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Přehled probíraných témat

  1. Náplň a historie oboru, stručný přehled jeho vývoje
  2. Obecné zásady psychiatrického vyšetření
  3. Popis nynějšího onemocnění pacienta
  4. Význam osobní a rodinné anamnézy
  5. Objektivní vyšetření a stanovení diagnózy
  6. Psychologické vyšetření v psychiatrii
  7. EEG vyšetření v psychiatrii
  8. Základní zobrazovací metody, jejich přehled a význam
  9. Biochemie a likvorologie v psychiatrii
10. Neurobiologie v psychiatrii
11. Neurochemie, přehled základních transmiterů a jejich význam v CNS
12. Schizofrenie, vymezení, primární a sekundární příznaky
13. Schizofrenie-hlavní formy
14. Schizofrenie-etiologie, genetika, léčba
15. Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané drogami - obecný přehled
16. Alkohol, jeho působení na organismus, akutní intoxikace
17. Patická opilost
18. Následky abúzu alkoholu
19. Alkoholické psychózy, závislost na alkoholu
20. Účinky barbiturátů a amfetaminů, důsledky zneužívání
21. Účinky konopných produktů a kokainu, důsledky zneužívání
22. Účinky halucinogenů a opiátů, důsledky zneužívání
23. Účinky těkavých látek a jiných drog, důsledky zneužívání
24. Organicky podmíněné duševní choroby - základní pojmy
25. Organicky podmíněné duševní choroby - obecný přehled, typy demencí
26. Atroficko-degenerativní demence
27. Alzheimerova choroba
28. Pickova choroba, korová nemoc s Lewyho tělísky
29. Huntingtonova chorea, demence u Parkinsonovy nemoci
30. Ischemicko-vaskulární demence
31. Sekundární (symptomatické) demence
32. Progresivní paralýza
33. Afektivní poruchy-výskyt, vymezení
34. Depresivní syndrom-přehled hlavních příznaků
35. Depresivní syndrom-typy
36. Manický syndrom-příznaky a typy
37. Bipolární afektivní porucha
38. Rekurentní (návratná) depresivní porucha
39. Terapie maniodepresivity, dopad choroby na zaměstnání pacienta, soudní význam
40. Příčiny vzniku maniodepresivity, její možné ovlivnění
41. Epilepsie-obecná charakteristika, okolnosti vzniku záchvatu, dělení 
42. Záchvaty typu grand mal
43. Záchvaty typu petit mal
44. Jacksonova epilepsie a psychomotorický záchvat
45. Význam EEG v epileptologii, léčba epilepsie
46. Povahové změny u epileptiků
47. Epileptické demence  
48. Epileptické psychózy
49. Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem-obecné příčiny vzniku a projevy
50. Fobické úzkostné stavy (agorafobie, sociální fobie, specifické fobie)
51. Panická porucha, generalizovaná úzkostná porucha
52. Obsedantně kompulzivní poruchy
53. Reakce na stress, maladaptace
54. Disociační poruchy ("hysterie")
55. Somatoformní poruchy (somatizace, hypochondrie, vegetativní dysfunkce)
56. Výskyt, průběh a terapie neuróz.


