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Actualitatea tulburărilor mintale și comportamentale la maturi și adolescenți, datorate utilizării de substanțe
psihoactive, epidemiologice. Clasificarea.
Actualitatea, epidemiologia, clinica și dinamica reacțiilor acute la stres. Tulburare de stres postraumatică.
Actualitatea, epidemiologia, clinica și dinamica tulburărilor anxios-fobice.
Agorafobia, fobia sociala și specifică. Tulburarea obsesiv compulsivă.
Alcoolismul cronic, tabloul clinic, evoluție.
Aspecte psihologice ale suicidelor, managementul acestor persoane.
Autismul infantil, sindromul Asperger, sindromul Rett.
Clasificarea metodelor psihoterapeutice conform duratei, abordării și forțelor psihoterapeutice.
Clasificarea metodelor psihoterapeutice. Indicații, contraindicații și accesibilitatea în psihoterapie.
Clasificarea tulburărilor ale personalității și comportamentul adultului și adolescentului. Criterii, dinamica,
tratamentul, adaptarea social și expertiza tulburărilor personalității.
Concept de reabilitare psihosocială a persoanelor cu probleme de sănătate mintală.
Concept despre sănătate si sănătatea mintală. Conceptul medico-psihologic și medico-profesional al sănătății
mintale. Povara sănătății mintale la nivel mondial si de tară.
Conceptul de sinucidere, violentă si alte urgente în psihiatrie
Decesul și moartea, stadiile pacienților terminali, managementul acestor persoane.
Definiția psihodiagnosticului, tehnicile sale. Clasificarea testelor psihologice.
Definiția, conceptul de demență. Clasificarea demenței și gradele ei.
Delirium organic. Halucinoza organică. Tulburarea afectivă (catatonică) organică.
Demența în boala Altzheimer. Demența vasculară.
Demența în boala Pick, Huntington, Parkinson, HIV-SIDA.
Dereglări cantitative și calitative ale memoriei (exemplificări clinice). Retardul mintal. QI (aprecierea lui).
Dereglări somatoforme: tulburare algică, hipocondriacă, tulburare corporală dismorfică, simularea.
Dereglări somatoforme: tulburări de somatizare, de conversie
Dereglări somatoforme: tulburări de somatizare, de conversie,
Dereglările afectivității, clasificare (exemple clinice).
Doliul ca problemă a psihologiei medicale. Motivele doliului, managementul acestor persoane.
Doliul la părinți și copii. Stadiile doliului (după C. M. Parkes, John Bowlby).
Enurezisul, encomprezisul, balbismul cu debut în copilărie și adolescență. Clinica. Tratament. Pronostic.
Formele catatonică și paranoidă ale schizofreniei.
Formele simplă și hebefrenică ale schizofreniei.
Gestaltterapia. Principii de organizare. Mecanismele de apărare. Etapele nevrozei.
Hipnoza, trainingul autogen.
Iluziile si halucinațiile: definiție, clasificare (exemple clinice).
Istoria dezvoltării psihiatriei, principalele curente și opinii în psihiatria contemporană. Obiectele și limitele sale
ca disciplină medicală. Psihiatria socială și organizarea asistenței psihiatrice.
Istoria, starea actuală a schizofreniei. Etiologie, patogenie.
Legea Ribot. Sindromul Korsakov. Tabloul clinic. Tratamentul. Prognosticul.
Legislația internațională și națională în domeniul sănătății mintale.
Drepturile umane. Fenomenul de Stigma în sănătate mintală.
Medicina psihosomatică. Stresorii vieții, care pot să preceadă o tulburare psihosomatică. Personalitate
psihosomatică.
Metode de psihoterapie. Curente și orientări în psihoterapie.
Metode de tratament contemporane in domeniul sănătății mintale.
Organizarea serviciilor de sănătate mintală la nivel mondial și în RM.
Personalitatea, factorii formativi. Stadiile de dezvoltare al personalității: oral, anal a genitalității infantile și de
latență, a pubertății și adolescenței, stadiul tinereții adulte, vârstei adulte și maturității.
Principiile de clasificare ale bolilor psihice. Clasificarea clinico-nosologică a bolilor psihice (Kraepelin).
Criteriile de clasificare O.M.S. (I.C.D.10). Criteriile de clasificare ale Asociației Americane de Psihiatrie (DSM IV
- V).
