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1. Scopul disciplinei
Bolile endogene schizofrenia, tulburarea bipolară șe întâlnesc în practica psihiatrică relativ
frecvent. Cunoașterea clinicii schizofreniei pentru diagnosticarea corectă este necesară oricărui
medic psihiatru. Totodată cunoașterea particularităților clinice a formelor acestea permite
medicului a prescrie un tratament adecvat, care este diferențiat pentru fiecare formă.
Destul de frecvent ultima vreme se întâlnesc tulburările afective, în formă de psihoză maniacodepresivă, mai cu seamă variante deosebite ale depresiei cunoașterea cărora permite un tratament
diferențiat. Pe parcursul ultimilor ani au apărut noi preparate utilizate în tratamentul schizofreniei
și tulburărilor depresive, cunoașterea cărora este necesară medicilor psihiatri. Bolnavii de epilepsie
sunt în supravegherea neurologilor. Însă cunoașterea psihozelor epileptice și tratamentului acestea
este necesară psihiatrilor.

II. Obiectivele de formare în cadrul disciplinei
1.
2.
3.
4.
5.

A cunoaște teoriile contemporane a etiologiei și patogenezei schizofreniei
A însuși simptomele de bază a schizofreniei și noțiunile de simptome pozitive și negative
A ști clinica și diferențierea formelor de schizofrenie
A cunoaște remediile utilizate în tratamentul schizofreniei și depresiilor
A însuși clinica psihozei maniaco-depresive și tacticile de tratament în diferite faze a
acesteia
6. A cunoaște clinica psihozelor epileptice și măsurile de tratament a acestora

III. Conținutul de bază al cursului
Planul tematic
de studii a medicilor la cursul:
“CLINICA şi TRATAMENTUL PSIHOZELOR ENDOGENE “
PT , durata 0,64 lună, nr de ore 100 pentru medici psihiatri
Durata modulului 0,64 luni (100 ore)

ore
Nr d.o.

Denumirea temei

TOTAL
cursuri stag.clin

1.
2.

3.

4.
5

6.

Metodele de investigaţie în
endogenii
Schizofrenia. Clasificarea contemporană (CIM-10). Formele
schizofreniei, clinica şi tratamentul.
Psihozele afective. Psihoza
maniaco-depresivă. Tratamentul
psihozei maniaco-depresive.
Reabilitarea psihosocială în cadrul
psihozelor endogene
Remediile antipsihotice. Clasificarea, farmacodinamica, farmacocinetica, indicaţii terapeutice, contraindicaţii în cadrul psihozelor
endogene.
Rolul familiei şi societăţii în
reabilitarea bolnavilor cu psihoze
endogene.
Examen.
TOTAL:

seminare

exam

2

4

-

6

6

10

8

24

4

10

8

22

4

10

6

20

2

6

4

12

2

6

4

12

20
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4
4

4
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IV. Programa de educație continuă
Nr.d.o.
Conținutul programei
1.
Sindroame şi simptoame în cadrul psihozelor endogene: în cadrul schizofreniei; psihoze
maniaco-depresive; epilepsie.
2.

Teorii contemporane despre etiologia şi patogeneza schizofreniei. Manifestări
prodromale, sindroame „productive” şi particularităţile lor. Variantele clinice ale
schizofreniei şi clinica acestora. Tipurile de evoluţie ale schizofreniei. Tulburarea
schizotipală. Tulburări delirante persistente.

3.

