
Предмет: Основи клиничке психологије

Психички живот човека и психопатологија, 
свест као интегративна психичка функција, 

пажња и опажањепажња и опажање

доц. др Милица Боровчанин



Психички живот човека

Galatea of  the Spheres, Dali



Свест у психичком животу човека

У еволутивном смислу je најмлађа психичка 
функција, која представља највиши сазнајни ниво 
човека 

Обезбеђује хармонично функционисање свих 
делова личности, евидентира и суди о сопственом 
понашању, обезбеђује доживљај идентитета и 
интегритета личности у односу на спољни свет и 
управља понашањем путем свесне воље



Свест је:

Сазнање о свеукупном психичком 
доживљају у датом трену

Карактерише је континуитет и 
некомуникативност

У биолошком и физиолошком У биолошком и физиолошком 
смислу се поистовећује са степеном 
будности

Предметна свест наспрам свести о 
самом себи

У психологији је синоним за 
доживљај реалности

Head Exploding, Dali



Очувана свест
Човек очуване свести је прибран, будан и добро 

оријентисан:

 способан да се јасно одреди према себи и сопственом искуству 
(аутопсихичка оријентација)

 јасно препозна особе из окружења 

(хетеропсихичка или 

Melting Watch, Dali

алопсихичка оријентација)

 пружи тачне податке 

који се односе на време у 

коме живи и простор где 

се налази 

(просторна и временска 

− спациотемпорална 

оријентација)



Поремећаји свести

Поремећаји свести у 
ужем смислу

Поремећаји свести у 
ширем смислу

ужем смислу

квантитативни квалитативни деперсонализација
 дереализација
 трансформација личности
 аутизам

 синкопа
 сомноленција
 сопор
 кома

 помућења
 сужења



Поремећаји свести у ширем 
смислу

Представљају дезинтеграцију свести, односно 
поремећаје доживљавања сопствене 
личностиличности

Доминирају оштећења свесног Ја и најчешће 
припадају патологији схизофрених 
поремећаја



Депресонализација

Феномен отуђења 
(алијенације) од сопствене 
личности

Осећај нечег страног (туђег), Осећај нечег страног (туђег), 
у просторима сопственог Ја, 
доживљај да особа више није 
оно што је била, односно, 
постаје сама себи нејасна

Пацијент обично тврди да се 
психички и физички 
изменио



Дереализација

Феномен отуђења свесног Ја од спољног 
света

Пацијент своју околину доживљава као 
измењену, нејасну, нестварну, другачијуизмењену, нејасну, нестварну, другачију

Elephants, Dali



Трансформација личности

Најтежи степен деперсонализације

Пацијент себе доживљава не само чудно и 
измењено, већ има доживљај да се претворио измењено, већ има доживљај да се претворио 
у неког другог човека или животињу

Понашање ових пацијената је у складу са 
трансформацијом



Аутизам

 Повлачење оболеле личности из спољног света

 Пацијент је окренут својим унутрашњим збивањима, при 
чему постоји превласт унутрашњег психичког живота над 
реалношћу

 Дубоко поремећена унутрашња доживљавања и 
поремећене представе, најчешће су једина реалност за поремећене представе, најчешће су једина реалност за 
аутистичне особе

 Понашање пацијента је неразумљиво и непредвидиво

 Пацијенти са аутизмом повремено функционишу и на 
здрав начин, односно воде рачуна о реалности, углавном, 
да би задовољили неке основне животне потребе 
(исхрана и сл.)



Квантитативни поремећаји свести

Синкопа:

Краткотрајни прекиди континуитета свести 

“Кризе свести”

Најчешће се јављају као васкуларни и 
епилептични феномени



Квантитативни поремећаји свести
Сомноленција:

Sleep, Dali

Сомноленција:

 патолошка поспаност

 најблажи облик квантитативно поремећене свести 

 изгледају поспано, тромо, имају опуштене црте лица, 
опажање им је отежано, као и усмеравање пажње и 
схватање

 комуникација са таквим болесником је могућа, али је 
крајње успорена и непоуздана 



Квантитативни поремећаји свести

Сопор:

 тежи степен поремећаја будног стања 

 болесник се може на кратко призвати у свест, пробудити,  болесник се може на кратко призвати у свест, пробудити, 
само грубим дражима, као што су штипање, убод, гласно 
дозивање по имену и сл.