Psihanaliza. Stadiile de dezvoltare psihosexuale a personalității.
Psihofarmacologia. Principalele grupe de preparate utilizate în psihiatrie. Terapia Electroconvulsivă – principii
și indicații.
Psihologia medicală - scop, obiective, istoria acestei discipline.
Psihoterapia - scop, obiective, istoria acestei discipline.

47. Psihoterapia cognitiv-comportamentală. Modelul de funcționare ABC. Analiza tranzacțională, concept și
principii de lucru. Analiza structurală a personalității.
48. Psihoterapia comportamentală, tehnicile comportamentale și indicații.
49. Psihozele alcoolice, beția patologică, tratamentul.
50. Scale clinice de evaluare in psihiatrie: scala Hamilton si Beck, Montgomery Asberg, scala de evaluare în
schizofrenie PANSS, scale pentru tulburări de anxietate, scale de evaluare in psihiatria copilului.
51. Servicii de sănătate mintală integrate în serviciile medicale generale. Tipologia și metodologia serviciilor
pentru persoanele cu probleme de sănătate mintală.
52. Sindroame psihopatologice: Sindroamele delirant, oneiroid, amentiv. Exemplificări clinice.
53. Sindroame psihopatologice: Sindroamele disforic, abstinent, catatonic. Exemplificări clinice.
54. Sindroamele astenic, obsesiv – fobic, hipocondric. Exemplificări clinice.
55. Sindroamele paranoid, paranoic, parafrenic. Exemplificări clinice.
56. Sindromul automatismului psihic (Kandinski – Clerambault).
57. Teste și chestionare (neverbale (hârtie - creion), proiective, testul proiectiv de personalitate RORSHACH,
SZONDY, testul LUSCHER, testul de frustrare ROSENZVEIG, inventar multifazic de personalitate MINESOTIA
(MMPI), matricele progresive RAVEN, chestionarul de personalitate SCHMIFSCHEK).
58. Tipuri de debut ale schizofreniei. Prognosticul. Principii de tratament în schizofrenie la maturi și copii.
Recuperarea socială.
59. Tulburarea afectivă bipolară. Tablou clinic. Evoluția. Tratamentul. Pronosticul.
60. Tulburarea de personalitate histrionică si anankastă (obsesiv-compulsivă).
61. Tulburarea de somatizare, somatoformă nediferențiată, algică, hipocondiacă, dismorfică, corporală.
62. Tulburarea depresivă recurentă, ciclotimia, distimia.
63. Tulburarea dissocială (antisocială), emoțional instabilă de tip impulsiv și borderline.
64. Tulburarea organică a dispoziției și de personalitate. Sindromul organic cerebral (posttraumatic).
65. Tulburarea paranoidă și schizoidă de personalitate.
66. Tulburarea preferinței sexuale la maturi și adolescenți (parafiliile).
67. Tulburări ale instinctului alimentar la adolescenți și maturi. Tabloul clinic. Evoluție. Tratament. Pronostic
68. Tulburări cantitative si calitative ale conștiinței la maturi, adolescenți și copii. Clasificare. Tablou clinic.
69. Tulburări de anxietate: tulburări de panică, anxietatea generalizata.
70. Tulburări de ritm, conținut și coerență ale gândirii (exemple clinice).
71. Tulburări mintale și comportamentale la maturi și adolescenți datorate utilizării cocainei, halucinogenelor,
tutunului și solvenților volatili. Consecințele administrării i/v. a drogurilor.
72. Tulburări psihice în epilepsie. Clinica. Tratament. Pronostic
73. Tulburări psihosenzoriale, definiție, clasificare (exemple clinice).
74. Tulburările de mișcare induse de medicație: diskinezie și tremor postural, diskinezie tardivă indusă de
neuroleptice.
75. Tulburările de mișcare induse de medicație: distonie și akatizie acută indusă de neuroleptice.
76. Tulburările de mișcare induse de medicație: sindrom neuroleptic malign.
77. Tulburările de mișcare: excitația si inhibiția psihomotorie. Sindroamele psihopatologice. Sindroamele
halucinator–paranoid, Cotard, maniacal.
78. Tulburările de voință și atenția.
79. Tulburările hiperkinetice, tulburări ale conduitei cu debut în copilărie și adolescență.
80. Tulburările non-organice ale somnului. Exemplificări clinice.