Tulburări psihotice acute şi tranzitorii. Tulburări schizoafective. Noţiune despre
defectul şi demenţa schizofreniei.
Formele de bază ale schizofreniei. Forme de evoluţie a schizofreniei. Variantele:
senestopatic, ipocondriac, de depersonalizare, paranoial, oneiroid, afectiv. Stări
„terminale”.
Particularităţi de vîrstă. Reabilitarea bolnavilor cu schizofrenie
Curente şi teorii moderne referitoare la problema schizofreniei. Noţiune despre remisie.
Etape de studiere a schizofreniei. Teoriile referitoare la noţiunea de unitate nozologică
a schizofreniei.
Rolul diferitor factori exogeni în etiologia schizofreniei. Teorii şi concepţii referitoare
la etiologia schiozofreniei
Psihozele afective Caracterul general a psihozelor afective. PMD ca model al psihozelor
afective. Istoria dezvoltării noţiunii de depresie larvată. Influenţa vîrstei asupra tabloului
clinic al PMD şi ciclotimiei. Tabloul clinic al PMD. Noţiune despre fază.

4.

5.
6.
7.

8.

Variante de evoluţie a PMD. Caracteristica fazei pronunţate a PMD. Manifestări
somatice în cadrul PMD. Diagnoza de diferenţiere a psihozei maniaco-depresive.
Expertiza psihozei maniacale. Particularităţile expertizei PMD. Manifestări somatice
în cadrul PMD.

9.

Caracteristica clinică ale depresiilor clinica depresiilor larvate. Variante clinice ale
depresiilor larvate: somatic, vegetativ, algic, agrepnic. Depresiile nevrotice (distimii).
Depresia de „istovire” a lui Kilholts. Tratamentul fazei depresive. Tratamentul fazei
maniacale.

10.

Tulburări de personalitate în epilepsii. Psihozele epileptice acute cu tulburare a
conştiinţei şi fara tulburare a constiintei.Psihozele epileptice cronice (schizofreniforme).
Tipuri şi tablou clinic.

11.
Metode de diagnostic în epilepsii (electroencefalografia, tomografia cerebrală,
rezonanţa magnetică nucleară, tomografia prin emisie de pozitroni). Principii de
diagnostic şi grad de informativitate.
12.

Clasificare anticonvulsive sub aspect mecanism farmacologic. Principii de tratament în
epilepsii. Tratamentul stărilor de urgenţă şi tratamentul de întreţinere. Durata terapiei
funcţie de tipul de crize. Încadrarea socială a pacienţilor cu epilepsie.

