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Циљ предмета
а) Упознавање студената:
- актуелним стањем на пољу класификовања менталних поремећаја
- клиничком сликом, дијагнозом и диференцијалном дијагнозом, током, исходом и
епидемиологијом афективних, ипсихотичних, импулсивних, сексуалних, неуролошких и
поремећаја личности.
б) Оспособљавање студената:
- да препознају групе симптома/синдроме као дијагностичке ентитете
- да особу са менталним поремећајем посматрају као јединку са својим биографским ,
психолошким и социјалним особеностима
- да на адекватан начин приступа ментално поремећеној особи, развије основне вештине
комуницирања са њима и развије способност опажања знакова менталног поремећаја у
понашању ових особа
Исход предмета
Од студента се очекује да на крају курса буде способан да:
- да препознаје (дијагностикује) одређене менталне поремећаје (афективне, ипсихотичне,
импулсивне, сексуалне, неуролошке и поремећаје личности) у односу на њихову синдромолошку
манифестацију,
- да уме да разликује сличне категорије на основу њихових дистинктивних обележја,
- поседује информације о току, исходу и епидемиолошким карактеристикама поремећаја.
- да уочава нозолошку потку одређеног менталног поремећаја код одређеног пацијента
- да дискутује о потенцијални узроцима поремећаја конкретне особе са проблемима
Садржај предмета
Теоријска настава
I Новине у савременим класификацијама менталних поремећаја; II Шизофренија, клиничка
слика, диференцијална дијагноза; III Шизофренија, епидемиологија и етиологија; IV Афективни
поремећаји, манија; V Афективни поремећаји депресија VI Неуролошки поремећаји VII
Импулсивни поремећаји VIII Сексуални поремећаји IX Поремећаји спавања X Поремећаји
личности XI Гранични поремећај личности XII Антисоцијални поремећај личности и понашање.
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истраживачки рад)
Прикази и дискусија психопатолошких случајева који се лече у психијатријској установи.
Вежбање препознавања критеријума абнормалног понашања и психопатолошких синдрома на
основу приказа случајева. Дискусије о етиологији, потенцијалном току и исходу приказаних
случајева.
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