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Programa
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Denumirea cursului Actualități clinice și de tratament a bolilor mintale și de comportament
Codul cursului Tipul cursului: perfecționare tematică
Numărul total de ore 100

Chișinău 2017

1. Scopul disciplinei
De a elucida aspectele contemporane în tabloul clinico-evolutiv al tulburărilor mintale și de
comportament precum și particularitățile de tratament modern al nozologiilor psihiatrice.

II. Obiectivele de formare în cadrul disciplinei
1. Cunoașterea și aplicarea în practica profesională a criteriilor clinico-evolutive de
diagnostic și particularităților moderne de tratament a schizofreniei și primului episod
psihotic.
2. De a diagnostica și trata tulburările nevrotice, de personalitate și comportament.
3. De a cunoaște criteriile de diagnostic diferențiat și particularitățile de tratament la etapa
actuală a tulburărilor depresive.
4. De a aplica criteriile clinico-evolutive de diagnostic și tratament contemporan al
tulburărilor organice cerebrale.

III. Conținutul de bază al cursului
Planul tematic
de studii a medicilor la cursul:
Actualități clinice și de tratament a bolilor mintale și de comportament
PT , durata 0,64 lună, 100 ore, pentru medici psihiatri
Nr
d.o.
Denumirea compartimentului
1. Topografia cerebrală. Organicitate
cerebrală, funcţiile creierului
2 Concepţii contemporane cu
referinţă la tulburarea depresivă.
Depresia somatizată. Antidepresivele. Suicidologia, generalităţi.
3. Aspecte contemporane referitoare
la clinica şi dinamica tulburărilor
de personalitate. Noțiune de
evoluție
4. Tulburările psihice în situațiile
extremale.
5. Actualităţi clinice și de tratament al
proceselor degenerative cerebrale
şi tulburări de cogniţie.
6. Tulburarea obsesiv-compulsivă,
particularităţi clinico-diagnostice şi
terapeutice.
7.
Particularităţile etiopatogenetice,
evolutive şi de tratament ale
nevrozelor
8. Reabilitarea pacienților cu tulburări
mentale și de comportament la
etapa contemporană
9. Noțiuni despre interacțiuni ale
remediilor psihotrope. Tipuri de
interacțiuni potențial periculoase.
10. Examen
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IV. Programa de educație continuă
Nr.d.o.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Conținutul programei
Concepţii contemporane cu referinţă la tulburarea depresivă. Depresia somatizată
Topografia cerebrală, funcțiile de bază ale creierului.
Organicitate cerebrală, funcţiile creierului
Tratamentul contemporan cu remedii antipsihotice (neuroleptice)
Particularităţile tulburărilor afective în etapa actuală.
Conceptul contemporan referitor la stările depresive de diferită provenienţă
Principii generale de utilizare a remediilor psihoactive
Sindroamele afective în dependenţă de apartenenţa nozologică.
Concepţii contemporane referitoare la etiopatogenia, tabloul clinic, diagnosticul
diferenţial al stărilor depresive.
Aspecte contemporane referitoare la clinica şi dinamica tulburărilor de personalitate.
Suicidologia, generalităţi
Factorii de risc în declanşarea comportamentului suicidal
Clinica şi tratamentul tulburărilor psihice în cadrul HTA.
Conceptul contemporan referitor la tulburările de personalitate şi tulburările
psihopatiforme în cadrul diferitor nozografii psihiatrice.
Clinica şi dinamica psihopatiilor
Scale de evaluare psihometrică în psihiatrie.
Tulburările psihice în stările extremale
Particularităţile tulburărilor psihice în situaţiile extremale, diagnosticul difernţial.
Tratamentul.
Antidepresivele. Clasificare, mecanisme de acţiune. Indicaţii, contraindicaţii.
Concepţii contemporane referitoare la etiopatogenia, tabloul clinic şi tratamentul
epilepsiei.
Tratamentul contemporan al epilepsiei. Remedii anticonvulsivante.
Actualităţi în tratamentul proceselor degenerative cerebrale şi tulb de cogniţie.
Algoritme contemporane de indicare a remediilor antidepresive în cadrul diferitor
entităţi psihiatrice.
Interacţiuni medicamentoase ale remediilor antidepresive. Indicaţii terapeutice,
contraindicaţii şi reacţii adverse.
Comorbiditatea tulburărilor psihice cu alcoolismul
Particularităţile clinice și tratamentului contemporan al proceselor degenerative
cerebrale.
Tratamentul tulburărilor psihice în atrofiile cerebrale.
Co-dependenţa şi patologiile psihiatrice
Problema comorbidităţii în stabilirea diagnosticului multiaxial
Particularităţile clinico-terapeutice la etapa contemporană ale maladiilor psihice
comorbide cu tulburări mentale şi de comportament datorate utilizării de SPA.
Aspecte de diagnostic şi tratament psihoanalitic al tulburărilor de personalitate.
Problema codependenţei rudelor pacienţilor cu tulburări mentale.
Reabilitarea pacienţilor cu tulburări mentale şi de comportament la etapa contemporană.
Sindromul dismetabolic în tratamentul cu remedii neuroleptice
Tulburarea obsesiv-compulsivă, particularităţi clinico-diagnostice şi terapeutice
Particularităţile etiopatogenetice, evolutive şi de tratament ale neurozelor
Tipuri potenţial periculoase de interacţiuni ale remediilor psihotrope
Complicaţii în cazul tratamentului cu remedii antipsihotice. Caracteristica clinică a
sindromului dismetabolic
Diagnosticul diferenţiat şi particularităţi de tratament în caz de sindrom dismetabolic

