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Pszichopatológia 
1. Az érzékelés és zavarai, illúziók, hallucinációk 

2. A hallucinációk felosztása és előfordulásuk a különböző kórképekben 

3. A figyelem zavarai, vigilitás, tenacitás, hyperprosexia, hypoprosexia, az orientáció zavarai 

4. Az emlékezés zavarai: a rövid távú és a tartós emlékezés zavarai, amnéziák, katathym mnesticus 

transzformáció, konfabuláció 

5. A gondolkodás alaki zavarai: az asszociáció fogalma, monoideismus, meglassultság, primer és 

szekunder inkoherencia  

6. A gondolkodás tartalmi zavarai I: túlértékelt eszmék, téveszmék 

7. A gondolkodás tartalmi zavarai II: fóbiák és kényszerek  

8. Az intellektus zavarai 

9. Az érzelmi és indulati élet zavarai, agresszió, pozitív tónusú kóros érzelmi állapotok, az érzelmi 

reakció intenzitásának csökkenésével járó tünetek 

10. A kóros érzelmi állapotok: a szorongás tünetei, megjelenési formái a klinikumban 

11. A hangulat és a közérzet zavarai, ambivalencia, emocionális inkontinencia 

12. A motivációk és zavaraik: az akarati élet,, hypobulia, abulia, hyperbulia. A pszichózis fogalma. 

13. A pszichomotorium zavarai: stupor, agitatatio, impulzivitás, kataton tünetek 

14. A komplex motivált cselekvés zavarai: táplálkozással kapcsolatos késztetés és a szexuális 

késztetés zavarai 

15. A tudat fogalma, a tudat vigilitási és integrációs zavarai, kuszaság, oneroid állapot, tenebrositas, 

delirium, derealizáció, deperszonalizáció 

 

Általános és részletes pszichiátria 
1. A pszichiátriai beteg vizsgálata; pszichés státusz  

2. A pszichiátriai betegségek epidemiológiája, a leggyakoribb pszichiátriai betegségek prevalenciája, 

nemi különbségek 

3. Kiegészítő vizsgálatok a pszichiátriai gyakorlatban: laboratóriumi, képalkotó és elektrofiziológiai 

vizsgálatok 

4. A pszichiátriai betegségek és magatartászavarok háttere: neurokémiai elméletek, az agyi 

struktúrák és a betegségek összefüggései, gén-környezet interakciók, a pszichiátriai betegségek 

társadalmi összefüggései 

5. A személyiség és a személyiségzavar fogalma, személyiségzavarok osztályozása, klinikai tünetei

    

6. A neurózis hagyományos fogalma és általános tünetei 

7. Szorongásos zavarok: generalizált szorongásos zavar, pánik-zavar és fóbiák tünetei és lefolyásuk 

8. Kényszerbetegség, poszttraumás stresszzavar, tünetek és lefolyás 

9. Szomatoform zavarok: szomatizációs zavar, konverziós zavar, hypochondria, a hisztériás tünetek 

és jellemzőik 

10. A disszociatív zavarok általános jellemzői, disszociatív amnézia, fuga, deperszonalizációs zavar 

11. Szenvedélybetegségek általános jellemzői, alkoholizmus 

12. A depresszió és a mánia tünettana 

13. Affektív kórképek: megjelenési formák és lefolyási típusok 

14. Önkárosító magatartásformák, öngyilkosság 

15. Az organikus pszichoszindrómák, delíriumok tünetei és etiológiája 

16. Mentális retardáció, oligophreniák, prevalencia, etiológia 
 


