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EXAMEN COMASAT – 1 caz clinic + 1 teorie - OPTOMETRIE 
 

PRACTICA – (1-40) x1 - CAZ CLINIC (psihopatologie) 
 

 PRACTICA – (1-40) x1 - CAZ CLINIC (psihopatologie) 

1.  Pacient, 42 ani, declară că este urmărit de niște bărbați și că aude o voce, care îi spune să 
rănească pe alții. Care este sindromul psihopatologic în acest caz? 

2.  Pacientă, 18 ani, privește mereu în oglindă și spune că i s-a mărit nasul, că nu este frumoasă, 

declară dificultăți de concentrare, se plânge mamei că colegii își bat joc de ea, o urăsc. Devine 

neîncrezătoare față de mama sa, o controlează cum gătește, învinuiește rudele că o urmăresc. Ce 
tulburări  psihopatologice se notează în acest caz? 

3.  Pacientă, 19 ani, agitată, impulsivă, gândirea incoerentă, vestimentația neîngrijită, repetă 

cuvintele și mișcările celor din jur, uneori agresivă. Care este sindromul psihopatologic în acest 

caz? 

4.  Pacient, 23 ani, este adus în sala de urgență după ce acesta se apropiase de o doamnă 

necunoscută într-un magazin și a început să o lovească, pretinzând că el „știa că ea a fost trimisă 

să-l spioneze”. Care este sindromul psihopatologic în acest caz? 

5.  Pacient, 45 de ani, în urma decesului subit a soției, devine deprimat, pasiv, pierde interesul față 

de muncă, nu mai îngrijește de gospodărie, devine tăcut, inhibat. Periodic manifestă insomnie, 

idei de sinucidere, refuză alimentația, consideră că viața și-a pierdut sensul, și-a aplicat o lovitură 

de cuțit pe antebraț. Care este sindromul psihopatologic în acest caz? 

6.  Pacient, 23 ani, este adus în sala de urgență cu acuze că în tot orașul sunt „agenți speciali” care îl 

„supraveghează”. Care este sindromul psihopatologic în acest caz? 

7.  Pacient, 56 ani, a fost spitalizat pentru infarct miocardic. Două zile după internare, se trezește în 

toiul nopții și strigă că este un om care este lângă fereastra din salon. După intrarea asistentei 

medicale și aprinderea luminii, pacientul se calmează, înțelegând că „bărbatul” de fapt era 

draperia de la fereastră. Ce tulburări de percepție avem în acest caz? 

8.  Pacient, 45 ani, prezintă dispoziție exaltată, accelerarea vorbirii, optimism exagerat, activitate 
crescută, lipsa nevoii de somn, libidou crescut. Care este sindromul psihopatologic în acest caz? 

9.  Pacientă, 25 ani, depresivă, răspunde cu întârziere, crede, că nu va putea educa singură copilul, 

este axată pe probleme financiare, simte un gol lăuntric, are insomnie, frică, periodic apar idei 

suicidare. Care este sindromul psihopatologic în acest caz? 

10.  Pacient, 68 ani, consumator de băuturi alcoolice, învinuiește soția de infidelitate, declară că copiii 

nu sunt ai lui, dar ai vecinilor. Amenința atât soția, cât și „amanții” ei cu o exterminare fizică. Ce 
tulburare psihopatologică se notează în acest caz? 
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11.  Pacient, 28 ani, șofer taxi, declară frică de a nu călca accidental un pieton. Deși el încearcă să se 

convingă că fricile sale sunt neîntemeiate, anxietatea sa continuă să crească până când el merge 

înapoi la locul scenei „accidentului” și nu se convinge că nimeni nu stă culcat rănit pe stradă. Ce 

tulburare psihopatologică se notează în acest caz? 

12.  Pacientă, 23 ani, declară că aude voci de șapte luni. În afară de aceasta, are ideea că radioul îi 
transmite mesaje speciale. Care este sindromul psihopatologic în acest caz? 

