Tantárgy neve: Gyermek és serdülő pszichiátria

Kreditszáma: 3

A tanóra típusa1: ea. / szem. / gyak. / konz. és száma: ea, 45
A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb2): koll.
A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1
Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör,
ugyanakkor informáló leírása
A kurzus során a hallgatók megismerkednek a főbb gyermek-, és serdülőkorban előforduló pszichiátriai
zavarokkal (pervazív fejlődési zavarok; figyelemhiányos/hiperaktivitás zavar; oppozíciós zavar;
viselkedés zavar; hangulatzavarok; szorongásos zavarok; táplálkozási zavarok; tic zavarok; pszichotikus
zavarok; öngyilkos magatartás), ezek tüneteivel, fejlődéspszichiátriai vonatkozásaival, epidemiológiai
adataival, etiológiájával, komorbiditásával és kezelési lehetőségeikkel.
Korszerű szakirodalmi adatokon alapuló elméleti ismeretek elsajátítása mellett a kurzus célja az egyes
gyermek- és serdülőkori pszichopatológiai jelenségek felismerésének gyakorlása, melyet betegek
részvétele, valamint videós esetbemutatások is segítenek esetismertetések keretében. A félév során a
hallgatók betekinthetnek a Vadaskert Gyermekpszichiátriai Kórház és Szakambulancia különböző
profilú osztályainak életébe / betegellátásába.
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