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Tematica concursului pentru ocuparea postului: Profesor poz 2  Disciplina Disciplina
Psihiatrie  Spitalul Clinic de Psihiatrie  “Al Obregia”

1. Normalitate, anormalitate, sănătate şi boală psihică.

2. Bazele biologice ale Psihiatriei – vulnerabilitatea:

- vulnerabilitate genetică

- vulnerabilitate biologică – teoria neurodezvoltării, neuroanatomie funcţională

- vulnerabilitate biochimică – neuromediatorii

3. Vulnerabilitatea psiho-socială în Psihiatrie – factorii familiali şi sociali, adaptare şi
nonadaptare socială. Stresul şi factorii traumatizanţi.

4. Doctrine psihopatologice – psihanaliza, cognitivismul, behaviorismul, psihosomatica.

5. Endogeneză, psihogeneză, somatogeneză, psihosomatică.

6. Concepţia clinico-nosografică în psihiatria contemporană – clasificarea tulburărilor psihice
(CIM X – OMS, DSM IV/V – APA).

7. Elemente de epidemiologie psihiatrică: generalităţi şi, importanţă, ramuri, factori de risc în
suferinţele psihiatrice majore, date epidemiologice privind tulburarea depresivă şi bipolară,
schizofrenie, demenţe.

8. Semiologie psihiatrică: procesele cognitive (atenţie, percepţie, memorie, gândire).

9. Procesele afectivo-conative (afectivitate, motivaţie, voinţă şi psihosomotricitate).

10. Sindroamele psihopatologice: tulburările de conştiinţă, sindroame nevrotice (anxios, fobic,
obsesiv-compulsiv, disociativ-conversiv); sindroame delirant-halucinatorii: sindromul de
automatism mintal; sindroamele afective; sindromologia schizofreniei, sindromul Korsakov,
sindromul Ganser.

11. Sindroamele deficitare: deteriorativ-demenţial, de nedezvoltare a personalităţii.

12. Demenţa în Boala Alzheimer şi alte demenţe neurodegenerative: demenţa din boala
Parkinson, demenţa frontotemporală, demenţa cu corpusculi Lewis, demenţa vasculară.

13. Tulburări psihice în ateroscleroza cerebrală.

14. Tulburări psihice în tumorile cerebrale.

15. Tulburări psihice în bolile endocrine: disfuncţii tiroidiene, suprarenale, hipotalamo-
hipofizare.

16. Tulburări psihopatologice corelate ciclului menstrual, sarcinii, menopauzei.

17. Tulburări psihice în epilepsie: critice, intercritice, tulburări permanente de personalitate.
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18. Alcoolismul cronic: tulburări psihice şi somatice, elemente psihopatologice, psihozele
alcoolice; aspecte clinico-terapeutice şi sociale.

19. Toxicomaniile (opiacee, cocainică, amfetaminică): tulburări psihice şi somatice,
dependenţă şi sevraj; aspecte clinico-terapeutice şi sociale.

20. Tulburările de personalitate: elemente etiopatogenice, aspecte psihopatologice, clinico-
evolutive şi terapeutice.

21. Schizofrenia: aspecte etiopatogenice, psihopatologice, clinico-evolutive şi terapeutice.

22. Tulburările delirante acute şi persistente: aspecte etiopatogenice, psihopatologice, clinico-
evolutive şi terapeutice.

23. Episodul maniacal, tulburarea bipolară: aspecte etiopatogenice, psihopatologice, clinico-
evolutive şi terapeutice.

24. Episodul depresiv, tulburarea depresivă recurentă, ciclotimia, distimia: aspecte
etiopatogenice, psihopatologice, clinico-evolutive şi terapeutice.

25. Tulburările anxioase şi fobice, tulburarea obsesiv-compulsivă, reacţia acută de stress,
tulburarea de stress post-traumatic: aspecte psihopatologice, clinico-evolutive şi terapeutice.

26. Tulburările nevrotice şi somatoforme: tulburarea disociativă, tulburarea de somatizare:
aspecte psihopatologice, clinico-evolutive şi terapeutice.

27. Tulburările de alimentaţie, tulburările de somn, şi disfuncţiile sexuale neorganice.

28. Tulburările de personalitate şi comportament:aspecte psihopatologice, clinico-evolutive şi
terapeutice.

29. Retardul mental: generalităţi, clasificare, aspecte etiopatogenice şi clinice.

30. Tulburări specifice de dezvoltare în perioada copilăriei (autismul şi spectrul autist),
tulburări afective şi psihotice cu debut în copilărie şi adolescenţă.

31. Comportamentul suicidar: factori de risc şi predicţie, aspecte psihopatologice şi clinico-
evolutive.

32. Terapii farmacologice: generalităţi, elemente de psihofarmacologie clinică, alianţa
terapeutică.

33. Antipsihotice: generalităţi, clasificare, indicaţii, efecte adverse, contraindicaţii.

34. Antidepresive, timostabilizatoare şi anxiolitice: generalităţi, clasificare, indicaţii, efecte
adverse, contraindicaţii.

35. Medicamente antidemenţiale şi pentru tulburările de somn: generalităţi, clasificare,
indicaţii, efecte adverse, contraindicaţii.



UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE
“CAROL DAVILA” din BUCUREȘTI

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București
Strada Dionisie Lupu nr. 37 București, Sector 2, 020021 România, Cod fiscal: 4192910

Cont: RO57TREZ70220F330500XXXX, Banca: TREZORERIE sect. 2
+40.21 318.0719; +40.21 318.0721; +40.21 318.0722

www.umfcd.ro

36. Psihoterapiile: de inspiraţie psihanalitică, cognitiv-comportamentale, experienţiale,
individuale şi de grup.

37. Terapia electroconvulsivantă: indicaţii, efecte adverse, contraindicaţii.

38. Urgenţele psihiatrice şi intervenţia în criză: elemente psihopatologice, clinice şi
terapeutice.

39. Principii de expertiză medico-legală, aspecte de psihiatrie forensică.

40. Instituţii psihiatrice, psihiatria comunitară, psihiatria de legătură.
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