Psychiatria 2 (VL) & Psychiatria (ZL)

Podľa Medzinárodnej klasifikácie MKCH-10 v psychiatrii používame pojmy
Súčasné klasifikácie psychických porúch kladú dôraz na
Ktorá skupina psychických porúch v súčasnosti nepatrí medzi základné skupiny ochorení
podľa etiológie?
Rosenhanov experiment bol
Nozografický model choroby v medicíne obsahuje
K organickým príčinám psychických porúch nepatrí
K psychologickým príčinám psychických porúch patrí
K psychologickým príčinám psychických porúch patrí
Medzi príčiny psychických porúch zaraďujeme kategórie
Pojem psychóza sa používa na označenie
Psychóza je charakterizovaná
K psychotickým príznakom nepatria
K psychotickým príznakom patria
Indikovaní na psychiatrickú hospitalizáciu bez súhlasu môžu byť pacienti
Indikáciou na obmedzenie spôsobilosti k právnym úkonom sú spravidla
Podkladom pre súd na nepríčetnosť páchateľa trestného činu sú
Psychopatologické príznaky sa vyskytujú:
Pri pedopsychiatrickom vyšetrení
Pri pedopsychiatrickom vyšetrení sa v osobnej anamnéze zameriavame na
Pedopsychiatrické vyšetrenie v predškolskom veku
Pri klinickom interview s dieťaťom platí
V diagnostike psychických porúch sa rutinne využíva
Epigenetika znamená
K projektívnym psychodiagnostickým metódam patria
K výkonnostným testovým psychodiagnostickým metódam patria

K sebaposudzovacím škálam pre depresiu patria
Škála MADRS
Pittsburgská látka B
K biologickým liečebným metódam v psychiatrii patria
Medzi biologické terapeutické metódy patrí
Ladislas von Meduna používal pre vyvolanie konvulzií
Elektrokonvulzívna liečba je indikovaná pri liečbe
Ktoré diagnózy resp. stavy sú vitálnou indikáciou pre elektrokonvulzívnu terapiu?
Tiopental sa podáva pri elektrokonvulzívnej terapii na
Cieľom stimulácie elektrickým prúdom pri elektrokonvulzívnej terapii je
Konvulzia pri elektrokonvulzívnej terapii
repetitívnej transkraniálnej magnetickej stimulácii platí
Psychoterapia je indikovaná v akútnej fáze liečby
Medzi behaviorálne psychoterapeutické metódy nepatria
Pravidelné kontroly diferenciálneho krvného obrazu sú nutné pri liečbe
K primárnym indikáciám liečby antipsychotikami patria
K tymostabilizátorom nepatria
Hypnotiká sú indikované pri liečbe
K non-benzodiazepínovým hypnotikám patrí
Liečba benzodiazepínmi je kontraidikovaná pri
K primárnym indikáciám liečby kognitívami patria
Memantín primárne neovplyvňuje
Medzi nootropné látky patrí
Ktoré z antidepresív nemajú sexuálne nežiaduce účinky
Selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRI) patria medzi
Selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu a noradrenalínu patria medzi
Antidepresívne pôsobenie ketamínu je spojené s receptormi
Antidepresívny efekt má

