor; cocainei; altor stimulante inclusiv cofeina; halucinogene;
tabagismul, solvenţi volatili; alte substanţe psihoactive.
Etiopatogenia adicţiei de drog şi substanţe nestupefiante. Caracteristica generală a
componentelor marelui sindrom narcomanic. Particularităţile adicţiei faţă de diferite substanţe
psihoactive. Particularităţile tabloului clinic al diferitor farmacodependenţe. Tabloul clinic al
stărilor de ebrietate datorate utilizării stupefiantelor şi substanţelor toxice cu acţiune
psihoactivă. Particularităţile sevrajului în cadrul adicţiei faţă de diverse grupe de substanţe
psihoactive. Tabloul clinic al supradosajului. Tabloul clinic al abstinenţei datorate utilizării
diverselor grupe de substanţe psihoactive. Principiile de tratament în sevraj, şi în supradosaj
de substanţe psihoactive. Principiile screeningului pacienţilor cu farmacodependenţe. Terapia
tulburărilor mentale şi de comportament datorate utilizării substanţelor psihoactive. Terapia
de substituție în dependența de opiacee. Recomandări OMS. Tratamentul cu metadona.
Durata – 2 ore.
Seminar: Caracteristica generală a componentelor marelui sindrom narcomanic.
Particularităţile adicţiei faţă de diferite substanţe psihoactive. Particularităţile tabloului clinic al
diferitor farmacodependenţe. Tabloul clinic al stărilor de ebrietate datorate utilizării
stupefiantelor şi substanţelor toxice cu acţiune psihoactivă. Particularităţile sevrajului în cadrul
adicţiei faţă de diverse grupe de substanţe psihoactive. Diagnosticarea consumului de substanțe
psihoactive. Etapele principale de elaborare a diagnosticului. Testarea psihologică, test
AUDIT, CAGE, testarea facultăților intelectuale. Tabloul clini c al supradosajului. Tabloul
clinic al abstinenţei datorate utilizării diverselor grupe de substanţe psihoactive. Principiile de
tratament în sevraj, şi în supradosaj de substanţe psihoactive. Terapia de substituție în
dependența de opiacee. Recomandări OMS. Tratamentul cu metadona.
Durata – 1 oră.
Lecţie practică: Demonstrarea şi curaţia pacienţilor cu narcomanii şi toxicomanii.
Diagnosticul diferenţial al narcomaniilor şi toxicomaniilor. Principiile de tratament ale
sevrajului şi supradozării de substanţe psihoactive. Curaţia de sine stătătoare a pacienţilor cu
farmacodependenţă.
Durata – 3 ore.

IX.

Tema: TULBURĂRI MINTALE ŞI COMPORTAMENTALE
DATORATE ABUZULUI DE ALCOOL. PSIHOZELE
METALCOOLICE.

Prelegere: Noţiunea de alcoolism şi beţia 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. Sindromul de alcoolism fetal. Principiile de tratament ale alcoolismului,
sevrajului şi psihozelor alcoolice. Criteriile de diagnostic diferenţiat între psihozele alcoolice,
patologia exogen-organică şi cea endogenă. Noţiunea de psihoză metalcoolică, clasificarea
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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 scriningului şi reintegrării familiale, profesionale,
sociale a pacienţilor cu alcoolism.
Durata – 2 ore.
Seminar: 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. Sindromul de alcoolism fetal. Principiile de
tratament ale alcoolismului, sevrajului şi psihozelor alcoolice. 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.
Durata – 1 oră.
Lecţie practică: Demonstrarea şi curaţia pacienţilor cu alcoolism, abstinenţă alcoolică
şi psihoze alcoolice. Criteriile de diagnostic diferenţiat între patologia exogen-organică cea
endogenă şi psihozele alcoolice. Principiile de tratament în stările de sevraj alcoolic şi
intoxicaţie acută cu alcool. Curaţia de sine stătătoare a pacienţilor cu alcoolism şi psihoze
alcoolice.
Durata – 3 ore.

X.

Tema: PRINCIPII DE TRATAMENT PSIHOFARMACOLOGIC
ÎN PSIHIATRIE ŞI NARCOLOGIE. PRINCIPII DE
TRATAMENT ŞI STĂRILE DE URGENŢĂ ÎN PSIHIATRIE ŞI
NARCOLOGIE

Prelegere: Noțiuni generale privind tratamentul psihofarmacologic. Principalele clase
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. 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 – 1 oră.
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-
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neurologice dar și de sindromul psihopatologic principal. Particularitățile prescrierii
remediilor psihoactive ținând cont de vârsta pacientului psihiatric. 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. Terapia de substituție în dependența de
opiacee. Recomandări OMS. Tratamentul cu metadona.
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 – 1 oră.
Totalizare – colocviu
Durata – 3 ore.

