
Otázky k špecializačnej skúške z psychiatrie 

 

Pozn.   

Ťahajú sa dve otázky: jedna zo skupiny A, druhá zo skupiny B 

Otázky zo skupiny C sú doplňujúce, môžu byť kladené v priebehu skúšky  

 

 

ČASŤ  A  - Všeobecná psychiatria 

 

1. História psychiatrie vo svete a na Slovensku  

2. Organizácia psychiatrickej starostlivosti na Slovensku  

3. Klasifikácia duševných porúch (historický náčrt problematiky, klasifikačné systémy 

MKCH-10, DSM-5) 

4. Neurobiologické teoretické základy psychiatrie: neuroanatómia a neurofyziológia, 

funkčné systémy ľudského mozgu, neurochémia, mechanizmy a spôsoby signalizácie 

v neurónoch a v nervovom systéme 

5. Problematika etiopatogenézy duševných porúch. Biopsychosociálny model: genetické 

faktory, psychologické faktory a vplyvy prostredia  

6. Význam genetiky v psychiatrii  

7. Psychoneuroendokrinológia 

8. Vedomie, orientácia, pozornosť a ich poruchy  

9. Myslenie,  poruchy dynamiky a štruktúry, poruchy obsahu (bludy)  

10. Vôľa, konanie a ich poruchy  

11. Emócie a ich poruchy  

12. Vnímanie a jeho poruchy  

13. Pudy a inštinkty a ich poruchy  

14. Intelekt a pamäť a ich poruchy  

15. Osobnosť a jej poruchy  

16. Psychopatologický symptóm, psychopatologický syndróm, nozologická diagnóza – 

ich vzťahy a miesto v psychiatrickej diagnostike 

17. Pomocné vyšetrovacie metódy v psychiatrii ( zobrazovacie metódy mozgu a EEG 

v psychiatrii, laboratórne vyšetrenia v psychiatrii, psychometrické vyšetrenie –škály) 

18. Základy neuropsychológie 

19. Výskumné metódy v psychiatrii: otázky správnej klinickej praxe, epidemiologický 

výskum, experimentálny výskum, animálne metódy výskumu duševných porúch, 

farmakologické štúdie 

20. Konziliárna a urgentná psychiatria.  Liečebné postupy u nepokojného a agresívneho 

pacienta 

21. Sociológia duševných porúch. Sociálna psychiatria.  Transkulturálna psychiatria. 

22. Vybrané právne a súdne psychiatrické  otázky (práva duševne chorých, právne aspekty 

psychiatrickej hospitalizácie, súdne psychiatrické posudzovanie páchateľov trestnej 

činnosti, ochranná liečba ) 

23. Všeobecná  psychofarmakológia (farmakodynamika a farmakokinetika psychofarmák) 

24. Antipsychotiká (zákl. charakteristika, mechanizmus účinku, rozdelenie, indikácie, 

kontraindikácie, vedľajšie účinky,  farmakologické interakcie, stratégia liečby)  

25. Antidepresíva (zákl. charakteristika, mechanizmus účinku, rozdelenie, indikácie, 

kontraindikácie, vedľajšie účinky,  farmakologické interakcie, stratégia liečby, 

kombinácie  antidepresív, kombinácie s inými liekmi) 



26. Anxiolytiká (zákl. charakteristika, mechanizmus účinku, rozdelenie, indikácie, 

kontraindikácie, vedľajšie účinky,  farmakologické interakcie, stratégia liečby,  riziká 

vzniku závislostí) 

27. Tymoprofylaktiká (zákl. charakteristika, prehľad tymoprofylaktík, indikácie, 

kontraindikácie, vedľajšie účinky, stratégia liečby, kombinácie s inými liekmi, 

farmakologické interakcie)   

28. Hypnotiká a iné farmaká pri liečbe nespavosti   

29. Neuroprotektíva a kognitíva (zákl. charakteristika, mechanizmus účinku, prehľad 

jednotlivých farmák, indikácie, kontraindikácie, vedľajšie účinky, stratégia liečby, 

kombinácie s inými liekmi, farmakologické interakcie)   

30. Liečebné postupy v tehotenstve a pri laktácii 

31. Pohybové, mentálne a senzorické extrapyramídové poruchy pri liečbe 

psychofarmakami 

32. Maligný neuroleptický syndróm a sérotonínový syndróm.  

33. Nefarmakologická biologická liečba (elektrokonvulzívna liečba, fototerapia, spánková 

deprivácia, iné liečebné modality) 