V. Bibliografia recomandată:
A. Bibliografia obligatorie:
1. Kovaliov V.V. Psihiatria infantilă. M., 1979.
2. Deseatnikov V., Sorokina T. Depresia larvată. Minsk, 1981.
3. Predescu V. Psihiatrie. Bucureşti. Editura Medicală, 1989, vol.I, 833 p.
4. Dan Prelipceanu. Tratat de sănătate mintală. Vol.I, Bucureşti, Editura Radu Mihailescu
Enciclopedică. 2000, 620 p.
5. G.Ionescu. Psihoterapie. Bucureşti, Editura ştiinţifică, 1990, 326 p.
6. M.Şelaru. Relaxarea. Culegere de texte, tehnici şi metode. Iaşi. Ed. P.Boişteanu. Psihomnia,
2000, 237 p.
7. Georgescu M.J. – Psihiatrie- Ghid practic (1998). 231-245.
8. Kaplan & Sadock - Comprehensive Textbook of Psychiatry Ed. 7, Lippincott Wiliams &
Wilkins, Baltimore (2000).
9. Mircea Revenco. Tulburări de personalitate. Chișinău, 2015.
B. Bibliografia suplimentară:
1. Zaharov A.I. Nevrozele la copii şi adolescenţi. M., 1988.
2. Garbuzov V.I., Zaharov A.I. Nevrozele la copii şi adolescenţi şi tratamentul lor. M., 1977
3. Kovaliov V.V. Semiologia şi diagnostica bolilor psihice la copii şi adolescenţi. M., 1988.
4. Paşcenko S. Stări ipocondriace. M., 1958.
5. Revenco M.G. Aspectzele clinice ale dinamicii psihopatiilor. Chişinău, 1977, 134 p.
6. Морозов Г.В. Руководство по психиатрии. Москва, 1990.
7. Mihai Dumitru Gheorghe. Actualităţi în psihiatria biologică, Bucurerşti, INTACT,1999,444 p.
8. Карвасарский Б.Д. Неврозы. Руководство для врачей. Москва, 1990, 573 с.
9. Вегетативные расстройства. Клиника, диагностика и лечение. Под ред. А.М. Вейна.
Москва, М., Мед. информационное агенство, 1988, 750 с.
10. Gheorghe M.D. – Bazele neurobiologice şi psihofarmacologice în depresie.-Medicina
modernă (2002) vol. IX, nr. 6, 310-314.
11. Kaplan & Sadock – Terapie Medicamentoasa în Psihiatrie, Ed.Medicala Callisto (2002).
12. Oancea C. – Tehnici de sfatuire/consiliere. Bucureşti (2002.)
13. Prelipceanu D., Andrei R., Ezechil D., Ladea M., Mihalcea C., Simache D – Ghid de
tratament în abuzul de substanţa psihoactive (2001), 25
14. Mircea Lazarescu, Aurel Nireșteanu. Tulburări de personalitate, Iași, 2007.