PLAN tematic la modulul de Psihiatrie pentru medicii rezidenţi
la specializarea " MEDICINĂ DE URGENȚĂ "
TOTAL
Prelegeri
Seminare
Lecţii practice
Totalizare (colocviu)
Nr.
1.

2.

3.
4.

–
–
–

60 ore
16 ore
14 ore
27 ore
- 3 ore

Tema
Semiologia tulburărilor mintale
și de comportament.
Tulburări somatoforme.
Etiopatogenia, tabloul clinic şi
evoluţia acestora.
Tulburări ale personalităţii şi
comportamentului adultului şi
adolescentului
Tulburări neurotice și corelate cu
stresul. Reacțiile acute la stres sever

Prelegeri
1

Seminare
2

Stagieri clinice
3

1

2

3

1

2

3

1

2

3
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5.

6.
7.

8.

9.

10.

și tulburările de adaptare (psihozele
reactive).
Psihozele endogene
Tulburări mintale şi de comportament
datorate leziunii, disfuncţiei cerebrale
sau bolii somatice.
Tulburările psihice în perioada de
involuție. Demențele.
Tulburări mintale şi de
comportament datorate utilizării de
substanţe psihoactive.
Tulburări mintale şi comportamentale
datorate abuzului de alcool. Psihozele
metalcoolice.
Principii de tratament
psihofarmacologic în psihiatrie şi
narcologie. Principii de tratament
şi stările de urgenţă în psihiatrie şi
narcologie.
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1
1

