NEUROPSZICHOLÓGIAI SZAKPSZICHOLÓGIA
(egységes) (2 éves képzés)

Patopszichológia, pszichofarmakológia és pszichoterápia
1. A tudat fogalma, a tudat vigilitási és integrációs zavarai, kuszaság, oneroid állapot,
tenebrositas, delirium, derealizáció, deperszonalizáció.
Az érzékelés és zavarai, illúziók, hallucinációk.
A hallucinációk felosztása és előfordulásuk a különböző kórképekben.
2. A figyelem zavarai, vigilitás, tenacitás, hyperprosexia, hypoprosexia, az orientáció
zavarai.
Az emlékezés zavarai: a rövid távú és a tartós emlékezés zavarai, amnéziák, katathym
mnesticus transzformáció, konfabuláció.

3. A gondolkodás alaki zavarai: az asszociáció fogalma, monoideismus, meglassultság,
primer és szekunder inkoherencia.
A gondolkodás tartalmi zavarai I: túlértékelt eszmék, téveszmék.
A gondolkodás tartalmi zavarai II: fóbiák és kényszerek.
Az intellektus zavarai.
4. Az érzelmi és indulati élet zavarai, agresszió, pozitív tónusú kóros érzelmi állapotok, az
érzelmi reakció intenzitásának csökkenésével járó tünetek.
A kóros érzelmi állapotok: a szorongás tünetei, megjelenési formái a klinikumban.
5. A hangulat és a közérzet zavarai, ambivalencia, emocionális inkontinencia.
A motivációk és zavaraik: az akarati élet, hypobulia, abulia, hyperbulia.
A pszichózis fogalma.
A pszichomotorium zavarai: stupor, agitatatio, impulzivitás, kataton tünetek.
A komplex motivált cselekvés zavarai: táplálkozással kapcsolatos késztetés és a
szexuális késztetés zavarai.
6. Pszichofarmakológia: antidepresszívumok, antipszichotikumok, anxiolitikumok és
fázisprofilaktimkumok, stimulánsok és egyéb pszichofarmakonok.
7. Pszichodiagnosztika: mérőskálák, strukturált interjúk, projektív tesztek.
8. A pszichoterápiás kezelés szakaszai.
9. Közös hatótényezők a pszichoterápiában és a főbb terápiás módszerek.
10. Pszichoterápiás beavatkozások az egyes mentális zavarokban

Részletes pszichiátria
1. Hangulatzavarok: major depresszió, bipoláris affektív zavar, dysthymia, cyclothymia.
2. Addiktológiai betegségek, alkohol- és drog-dependencia.
3. Demenciák típusai, etiológiája, tünettana.
4. Felnőttkori figyelemhiányos-hiperaktivitási zavar (ADHD)
5. Pszichotikus betegségek: szkizofrénia, szkizoaffektív zavar.
6. Személyiségzavarok és pszichoterápiája.
7. Szorongásoso zavarok: pánikzavar, GAD, OCD, PTSD, szomatizációs és szomatoform
zavarok.
8. Evészavarok és impulzus-diszkontroll zavarok.
9. Közösségi pszichiátriai ellátás.
10. Elektrofiziológiai és agyi képalkotó kutatások a pszichiátriában.

Neuropszichológia szeminárium tételek
1. Tipikus és tipikustól eltérő idegrendszeri fejlődés a neuropszichológia egyes területein.
2. A neuropszichológiai tünetek mérésének komplex megközelítése.
3. Premorbid személyiség, személyiségváltozás szerzett agysérülést követően.
4. Időskori fejlődés normatív, kóros és integratív folyamatai.
5. Idegtudományi módszerek helye a neuropszichológiai diagnosztikában - differenciál
diagnosztikai kihívások az organikus-pszichogén problémakör tisztázásában.
6. A traumatizáltság jellegzetességeinek felismerése és
neuropszichológiai diagnosztikai és terápiás folyamatban.

figyelembevétele

a

7. Érzelmi szabályozás és szociális kognició neuropszichológiai vonatkozásai.
8. Az emlékezet konfabulatív és disszociatív működése.
9. Családba születve – a rendszer és az individuum egymásra hatása a neuropszichológiai
diagnosztika és terápia során.
10. Társadalmi és globális folyamatok hatása az agy fejlődésére és változására.