Základný mechanizmus účinku antipsychotík je
K nežiaducim účinkom klasických antipsychotík patria
K nežiaducim účinkom atypických antipsychotík patria
Rýchla neuroleptizácia označuje
Ktoré z uvedených antipsychotík najviac zvyšuje hladinu prolaktínu?
K typickým nežiaducim účinkom tricyklických antidepresív patria
K typickým nežiaducim účinkom antidepresív zo skupiny SSRI patria
K rizikám resp. nežiaducim účinkom benzodiazepínových anxiolytík a hypnotík patria
Psychologické prostriedky tzv. krízovej intervencie sa využívajú pri liečbe
Prvá pomoc pri krízovej intervencii spočíva v
K protektívnym faktorom, ktoré môžu jedinca v krízovej situácii viesť k tomu, že nebude
realizovať svoje suicidálne úvahy, patria
Komunitná liečba v psychiatrii zahŕňa činnosť
K biologickým liečebným metódam v psychiatrii nepatria
K biologickým liečebným metódam v psychiatrii nepatria
K biologickým liečebným metódam v psychiatrii nepatria
K biologickým liečebným metódam v psychiatrii nepatria
Systematická desenzitizácia sa využíva pri liečbe
Medzi behaviorálne psychoterapeutické metódy nepatria
Medzi behaviorálne psychoterapeutické metódy nepatria
Medzi behaviorálne psychoterapeutické metódy nepatria
K primárnym indikáciám liečby antidepresívami nepatria
Rehabilitácia v psychiatrii zahŕňa
V sieti psychiatrickej starostlivosti sú ambulancie
K poruchám vnímania patria
Ilúzia sa odlišuje od halucinácie
Ilúzie
Halucinácie
Halucinácie triedime podľa

Ak pacient počuje hlasy z miesta, ktoré je niekoľko kilometrov ďaleko, jedná sa o
Pseudohalucinácie
Vidieť, že niekto známy je nahradený podvodníkom je charakteristické pre
Intrapsychické halucinácie
Psychosenzorické poruchy
Gnostické poruchy
Prozopagnózia je
Zvláštne javy
Verbálno-motorické halucinácie
Mikropsie
Mikrozoopsie sú typické pre
Akustické elementárne halucinácie
Akustické verbálne halucinácie
Extrakampinné halucinácie
Fantázia je charakterizovaná
Autistická fantázia
Pseudologia phantastica
Oneiroidná fantázia
K poruchám zväčšenia fantázie patria
Myslenie
Ktoré z princípov sú súčasťou procesu myslenia
Myslenie vyšetrujeme na základe
Poruchy dynamiky myslenia
Tachypsychizmus
Bradypsychizmus
Označte pravdivé tvrdenia o bradypsychizme
Zarazenie myslenia
K poruchám organizácie a štruktúry myslenia zaraďujeme

K poruchám obsahovej náplne myslenia zaraďujeme
Blud
Blud
Bludy podľa rôznych kritérií triedime na
Depresívne bludy
Označte depresívne bludy
Expanzívne bludy
Označte expanzívne bludy
Paranoidné bludy
Označte paranoidné bludy
Autistický blud
Medzi poruchy organizácie myšlienkového procesu patria napr.:
Aglutinujúce myslenie
Symbolické myslenie
Obsedantné myslenie
Obsesie sú
Kontrárne myšlienky
Autistické myslenie
Perseverácie
Tangenciálne myslenie
Katatýmne myslenie
Obsedantné myslenie
Ku globálnym poruchám pozornosti patria
K parciálnym poruchám pozornosti patria
Hyperprosexia sa vyskytuje
Poruchy pamäti
Deklaratívna pamäť
Cirkumlokúcia je

Parafázie sú
Exekutívne funkcie patria medzi
Čo sú exekutívne funkcie?
Flashback
Hypomnézia
Hypermnézia
Amnézia
Konfabulácie
K typickým príznakom poruchy intelektu patria
Pre poruchy intelektu platí, že
Demencie
Pseudodemencia
Normálna, primeraná nálada sa označuje ako
Poruchy emotivity
Medzi globálne poruchy emotivity patrí
Melanchólia je
Hedonické prežívanie má v sebe zložky
Expanzívna nálada môže byť
Patická nálada
Patická nálada podľa formy môže byť
Patický afekt
Patický afekt
Anhedónia
Úzkostnosť je
K poruchám vyšších citov zaraďujeme
Charakteristiky emočnej depravácie sú:
Fóbie
Medzi poruchy vôle patrí