3
3

2
2

1

3

2
2

1
1

3
3

1

1

1

TOTALIZARE

3
14 ore
+3 ore totalizare
28 ore

11

Total ORE

15 ore

17 ore

MANOPERE PRACTICE
pentru medicii rezidenţi la specializarea "Medicină de Urgență"
1. Particularităţile examenării pacientuliui cu disabilităţi psihice;
2. Investigaţii clinice şi paraclinice ale pacientului cu maladii psihice (EcoEg, EEG, USG
Doppler Duplex, CT, 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 adolescentului, adultului tânăr și pacientului de
vârsta a treia, agitat psihomotor;
5. Principiile de abordare terapeutică a pacientului cu ideaţie autolitică și tentativă de
suicid;
6. Principiile de abordare terapeutică a pacientului cu tulburări calitative de conştienţă
(delirium, oniroid, amenţie, stări crepusculare);
7. Asistența psihiatrică de urgență a pacientului cu crize convulsive în serie și stare de
„rău” epileptic.
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8. Managementul psihofarmacologic al diferitor tipuri de agitație psihomotorie, ținând
cont de tipul acesteia și vârsta cronologică a pacientului.
SURSE BIBLIOGRAFICE OBLIGATORII
PEVĂZUTE PENTU ÎNSUŞIREA PROGRAMULUI DE STUDII PRIN REZIDENŢIAT
LA SPECIALIZAREA PSIHIATRIE (MODULUL GERONTOPSIHIATRIE)
1. Carter Rosalyn Cum să ajutăm bolnavul Mintal. Bucurşti, Ed. Medicală, 2002, 351 p.
2. CIM-10 Clasificarea tulburărilor mintale şi de comportament (Simptomatologie şi
diagnostic clinic). Bucureşti, Ed. ALL, 1998, 419 p.
3. Cărăuşu Gh. Hipocondria (aspecte clinice, terapeutice şi diagnostic diferenţiat).
Recomandări metodice. Chişinău, 2000, 15 p.
4. Cărăuşu Gh. Tulburări de conversie (aspecte clinice, terapeutice şi diagnostic diferenţiat).
Recomandări metodice. Chişinău, 2000, 22 p.
5.Cornuţiu G. Breviar de psihiatrie în 2 volume. Ed. Imprimeriei de Vest, Oradea 2003, 977 p.
6.Cornuţiu G. Bazele psihologice ale practicii medicale. Ediţia a III-a. Ed. Imprimeriei de
Vest, Oradea 2003, 245 p.
7.Ghid de psihiatrie practică editat de David Goldberg. Ediţia a III-a. Bucureşti, Editura
fundaţiei PRO, Bucureşti, 1997, 357 p.
8. GORGOS C. Dictionar enciclopedic de psihiatrie. vol.III - Editura Medicala, 1989,
9.Gorgros C.. Vademecum în psihiatrie. Bucureşti, 1985.
10. Hotineanu M., Chistruga E., Carp Lucia Terapia contemporană a tulburărilor hipnice
psihogene. Indicaţii metodice. Chişinău, 2002, 16 p.
11. ICD-10 Clasificarea tulburărilor mintale şi de comportament (Simptomatologie şi
diagnostic clinic). Bucureşti, Ed. ALL, 1998, 419 p.
12. Iliciuc I. Bârcă Ala, Hadjiu Svetlana, Gasnaş V. Epilepsia şi sindroamele epileptice la
copii., chişinău, 2000, 99 p.
13. Kaplan & Sadock Manual de buzunar de psihiatrie clinică (ediţia a treia). Traducere din
engleză. Bucureşti, ed. Medicală, 2001, 558 p.
14. Legea Republicii Moldova „Privind asistenţa psihiatrică” Nr. 1402-XIII din 16 decembrie
1997. (Monitorul Oficial, 21 mai 1998, nr. 44-46, p. 1, art. 310).
15. Manual de statitică a tulburărilor mentale. Asociaţia Psihiatrică Americană, Ediţia a cincea
DSM IV TR, Bucureşti, 2000, 813 p.
16. Marinescu Dragoş Tratamentul modern al psihozelor afective., Bucureşti, Ed. Aius, 1997,
358 p.
17. Nacu A.G., Nacu A.A. Psihiatrie judiciară. Chişinău, 1997, 351 p.
18. Nica-Udangiu Lidia, Prelipceanu Dan, Mihailescu Radu. Ghid de urgenţe în psihiatrie.
Bucureşti, Ed. Scripta, 2000, 222 p.
19. Olaru Al.. Introducere în psihiatria practică. Craiova, 1990
20. Oprea V. Sindromul psihoorganic. Recomandări metodice. Chişinău, 1999, 25 p.
21. Pirozynski T. Manul de psihiatrie.. Iaşi, 1991
22. Pirozynski T., Chiriţă V., Boişteanu Psihiatrie clinică.. Iaşi, 1993
23. Prelipceanu D., Mihailescu R., Teodorescu R. Tratat de sănătate mintală. Vol. 1.,
Bucureşti, ed. Enciclopedică, 2000, 622 p.
24. Psihiatrie Clinică. Sub redacţia lui Aurelia Sârbu, Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 1979, 550 p.
25. Psihiatrie sub redacţia lui V. Predescu. Vol. 1, Bucureşti, Ed. Medicală, 1989, 833 p.
26. Psihiatrie sub redacţia lui V. Predescu. Vol. 2, Bucureşti, Ed. Medicală, 1998, 1143 p.
27. Revenco Mircea Aspecte clinice ale dinamicii psihopatiilor., Chişinău, 1997, 135 p.
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28. Revenco M., Coşciug I., Condratiuc S., Deliv I., Tulburările anxios-depresive în raport cu
dependenţa de substanţe psihoactive la copii şi adolescenţi. Indicaţii metodice. Chişinău,
2006, 31 p.