V. Bibliografia recomandată:
A. Obligatorie
1.Морозов Г.В. Руководство по психиатрии. Москва, 1990.
2.Носочев Г. Вопросы диагностики и лечения при неотложных состояниях в психиатрии.
Куйбышев, 1978
3.Revenco M. aspectele clinice ale dinamicii psihopatiilor. Chișinău, 1977, 134 p.
4.Oprea N., Nacu A., Revenco M. – Psihiatrie, manual, Chişinău, 1994.
5. Mihai Dumitru Gheorghe. Actualităţi în Psihiatria biologică, Bucureşti, INTACT, 1999, 444.
6. Lidia Nica Udangiu. Ghid de urgenţe în psihiatrie. Bucureşti, 2000.
7. Georgescu M.J. – Psihiatrie- Ghid practic (1998). 231-245.
8. Voicu V.A., (2005). Aripiprazolul – antipsihotic atipic cu un nou mecanism de acţiune.
Terapeutică, Farmacologie şi Toxicologie clinică, IX/I: 7-16.
9. Mihai Dumitru Gheorghe, Dragoş Marinescu, V.A.Voicu. Antipsihoticele. Ed.Academiei
Române, Bucureşti, 2006.
Kaplan & Sadock – Terapie Medicamentoasa în Psihiatrie, Ed.Medicala Callisto (2002).
11. Bagnall A.M., Lewis R.A., Leitner M.L., (2004). Ziprasidone for schizophrenia and severe
mental illness. Cochrane Library (Cochrane Review).
12. Tohen M., Greil W., Calabrese R.J. şi colab., (2005). Olanzapine vs. Lithium in the
maintenance treatment of bipolar disorder: a 12-month, randomized, double-blind controlled
clinical trail. Am.J.Psychiatry 162; 1281-1290.
13.Tandor R., Jibson M.D., (2005). Comparing efficacy of first-line atypical
antipsychotics:noevidence of differential efficacy between risperidone, olanzapine, quetiapine,
risperidone, and aripiprazole. Int J.Psychiatry Clin.Pract.9, 267-275.
B. Suplimentară
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Paşcenko S. Stări ipocondriace. M., 1958.
Вегетативные расстройства. Клиника, диагностика и лечение. Под ред. А.М
Авруцкий Г. Неотложная помощь в психиатрии. Москва, 1979.
Карлов В. Эпилептический статус. Москва, 1974
Predescu V. Psihiatrie. Bucureşti, Editura Medicală, 1989, vol.I, 833 p
Revenco M.G.Aspectele clinice ale dinamicii psihopatiilor,Chişinău,1977,134 p.
Dan Prelipceanu. Tratat de sănătate mintală. Vol.I, Bucureşti, Editura Radu Mihailescu
Enciclopedică, 2000, 620 p.
8. Oprea N., Revenco M., Chiriţa V. – Psihologie generală şi medicală. Chişinău, 1993
9. .Dan Prelipceanu. Tratat de sănătate mintală. Vol.I, Bucureşti, Editura Radu Mihailescu
Enciclopedică. 2000, 620 p.
10. Mihai Dumitru Gheorghe. Actualităţi în psihiatria biologică, Bucurerşti, INTACT, 1999, 444 p.
11. G.Ionescu. Psihoterapie. Bucureşti, Editura ştiinţifică, 1990, 326 p.M.Şelaru. Relaxarea. Culegere
de texte, tehnici şi metode. Iaşi. Ed. P.Boişteanu. Psihomnia, 2000, 237 p.
12. Gheorghe M.D. – Bazele neurobiologice şi psihofarmacologice în depresie.-Medicina modernă
(2002) vol. IX, nr. 6, 310-314.
13. Kaplan & Sadock - Comprehensive Textbook of Psychiatry Ed. 7, Lippincott Wiliams & Wilkins,
Baltimore (2000).
14. Kane J.M., Eerdekens M, Lindenmayer J.P. şi colab., (2003). Long-acting injectable rispiridone;
efficacy and safety of the first long actibg atypical antipsychotic. Am.J.Psychiatry 160: 1125-1132.
15. Schooler N., Rabinowitz J., Davidson M. Şi colab., (2005). Rispiridone and Haloperidol in FirstEpisode Psychosis: A Long Term Randomized Trial, Am. J.Psychiatry,162, 5; 947-953.
16. G.Janicak et all., (пер. с англ.) , Киев, Ника – центр, 1999, 728 стр.
17. П. М. Сараджишвили, Т.Ш. Геладзе, Эпилепсия, М., Медицина, 1977, 304 стр.

18. Г. Б. Абрамович, Р.А. Харитонов, Эпилептические психозы у детей и подростков, Л.,
«Медицина», 1979, 144 стр.

VI. Metode de predare
Prelegeri, lecții practice, seminare, referate

VII. Metode de evaluare
Teste, examen oral, susținere referat

VIII. Limba de predare
română

Recenzie
la Programa de instruire postuniversitară la modulul:
„Clinica şi tratamentul psihozelor endogene”