Medzi poruchy konania patrí
Medzi poruchy psychomotoriky patrí
Agitovanosť
Medzi kvalitatívne poruchy konania patria
Automutilácia je prejavom poruchy pudu
Anorexia
K poruchám pudu sebazáchovy patria
REM spánok
Skratová reakcia / konanie
Impulzívne reagovanie / konanie
Kompulzívne konanie
Katatonické symptómy
Medzi katatonické symptómy patrí
Medzi katatonické symptómy patrí
Aké charakteristiky má vedomie?
Medzi kvalitatívne poruchy vedomia zaraďujeme
Porucha lucidity vedomia sa prejavuje ako
Ku kvalitatívnym poruchám vedomia patria
Medzi kvalitatívne poruchy vedomia patrí
Pri zmätenosti
Pre delírium sú charakteristické
Pre delírium je charakteristické
Zmätenosť
Delírium
Podľa priebehu rozlišujeme delírium
Obnubilácia
Obnubilácia je prejavom poruchy
Obnubilácia môže prebiehať vo forme

Poruchy idiognózie patría k poruchám
K poruchám idiognózie patria
Poruchy osobnosti
Degradácia osobnosti
Retardácia osobnosti
Vývoj (osobnosti)
Proces (osobnosti)
Depravácia osobnosti
Mechanizmy osobnosti
K mechanizmom osobnosti patrí
Syndróm
Patognomický symptóm je
Primárny syndróm v klinickom obraze
Pojem „osový syndróm“ znamená
Depresívny syndróm je charakterizovaný
Depresívny syndróm
Depresívny syndróm zahŕňa nasledujúce príznaky
Expanzívny syndróm je charakterizovaný
K charakteristikám manického syndrómu patrí:
Anxiózny syndróm je charakterizovaný
Paranoidný syndróm je charakterizovaný
Pre hypochondrický syndróm sú charakteristické
Organický psychosyndróm
Amnesticko-konfabulačný syndróm (podľa Korsakova)
Dementný syndróm
Neurastenický syndróm je charakterizovaný
Apaticko-abulický syndróm
Pre psychózu sú charakteristické

Tentamen suicidii
Suicídium môže byť
Automutilácia
Medzi úzkostné poruchy patrí
Pri úzkostných poruchách je vysoké riziko rozvoja závislosti od
Sociálna úzkostná porucha
K príznakom sociálnej fóbie patrí
Pri sociálnej fóbii je prítomný strach z/zo
Panický atak
Panická porucha
Názov „panická porucha“ je odvodený od
Agorafóbia
Agorafóbia
Arachnofóbia
Nozofóbia je
Aichmofóbia je
V DSM-5 a MKCH-11 je obsedantno-kompulzívna porucha
Pri obsedantno-kompulzívnej poruche
Pri liečbe obsedanto kompulzívnej poruchy sú liekmi prvej voľby
V liečbe obsedantno-kompulzívnej poruchy sa používajú
Posttraumatická stresová porucha
V klinickom obraze obsedantno-kompulzívnej poruchy sú prítomné
Pri generalizovanej úzkostnej poruche
Pre diagnózu generalizovanej úzkostnej poruchy platí časové kritérium trvania príznakov
Pre generalizovanú úzkostnú poruchu platí
Dlhodobé podávanie benzodiazepínových anxiolytík je u pacientov s úzkostnými poruchami
rizikové
V dlhodobej liečbe úzkostných porúch sú indikované najčastejšie
Na liečbu úzkostných porúch sa používajú