13.  Pacient, 28 ani, din copilărie prezintă o atracție față de bărbați și ostilitate față de femei, îi place 

să spele vesela, să facă curățenie la bucătărie. Ultimii ani sistematic intră în legături sexuale cu 

persoane de același sex. Tot timpul este în căutarea partenerilor. Ce tulburare psihopatologică se 
notează în acest caz? 

14.  Pacient, 24 ani, este nemișcat ore în șir în poziții bizare în limitele patului. Pe parcursul 

examinării, pacientul stă cu o mână ridicată deasupra capului, nu vorbește, nu răspunde la 

întrebări, activ opune rezistență la încercările de a-i schimba poziția. Ce tulburare 
psihopatologică se notează în acest caz? 

15.  Pacientă, 36 ani, cu schizofrenie, declară  că „ei încearcă să mă omoare”. La momentul examinării 

este tensionată, suspicioasă, brusc începe să fixeze privirea într-un colț și să afirme, „nu, nu poți 

să mă impui să fac asta!” Ce tulburare psihopatologică se notează în acest caz? 

16.  Pacient, 56 ani, este adus în cabinetul medicului psihiatru de către soția sa deoarece aceasta a 

remarcat o schimbare a personalității pe parcursul ultimelor trei luni. În timp ce pacientul este 

chestionat, el răspunde la fiecare întrebare cu aceleași trei cuvinte. Ce tulburare psihopatologică 

se notează în acest caz? 

17.  Pacientă, 23 ani, relatează o frică copleșitoare, scurtarea respirației, palpitații ale inimii, teamă de 

moarte și teamă că înnebunește, cu o durată de circa 20 minute. Pacienta a avut pe parcursul 

ultimei luni 4 episoade similare și se îngrijorează că ele vor mai continua. Ce tulburare 
psihopatologică se notează în acest caz? 

18.  Pacient, 47 ani, cu master în chimie, își câștigă existența prin cerșire și colectarea cutiilor 

rambursabile. Zece ani în urmă și-a pierdut lucrul într-o firmă din cauză că a fost găsit că furase 

banii companiei și i-a folosit pentru a miza în cursele de cai. Ulterior, a avut câteva servicii, dar de 

fiecare dată ajungea să fie concediat. El de asemenea a furat și a împrumutat bani de la prieteni și 

rude. Fiind întrebat despre acest comportament, pacientul a declarat că s-a simțit foarte vinovat 

în legătura cu asta, dar se părea că nu se poate „singur opri”. Ce tulburare psihopatologică se 

notează în acest caz? 

19.  Pacient, 77 ani, ultimii ani scade memoria, atenția, cu greu îndeplinește lucrul casnic, acuză dureri 

de cap, amețeli, oboseală, iritabilitate. Devine agasant, împrumută bani de la persoane 

necunoscute, nu găsește drumul înapoi spre casă, nu se poate bărbieri singur, nu-și poate aranja 

cravata, vocabularul devine tot mai sărac. Ce tulburare psihopatologică se notează în acest caz? 

20.  Pacientă, 24 ani, declară că stomacul ei se „descompune înăuntrul meu”. Relatează că în ultimele 

șase luni plângea în fiece zi, s-a dereglat somnul, iar atenția, energia și interesul către hobby-urile 

obișnuite au scăzut. De asemenea a slăbit cu circa 11 kg în perioada dată. În ultimele trei 

săptămâni a devenit convinsă că moare de cancer și auzea voci. Ce tulburare psihopatologică se 
notează în acest caz? 
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21.  Pacientă, 21 ani, după ce a fost martor la un conflict violent între părinți, dezvoltă o cecitate 

subită. La examinare pupilele reacționează normal la lumină, iar pacienta evită obstacolele în 
timp ce merge spre ieșire. Ce tulburare psihopatologică se notează în acest caz? 

22.  Pacientă, 27 ani, se declară depresivă toată viața sa. În timp ce relatează că nu a fost atât de 

depresivă ca să fie incapabilă să funcționeze social, totuși nu se simte cu adevărat bine mai mult 

de o săptămână sau două la rând. Nu a prezentat comportament suicidar sau elemente psihotice 

în anamneză, deși stima față de sine este permanent scăzută. Ce tulburare psihopatologică se 

notează în acest caz?  

