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A. Diagnostika, Psychopatologie, Terapie 

1. Klinické vyšetření – zdroje informací, význam anamnézy, vedení diagnostického rozhovoru, 

hodnocení klinické významnosti, agravace, simulace, disimulace. 

2. Klinické vyšetření – vyšetření myšlení a jeho poruchy 

3. Klinické vyšetření – vyšetření vnímání a jeho poruchy 

4. Klinické vyšetření – vyšetření emotivity, nálady a jejich poruchy 

5. Klinické vyšetření – vyšetření vědomí, orientace a jejich poruchy 

6. Klinické vyšetření – vyšetření paměti a pozornosti a jejich poruchy 

7. Klinické vyšetření – vyšetření pudů, impulzů a jejich poruchy 

8. Klinické vyšetření – vyšetření intelektu, kognitivních funkcí a jejich poruchy 

9. Klinické vyšetření – vyšetření osobnosti a její poruchy 

10. Klinické vyšetření – vyšetření volního jednání a jeho poruchy, katatonní syndrom 

11. Klinické vyšetření – vyšetření závislosti a poruch vyvolaných psychoaktivními látkami 

12. Klinické vyšetření – specifika vyšetření dětského pacientaa komunikace s ním a rodinou 

(včetně vyšetření při podezření na týrání či sexuální zneužívání) 

13. Klinické vyšetření – diagnostický plán (zjišťování etiologie psychických poruch, diagnostické 

vyšetřovací metody) 

14. Indikace psychologického vyšetření, metody a interpretace 

15. Způsobilost k řízení motorových vozidel, držení zbrojního průkazu a duševní nemoc – 

posuzování a postup. 

16. Indikace k hospitalizaci, negativní reverz, hospitalizace a léčba bez souhlasu nemocného. 

Formy péče a plán přechodu mezi nimi, návaznost péče. 

17. Omezovací prostředky v psychiatrii. Deeskalační techniky. 

18. Léčba antipsychotiky – klinické účinky, nežádoucí účinky, kontraindikace 

19. Léčba antidepresivy – klinické účinky, nežádoucí účinky, kontraindikace 

20. Léčba anxiolytiky a hypnotiky – klinické účinky, nežádoucí účinky, kontraindikace 

21. Léčba thymoprofylaktiky – klinické účinky, nežádoucí účinky, kontraindikace 

22. Léčba kognitivy – klinické účinky, nežádoucí účinky, kontraindikace 

23. Léčba stimulancii a léky používanými proléčbu závislostí – klinické účinky, nežádoucí 

účinky, kontraindikace 

24. Elektrokonvulzivní terapie – indikace, kontraindikace, metodika 

25. Indikace a limitace léčby psychoterapií, nežádoucí události v psychoterapii, účinné faktory v 

psychoterapii (terapeutický vztah a jeho podpora, přenos a protipřenos, empatické 

naslouchání, povzbuzování a posilování pacienta).  

26. Vedení psychoterapeutického rozhovoru, komunikační dovednosti. Motivační rozhovor.             

27. Psychoedukace. Posilování adherence při farmakoterapii. Sdělování špatných zpráv. 

28. Podpůrná psychoterapie, krizová intervence 

29. Psychiatrická rehabilitace, lázeňská léčba 

30. Zdravotnická dokumentace, sdělování informací. 

 

B. Diagnostická kritéria a klinický obraz 

1. Demence 

2. Delirium somatogenní etiologie 

3. Organické duševní poruchy (kromě demencí a deliria) 

4. Duševní poruchy vyvolané požíváním alkoholu, hypnotik a sedativ 

5. Duševní poruchy vyvolané požíváním opioidních látek 

6. Duševní poruchy vyvolané požíváním kanabinoidů, halucinogenů a organických rozpouštědel 
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7. Duševní poruchy vyvolané užíváním kokainu a jiných stimulancií, zejména metamfetaminu 

8. Schizofrenie  

9. Psychotické poruchy z kategorie F2 MKN-10 (mimo schizofrenie)  

10. Bipolární afektivní porucha 

11. Periodická (rekurentní) depresivní porucha 

12. Trvalé poruchy nálady 

13. Úzkostné poruchy (Fobické úzkostné poruchy, Panická porucha, Generalizovaná úzkostná 

porucha) 

14. Obsedantně kompulzivní porucha 

15. Reakce na závažný stres, Poruchy přizpůsobení a Posttraumatická stresová porucha 

16. Dissociativní (konverzní) poruchy a Somatoformní poruchy 

17. Poruchy příjmu potravy 

18. Neorganické poruchy spánku 

19. Duševní poruchy spojené se šestinedělím 

20. Specifické poruchy osobnosti  

21. Patologické hráčství a Impulzivní poruchy 

22. Mentální retardace 

23. Poruchy autistického spektra 

24. Porucha aktivity a pozornosti a Hyperkinetická porucha chování 

25. Poruchy chování v dětství a adolescenci 

26. Depresivní porucha chování u dětí 

27. Emoční poruchy se začátkem specifickým pro dětství 

28. Elektivní mutismus a Poruchy příchylnosti v dětství 

29. Psychosomatické a behaviorální poruchy v dětství 

30. Psychopatologie spojená s tělesnými chorobami 

 

C. Klinický management – diferenciální diagnóza a terapeutický plán 

1. Delirium 

2. Neklid, agresivita 

3. Depresivní syndrom 

4. Anxiózní syndrom 

5. Panický záchvat 

6. Somatizace duševních obtíží 

7. Alkoholová ebrieta 

8. Akutní intoxikace stimulancií 

9. Akutní intoxikace sedativy 

10. Akutní intoxikace halucinogeny 

11. Odvykací syndrom při závislosti na alkoholu 

12. Odvykací syndrom při závislosti na opiátech 

13. Konverzní křeče 

14. Konverzní poruchy hybnosti 

15. Stupor 

16. Intoxikace lithiem 

17. Extrapyramidový syndrom (polékový, neuroleptický maligní syndrom) 

18. Psychotický pacient 
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19. Manický pacient 

20. Insomnie 

21. Suicidální pacient 

22. Sebepoškozování 

23. Akutní reakce na stres 

24. Kognitivní porucha 

25. Behaviorální poruchy u demence 

26. Neklidné, agresivní dítě a adolescent 

27. Dítě se sebepoškozováním, sebevražedným myšlením a jednáním 

28. Dítě závislé na psychoaktivní látce 

29. Serotoninový syndrom, anticholinergní syndrom 

30. Nespolupracující pacient, asertivní kontakt s pacientem 

 