K akútnej liečbe panického záchvatu patrí
Afektívne poruchy
Medzi afektívne poruchy nepatrí
Medzi špecifikátory pre depresívnu poruchu v DSM-5 patrí
Depresívna epizóda
Ako „larvovaná depresia“ sa diagnostikuje
Depresogénny potenciál majú
Hospitalizácia pri depresii je indikovaná
Indikácia na akútnu hospitalizáciu pacienta s depresiou je
Pri psychoterapeutickej liečbe depresívnych porúch sa používajú
Kognitívny model depresie podľa A. Becka predpokladá, že na vzniku (depresívnej) poruchy
sa vo významnej miere podieľajú
Ktoré neurotransmitery majú kľúčový význam v primárnom mechanizme účinku
antidepresív?
Ak pri depresívnej poruche začneme liečbu antidepresívami, potom
Pri liečbe depresívnej poruchy antidepresívami môžeme väčšinou očakávať efekt
Pri veľkej depresívnej poruche (termín podľa DSM) môže byť depresívna epizóda
Depresívna porucha je podľa ukazovateľa YLDS (Years Lived with Disability, Lancet 2015)
Pri depresii sa vyskytuje
Pri depresii sa vyskytuje
Pre atypickú depresiu sú charakteristické
Ak je depresia spojená so zápalom pri zápalovom ochorení, potom je to depresia
Medzi diagnostické kritériá pre depresívnu epizódu nepatrí
K základným symptómom, ktoré musia byť prítomné pre diagnózu depresívnej epizódy,
patria
Pre spánok pri depresii je charakteristické
Pri depresii sa vyskytuje
Pri depresii sa vyskytuje
Kupferova krivka
Pri mánii sa vyskytuje

Pri mánii sa vyskytuje
Pri mánii sa vyskytuje
Pri mánii sa vyskytuje
Pri hypománii sa vyskytuje
Hypománia
Ktoré príznaky patria ku kritériám manickej epizódy
Bipolárna afektívna porucha
Bipolárna afektívna porucha
Väčšina pacientov má pri bipolárnej afektívnej poruche
Rýchlo cyklujúca bipolárna afektívna porucha je definovaná
Pre diagnózu bipolárnej afektívnej poruchy
Pre bipolárnu poruchu III. typu platí
Bipolárna afektívna porucha
Pri bipolárnej afektívnej poruche
Súčasťou bipolárnej afektívnej poruchy môže byť
Pri bipolárnej afektívnej poruche
Diagnóza dystýmie sa môže stanoviť po
Diagnóza cyklotýmie sa môže stanoviť po
Pre diagnózu depresívnej epizódy musia príznaky trvať
Pre diagnózu manickej epizódy musia príznaky trvať
Panická porucha
K faktorom ktoré udržiavajú dlhodobý priebeh depresívnej fázy patria
Emil Kraepelin
Eugen Bleuler
Medzi Bleulerove „4A“ patrí
Medzi príznaky prvého rádu podľa Schneidera patrí
Medzi typy schizofrénie podľa MKCH-10 patrí
Dopamínovú teóriu schizofrénie vypracoval

Vrchol incidencie schizofrénie je medzi
Genetické faktory vysvetľujú
U monozygotných dvojčiat je konkordancia pre schizoréniu približne
Ak má jeden rodič schizofréniu, riziko výskytu schizofrénie u dieťaťa je približne
Formy schizofrénie sú
Schizofrénia
Schizofrénia
Schizofrénia
Schizofrénia
Schizofrénia
Psychotické príznaky sú pri schizofrénii typické pre
Bizarné bludy sú typické pre
Pri schizofrénii sa často vyskytujú
Pri schizofrénii sa často vyskytujú
Pri schizofrénii sa často vyskytujú
Pri schizofrénii sa vyskytuje
Medzi pozitívne príznaky schizofrénie patria
Pozitívne príznaky schizofrénie
Pozitívne príznaky pri schizofrénii
Medzi negatívne príznaky schizofrénie patria
Negatívne príznaky schizofrénie
Medzi negatívne príznaky schizofrénie patria
Prodromálne príznaky schizofrénie
V klasifikácii MKCH 11 je katatónia
Medzi kognitívne príznaky pri schizofrénii patria
Negatívne príznaky pri schizofrénii
Katatonický syndróm
Súčasťou diagnostických a diferenciálne diagnostických postupov pri schizofrénii je

