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1. Scopul disciplinei
De a familiariza medicii psihiatri cursanți cu tulburările mintale și de comportament datorate
leziunii sau disfuncției cerebrale de geneză organică, precum și cu particularitățile de tratament
contemporan ale acestora.

II. Obiectivele de formare în cadrul disciplinei
1. De a însuși particularitățile clinice și modalitatea diagnosticării pozitive și diferențiate a
tulburărilor mintale organice.
2. De a diferenția și trata tulburările psihice în cadrul traumatismelor cranio-cerebrale.
3. De a cunoaște și diferenția cazurile de sifilis cerebral și paralizia progresivă.
4. De a diagnostica și diferenția tulburările mintale în caz de tumori cerebrale.
5. De a însuți tulburările psihice în SIDA, afecțiuni vasculare ale creierului, precum și
particularitățile de tratament ale acestora.

III. Conținutul de bază al cursului
Planul tematic
de studii a medicilor la cursul:
TULBURĂRI MINTALE ORGANICE
PT , durata 0,64 lună, 100 ore, pentru medici psihiatri
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Denumirea compartimentului
Noţiune despre organicitare
cerebrală şi funcţiile de bază ale
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traumatismul cerebral
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IV. Programa de educație continuă
Nr.d.o.
Conținutul programei
1.
Tulburări psihice în traumatismul cranio-cerebral
Caracteristica generală a afecţiunilor traumatice a craniului. Clasificarea
traumelor cranio-cerebrale. Clinica tulburărilor psihice în perioada acută a traumelor
cranio-cerebrale. Stările astenice. Stările maniacale şi disforice. Tulburări de conştiinţă.
Stări paroxismale. Stări depresive şi maniacale. Sindromul Korsakov. Paroxisme
epileptiforme. Tulburări isterice. Trauma electrică, particularităţi de clinică. Tulburări
psihice în perioada tardivă a traumatismului cerebral. Varianta astenică, explozivă,
euforică, apatică a traumatismului cerebral în perioada tardivă. Psihoze traumatice.
Tratamentul. Tulburărilor psihice posttraumatice. Evaluarea psihiatrico-legală a
tulburărilor posttraumatice.
2.
Tulburărilr psihice în afecţiunile sifilitice ale creierului.
Caracteristica generală a sifilisului cerebral. Etiologia. Patogeneza. Clinica sifilisului
cerebral. Tulburările psihice în stadiile incipiente ale sificilisului cerebral. Variantele
clinice a a sifilisului cerebral. Clinica meningitei acute şi subacute. Clinica sifilisului
apoplectiform. Clinica halucinozei sifilitice şi variantele halucinozei paranoide.
Pseudoparalizia. Sifilisul congenital. Manifestări epileptiforme şi diferenţierea cu
epilepsia. Diferenţierea tulburărilor psihice în sifilisul cerebral cu cele asemănătoare în
schizofrenie. Alcoolism şi afecţiunile (priocesele) de volum. Explorările clinice în
cifilisul cerebral. Tratamentul.
3.
Paralizia progresivă clinică. Diagnostica. Tratamentul. Etiologia şi patogeneza.
Clinica paraliziei cererbrale: etapa iniţială, etapa de înflorire, etapa exodului. Formele
PP (dementă, expansivă, depresivă, agitată, juvenilă) Lisauer, tabies dorsalis.
Diferenţierea PP. Particularităţi ale datelor de laborator, neurologice, somatice în
diagnosticarea PP. Datele serologice în PP. Tipurile de evoluţie a PP. tratamentul.
Expertiza.
4.
Tulburările psihice în tumorile cerebrale
Clinica tulburărilor psihice în tumorile cerebrale. Sindroamele psihopatologice de bază.
Tipurile de tulburări de conştiinţă şi obnubilarea. Diagnostica diferenţială a tulburărilor
psihice în tumorile cerebrale de cele în afecţiunile inflamatoare, vasculare, în afecţiunile
organice de altă geneză. Datele paraclinice în tumorile cerebraleTratamentul bolnavilor
cu tulburări psihice în tumorile cerebrale.
5.
Tulburări psihice în SIDA.
Tulburările psihice în meningite şi encefalite. Formele clinice ale encefalitelor.
Encefalita epidemică.
Tulburări de conştiinţă. Psihozele în faza acută. Tulburări: pseudoneurastenice,
obsesive, paranoiale, halucinator-paranoide.
6.
Tulburările psihice în perioada de involuţie.
Caracteristica generală a psihozelor în perioada de involuţie. Formele de bază a
psihozelor de involuţie. Rolul premorbidului, personalităţii şi a împovărării genetice.
Rolul factorilor provocatori somatici şi psihogeni. Caracteristica clinică a melancoliei
de involuţie. Depresia anxios-agitată şi anxios ipocondriacă. Pericolul de suicid şi
ajutorul urgent. Caracteristica psihopatologică a sindromului delirant. Forma catatonică
şi catestetică a delirului . variante de evoluţie. Tratamentul psihozelor de involuţie.

