
Училище по детска психопатология 

 

 

Програма 
 

 

Първи семинар. Детски психози  

Водещи: д-р Десислава Гъдева, Диана Циркова 

 

І. Клинично изследване на детските психози 

А. Изучаване на основните поведения 

1. Изолация 

2. Моторни поведения 

3. Нарушения в речта /*глухота и психоза 

4. Нарушения в интелектуалната функция /*връзка между психоза и умствено 

изоставане 

5. Афективни нарушения 

6. Нарушения в психичното състояние /*мястото на бленуването; * индуциран 

делир в патогенните семейства 

7. Психосоматични нарушения и предхождащи соматични заболявания 

/*въпроса за епилепсията, епилепсия и психоза/ 

B. Групиране на поведенията 

1. Ранни психози 

а) аутизъм на Канер 

б) други ранни психози /*когнитивно функциониране, *хармонични и 

дисхармонични (от психопатология на когнитивното функциониране) 

2. Психози от късното детство 

а) клинично изследване 

- реакция на оттегляне 

- моторни поведения 

- нарушения в речта 

- недостатъчност на когнитивното инвестиране 

- нарушения с невротичен вид – страхове 
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- прояви на прекъсване на връзката с реалността / *бленуване, *прогресивно 

изработване на връзка с реалността (лъжата), *прогресивно разграничаване 

между фантазия и реалност (митомания) 

б) еволюция 

С. Психометрични изследвания и тестове на личността 

1. Тестове за ниво на интелигентност 

2. Личностови тестове 

D. Еволюция на детските психози 

ІІ. Генетичен подход и хипотези с превес на органиката 

А. Генетичен подход 

1. Генетика на ранните психози 

2. Генетика на психозите от късното детство 

3. Заключение 

В. Хипотези с превес на органиката 

1. Резултати от изследвания 

2. Органични хипотези 

ІІІ. Психопатологичен подход и хипотези с психогенетичен превес 

А. Психопатологичен подход 

В. Психогенетични хипотези, центрирани върху обкръжението: ролята на 

родителите 

С. Психогенетични хипотези, центрирани върху детето и взаимоотношението 

родител-дете 

 

 

Втори семинар. Нарушения и организации с невротичен вид  

Водещи: д-р Десислава Гъдева, Диана Циркова 

 

І. Психопатология на така наречените невротични поведения на детето /*нарушения на 

съня, *училищен блокаж/ 

А. Безпокойство и тревожност при детето 

1. Клиника на безпокойството 
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а) предвербално безпокойство на новороденото 

б) тревожност при детето  

- нощни страхове (патологично поведение по време на съня) 

- психосоматични нарушения 

2. Теоретични проблеми, поставени от безпокойството при детето 

В. Фобични поведения при детето 

1. Страховете 

2. Предгенитални архаични фобии /*хоспитализъм/ 

3. Фобии от едиповия период 

4. Психопатологични функции 

5. Еволюция на фобиите /*училищни фобии/ 

С. Натрапливи поведения при детето 

1. Дефиниция 

2. Натрапливи ритуали /*детските психози *нарушения в психичните състояния/ 

3. Натрапливи идеи 

4. Психопатологично изследване на натрапливите поведения 

D. Хистерични поведения при детето 

1. Обща част. Епидемиология 

2. Хистерични симптоми 

3. Остри прояви 

4. Черти на хистеричната личност 

5. Психопатологични хипотези 

Е. Инхибицията 

1. Инхибиция на външните и социализираните поведения 

2. Инхибиция на психичната дейност /*когнитивни функции/ 

3. Психопатология на инхибицията 

ІІ. Неврозата при детето 

А. Клиничен аспект на неврозата при детето в зависимост от възрастта 

1. В Едиповия период 

2. В латентния период 

В. Теоретични аспекти на неврозата при детето 

1. Моделът на инфантилната невроза 

2. Психопатологичен подход към неврозата при детето 

С. Непсихоаналитични теории за неврозата 
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Трети семинар: Гранични форми. Депресията при детето  

Водещи: д-р Десислава Гъдева, Диана Циркова 

Гранични форми.  

Предиктивност (прогноза) 

Предпсихози при детето  

- Клинично описание 

- Психологични тестове 

- Психопатолочно изследване и еволюция 

Дисхармонични организации 

Патология на характера 

Минимални мозъчни дисфункции 

- Клинично описание 

- Еволюции 

- Подлежаща теоретична база 

Психопатна структура 

Депресията при детето 

І. Теоретичен подход и психопатология 

ІІ. Клинично изследване 

А. Дискриминативно изследване на депресивната семиология при детето 

В. Депресията в зависимост от възрастта 

С. Честота, еволюция 

ІІІ.Етиопатологичен контекст 

А. Преживяване на загуба или раздяла 

В. Семейно обкръжение 

ІV. Маниакално-депресивна организация при детето 

V. Терапевтичен подход 
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А. Медикаментозна терапия 

В. Терапия на отношенията 

С. Интервенции в обкръжението 

 

 

Четвърти семинар: Психозите през юношеска възраст 

Водещ: д-р Дидие Лорю 

 

Какво е психотична структура? 

Отключване на психотичен епизод през юношеството : защо това е толкова често в тази 

възраст? 

Остър психотичен епизод. 

Другите форми: халюцинации, манийни епизоди и др. 

Влиянието на токсични вещества, канабис и др. 

Как клинично се идентифицира психотичния субект? Клинични примери. 

Какъв е аналитичният подход. 

Въпросът с лекарствата и с  хоспитализацията. 

Придружаването на родителите. 

 

 