VI. Metode de predare
-

Prelegere
Lecție practică
seminar

VII. Metode de evaluare
Testare cu grilă
Susținere referat
Examen verbal

VIII. Limba de predare
română

Referință
La Programa analitică de instruire postuniversitară la modulul
Actualități clinice și de tratament a bolilor mintale și de comportament
destinat perfecționării medicilor cu durata de PT 0,64 lună, 100 ore,

Programa analitică prezentată pentru recenzie este alcătuită și formată în conformitate cu
cerințele actuale.
Programa de instruire conține toate compartimentele de bază necesare pentru pregătirea
unui specialist la nivel contemporan.
Programa analitică prevede ore de prelegeri, seminare și stagieri clinice în procentaj corelat
adecvat, ce permite efectuarea calitativă în pregătirea specialiștilor de profil.
Programa este complexă, corespunde cerințelor contemporane, include momente de bază a
legislației în vigoare, redau minuțios semiologia psihiatrică, sindroamele psihopatologice de bază
în diferite nosologii. O atenție deosebită este acordarea problemelor psihosomatice în cadrul
diferitor tulburări psihice, problemelor ce țin de rolul personalității de dezvoltarea diferitor
tulburări nevrotiforme, nevrotice și celor corelate cu stresul, elucidarea măsurilor de profilaxie la
etapa actuală. Un loc aparte îl ocupă metodele contemporane de depistare primară în folosirea
substanțelor psihoactive, metodelor contemporane de tratament, efectuării expertizei psihiatricolegale. Sunt redate aspecte judiciare în problemele responsabilității și iresponsabilității în cadrul
tulburărilor de identitate cu propriul sex, ale preferințelor sexuale, tulburărilor de personalitate,
structurilor psihotice.
Programa de instruire postuniversitară la modulul sus numit este alcătuit conform cerințelor
înaintate de Comisiile Metodice de profil pentru pregătirea postuniversitară și poate fi
recomandată pentru a fi aprobată la Comisia Metodică de profil și Consiliul Metodic Central
Postuniversitar.
Profesor universitar,
Dr.hab.în medicină

Oleg Cobîleanschi

Recenzie
la Programa analitică de instruire postuniversitară la modulul
Actualități clinice și de tratament a bolilor mintale și de comportament
Programa analitică prezentată pentru recenzie este actuală și formată în conformitate cu
cerințele actuale ale Departamentului Educație Medicală Continuă.
Programa de instruire postuniversitară continuă toate compartimentele de bază necesare pentru
pregătirea unui specialist la nivel contemporan.
Programa analitică prevede ore de prelegeri, seminare și stagieri clinice în procentaj corelat
adecvat, ce permite efectuarea calitativă în pregătirea specialiștilor de profil.
Programa este complexă, corespunde cerințelor contemporane, include metodele psihoterapeutice:
(hipnoza clasică, psihoterapia de grup, autotreningul, psihoterapia cognitiv-comportamentală) și
medicamentoase (antipsihotice, antidepresive, anxiolitice, anticonvulsivante, timostabilizatoare și
psihostimulante) în tratamentul tulburărilor psihice.
Programa de instruire postuniversitară la modulul susnumit este alcătuită conform cerințelor
înaintate de Comisiile metode de profil pentru pregătirea postuniversitară și poate fi aprobată la
Comisia Metodică de profil la Consiliul Metodic Central Postuniversitar.