7.

8.

9.

10.

Tulburările psihice în afecţiunile vasculare ale creierului
Particularităţile clinice a etapelor iniţiale a aterosclerozei cerebrale. Modificări de
personalitate (accentuarea trăsăturilor de caracter). Tulburări psihopatiforme, afective
şi mnestice. Psihozele însoţite de tulburări de conştiinţă: afective, afectiv-delirante,
paranatale, halucinatorii, halucinator-delirante. Sindromul korsakov, sindromul
pseudoparalitic, sindrom confabulator, sindromul pseudo-Altzhaimer.
Demenţa aterosclerotică.
Tulburări psihice în hipertonie
Schimbări de personalitate în hipertonie. Tulburări psihice în hipertonie. Tulburări
psihice în trombangeite (tulburări de conştiinţă, tulburări fective şi halucinatorii,
tulburări halucinator-delirante şi catatonice, demenţa). Tratamentul tulburărilor psihice
în afecţiunile vasculare cerebrale.
Variantele clinice a demenţei senile (forma simplă, delirantă, confabulatorie).
Diferenţierea cu boala Altzheimer, demenţa vasculară.
Boala Altzheimer
Caracteristica generală a evoluţiei bolii Altzheimer. Manifestări iniţiale. Consecvenţa
apariţiei tulburărilor „sistemice”. Tulburări psihice la etapa iniţială şi de înflorire.
Compartimentul şi comunicarea manifestării de: derutare, depresive, idei delirante.
Tulburări psihice în afecţiunile atrofice ale creierului.
Noţiuni despre etiologia, patogeneza şi morfologia afecţiunilor atrofice.
Demenţa senilă.
Etapele iniţiale (acutizarea trăsăturilor de caracter, tulburări psihopatiforme, tulburări
afective). Clinica etapei de înflorire. Particularităţi de comportament. Discernămîntul.
Psihoze de demenţă senilă.

1.
2.
3.
4.
5.

V. Bibliografia recomandată:
- A. Obligatorie
N.Oprea, An.Nacu, V.Oprea. Manual „Psihiatrie”, ed. Chişinău, 2007, 456 pag.
Руководство по Психиатрии. Под ред. А.С. Тиганова в двух томах, Москва,
Медицина, 1999, (т. 1 – 712 с.; т. 2 - 783 с.).
Ghiduri de terapie Farmacologică în tulburările psihiatrice majore. Sub redacția Udriștoiu
T., Marinescu D. Editura medicală universală Craiova, 2014.
American Psychiatric Association Diagnostica land Statistical Manual of Mental
Disorders, Fourth Edition, Text Revision (DSM-V). Washington. APA, 2015.
Kaplan @ Sadock. Manual de buzunar de psihiatrie clinică (ediția a treia revizuită).
Traducere din engleză. București, ed. Medicină, 2009.
-

B. Suplimentară

1. Nacu A.G. – Sindromul amenţional, 1970
2. Hawton K., Deerinen, The international Handbook of suicide and Attempeted Suicide,
Joan Willey and Sons Ltd. Chichester, New York, Weinheim, Brisbane, Singapore,
Toronto, reprinted Nov, 2000.
3. Schatzberg A.F., Cole J.O.: Mannual of Clinical Psychopharmacology, 2/e Washincton,
DC, American Psychiatric Press, 1991.
4. Шостакович Б.В. и др. – «Агрессивное и антисоциальное поведение психопатов».
Государственный Научный Центр Социальной и Судебной Психиатрии им.
В.П.Сербского (Москва), 2002.
5. United Nation development Programme 2002.
6. DSM IV, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Text Revision.,
American Psychiatric Assosiation, 2000.
7. 7, Bipolar Disorders. Basic Mechanisms and Therapeutic Implications. Second Edition.
Medical Psychiatry Series / 35. Edited by Jair C.Soares, Allan H.Young.
8. Кудрявцев И.А. Комплексная судебная психолого.психиатрическая экспертиза.
Изд-во Московского Университета, 1999, 495 стр.
9. M.Revenco, I.Nastas. Strategii de diagnostic şi tratament în depresii. (Elaborare
metodică). Chişinău, 2008, 40 p.
10. Metode de cercetare în psihiatrie. Ghid pentru începători. Ediţia a II-a. Sub redacţia:
Chris Freeman, Peter Tyrer. Gaskell Royal College of Psychiatrists. Editura Fundaţiei
PRO.
11. Marieta Grecu Gaboş. Ştiinţe comportamentale. Noţiuni introductive. 2006.
12. Current (Diagnosis @ Treatment în Psichiatry) Michael H.Ebert Peter T. Loosen Barry
Nurcombe. 2001.
13. Analele Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie din Chişinău aa.2000-2010.
14. Bipolar Disorders Edited by Lair C.Soares Allan H.Yinng.
15. Les Maladies Depressives. Jean-Pierre Olie, Marie-France Poirier, Henri Loo. MedicineSciences. Flammarion. 4, rue Casimir-Delavigne, 75006 Paris. 480 pag.
16. Психиатрические аспекты ВИЧ/СПИДа. Франциско Фернандезб Педро Руиз. Изд-во
«Сфера», Киев, 2009. 492 с.