V diagnostike a diferenciálnej diagnostike schizofrénie sa nepoužívajú
Medzi psychotické poruchy schizofrenického spektra patrí
Blokáda ktorej dopamínovej dráhy je spojená s účinkom antipsychotík na psychotické
príznaky
Blokáda ktorej dopamínovej dráhy je spojená s hyperprolaktinémiou
Blokáda ktorej dopamínovej dráhy je spojená s extrapyramídovým nežiaducim účinkom
antipsychotík
V terapii schizofrénie sa používa
K dobrým prognostickým faktorom pri schizofrénii patrí
K psychoterapeutickým postupom pri doliečovaní schizofrénie patrí
K rehabilitačno-resocializačným postupom pri doliečovaní schizofrénie patrí
Negatívnymi prognostickými faktormi pre schizofréniu sú
Pri diferenciálnej diagnostike poruchy spojenej s psychotickými prejavmi musíme uvažovať o
Pre diagnózu indukovanej poruchy s bludmi platí tvrdenie
Indukovaná psychóza je
Indukovaná porucha s bludmi
Pri chronickej poruche s bludmi
Pseudocyéza
Schizoafektívna porucha
Schizoafektívna porucha
V terapii schizoafektívnej poruchy sa používajú
Pre schizotypovú poruchu sú charakteristické
Toxické psychózy môžu zahŕňať nasledujúce akútne stavy
Akútna a prechodná psychotická porucha
Organické psychické poruchy
Ktoré z nasledujúcich sú typickými syndrómami pri organických psychických poruchách?
Príčiny organických psychických porúch môžu byť
Medzi organické psychické poruchy zaraďujeme
Čo je status lacunaris?

Tau proteín
Demencie
Medzi primárne degeneratívne demencie patrí
Označte demencie, ktoré nie sú primárne degeneratívne
Pri ktorom type demencie má vývoj skokový priebeh?
Medzi príčiny sekundárnych demencií patrí
Medzi sekundárne príčiny demencií patrí
Príznaky demencie delíme na
Medzi kognitívne poruchy pri demencii zaraďujeme
Medzi nekognitívne poruchy pri demencii zaraďujeme
Pri diferenciálnej diagnostike demencií je dôležité
Na skríningové vyšetrenie kognície a hodnotenie závažnosti demencie sa využíva
Medzi symptomatické liečivá na demenciu patrí
V terapii demencií sa primárne používa
Medzi príčiny kvalitatívnych porúch vedomia patrí
Medzi príčiny kvalitatívnych porúch vedomia patrí
V terapii kvalitatívnych porúch vedomia sa používajú
Ktorý gén je rizikový pre vývoj Alzheimerovej demencie?
Pri epilepsii sa môžu vyskytovať
Pri závažnom deficite vitamínu B1 (tiamínu) sa môže rozvinúť
Ako následok hypertyreózy môžu byť prítomné
Ako následok hypotyreózy môžu byť prítomné
Ako následok hyperkortizolizmu môžu byť prítomné
Deficit vitamínov skupiny B môže vyvolať
Medzi najčastejšie poruchy v starobe patrí
Medzi nekognitívne príznaky demencie patrí
Alzheimerova choroba
Medzi príznaky Alzheimerovej demencie patrí

Medzi základné príznaky Alzheimerovej demencie v pokročilom štádiu patrí
V terminálnom štádiu Alzheimerovej demencie
Pre diagnostiku Alzheimerovej demencie sú podstatné
Ktoré diagnostické metódy sú dostatočne špecifické a senzitívne pre potvrdenie diagnózy
Alzheimerovej demencie?
Pre demenciu s Lewiho telieskami je typické
Pre Lewy Body demenciu je typické
Frontotemporálna demencia má
Vaskulárna demencia
Demencia môže byť vyústením
Pseudodemencia
Alkoholová demencia patrí medzi
Benzodiazepíny u starších ľudí
Depravácia osobnosti sa objavuje pri
Charakter sa vzťahuje k
Psychopatia je termín, ktorý zodpovedá
Potreba byť pod niekoho ochranou je typická pre osobnosť
Sebapoškodzovanie je typické pre osobnosť
Anankastická osobnosť je synonymom pre osobnosť
Narcistickú poruchu osobnosti charakterizuje
Pre paranoidnú poruchu osobnosti sú typické
Pre schizoidnú poruchu osobnosti sú typické
Pre disociálnu poruchu osobnosti je typické
Pre emočne nestabilnú poruchu osobnosti je typické
Pre histriónsku poruchu osobnosti je typické
Medzi impulzívne poruchy patrí
Medzi impulzívne poruchy patrí
Oniománia je
Dromománia je