D.ș.m.,
Conferențiar universitar

Ghenadie Cărăușu

CATEDRA PSIHIATRIE, NARCOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE MEDICALĂ
EXTRAS
DIN PROCES VERBAL
25.01.2017

nr 12

Au fost prezenți:
NACU Anatol
- șeful Catedrei, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
REVENCO Mircea – șef didactic, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
COBÎLEANSCHI Oleg - doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
CHIHAI Jana șef didactic, doctor în științe medicale, conferențiar universitar
COȘCIUG Ion - șef didactic, doctor în științe medicale, conferențiar universitar
DELIV Inga - doctor în științe medicale, conferențiar universitar
NASTAS Igor - doctor în științe medicale, conferențiar universitar
CĂRĂUȘU Ghenadie - doctor în științe medicale, conferențiar universitar
OPREA Valentin - doctor în științe medicale, conferențiar universitar
BABIN Cezar – asistent universitar
GARAZ Grigore - asistent universitar
Ordinea de zi:


Aprobarea programei pentru educație continuă la tema Actualități clinice și de tratament
a bolilor mintale și de comportament

Conferențiarul universitar Inga Deliv a prezentat planul tematic de studiu și programa modulului
Actualități clinice și de tratament a bolilor mintale și de comportament
În discuții au luat parte profesor universitar, M.Revenco; conferențiarii universitari I.Nastas și
V.Oprea.
S-a decis: a aproba programa luând în seamă propunerile survenite.

Şef Catedră
Doctor habilitat în științe medicale,
Profesor universitar

NACU Anatol

Secretar
Asistent universitar

GARAZ Grigore

EXTRAS
din procesul verbal nr.1 Ședinței Comisiei metodice de profil Neurologie, Neurochirurgie,
Psihiatrie, Psihologie medicală și Neuropediatrie a Universității de Stat de Medicină și Farmacie
«Nicolae Testemițanu» din Republica Moldova
31.01. an. 2017
Prezenți:
Președintele Comisiei:
Stanislav Groppa

Academician AȘ RM, Doctor habilitat în medicină, Profesor
universitar

Vice-președinții al Comisiei:
Ion Moldovanu
Mircea Revenco

Doctor habilitat în medicină, Profesor universitar
Doctor habilitat în medicină, Profesor universitar

Membrii Comisiei:
Anatol Nacu
Ion Iliciuc
Grigore Zapuhlîh
Mihai Gavriliuc
Oleg Pascal
Mihai Hotineanu
Zota Eremia

Doctor habilitat în medicină, Profesor universitar
Doctor habilitat în medicină, Profesor universitar
Doctor habilitat în medicină, Profesor universitar
Doctor habilitat în medicină, Profesor universitar
Doctor habilitat în medicină, Profesor universitar
Doctor în medicină, Conferențiar universitar
Doctor în medicină, Conferențiar universitar

Secretarul Comisiei:
Plotnicu Sorin

Asistent universitar

Ordinea de zi:
Discutarea și aprobarea Programei de educație continuă la modulul Actualități clinice și de
tratament a bolilor mintale și de comportament
Au luat cuvânt: Stanislav Groppa - Academician AȘ RM, doctor habilitat în medicină, profesor
universitar; Mihai Gavriliuc - Doctor habilitat în medicină, Profesor universitar; Mihai
Hotineanu - Doctor în medicină, Conferențiar universitar.
S-a decis unanim: de a aproba planul de studii și Programa modulului Actualități clinice și de
tratament a bolilor mintale și de comportament
Președintele Comisiei
d.h.ș.m., Profesor universitar,
Academician AȘ RM

Stanislav Groppa

Secretarul Comisiei
Asistent universitar

Sorin Plotnicu

