
 

Конспект по психиатрия  - V курс 

/медицина/ 

 

1.Предмет и задачи на психиатрията. Психично здраве и психична болест – дефиниция,                     

граници. 

2.Клинично изследване на психично болен.                                                                     

3.Разстройства във възприятията и сензорния синтез.                   

4 .Разстройства в мисленето по скорост и структура. 

5. Разстройства в мисленето по съдържание.                 

6.Интелект. Разстройства в интелекта.  

7.Памет. Разстройства на паметта. Корсаков синдром.                                                            

8.Емоции. Разстройства на емоциите. 

 9.Воля и влечения – разстройства.  

10.Съзнание - разстройства.  Внимание - разстройства. 

11.Екзогенни психични разстройства – дефиниция, видове, основни синдроми. 12.Психични 

разстройства при ЧМТ, някои инфекциозни и неинфекциозни соматични заболявания. 

13.Зависимост и вредна употреба на психоактивни вещества. Психични разстройства вследствие 

употреба на опиоиди.  

14.Зависимост и вредна употреба на психоактивни вещества. Психични разстройства вследствие 

употреба на канабиоиди, психостимуланти и кокаин. 

15.Психични разстройства вследствие употребата на седативни и сънотворни средства.  

16.Зависимост и вредна употреба на алкохол. Алкохолни психози. 

17.Шизофрения – етиопатогенеза, клинични форми, лечение. Принципи на водене на случай. 

18.Шизофрения –  хебефренна шизофрения и проста шизофрения. Принципи на водене на 

случай. 

19.Шизофрения –  параноидна и кататонна шизофрения. Принципи на водене на случай. 

20.Биполярно афективно разстройство.  Етиопатогенеза. Клинични форми, лечение и 

профилактика. Принципи на водене на случай. 

21.Рекурентно депресивно разстройство. Етиопатогенеза. Клинични форми, лечение и 

профилактика. Принципи на водене на случай. 

22.Епилепсия. Видове.  Принципи на лечение.  

 



 

23.Психични разстройства в напреднала и старческа възраст. Деменция при болест на 

Ацхаймер.  

24.Психични разстройства при съдови заболявания на мозъка. 

25.Детска психиатрия – генерализирани разстройства на развитието.  

26.Фобийни тревожни разстройства – агорафобия, специфични фобии. 

27.Паническо и Генерализирано тревожни разстройства.  

28.Обсесивно – компулсивно разстройство. 

29.Реакции на тежък стрес и разстройства в адаптацията.  

30.Дисоциативни /конверзионни/ разстройства.   

31.Разстройства на храненето – анорексия и булемия. 

32.Личностови разстройства. Специфични личностови разстройства. 

33.Психосоматична зависимост – патогенетични механизми. Психосоматични  

и соматопсихични взаимоотношения. Соматоформни разстройства. 

34.Сексуални разстройства. 

35.Разстройства на съня. Циркадни ритми. 

36.Принципи на психиатричната терапия. Антипсихотици. 

37.Принципи на психиатричната терапия. Антидепресанти. 

38.Принципи на психиатричната терапия. Транквилизатори.  

39.Принципи на психиатричната терапия. Тимостабилизатори и други  методи. 

40.Основни въпроси на съдебната  психиатрия. Критерии за вменяемост  

/ невменяемост, дееспособност / недееспособност. Принудително и  

задължително лечение. Етични въпроси. 

41.Спешна психиатрия. Агресивни и автоагресивни действия. 

42.Психотерапия – видове.  

43.Специализирани изследвания в психиатрията – невроизобразителни и психологични.   
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