29. Stoev I., Stoev E., Stoev L. Îndrumar în psihiatrie. (rus-român; român-rus). Ediţia a doua,
Chişinău, Editura Academiei de Ştiinţe, 1996, 373 p.
30. Taylor D., Paton C., Kerwin R. Ghid de terapeutică psihiatrică, spitalul Maudsley, Trustul
MHS south London şi Maudsley, ediţia a VII, Bucureşti, Ed. Medcală, 2005, 298 p.
31. Tudose F., Tudose Cătălina, Vasilescu Andreia, Tămăşan Simona Sindroame rătăcitoare.
Bucureşti, Ed. INFO Medica, 2005, 191 p.
32. Vasiliev T., Stoev I. Narcomania: Situaţia medico-socială şi judiciară în Republica
Moldova. Chişinău, Pontos, 2001, 400p.
33. Авруцкий Г.Я., Недува А.А.. Лечение психических больных. Москва, 1988, 496 c.
34. Александровский Ю.А. Пограничные психические расстройства при соматических
заболеваниях. Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии
им. В.П.Сербского, Москва 2009.
35. Алкоголизм. (руководство для врачей). Под ред. Г.В. Морозова, В.Е. Рожнова, Э.А.
Бабаяна. М.: Медицина, 1983, 432 с.
36. Алкогольный абстинентный под ред. В.В. Афанасьева. СПб, Изд-во «Интермедика»,
2002, 336 с.
37. Бабаян Э. А, Гонопольский М.Х.. Наркология, 1999 Москва.
38. Блейхер В.М. Эпонимические термины в психиатрии, психотерапии и медицинской
психологии. Словарь. К. Вища школа. Головное изд-во, 1984, 448 с.
39. Блейхер В.М., Воронков Г.Л., Иванов Вл. под ред.. Ранняя диагностика психических
заболеваний. Киев, 1989.
40. Болдырев А.И. Эпилепсия у взрослых. Москва, 1972.
41. Вудс Ш. Психиатрия в вопросах и ответах. Ст-Петербург, Изд-во Питер, 1998, 311 с.
42. Гельдер М., Гэт Д., Мейо Р. Оксфордское руководство по психиатрии в двух томах.
Первод с английского Т. Кручинской и Н. Полищук. Киев, Изд-во Сфера, 1997, ( т. 1
– 499 с.; т. 2 – 435 с.).
43. Жариков Н.М., Урсова Л.П., Хритинин Д.Ф. Психиатрия. Москва, 1988.
44. Златан Б.Д. Бред: клиника и лечение. Кишинёв, «штиинца», 1989, 141 с.
45. Златан Б.Д. Лечение бредовых психозов. Кишинёв,1961.
46. Иванец Н.Н., Даренский И.Д., Стрелец Н.В., Уткин С.И. Лечение алкоголизма,
наркоманий и токсикоманий (крткое клиническое руководство)., Москва, 1998, 60 с.
47. Карлов В.А. Эпилептический статус. Москва, 1974.
48. Клиническая психиатрия. Под ред. Проф. Н.Е. Бачерикова, Киев, «Здоровья», 1989,
512 с.
49. Личко А.Е., Битенский В.С., Подростковая наркология (руководство для врачей).
Москва, Медицина , 2000.
50. Лукомский И.И. Маньякально-депрессивный психоз. Москва,1968.
51. Максутова А., Фрёшер В. Психофармакотерапия эпилепсии. Блэквелл
Виссеншафтс-Ферлаг Берлин-Вена, 1998, 180 с.
52. Мосолов С.Н.- Клиническое применение современных антидепрессантов. 1995, 555
с.
53. Наку А.Г. Аментивный синдром. Кишинёв, 1970.
54. Наку А.Г., Герман Г.Н. Психические нарушения при заболеваниях почек.
Кишинёв,1981.
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55. Наку А.Г., Ревенко М.Г., Опря Н.А. Клиника некоторых вариантов динамики
психопатий.,1980, 228 с.
56. Опря Н.А. Клинические аспекты патологической ревности. Кишинёв, 1986.
57. Психиатрия поздего возраста. Под ред. Робина Джекоби, Катрин Оппенгаймер в
двух томах. Переводс английского В.П. Позняка, Киев Изд-во Сфера, 2003, (т. 1 –
390 с.; т 2 – 491 с.).
58. Психиатрия. Под ред. Р. Шейдера. Перевод с английского М.В. Пащенкова, Д.Ю.
Вельтищева. Москва, Практика, 1998, 485 с.
59. Психиатрия. Учебное пособие для студентов медицинских вузов. Под ред. В.П.
Самохвалова, Ростов н/Д.: Феникс, 2002, 576 с.
60. Пятницкая И.Н., Найдёнова Н.Г. Подростковая наркология. Руководство для
врачей. М.: Медицина, 2002, 256 с.
61. Руководство по наркологии под ред. Н.Н. Иванца в двух томах. М.: ИД
Медпрактика-М, 2002, (т. 1 – 444 с.; т. 2 - 445 с.).
62. Руководство по Психиатрии. Под ред. А.С. Тиганова в двух томах, Москва,
Медициа, 1999, (т. 1 – 712 с.; т. 2 - 783 с.).
63. Руководство по неврологии по Адамсу и Виктору. Морис Виктор, Аллан Х. Роппер.
Москва. ООО «Медицинское информационное агенство», 2006, 680 с..
64. Смулевич А.Б. Депрессии при соматических и психических заболеваниях. Москва,
изд-во, МИА, 2003, 432 с.
65. Тиганов А.С. Фебрильная шизофрения. Клиника, патогенез, лечение. Москва,
Медицина, 1982, 228 с.
66. Фридман Л.С., Флеминг Н.Ф., Робертс Д.Г., Хайман С.Е. Наркология. Москва, И-во
Binom Publischers, 2000, 319 p.
67. Шабанов П.Д., Штакельберг О.Ю.,
Наркомании: патопсихология, клиника,
реабилитация. Санкт Петербург, 2000.
68. Шизофрения. Под ред. А.В.Снежневского. Москва, 1972.
69. Штернберг Э.Я. Геронтологическая психиатрия. Москва, 1977.

