
Psychiatrická klinika LFUK 
Otázky na ÚSTNU SKÚŠKU z predmetu: PSYCHIATRIA 2 
pre poslucháčov 5. ročníka, program Všeobecné lekárstvo, Zimný semester 
 
 
VŠEOBECNÁ ČASŤ (V) 
 
1. História psychiatrie (s premostením na súčasnosť) 
 
2. Etiológia a patogenéza psychických porúch a klasifikácia psychických porúch 
 
3. Psychiatrické vyšetrenie 
 
4. Špeciálne a pomocné vyšetrenia v psychiatrii – diagnostické a monitorovacie 
 
5. Psychodiagnostika a použitie psychometrických inštrumentov v psychiatrii 
 
6. Organizácia psychiatrickej starostlivosti, právne postavenie pacientov s psychickou 

poruchou, pracovná a súdna expertíza v psychiatrii 
 
7. Prevencia a terapeutické postupy v psychiatrii 
 
8. Farmakoterapia v psychiatrii: klasifikácia psychofarmák, všeobecné zásady 

psychofarmakoterapie  
 
9. Antipsychotiká 
 
10. Anxiolytiká a hypnotiká 
 
11. Antidepresíva 
 
12. Nootropiká a kognitíva 

 

13. Antimaniká (tymostabilizátory) 
 
14. Biologická liečba v psychiatrii (okrem farmakoterapie): metódy a indikácie, princípy 

mechanizmov účinku 
 
15. Psychoterapia ‐ metódy a indikácie 
 
16. Rehabilitácia, psychoedukácia v psychiatrii 

 
17. Prehľad psychických funkcií a ich posudzovanie pri vyšetrení  
 
18. Vedomie a poruchy vedomia, pozornosť a poruchy pozornosti 
 
19. Vnímanie a poruchy vnímania 
 
20. Pamäť a poruchy pamäti 



 
21. Emotivita, globálne a špeciálne poruchy emotivity 
 
22. Intelekt a poruchy intelektu 
 
23. Myslenie a poruchy dynamiky a štruktúry myslenia 
 
24. Obsahové poruchy myslenia 
 
25. Pudy, vôľa, konanie a ich poruchy  
 
26. Osobnosť a poruchy osobnosti 
 
 
ŠPECIÁLNA ČASŤ (S) 
 
1. Adaptačné poruchy 
 
2. Úzkostné poruchy: generalizovaná a sociálna úzkostná porucha, panická porucha 
 
3. Úzkostné poruchy: špecifické fóbie, obsedantno‐kompulzívna porucha, posttraumatická 

stresová porucha 
 
4. Afektívne poruchy: epidemiológia, etiológia, klasifikácia, klinické prejavy, priebehové 

charakteristiky, diagnostika, všeobecné zásady liečby  
 
5. Depresívne poruchy: epidemiológia, etiológia, klasifikácia, klinické prejavy, priebehové 

charakteristiky, diagnostika, všeobecné zásady liečby (vrátane špecifík v pedopsychiatrii) 
 

6. Bipolárna afektívna porucha: epidemiológia, etiológia, klasifikácia, klinické prejavy, 
priebehové charakteristiky, diagnostika, všeobecné zásady liečby ( vrátane špecifík 
v pedopsychiatrii) 

 
7. Schizofrénia: epidemiológia, etiológia, klinické prejavy, diagnostika, všeobecné zásady 

liečby a rehabilitácie (vrátane špecifík v pedopsychiatrii) 
 
8. Schizofrénia: klinické formy a priebehy, prognóza 
 
9. Poruchy schizofrénneho spektra: schizoafektívna porucha, schizotypová porucha, trvalé 

poruchy s bludmi 
 
10. Psychotické poruchy: definícia psychózy, rozdelenie psychóz podľa etiológie, 

diferenciálna diagnóza; akútne a prechodné psychotické poruchy 
 

11. Organické psychické poruchy: základné údaje, klasifikácia 
 
12. Demencie: epidemiológia, etiológia, klasifikácia, klinické prejavy a priebeh, diagnostika, 

všeobecné zásady liečby 
 



13. Primárne neurodegeneratívne demencie: epidemiológia, etiológia, klinické prejavy, 
priebehové charakteristiky, diagnostika, všeobecné zásady liečby 
 

14. Špeciálne poruchy osobnosti 
 
15. Poruchy príjmu potravy: epidemiológia, etiológia, klasifikácia, klinické prejavy, 

priebehové charakteristiky, diagnostika, všeobecné zásady liečby (vrátane špecifik 
v pedopsychiatrii) 

 
16. Poruchy spánku: epidemiológia, etiológia, rozdelenie, klinické prejavy, priebehové 

charakteristiky, diagnostika, všeobecné zásady liečby 
 
17. Rodová identita a sexualita, funkčné sexuálne poruchy a sexuálne deviácie 
 
18. Psychické poruchy spojené s užívaním psychoaktívnych látok – základné údaje, etiológia, 

patogenéza a diagnostika závislosti od návykových látok  
 
19. Psychické poruchy a telesné komplikácie spojené s užívaním alkoholu 
 
20. Psychické poruchy a telesné komplikácie spojené s užívaním opiodov 
 
21. Psychické poruchy spojené s užívaním kanabinoidov, halucinogénov a delirogenénov 
 
22. Psychické poruchy spojené s užívaním anxiolytík, hypnotík a prchavých látok 
 
23. Psychické poruchy spojené s užívaním kokaínu, kofeínu, amfetamínových 

psychostimulancií a nikotínu 
 
24. Gerontopsychiatria: základné údaje a prehľad psychických porúch, psychosociálne 

a medicínske faktory spojené s vyšším vekom, otázka inštitucionalizácie, spôsobilosť 
k právnym úkonom 

 
25. Pedopsychiatria: Hyperkinetická porucha aktivity a pozornosti (ADHD), poruchy  

správania (obmedzené na rodinný kruh, socializovaná, nesocializovaná, opozičná, 
depresívna)  
 

26. Pedopsychiatria: Pervazívne vývinové poruchy (detský autizmus, atypický autizmus, 
Aspergerov syndróm), špecifické vývojové poruchy reči a jazyka (poruchy artikulácie, 
expresívna, receptívna porucha reči, balbuties) 

 
27. Pedopsychiatria: Emočné poruchy so začiatkom špecifickým pre detstvo (separačná, 

fóbická, sociálna úzkostná porucha v detstve), poruchy sociálnych vzťahov so vznikom 
špecifickým pre detstvo (mutizmus, reaktívna a dezinhibovaná porucha príchylnosti 
u detí), syndróm týraného dieťaťa (fyzické, psychické, sexuálne zneužívanie, 
zanedbávanie, Münchhausen sy by proxy) 

 
28. Pedopsychiatria: Tikové poruchy (motorické, vokálne, Tourettov sy), eliminačné poruchy 

(neorganická enkopréza, neorganická enuréza), špecifické poruchy vývinu školských 
zručností (dysgrafia, dyslexia, dyskalkúlia) 



 
29. Suicídiá a sebapoškodzovanie: suicidálny syndróm, typy, rizikové faktory, diagnostika, 

terapia, prevencia 
 
30. Akútne stavy v psychiatrii: neuroleptický malígny syndróm, sérotonínový syndróm, 

abstinenčné syndrómy, syndróm z vysadenia, agresia, raptus, akatízia, panický atak, 
delírium (aj d. tremens), terapia (vrátane prevencie agresívneho správania) 

 
31. Psychické poruchy v špecifických populáciách 