23.  Pacient, 28 ani,  prezintă voci care îl înjură, îl amenință, îi comentează comportamentul, afirmă că 
este urmărit de cineva, că poate fi omorât. Ce sindrom psihopatologic se notează în acest caz?  

24.  Pacientă, 36 ani, pe parcursul ultimelor opt luni refuză să iasă din casă, crede că vecinii încearcă 

să-i facă rău,  lăsând coșurile lor de gunoi pe stradă ca ea să se împiedice, parchează mașinile în 

drumurile de acces în așa fel ca să poată să se ascundă și să o spioneze, merg în jurul casei ca să 

poată trage cu ochiul unde ea se ascunde. Bolnava este sigură că ei uneltesc un complot „pentru a-

i cauza moartea.” Ce tulburare psihopatologică se notează în acest caz? 

25.  Pacientă, 8 ani, în fiecare dimineață a zilelor de școală, devine plângăreață și afirmă că se simte 

rău. Fiind la școală, deseori se adresează asistentei medicale, acuzând cefalee și dureri de stomac. 

Cel puțin o dată pe săptămână, nu vine la școală sau este luată mai devreme de mama sa datorită 

acuzelor. Pediatrul a exclus cauze organice a acestor simptome. Copilul este fără vre-un simptom 

în weekend, cu excepția când părinții pleacă și o lasă cu bona. Ce tulburare psihopatologică se 

notează în acest caz? 

26.  Pacient, 25 ani, acuză dispoziție depresivă cu durata de o lună. Mama sa, față de care era foarte 

apropiat, a murit o lună în urmă și din acel moment s-a simțit trist și foarte plângăreț. El avea 

dificultăți de concentrare, a  slăbit cu 1,5 kg și nu poate dormi liniștit. Ce tulburare 

psihopatologică se notează în acest caz? 

27.  Pacient, 52 ani, este mustrat la serviciu din cauză că permanent finisează lucrul mai târziu. El 

insistă că nu va finisa nimic până când nu va fi face totul „perfect”. El are puțini prieteni pentru că 

îi plictisește cu cerințele sale de „precizie în timp” și din cauza lipsei sale de căldură emoțională. 

Aceasta a fost un pattern pe parcursul întregii lui vieți, deși refuză să creadă că problemele au 
ceva cu comportamentul său personal. Ce tulburare psihopatologică se notează în acest caz? 

28.  Pacientă, 23 ani, relatează că în ultimele trei săptămâni nu poate merge la lucru pentru că are 

nevoie de cel puțin patru ore ca să facă duș. Ea descrie un ritual complicat, în care trebuie să aibă 

grijă ca fiecare parte a corpului să fie spălată într-o anumită ordine de fiecare dată de trei ori. Ea 

remarcă că mâinile sale sunt rănite și însângerate de la atâta spălat. Ea declară că urăște ceea ce-

și face, dar devine foarte anxioasă de fiecare dată când încearcă să se oprească. Ce tulburare 
psihopatologică se notează în acest caz? 

29.  Pacientă, 25 ani, relatează că de fiecare dată, când încuie ușa, trebuie să verifice de cinci ori dacă 

ușa este într-adevăr încuiată. Ea neagă probleme cu prietenii sau la serviciu, decât numai aceste 

probleme care o împiedică să ajungă la timp la lucru. Ce tulburare psihopatologică se notează în 

acest caz? 

30.  Pacient, 21 ani, pe parcursul ultimelor șase luni se încuie în camera sa, vorbește singur cu sine, 

este convins că un coleg student îi fura gândurile și îl face incapabil de a învăța materialul. S-a 

dereglat somnul, nu mănâncă, nu se îngrijește. Ce tulburare psihopatologică se notează în acest 

caz?  
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31.  Pacient, 28 ani, prezintă dispoziție ridicată, excitație psihomotorie, comportament nepăsător, 

intră în discuții fără nici o dificultate cu persoane necunoscute, face abuz de alcool, muncește câte 

13-15 ore pe zi, divorțează de soție, a comis o tentativă de viol. Ce sindrom psihopatologic se 

notează în acest caz?  

