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História psychiatrie
Etiológia a patogenéza psychických porúch
Psychiatrické vyšetrenie
Špeciálne a pomocné vyšetrenia v psychiatrii
Pracovná a súdna expertíza v psychiatrii, právne postavenie pacientov s psychickou
poruchou
Organizácia psychiatrickej starostlivosti
Farmakoterapia v psychiatrii: klasifikácia psychofarmák, všeobecné zásady
psychofarmakoterapie
Antipsychotiká
Anxiolytiká a hypnotiká
Antidepresíva a normotymiká
Nootropiká a kognitíva
Biologická liečba v psychiatrii (okrem farmakoterapie): metódy a indikácie
Psychoterapia ‐ metódy a indikácie
Psychoterapia ‐ sugestívne a relaxačné metódy
Psychoterapia ‐ behaviorálne metódy
Rehabilitácia v psychiatrii
Prvá pomoc v psychiatrii
Vnímanie a poruchy vnímania
Pozornosť a poruchy pozornosti
Pamäť a poruchy pamäti
Emotivita, globálne a špeciálne poruchy emotivity
Intelekt a poruchy intelektu
Myslenie a poruchy dynamiky a štruktúry myslenia
Obsahové poruchy myslenia
Konanie a poruchy konania
Vedomie a poruchy vedomia
Osobnosť a poruchy osobnosti
Pudy a poruchy pudov
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Klasifikácia psychických porúch, MKCH ‐ 10
Adaptačné poruchy – abnormné reakcie, reaktívne stavy a vývoje
Úzkostné poruchy : generalizovaná a sociálna úzkostná porucha, panická porucha
Úzkostné poruchy: špecifické fóbie, obsedantno‐kompulzívna porucha, posttraumatická
stresová porucha
Afektívne poruchy: epidemiológia, etiológia, klasifikácia, klinické prejavy, diagnostika,
všeobecné zásady liečby, pracovné a forenzné posudzovanie
Bipolárna afektívna porucha
Unipolárna afektívna porucha
Trvalé poruchy nálady (dystýmia, cyklotýmia)
Schizofrénia : epidemiológia, etiológia, klinické prejavy, diagnostika, všeobecné zásady
liečby a rehabilitácie, pracovné a forenzné posudzovanie
Schizofrénia : klinické formy a priebehy
Schizotypová porucha, trvalé poruchy s bludmi
Akútne a prechodné psychotické poruchy
Schizoafektívne poruchy
Organické psychické poruchy: základné údaje klasifikácia
Demencie: epidemiológia, etiológia, klasifikácia, klinické prejavy, diagnostika, všeobecné
zásady liečby, pracovné a forenzné posudzovanie
Organický amnestický syndróm, kvalitatívne poruchy vedomia
neorganické psychické poruchy (poruchy osobnosti a behaviorálne poruchy)
Vybrané organické psychické poruchy podľa príčiny (trauma hlavy, infekcie a tumory
mozgu, epilepsia, cievna príhoda, endokrinné a kardiovaskulárne choroby,
hypovitaminóza)
Špecifické poruchy osobnosti: epidemiológia, príčiny, klasifikácia, klinické prejavy,
diagnostika
Liečba, rehabilitácia, pracovné a forenzné posudzovanie porúch osobnosti
Impulzívne poruchy (poruchy kontroly impulzov)
Poruchy príjmu potravy
Poruchy spánku
Sexuálne deviácie
Funkčné sexuálne poruchy
Psychické poruchy spojené s užívaním psychoaktívnych látok – základné údaje
Etiológia, patogenéza a diagnostika závislosti od návykových látok
Psychické poruchy a telesné komplikácie spojené s užívaním alkoholu
Psychické poruchy spojené s užívaním opiodov
Psychické poruchy spojené s užívaním kanabinoidov, halucinogénov a delirogenénov
Psychické poruchy spojené s užívaním sedatív a hypnotík
Psychické poruchy spojené s užívaním stimulancií a nikotínu
Psychické poruchy spojené s užívaním prchavých látok a iných návykových látok
Gerontopsychiatria: základné údaje a prehľad psychických porúch
Gerontopsychiatria: kognitívne poruchy

36. Gerontopsychiatria: afektívne a úzkostné poruchy
37. Gerontopsychiatria: paranoidné psychózy a psychické poruchy spojené s užívaním
návykových látok
38. Pedopsychiatria: základné údaje a prehľad psychických porúch
39. Pedopsychiatria: poruchy správania a emócií, syndróm týraného dieťaťa
40. Pedopsychiatria: poruchy psychického vývoja
41. Pedopsychiatria: Iné duševné poruchy so začiatkom v detstve
42. Metálna retardácia
43. Suicídiá: typy, rizikové faktory, diagnostika, terapia, prevencia
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