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Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
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Методе
извођења
наставе

Oсновне академске студије
Општа психопатологија

Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

Спецификација предмета за књигу предмета

предавања, израда клиничких досијеа (анамнеза, ментални статус), интерактивна настава,
дискусија историје болести, приказ пацијента.
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Психологија

Испуњење предиспитних обавеза

Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Студент оспособљен да : селектује она знања која ће им бити неопходна за праћење клиничко-
психолошких предмета (на каснијим годинама студија), као и у будућем професионалном раду;
препозна најважнијих клиничко-психијатријске ентитете; усвоји садржаје актуелних
класификационих система; са сигурношћу утврди психички статус ;уме да дијагностикује
ментални поремећај.

Практична настава прати теоријске наставне јединице, а обавља се у одговарајућим клиничким
установама. Основу практичне наставе чини узимање анамнестичких података и процена
психичког статуса пацијената, као и анализа њихових историја болести са дијагностичко-
терапијског и прогностичко-рехабилитационог аспекта.

Увођење студента у подручје психијатријске нозологије. Упознавање са свим значајним
менталним поремећајима које теоријски сагледава специјална психопатологија, а практично
третира клиничка психијатрија. Практично демонстрирање приказа случајева менталних
поремећаја. Оспособљавање за приступ психички оболелој особи и техници психијатријског
интервјуа.

Садржај предмета
Увод у област психопатолошке нозологије. Поремећаји личности. Депресија: симптоми,
епидемиологија, карактеристике различитих врста депресије, психолошке теорије и третман
депресивних поремећаја. Анксиозност и њена испољавања: физиолошка објашњења страха,
најчешћи типови анксиозних поремећаја, психолошке теорије анксиозности; терапија анксиозних
поремећаја. Реактивни психички поремећаји.Увод у разумевање психотичних поремећаја:
еволуција дијагностичких критеријума, психотични знаци и симптоми. Етиопатогенеза и видови
испољавања схизофреније.Ток, прогноза и терапија схизофрених поремећаја. Дијагностика и
лечење афективних психоза. Поремећаји са суманутошћу. Пер-варзивни развојни поремећаји са
посебним освртом на аутизам .Поремећаји исхране: психолошки модели, клиника анорексије и
булимије нервозе .Алкохолозам – узроци: биопси-хосоцијални приступи, лечење алкохолизма и
превенција. Адиктивно понашање – свеобухватни модел, етиопатогенеза адикција, типови
наркомана и подела психоактивних средстава, клинички приступ зависницима од психоактивних
средстава. Акутни мождани синдроми и деменције.



поена Завршни испит поена

7.5 писмени испит 30
7.5 усмени испит 20
20
15

активност у току
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Предиспитне обавезе