32.  Pacientă, 7 ani, nu vorbește un cuvânt de când a început școala, însă participă adecvat în 

activitățile clasei și utilizează gesturi și desene, și dă din cap pentru a comunica. Părinții declară 

că fetița vorbește doar în casă și doar în prezența celor mai apropiate rude. Ce tulburare 

psihopatologică se notează în acest caz? 

33.  Pacient, 5 ani, nu arată nici un interes față de alți copii și ignoră orice adult în afară de părinți. El 

petrece ore întregi în alinierea jucăriilor sau învârtirea roților acestora, dar nu le utilizează 

pentru jocuri „de-a cineva”. Rar folosește vorbirea pentru a comunica, iar părinții lui afirmă că 
niciodată nu a făcut-o. Ce tulburare psihopatologică se notează în acest caz? 

34.  Pacientă, 28 ani, acuză dispoziție depresivă, hipersomnie–până la 14 ore pe noapte, dar nu se 

simte odihnită și că se simte obosită și ostenită pe tot parcursul zilei. Pe parcursul ultimei luni a 

câștigat în greutate 6,5 kg, lucru care o indispune nespus, dar spune că acest adaos în greutate 

este din cauza poftei puternice pentru dulciuri. Ce tulburare psihopatologică se notează în acest 

caz? 

35.  Pacientă, 23 ani, acuză îngrijorare în legătură cu modul cum arată. Ea remarcă că „de când se ține 

minte” era obsedată de faptul că ceva trebuia să fie în neregulă cu fața sa. Susține că ochii ei sunt 

prea îndepărtați, iar nasul-deformat. Declară că aceste griji îi „distrug viața”, fiindcă ea cheltuiește 

tot timpul, izolându-se de alții în așa fel ca alții să nu îi vadă fața. Specialistul nu a observat nimic 

neobișnuit în fața pacientei, dar această afirmare nu a consolat pacienta. Ce tulburare 

psihopatologică se notează în acest caz?  

36.  Pacientă, 18 ani, tensionată emoțional, anxioasă, fondul dispoziție diminuat. Afirmă că cumnata îi 

vrea rău, îi face farmece, vrea s-o otrăvească, aude diferite voci, bărbătești și femeiești, care-i 

spun că va muri, se simte neliniștită, are teamă, nu poate dormi. Ce sindrom psihopatologic se 

notează în acest caz? 

37.  Pacient, 18 ani, declară pe parcursul  ultimilor doi ani că a fost depresiv și iritabil practic mereu. 

Afirmă că îi este dificil să se concentreze și că a slăbit cu 2,5 kg pe parcursul acestei perioade, 

simte o deznădejde că ar putea să se simtă bine vreodată. Neagă categoric ideație suicidară sau 

halucinații. Ce tulburare psihopatologică se notează în acest caz? 

38.  Pacientă, 40 ani, agitată, impulsivă, cu greu poate fi examinată, strigă, gândirea incoerentă. Trece 

de la o temă la alta, atenția distrasă, fondul dispoziției ușor ridicat, deseori răspunde neadecvat, 

neagă agresivitatea de acasă, învinuiește rudele că au trimis-o nemotivat la spital. Ce sindrom 

psihopatologic se notează în acest caz? 

39.  Pacientă, 21 ani, la întrebări răspunde după pauze prelungite, frecvent cu întârziere. Conținutul 

verbal scăzut. Nu poate numi vârsta, anul nașterii, nu poate să numere, să scrie, sensul indirect al 

proverbelor și zicătorilor inaccesibil. Ce tulburare psihopatologică se notează în acest caz? 

40.   Pacientă, 7 ani, din relatările părinților, fetița se ridică noaptea din pat, umblă prin casă câteva 

minute înainte de a se întoarce în pat. Când este forțată să se trezească, este confuză și 
dezorientată. Ce tulburare psihopatologică se notează în acest caz? 
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 TEORIE -(41-80)  x1- întrebare 

41.  Psihologia medicală–date istorice, obiective de bază. Conceptul de sănătate, rolul  factorilor  

psihologici  în cadrul  bolii. 