34. Prehľad a charakteristika hlavných škôl a smerov v psychoterapii  

35. Prehľad a charakteristika hlavných metód  v psychoterapii 

36. Hlbinná a psychoanalytická psychoterapia  

37. Kognitívne behaviorálna psychoterapia 

38. Psychoedukácia, racionálna a komunikačná psychoterapia 

39. Sugestívna a hypnotická psychoterapia 

40. Interpersonálna psychoterapia. Podporná psychoterapia 

41. Krízová intervencia – definícia, spúšťače kríz, priebeh a psychoterapeutické zásady 

42. Rodinná a systemická terapia, skupinová psychoterapia a terapeutická komunita 

43. Rehabilitácia a resocializácia v psychiatrii.    

44. Prevencia v psychiatrii 

 

 

ČASŤ B –  špeciálna psychiatria 

 

Najvýznamnejšie duševné poruchy (epidemiológia, etiopatogenéza, klinické príznaky, 

diagnóza a diferenciálna diagnóza, priebeh a prognóza, pomocné vyšetrenia a všeobecné 

zásady liečby) 

 

 

1. Demencia pri Alzheimerovej chorobe  

2. Vaskulárna demencia  

3. Demencia pri chorobách klasifikovaných inde 

4. Delírium iné než vyvolané alkoholom alebo inými drogami 

5. Organické duševné poruchy (okrem demencie a delíria; organický amnestický 

syndróm, iné duševné poruchy vznikajúce následkom ochorenia mozgu a organické 

poruchy osobnosti podľa MKCH-10) 

6. Duševné poruchy vyvolané psychoaktívnymi látkami  

7. Duševné poruchy vyvolané užívaním opioidných látok 

8. Duševné poruchy vyvolané užívaním kanabinoidov 

9. Duševné poruchy vyvolané užívaním sedatív alebo hypnotík 

10. Duševné poruchy vyvolané užívaním kokaínu a iných stimulancií, najmä 

metamfetamínu 

11. Duševné poruchy vyvolané užívaním halucinogénov a organických rozpúšťadiel 



12. Duševné poruchy vyvolané užívaním alkoholu  

13. Alkoholové psychózy 

14. Akútna a dlhodobá (odvykacia ) liečba závislostí 

15. Schizofrénia (epidemiológia a etiopatogenéza) 

16. Schizofrénia (diagnóza a diferenciálna diagnóza, priebeh a prognóza) 

17. Schizofrénia (komplexná liečba, liečebné postupy pri farmakorezistentnej schizofrénii 

18. Schizotypová porucha  

19. Pretrvávajúce bludové poruchy. Indukovaná bludová porucha    

20. Akútne a prechodné psychotické poruchy 

21. Schizoafektívna porucha 

22. Bipolárna afektívna porucha 

23. Periodická (rekurentná) depresívna porucha 

24. Trvalé poruchy nálady 

25. Fóbické úzkostné poruchy 

26. Panická porucha 

27. Generalizovaná úzkostná porucha 

28. Obsedantno-kompulzívna porucha 

29. Reakcia na závažný stres, poruchy prispôsobenia a posttraumatická stresová porucha 

30. Dissociatívne (konverzné)  a somatoformné poruchy 

31. Iné neurotické poruchy: neurasténia, depersonalizačný a derealizačný syndróm 

32. Poruchy príjmu potravy, mentálna anorexia, mentálna bulímia a psychogénne 

prejedanie sa 

33. Poruchy spánku  

34. Sexuálne dysfunkcie nevyvolané organickou poruchou alebo chorobou 

35. Duševné poruchy spojené so šestonedelím 

36. Psychosomatické a behaviorálne poruchy  

37. Špecifické poruchy osobnosti 

38. Návykové a impulzívne poruchy (patologické hráčstvo, pyrománia a kleptománia, 

trichotillománia) 

