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I. PROBA SCRISĂ
1. Concepția clinico-nosografică în psihiatria contemporană. Clasificarea tulburărilor
mintale (ICD-10-WHO, DSM-IV-APA). Criterii de validitate și credibilitate a diagnosticului
psihiatric.
2. Normalitate, anormalitate, sănătate și boală psihică.
3. Bazele biologice ale psihiatriei. Genetica și psihiatria.
4. Bazele biologice ale psihiatriei
- neurotransmițătorii
- neuroanatomie funcțională
5. Doctrine
psihopatologice:
psihanaliza,
cognitivismul,
comportamentalismul
(behaviourismul),
configuraționismul
(gestalt-ismul),
psihopatologia
dezvoltării,
organodinamismul, etc.
6. Aspecte sociologice în psihiatrie: dinamica microgrupului familial, rețeaua de suport
social, conceptul de “normalizare” și "proiect de viață”, "etichetarea” socială în psihiatrie,
disabilitățile sociale și destatuarea în psihiatrie.
7. Epidemiologie psihiatrică.
8. Etiopatogeneza generală psihiatrică: tipurile de patogeneza psihiatrică. Vulnerabilitatea
și factorii de risc în psihiatrie (factorii de “teren”).
9.Influențe psiho-sociale stresante în etiopatogenia tulburărilor psihice,
(psihogeneza/sociogeneza). Conceptul de endogeneză și somatogeneza în psihiatrie.
10.Semiologie psihiatrică: simptome psihopatologice constând în tulburarea diverselor
funcții psihice: atenție (prosexie), percepție, memorie (și reprezentare), imaginație,
gândire, dimensiunea pulsională și afectivă a psihismului, motivație, acțiune voluntară,
limbaj și comunicare, expresivitate și dimensiunea spirituală a psihismului (în special
conștiința morală).

11.Semiologie psihiatrică: sindroame psihopatologice: tulburări ale conștientei (vigilității,
“delirium” și tulburări ale somnului cu vise, etc.), sindrom (s.) anxios, s. fobie, s. obsesiv și
compulsiv, s. depresiv, s. maniacal, s. delirant, s. halucinator, s. de depersonalizare, s. de
transparență-influență psihică, s. dezorganizant ideoverbal (tulburări formale ale cursului
gândirii, ale semanticii vorbirii), s. deficitar catatonic, s. amnestic organic, s. demențial,
s.retardare mintală (oligofrenie).
Notă: în domeniul psihopatologiei descriptive sunt recomandate instrumentele OMS și
europene SCAN, CIDI, AMDP, manualele clasice de psihiatrie (Kaplan, Oxford, Kendell,
etc.).
12. Boala Alzheimer și alte demente (neuro-degenerative) predominant ale vârstei a lll-a.
Elemente ale neuro-psiho-patologiei corticale si subcorticale: (de lob frontal, temporal,
parietal, occipital: afazii, apraxii, sindroame extrapiramidale si talamice).
13. Tulburări psihopatologice după traumatismele cerebrale.
14. Tulburări psihopatologice în ASC și în alte tulburări circulatorii cerebrale.
15. Tulburări psihopatologice în infecții (cu localizare cerebrală, generale sau cu altă
localizare dar cu afectare cerebrală), inclusiv în infecțiile HIV și în TBC.
16. Tulburări psihopatologice în tumorile cerebrale.
17. Tulburări psihopatologice în discrinii (endocrinopatii).
1 S.Tulburări psihopatologice corelate ciclului menstrual, sarcinii și perioadei puerperale.
19. Tulburări psihopatologice în epilepsie.
20. Alcoolismul: aspecte psihologice și sociale; tulburări psihopatologice și somatice
21. Toxicomaniile altele decât cea alcoolică: aspecte psihologice și sociale; abuzul și
dependența; tulburări psihopatologice și somatice.
22. Psihozele schizofrene, inclusiv tulburarea schizotipală.
23. Psihozele (delirante) acute și cele persistente.
24. Tulbuăarile dispoziției: tulburarea bipolară și cea monopolară depresivă (depresia
recurentă), inclusiv ciclotimia și distimia.
25. Tulburări de anxietate (tulburarea anxioasă, atacul de panică, fobiile).
26. Tulburări nevrotice și somatoforme: - tulburarea (nevrotică) predominant fobică; tulburare (nevrotică) predominant obsesiv-compulsivă; - tulburarea nevrotică predominant
conversivă și disociativă, inclusiv s. Ganser și personalitățile multiple; - tulburarea de
somatizare,
somatoformă
nediferențiată,
hipocondria
nevrotică,
disfuncția
neurovegetativă somatoformă, algia psihogenă; - tulburarea (nevrotică) astenică și cea
de depersonalizare. Neurastenia.
27. Reacția la stress sever (acută și posttraumatică) și tulburarea de adaptare.
28.Sindroame comportamentale asociate unei dereglări fiziologice: tulburări ale
instinctului alimentar și sexual, ale agresivității și cele ale somnului.
29.Tulburări de personalitate.
30.Suicidul în perspectiva psihiatriei.
31. Psihosomatica
32. Probleme de psihiatrie în practica medicului de familie.
33. Aspecte clinice specifice ciclurilor vieții.
34. Urgențe în psihiatrie.
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35.Intervenția în criză.
36. întârzierea mintală.
37. Tulburări specifice de dezvoltare în perioada copilăriei
38. Tulburări invadante (pervasive): autismul infantil și tulburările conexe.
39. Tulburări comportamentale și emoționale cu debut la varsta infanto-juvenilă, inclusiv
tulburările de conduită (tulburări predominant în sfera: alimentației, controlului sfincterian,
agresivității la vârsta infanto-juvenilă).
40. Terapiile psihofarmacologice.
41. Terapia electroconvulsivantă.
42. Psihoterapiile: terapii comportamental-cognitive, de inspirație psihanalitică,
experiențiale (individuale și de grup).
43. Reabilitare și reinserție psiho-socială.
44. Expertiza psihiatrico-legală.
45. Expertiza capacității de muncă: boală, deficiență (defect), disabilitate (incapacitate),
handicap; programe de reabilitare în roluri sociale.
46. Rețeaua instituțiilor psihiatrice.
47. Psihiatria comunitară.
48. Psihiatria de legătură.

II. PROBA CLINICĂ
Cazul se alege din tematica clinică a probei scrise.
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