Programa de instruire este complexă, adecvată şi

corespunde cerinţelor actuale. În

compartimentele de bază sunt redate semiologia psihiatrică, particularităţile clinice ale
sindroamelor psihopatologice. Capitolele de psihopatologie au fost denumite conform clasificării
internaţionale ICD-10. Pentru fiecare tulburare psihică endogenă inclusiv schizofrenia, psihoza
afectivă bipolară şi epilepsia există subcapitole de istoric, definiţie, epidemiologie, etiopatogenie,
criterii de diagnosric pozitiv şi diferenţial, tratament, evoluţie şi prognostic. Sunt redate aspectele
juridice în problemele responsabilităţii şi iresponsabilităţii în cadrul tulburărilor de identitate cu
propriul sex, ale preferinţelor sexuale, tulburărilor de personalitate, tulburărilor comportamentale
şi emoţionale cu debut în copilărie şi manifestare în adolescenţă.
Programa prevede ore de curs, seminar şi stagiere clinică, privind examenarea clinică şi
paraclinică a persoanelor cu tulburări psihosomatice. Programul este alcătuit conform cerinţelor
înaintate de Comisiile metodice de profil pentru pregătirea postuniversitară şi poate fi recomandat
pentru a fi aprobat de către Comisiile metodice de profil şi Consiliul metodic Central
postuniversitar.
Profesor universitar,
dr.hab. în medicină
Catedra Psihiatrie, Narcologie
şi Psihologie Medicală USMF
„Nicolae Testemiţanu”

Oleg Cobîleanschi

RECENZIE
la Programa analitică de instruire postuniversitară la modulul:
„Clinica şi tratamentul psihozelor endogene”

Programa analitică prezentată pentru recenzie este alcătuită şi oformată în conformitate cu
cerinţele actuale ale Facultăţii de Medicină .
Programa de instruire postuniversitară conţine toate compartimentele de bază necesare
pentru pregătirea unui specialist la nivel contemporan.
Programa analitică prevede ore de prelegeri, seminare şi stagieri clinice în procentaj corelat
adecvat, ce permite efectuarea calitativă în pregătirea specialiştilor de profil.
Programa este complexă, corespunde cerinţelor contemporane, include momente de bază a
legislaţiei în vigoare, sunt redate minuţios semiologia psihiatrică, sindroamele psihopatologice de
bază în diferite nosologii. O atenţie deosebită este acordată problemelor psihosociale în cadrul
psihozelor endogene. Un loc aparte îl ocupă metodele contemporane de depistare primară în
folosirea substanţelor psihoactive, metodelor contemporane de tratament, efectuării expertizei
psihiatrico-legale. Sunt redate aspectele juridice în problemele responsabilităţii şi iresponsabilităţii
în cadrul psihozelor endogene.
Programa de instruire postuniversitară la modulul sus numit este alcătuiă conform
cerinţelor înaintate de Comisiile Metodice de profil pentru pregătirea postuniversitară şi poate fi
recomandată pentru a fi aprobată la Comisia Metodică de profil şi Consiliul Metodic Central
Postuniversitar.

Dr în medicină,
Conferenţiar universitar

Gh.Cărăușu

CATEDRA PSIHIATRIE, NARCOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE MEDICALĂ
EXTRAS
DIN PROCES VERBAL
13.03.2017

nr 16

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 Clinica și tratamentul psihozelor
endogene
Profesorul universitar M.Revenco a prezentat planul tematic de studiu și programa modulului
Clinica și tratamentul psihozelor endogene
În discuții au luat parte profesor universitar, O.Cobîleanschi; conferențiarii universitari I.Nastas
și I.Coșciug.
S-a decis: a aproba programa luând în seamă schimbările survenite.
Şef Catedră
Doctor habilitat în științe medicale,
Profesor universitar

NACU Anatol

Secretar
Asistent universitar

GARAZ Grigore

EXTRAS
din procesul verbal nr.___ 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
din ______. 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 planului de studiu și a programei modulul Clinica și tratamentul psihozelor endogene
Au luat cuvânt: Stanislav Groppa - Academician AȘ RM, doctor habilitat în medicină, profesor
universitar; Ion Moldovanu - Doctor habilitat în medicină, Profesor universitar; Ion Iliciuc Doctor habilitat în medicină, Profesor universitar.
S-a decis unanim: de a aproba planul de studii și Programa modulul Clinica și tratamentul
psihozelor endogene.

Președintele Comisiei
d.h.ș.m., Profesor universitar,
Academician AȘ RM

Stanislav Groppa

Secretarul Comisiei
Asistent universitar

Sorin Plotnicu