39. Poruchy pohlavnej identity a poruchy sexuálnej preferencie 

40. Mentálna retardácia 

41. Detská a dorastová psychiatria (prehľad problematiky) 

42. Gerontopsychiatria (prehľad problematiky) 
 
 
ČASŤ C – LIEČBA DUŠEVNÝCH PORÚCH 
 

1. Liečba antipsychotikami I. generácie a sulpiridom a amisulpiridom 
2. Liečba SDA a aripiprazolom 
3. Liečba MARTA  
4. Liečba IMAO 
5. Liečba tricyklickými antidepresívami 
6. Liečba SSRI 
7. Liečba duálnymi antidepresívami, tianeptínom a agomelatínom 
8. Liečba nebenzodiazepínovými anxiolytikami a hypnotikami 
9. Liečba benzodiazepínovými anxiolytikami a hypnotikami 
10. Liečba tymoprofylaktikami 
11. Liečba neuroprotektívami (okrem inhibítorov ACHE a memantínu) 
12. Liečba inhibítormi ACHE a memantínom 
13. Liečba metadonom a buprenorfínom 
14. Liečba anticravingovými preparátmi 
15. Liečba metylfenidátom a atomoxetínom 



16. Liečebné postupy pri miernej kognitívnej poruche a demencii 
17. Liečebné postupy pri alkoholovom odvykacom stave 
18. Liečebné postupy pri odvykacích stavov (nealkoholových) 
19. Liečebné postupy pri schizofrénii, vrátane prevencie relapsov 
20. Liečebné postupy pri farmakorezistentnej schizofrénii 
21. Liečebné postupy u nepokojného a agresívneho pacienta 
22. Liečebné postupy pri manickej epizóde 
23. Liečebné postupy pri depresívnej epizóde 
24. Liečebné postupy pri bipolárnej afektívnej poruche (tymoprofylaxia, prevencia relapsu, rehabilitácia 

a ďalšie psychosociálne postupy) 
25. Liečebné postupy pri farmakorezistentnej depresii 
26. Liečebné postupy pri obsedantno-kompulzívnej poruche 
27. Liečebné postupy pri generalizovanej úzkostnej poruche 
28. Liečebné postupy pri panickej poruche 
29. Liečebné postupy pri fóbických poruchách 
30. Liečebné postupy pri posttraumatickej stresovej poruche 
31. Liečebné postupy pri premenstruačnej dysforickej poruche 
32. Liečebné postupy pri poruchách spánku 
33. Liečebné postupy pri poruchách príjmu potravy 
34. Liečebné postupy pri poruchách osobnosti 
35. Liečebné postupy pri sexuálnych dysfunkciách a pri poruchách sexuálnej preferencie 
36. Liečebné postupy u nepokojných a agresívnych pacientov s mentálnou retardáciou 
37. Liečebné postupy pri detskom autizme 
38. Liečebné postupy pri schizofrénii a depresii v detskom veku 
39. Liečebné postupy pri hyperkinetických poruchách 
40. Liečebné postupy pri súčasnej Parkinsonovej chorobe 
41. Liečebné postupy pri nadváhe 
42. Liečebné postupy v tehotenstve a pri laktácii 
43. Voľba psychofarmaka vo vyššom veku 
44. Psychofarmaká v nepsychiatrických indikáciách 
45. Vhodné a nevhodné kombinácie psychofarmák 
46. Malígny neuroleptický syndróm a sérotonínový syndróm 
47. Elektrokonvulzívna liečba 
48. Repetitívna transkraniálna magnetická stimulácia a vagová stimulácia 
49. Liečba jasným svetlom, spánková deprivácia a psychochirurgia 
50. Chronobiológia a chronobiologická liečba duševných porúch 
51. Hlbinná a psychoanalytická psychoterapia  
52. Dynamická a interpersonálna psychoterapia 
53. Rogersovská psychoterapia 
54. Kognitívna a behaviorálna terapia (vrátane nácvikovej terapie) 
55. Gestalt terapia a logoterapia 
56. Eklektické a integratívne poňatie psychoterapie 
57. Psychoedukácia, racionálna a komunikačná psychoterapia 
58. Sugestívna a hypnotická psychoterapia 
59. Relaxačná a imaginatívna psychoterapia 
60. Interpersonálna psychoterapia 
61. Podporná psychoterapia 
62. Skupinová psychoterapia a terapeutická komunita 
63. Rodinná a systematická terapia 
64. Krízová intervencia – definícia, spúšťače kríz, priebeh a psychoterapeutické zásady 
65. Prvá pomoc v psychiatrii 
66. Rehabilitácia (vrátane kúpeľnej liečby) a resocializácia duševne chorých  

 
 
 