42.  Sănătatea, esența sănătății  mintale, servicii de sănătate mintală, fenomenul de Stigma. 

43.  Psihologia medicală a vârstelor. Stadiile de dezvoltare ontogenetică a persoanei. 

44.  Probleme psihologice ale bolnavilor cu diferite afecțiuni, medicina psihosomatică. 

45.  Relația medic-pacient.  

46.  Aspecte psihologice ale suicidelor, factorii de risc, managementul pacienților suicidari.  

47.  Moartea și doliul ca probleme ale psihologiei medicale. Motivele doliului, stadiile.  

48.  Decesul și moartea, reacțiile și managementul pacienților terminali. 

49.  Psihoterapia, indicații, metode.  

50.  Psihodiagnosticul, tehnicile sale–observația, anamneza, convorbirile, chestionarea, testele 

neverbale și proiective. 

51.  Psihiatria–definiția, date istorice, obiective de bază. Clasificările tulburărilor mintale și de 

comportament conform CIM-10 și DSM-V.  

52.  Tulburările de percepție. 

53.  Tulburările de memorie și a intelectului. Retardul mental. 

54.  Tulburările de gândire. 

55.  Tulburările proceselor afective. 

56.  Tulburările psihomotorii și volitive, tulburările de conștiință. 

57.  Sindroamele astenic, obsesivo-fobic, apato-abulic, Korsakov. 

58.  Sindroamele paranoic, paranoid, parafrenic, Kandinski- Clerambault.  

59.  Demența în boala Alzheimer. Demența vasculară. Demența în boala Pick, în boala Creutzfeld 

– Jakobs. 

60.  Demența Huntington, în boala Parkinson, demența în boala HIV - SIDA.  

61.  Tulburări psihice în epilepsie.  

62.  Alcoolismul cronic, tablou clinic, evoluție, principii de bază în tratamentul alcoolismului. 

63.  Psihozele alcoolice acute și cronice (delirium tremens, halucinoza alcoolică, paranoidul 

alcoolic, psihoza Korsakov).  

64.  Opioizii, canabinoizii, cocaina, halucinogenele. Tablou clinic, principiile de bază ale 

tratamentului.  

65.  Sedativele, hipnoticele, tutunul, solvenții volatili. Tablou clinic, principiile de bază ale 

tratamentului.  

66.  Schizofrenia, tulburarile schizotipale și delirante. Tablou clinic, evoluție și principii de 

tratament. 
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67.  Tulburările bipolare (tip I, tip II), Ciclotimia. Tablou clinic, evoluție și principii de tratament. 

68.  Tulburarea depresivă recurentă.  Distimia. Tablou clinic, evoluție și principii de tratament. 

69.  Tulburări fobice de anxietate. Tulburare de panică. Tablou clinic, evoluție și principii de 

tratament. 

70.  Tulburare de anxietate generalizată. Tulburare obsesiv-compulsivă. Ttablou clinic, evoluție și 

rincipii de tratament. 

71.  Reacție acută la stres. Tulburare de stres post-traumatică. Tablou clinic, evoluție și principii de 

tratament. 

72.  Tulburări disociative (de conversie). Tablou clinic, evoluție și principii de tratament. 

73.  Tulburări somatoforme. Tablou clinic, evoluție și tratament. 

74.  Tulburări de personalitate și de comportament la adulți. Tablou clinic, evoluție și tratament. 

75.  Tulburări de control al impulsurilor. Tulburări de somn. Tablou clinic, evoluție și tratament. 

76.  Tulburări ale instinctului alimentar. Tulburări mentale asociate cu puerperiul. Tablou clinic, 

evoluție și tratament. 

77.  Autismul infantil, sindromul Rett, sindromul Asperger. Tablou clinic, evoluție și tratament. 

78.  Tulburările hiperkinetice, tulburările de conduită la copii și adolescenți. Tablou clinic, evoluție 

și tratament. 

79.  Tulburarea de anxietate a separării de copilărie. Mutismul electiv. Tablou clinic, evoluție și 

tratament. 

80.  Tulburări de ticuri. Enuresis neorganică, encopresie neorganică, bâlbâiala. Tablou clinic, 

evoluție și tratament.   

   

 