Kleptománia je
Pre poruchy príjmu potravy je charakteristické
Medzi poruchy príjmu potravy patrí
Pre mentálnu anorexiu je typické
Pre mentálnu anorexiu je typické
Pre mentálnu bulímiu je typické
Biologický cirkadiánny rytmus má
Polysomnografia
Hyposomnia sa môže vyskytovať ako
Hypersomnia
Narkolepsia
Pre narkolepsiu je typické
Poruchy správania viazané na REM fázu spánku sú typicky spojené
Hypnagogické halucinácie
Hypnopompické halucinácie
Medzi parasomnie patrí
Námesačníctvo patrí medzi
Pre somnabulizmus je typické
Pre pavor nocturnus je typické
Nočné mory
Sexuálny cyklus podľa Mastersa a Johnsonovej v sebe obsahuje fázy
Flibanserín je liek
Sildenafil
Nesúlad medzi priradeným rodom a prežívaným rodom sa nazýva
Pre sexuálne deviácie je charakteristické
Voyerizmus je sexuálne vzrušenie
Medzi sexuálne deviácie s abnormálnym objektom sexuálnej túžby patrí
Medzi abnormálne techniky sexuálnej interakcie patrí

Medzi funkčné sexuálne poruchy patrí
Turnerov syndróm má genotyp
Medzi znaky závislosti od psychoaktívnych látok patrí
Ktoré z nasledujúcich prejavov sú znakmi závislosti od psychoaktívnej látky?
Craving je
Centrálnou štruktúrou systému odmeny v CNS je
Podľa prevládajúceho účinku delíme návykové látky (drogy) na:
Vegetatívny (telesný) abstinenčný syndróm
Koľko gramov alkoholu obsahuje jeden štandardizovaný drink?
Alkohol ovplyvňuje primárne systém
Pri dlhodobom užívaní alkoholu dochádza k up-regulácii
Ktoré hodnoty alkoholémie spadajú do excitačného štádia intoxikácie alkoholom
Medzi akútne alkoholové opojenia patrí
Pri akútnej intoxikácii alkoholom sa terapeuticky využívajú
Komplikovaná opojenosť
Komplikovaná opojenosť
Patologická opojenosť
Patologická opojenosť
Pri patologickej intoxikácii alkoholom
Medzi príznaky abstinenčného syndrómu (bez delíria) pri závislosti od alkoholu patrí
Medzi príznaky abstinenčného syndrómu pri závislosti od alkoholu patrí
Medzi znaky závislosti od alkoholu patrí
Medzi znaky závislosti od alkoholu patrí
Sekundárna závislosť od alkoholu je charakterizovaná
Medzi somatické komplikácie závislosti od alkoholu patrí
Riziko somatických komplikácií pri konzumácii alkoholu
Medzi charakteristické príznaky alkoholického delíria patrí
Medzi charakteristické príznaky alkoholického delíria patrí

