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Περίγραµµα µαθηµάτων
Έννοια της ψυχοπαθολογίας – ∆ιαγνωστικά ζητήµατα –
Αιτιολογία - Ψυχολογικές παρεµβάσεις
Παρεµβάσεις στην οικογένεια και την κοινότητα – Βιολογικές
θεραπείες και ερµηνεία - Πρόληψη
Αγχώδεις διαταραχές
∆ιαταραχές της διάθεσης
Σωµατόµορφες διαταραχές
Σχιζοφρένεια
Σεξουαλικές διαταραχές
∆ιαταραχές σχετιζόµενες µε τραυµατικές καταστάσεις
∆ιαταραχές προσωπικότητας
∆ιαταραχές διατροφής
Εξαρτήσεις

Αξιολόγηση
Αξιολόγηση
• Τελική εξέταση: συνδυαστικές ερωτήσεις ανάπτυξης,
υποχρεωτικές και κατ’ επιλογήν
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ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Σύγχρονες θεωρίες για την ψυχοπαθολογία – ιστορική επισκόπηση – διαγνωστικά ζητήµατα –
αιτιολογία των προβληµάτων ψυχικής υγείας
Ψυχαναλυτική προσέγγιση – συµπεριφορικές προσεγγίσεις – γνωσιακές προσεγγίσεις –
ανθρωπιστικές προσεγγίσεις – πόσο αποτελεσµατικές είναι θεραπείες
Φαρµακοθεραπεία – ηλεκτροσπασµοθεραπεία – ψυχοχειρουργική
∆οµική θεραπεία οικογένειας – στρατηγική θεραπεία οικογένειας – ψυχοκοινωνικές ερµηνείες
προβληµάτων ψυχικής υγείας
Γενικευµένη αγχώδης διαταραχή – ειδικές φοβίες – διαταραχή πανικού – ιδεοψυχαναγκαστική
διαταραχή
Μείζων καταθλιπτική διαταραχή – διπολική διαταραχή
Σωµατοποιητική διαταραχή – υποχονδρίαση – σωµατοδυσµορφική διαταραχή
Φύση της σχιζοφρένειας – διαγνωστικά κριτήρια – αιτιολογία - θεραπεία
Στυτική δυσλειτουργία – κολεόσπασµος – παραφιλίες – παιδοφιλία
Οµάδα Α, Β, Γ διαταραχών προσωπικότητας – αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας
∆ιαταραχή µετά από τραυµατικό στρες – θεραπεία – αιτιολογία
Ψυχογενής βουλιµία – ψυχογενής ανορεξία
Εξάρτηση από ναρκωτικές ουσίες – υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ – χρήση ηρωίνης –
παθολογική χαρτοπαιξία
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