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укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)
укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)
60h
90h
Укупно оптерећењепредмета (наставно + студентско):
150h семестрално
1. Стечен преглед у испољавања психопатолошких феномена у области различитих психичких
функција и личности у цјелини
2. Стечена темељна знања о различитим теоријским приступима психичким поремећајима и
Исходи учења
облицима у којима се они манифестују
3. Знање о основним психопатолошким феноменима,етиолошким чиниоцима и механизмима
настанка психопатолошких поремећаја
4. Познавање нозолошких категорија утврђених међународним класификацијама
Условљеност
Нема услова
Наставне методе предавања, вјежбе кроз примјере (посјета здравственој институцији), семинарски рад, консултације
1. Увод у психопатологију као науку. Дефиниција. Однос са другим наукама. Однос са психологијом.
Однос са психијатријом. Однос са физиологијом. Однос са социологијом. Психопатологија и
клиничка психологија.Психопатологија у одраслом добу.Психопатологија дјетињства и
младости.Психопатологија везана за процесе старења.
2. Критерији нормалног и патолошког.Одступање од просјека. Социјална адаптација као критериј.
Патолошко понашање. Патолошко доживљавање. Психолошки модел. Медицински модел.
Социјални модел.Антипсихијаријски покрет.
3. Приступ психичким поремећајима кроз историју. Схватање Старих Египћана, Хебреја,
Грка.Хипократово схватање. Значај Пинеловог покрета. Појава психоанализе.
4. Теорије психичких поремећаја. Биолошке теорије. Психолошке теорије: психоанализа,
бихевиоризам, хуманистички правци.Социјалне теорије. Интегративни приступ.
5. Поремећаји психичких функција: Поремећаји осјета и перцепције, поремећаји пажње.
Садржај
6.Поремећаји памћења: Амнезије, хипермнезије,аломнезије, псеудомнезијеитд.Поремећаји
предмета по
мишљења. Поремећаји по форми: успореност, убрзаност мисаоног тока, вербигерација,
седмицама
дисоцијација итд.Поремећаји по садржају: Сумануте идеје, присилне идеје. Поремећаји
интелигенције: примарна и секундарна оштећења интелигенције.
7. Поремећаји нагона и афеката. Хиперсексуалност и хипосексуалност. Поремећај у односу на
избор објекта и начину задовољења сексуалних нагона. Поремећаји агресивног нагона. Поремећаји
афекта. Хипертимија, хипотимија, афективна крутост, паратимија итд.
8. Поремећаји воље: Хипобулија, абулија, сугестибилност итд.Поремећаји свијести: квантитативни
и квалитативни.
9. Класификација психопатолошких синдрома.Критеријуми. Постојеће класификације:ДСМ-5, МКБ10.
10. Психозе.Појам ендогеног и реактивног. Схизофрениа. Дефиниција, епидемиологија,
етиопатогенеза.Теорије настанка поремећаја. Клинички облици: хебефренија, Сцх симплеx,
параноидна, кататона форма. Акутни и хронични облик. Схизоафективна форма. Диференцијална
дијагноза према другим поремећајима. Еволуција поремећаја и прогноза.
Фонд часова/ наставно оптерећење
(седмично)

Индивидуално оптерећење студента (у
сатима семестрално)

11. Поремећаји расположења. Епидемиологија, патогенеза. Биполарни поремећај расположења:
манија, депресија. Суицид. Трајни поремећаји расположења: циклотимија, дистимија. Маскирана
депресија. Инволутивна меланхолија. Диференцијална дијагноза. Еволуција поремећаја и прогноза.
12. Психозе суманутости, параноидна стања. Класификација психоза суманутости. Диференцијална
дијагноза. Еволуција и прогноза.
13. Неуротски поремећаји: Анксиозни поремећаји. Дефиниција. Динамика. Акутна и хронична
анксиозна реакција. Панични поремећај. Психдинамика и физиолошка основа. Фобични поремећај,
однос према анксиозном поремећају, врсте фобија, психодинамика. Опсесивно-компулсивни
поремећаји. Врсте поремећаја, психодинамика.
14. Конверзивни поремећаји и дисоцијативни поремећаји.Врсте конверзивних поремећаја,
психодинамика. Дисоцијативни поремећаји. Врсте дисоцијативних поремећаја.Психодинамика.
15. Поремећаји личности. Појам поремећаја личности. Класификација. Параноидни, схизоидни,
схизотипални поремећаји. Антисоцијални и хистрионични поремећаји. Нарцистички и гранични
поремећаји. Психодинамика. Диференцијална дијагноза према психозама и неурозама.
Обавезна литература
Аутор/ и
Назив публикације, издавач
Година
Странице (од-до)
Клиничка психијатрија, Медицински факултет,
Марић, Ј.
2004
Београд
Клиничка психологија, Научна књига, Београд
Бергер Ј., Биро М., Хрњица С.
(поглавља: Клиничка психологија и психијатрија;
1990
Антипсихијатрија)
Допунска литература
Аутор/ и
Назив публикације, издавач
Година
Странице (од-до)
Нормални развој личности и патолошка уплитања,
Ћеранић, С.
Завод за уџбенике Источно Сарајево
2005
(уводна поглавља).
Врста евалуације рада студента
Бодови
Проценат
Предиспитне обавезе
присуство предавањима/ вјежбама 5+5
10%
позитивно оцјењен сем. рад/ пројекат/ есеј 10
10%
студија случаја – групни рад /
Обавезе, облици
провјере знања и
тест/ колоквијум 20
20%
оцјењивање
рад у лабораторији/ лаб. вјежбе /
практични рад /
Завршни испит
завршни испит (усмени/ писмени) 60
60%
УКУПНО
100
100 %
Датум овјере