VI. Metode de predare
-

Prelegere
Lecție practică
seminar

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

VIII. Limba de predare
română

AVIZ
privind modulul „TULBURĂRI MINTALE ORGANICE”

Evaluarea programului de studii la modulul „Tulburări mintale organice” se constată că el include
teme dedicate reactualizării cunoştinţelor medicilor psihiatri implicaţi în asistarea medicală a
pacienţilor cu tulburări mintale datorate leziunilor organice cerebrale de diferită provenienţă
(aterosclerotică, posttraumatică, infecţioasă, degenerativă, etc.).
Acest grup de patologii reprezintă actualmente un şir de maladii cu simptome de ordin nonpsihotic, dar şi psihotic, manifestînd tendinţe de creştere continuă în structura morbidităţii umane.
Tulburările mintale şi comportamentale menţionate reprezintă un grup de maladii care necesită
asistenă medicală complexă, atît psihiatrică, cît şi somatică,adeseori neurologică, endocrinologică,
cardiologică, etc.
Programul modulului a fost revizuit, ţinînd cont de actuala dinamică a grupului respectiv de
tulburări şi include subiecte care prevăd evidenţierea particularităţilor clinico-evolutive şi de
tratament ale tulburărilor afective la pacienţii cu modificări aterosclerotice cerebrale; tratamentul
modern al tulburărilor cognitive de provenienţă degenerativă; tulburările organice de personalitate
ş.a.
În modulul actual o atenţie deosebită se acordă comorbidităţilor psihiatrice şi somatice implicînd
comportamentul, tulburările psihosomatice, evoluţiile patologice ale personalităţii, stărilor
depresive, asteno-, anxios-depresive pe fondal organic. Accentul este stabilit atît pe diagnosticul
pozitiv şi diferenţiat al tulburărilor menţionate, cît şi pe tratamentul modern, privind tulburările
psihice şi comportamentale datorate leziunilor organice cerebrale.

Dr..în medicină
conferențiar universitar

Valentin OPREA

AVIZ
privind modulul „TULBURĂRI MINTALE ORGANICE”

Analizînd programul de studii la modulul „Tulburări mintale organice” se constată că el
include teme dedicate reactualizării cunoştinţelor medicilor psihiatri implicaţi în asistarea
medicală a pacienţilor cu tulburări mintale datorate leziunilor organice cerebrale de diferită
provenienţă (aterosclerotică, posttraumatică, infecţioasă, degenerativă, etc.).
Acest grup de patologii reprezintă actualmente un şir de maladii cu simptome de ordin nonpsihotic, dar şi psihotic, manifestînd tendinţe de creştere continuă în structura morbidităţii umane.
Tulburările mintale şi comportamentale menţionate reprezintă un grup de maladii care necesită
asistenţă medicală complexă, atît psihiatrică, cît şi somatică, adeseori neurologică,
endocrinologică, cardiologică, etc.
Programul modulului a fost revizuit, ţinînd cont de actuala dinamică a grupului respectiv
de tulburări şi include subiecte care prevăd evidenţierea particularităţilor clinico-evolutive şi de
tratament ale tulburărilor afective la pacienţii cu modificări aterosclerotice cerebrale; tratamentul
modern al tulburărilor cognitive de provenienţă degenerativă; tulburările organice de personalitate
ş.a.
Atenţie deosebită se acordă comorbidităţilor psihiatrice şi somatice implicînd
comportamentul, tulburările psihosomatice, evoluţiile patologice ale personalităţii, stărilor
depresive, asteno-, anxios-depresive pe fondal organic. Accentul este stabilit atît pe diagnosticul
pozitiv şi diferenţiat al tulburărilor menţionate, cît şi pe tratamentul modern, privind tulburările
psihice şi comportamentale datorate leziunilor organice cerebrale.

Dr şt.med., conferenţiar universitar

I.Coșciug

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 Tulburări mintale organice

Conferențiarul universitar Inga Deliv a prezentat planul tematic de studiu și programa modulului

Tulburări mintale organice
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 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 Tulburări mintale organice
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 Tulburări mintale

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

Stanislav Groppa

Secretarul Comisiei
Asistent universitar

Sorin Plotnicu