Medzi charakteristické príznaky alkoholickej halucinózy patrí
Pri alkoholovej halucinóze je
Medzi charakteristicky alkoholickej paranoidnej psychózy patrí
Medzi charakteristické príznaky Korsakovovej psychózy patrí
Medzi charakteristické príznaky alkoholickej demencie patrí
Disulfiram blokuje
Medzi kontraindikácie medicínskeho používania opioidov patrí
Heroín
Metadón
Heroín sa užíva
Intoxikácia heroínom sa prejavuje
Ktoré príznaky sú súčasťou intoxikácie heroínom?
Predávkovanie heroínom sa prejavuje
Abstinenčné príznaky pri závislosti od heroínu sa prejavujú
Abstinenčné príznaky pri závislosti od heroínu sa prejavujú
Abstinenčné príznaky pri závislosti od heroínu
Naloxón je
Pervitín je
Medzi príznaky intoxikácie psychostimulanciami patrí
Medzi príznaky intoxikácie psychostimulanciami patrí
Medzi príznaky intoxikácie psychostimulanciami patrí
Psychostimulanciá
Psychóza pri užívaní metamfetamínu je spôsobená
Medzi typické príznaky intoxikácie halucinogénmi patrí
Kanabinoidy
Pri dlhodobom užívaní marihuany môže vzniknúť
Sinsemilla je
Medzi halucinogény patrí

Peyotl (mezkalín)
Psylocybín
Ketamín
Medzi typické príznaky intoxikácie delirogémni patrí
Medzi delirogény patrí
Označte všetky látky detekovateľné v moči viac ako 3 týždne od ostatného užitia pri
dlhodobej konzumácii
Najvyšší počet hospitalizácií je pre závislosť od
Ktorá látka je registrovaná ako liek na liečbu farmakorezistentnej depresie
Synonymom pre hyperkinetickú poruchu je
Hyperkinetická porucha
Hyperkinetická porucha aktivity a pozornosti
Medzi základné klinické prejavy ADHD nepatrí
Medzi pridružené znaky podporujúce diagnózu ADHD patrí
Medzi špecifické poruchy školských schopností patrí
ADHD
Pre hyperkinetickú poruchu je typické
Pre hyperkinetickú poruchu platí
V etiopatogenéze ADHD
V terapii ADHD cielene využívame
Metylfenidát
Nefarmakologická liečba ADHD zahŕňa
Medzi poruchy správania v detstve zaraďujeme
Pre diagnózu porúch správania v detstve platí
Pre separačnú úzkostnú poruchu v detstve platí
K prejavom separačnej úzkosti patrí
Súrodenecká rivalita
Dezinhibovaná porucha príchylnosti
Porucha opozičného vzdoru

Medzi protektívne faktory pri poruchách správania patrí
Pri farmakoterapii porúch správania
Pre tikové poruchy platí
Tiky
Medzi motorické tiky patrí
V liečbe tikových porúch sa využívajú
Elektívny mutizmus je
Označte správne tvrdenia pre elektívny mutizmus
Medzi eliminačné poruchy patrí
Nočná enuréza
Pre neorganickú enurézu platí
Neorganická enkopréza
Medzi vývinové poruchy reči a jazyka podľa MKCH-10 patrí
Pri expresívnej poruche reči
Pri receptívnej poruche reči
Špecifické poruchy učenia
Pre balbuties platí
Dyslexia je
Medzi pervazívne vývinové poruchy patrí
K poruchám autistického spektra nepatrí
Medzi varovné signály vo vývoji pre autizmus patrí
Medzi komunikačné deficity spájané s poruchami autistického spektra patrí
Kannerov infantilný autizmus je
Detský autizmus
Diagnostika autizmu
Medzi typické príznaky Kannerovho autizmu patrí
Autistická porucha
Aspergerov syndróm

Vyznačte tvrdenia, ktoré vystihujú Aspergerov syndróm
Schizofrénia so začiatkom v detstve
Pre schizofréniu s veľmi skorým začiatkom platí
Medzi bežné obsahy obsesií u detí a adolescentov patria
Pre anaklitickú depresiu platí
Pre depresiu u detí pred pubertou je typické, že
Pre depresiu u adolescentov platí
Pre bipolárnu poruchu v detstve a adolescencii platí
Pre CAN syndróm platí
Pre intervenciu pri podozrení na CAN syndróm platí
Dysortografia je