SURSE BIBLIOGRAFICE SUPLIMENTARE
PEVĂZUTE PENTU ÎNSUŞIREA PROGRAMULUI DE STUDII PRIN REZIDENŢIAT
LA SPECIALIZAREA PSIHIATRIE
1. Gheorghe M.D. Actualităţi în psihiatria biologică. Bucureşti, ed. Intact, 1999, 445 p.
2. LAROUSSE Dicţionar de psihiatrie şi de psihopatologie clinică. Sub direcţia lui JACQUES
POSTEL. Traducere, avanprefaţă şi completări privind psihiatria românească dr. Leonard
Gavriliu.- Bucureşti, Ed. Univers Enciclopedic, 1998, 620 p.
3. Legea Rpublicii Moldova cu privire la expertiza judiciară. Nr. 1086-XIV din 23.06.2000.
4. Nacu A.A. Rolul psihoterapiei de grup cognitiv-comportamentale în tratamentul complex al
stărilor nevrotice (studiuclinic, patopsihologic şi catamnestic). Autoref. Tezei de Dr. habilitat
în şt. medicale. Chişinău, 1997, 40 p.
5. Ordinul Nr. 230 din 15.12. 1997. „Tulburări mintale şi de comportament” referitor la
expertiza medico-militară a recruţilor din Republica Moldova.
6. Revenco M., Prigoda T., Oprea V. Narcomania şi adolescenţii: realităţile zilei de astăzi.
Îndrumar pentru adolescenţi, pedagogi şi părinţi. Chişinău, Centrul Editorial-Poligrafic
Medicina, 2005, 24 p.
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7. Revenco M. Ce ştim despre narcomanie? Что знаем о последствиях наркомании?
Chişinău, CEP Medicina, 2005, 15 p.
9. Revenco M., Condratiuc S. Cum să ajutăm copilului să spună „NU!” utilizării narcoticelor.
Îndreptar pentru părinţi. Chişinău, CEP Medicina, 2005, 17 p.
10. Ревенко М.Г., Кощуг И.В., Кондратюк С.Л., Делив И.Д. Значение тревожно –
депрессивной симптоматики в формировании зависимости от психоактивных веществ у
подростков. Методические рекомендации.ф, Кишинэу, 2006, 33 с.
11. Ревенко М., Кондратюк С. Как помочь вашему ребёнку сказать «нет!»
употреблению наркотиков., Руководство для родителей. Кишинэу, ИПЦ Medicina, 2005,
212 c.
12. Romanciuc Ina Hepatitele cronice în aspect psihosomatic. Autoreferat al tezei de doctor în
medicină., Chişinău, 2005, 22 p.
13. Terapie şi management în psihiatrie. Sub red. Udriştoiu T., Marinescu D., Editura
universitară Craiova, 2004, 123 p.
14. Tudose Florin, Badea Mihaela Comunicarea-prevenţie şi terapie în patologia colului
uterin., Bucureşti, Ed. INFO Medica, 2000, 121 p.
15. Tudose Florin O abordare modernă a psihologiei medicale. Ed. INFOMEDICA,
Bucureşti, 2000, 203 p.
16. Tulburările nevrotice în actuala dinamică a factorilor de stres. Lucrările celui de al II-lea
Congres Naţional de psihiatrie Socială. Oradea, Ed. Imprimeriei de Vest, 2003, 573 p.
17. Urâtu Ş., Melnic M., Jereghi V. Sănătatea Mintală şi Dreptul Uman. // Culegere de legi şi
comentarii / Свод законов и коментариев. Centrul Neguvernamental din RM „Protecţia
Psihicului Uman” şi Com. Helsinki pentru Drepturile Omului din RM, Chişinău, Universitas,
(Tipografia Centrală), 364 p.
18. Блейхер В.М., Крук И.В.. Патопсихологическая диагностика. Киев, «Здоров′я” 1986.
19. Гиляровский В.А. Учение о галлюцинациях. Москва, 1949.
20. Личко А. Е., Битенский В.С. Подростковая наркология. Москва, Медицина, 1991,
301 с.
21. Остроглазов В.Г. пограничные психопатологические состояния в общемедицинской
практике (раннее выявление, дифференциальная диагностика и принципы лечебновосстановительной тактики). Методические реомендации. Москва, 1998, 73 с.
22. Пантелеева Г.П., Цуцульковская М.Я., Беляев Б.С. Гебоидная шизофрения / АМН
СССР, М.: Медицина, 1986, 192 с.

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
5,1-5,5
5,6-6,0
6,1-6,5

5
5,5
6
6,5
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7,6-8,0
8,1-8,5
8,6-9,0
9,1-9,5
9,6-10

RED:

02

DATA:

25.02.2014
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7
7,5
8
8,5
9
9,5
10

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.
Limba de predare: Romănă