 по престанку деловања дражи, болесник поново тоне у 
сопорозно стање

 временски и просторно дезоријентисан, док је 
аутопсихичка оријентација врло често очувана



Квантитативни поремећаји свести

Кома:

 најтежи облик поремећаја будног стања, из кога ни 
најгрубљим дражима болесника није могуће 
довести у будно стањедовести у будно стање

 угашени су миотатски рефлекси и рефлекс зенице 
на светлост

 континуитет свести је потпуно прекинут

 компромитоване су само најзначајније виталне 
функције организма, дисање и крвоток

 различита оштећења можданих функција



Квалитативни поремећаји свести-
помућења свести

 Конфузност

 Делиријум

 Ониризам Ониризам

 Аменције

 Буновност



Квалитативни поремећаји свести
- помућења свести

Ментална конфузија (конфузност):

 код токсиинфективних оштећења централног нервног 
система, као један од првих знакова деменције и као 
предстадијум делирантног синдромапредстадијум делирантног синдрома

 у основи је дезоријентација, најчешће у времену и 
простору, ређе према другим личностима, а најређе 
према себи

 пацијенти са менталном конфузијом су несигурни, 
сметено- збуњени, наглашено сугестибилни, афект им 
је лабилан



Квалитативни поремећаји свести
- помућења свести

Делиријум или делирантни синдром:

 Акутно стање помућене свести код кога је основни симптом 
оштећења свести по типу дезоријентације

 Опсервирају се:
• поремећаји опажања (илузије и халуцинације)

• поремећаји емоција• поремећаји емоција

• интензиван страх

• вегетативни поремећај (тахикардија, повишен крвни притисак, знојење, 
повишена температура)

• психомоторни немир

 Настаје најчешће нагло и углавном траје релативно кратко

 За временски период трајања постоји делимично несећање 
(непотпуна амнезија)



Квалитативни поремећаји свести
- помућења свести

Аменција:

Пацијент је неспособан да схвати целину, 
уз очувану могућност схватања појединостиуз очувану могућност схватања појединости

Исправно опажа предмете и појаве око 
себе, али не може да схвати каузалитет 
између њих, да изврши синтезу и 
интерпретацију целокупности догађаја, 
због чега је збуњен



Квалитативни поремећаји свести
- помућења свести

Буновна стања 

Стања помућене свести на граници стања 
будности и стања поспаностибудности и стања поспаности

Последица су токсиинфекција

Најкарактеристичнији симптом је оштећење 
пажње, које се лако одвраћа спољашњим 
дражима



Квалитативни поремећаји свести-
сужења свести

 Сумрачна стања

 Сомнабулизам

 Фуга Фуга

 Хипноза



Квалитативни поремећаји свести
- сужења свести

Сумрачно стање:

 Стање чулних обмана и страха 

 Губитак свести и наставак континуитета свести на 
патолошком, субнормалном нивоу

 Нагло настаје и нагло престаје, завршава се обично 
терминалним сном, постоји потпуна амнезијатерминалним сном, постоји потпуна амнезија

 Клиничка слика: нецелисходна психомоторна активност 
болесника, која је праћена страхом, погрешним 
интерпретацијама, илузијама, врло често и насилним 
понашањем, при чему болесник може бити опасан по 
околину

 Особа у сумрачном стању не мора бити упадљива за околину

 Сумрачно стање се јавља код епилепсије, патолошког 
напитог стања и јаких афеката



Квалитативни поремећаји свести
- сужења свести

Сомнабулизам или месечарство:

 Током спавања, односно сна се одвија и 
активира моторика (особа се креће), док се активира моторика (особа се креће), док се 
свест и даље налази у стању сна

Јавља се као епилептични еквивалент и код 
дисоцијативних поремећаја



Квалитативни поремећаји свести
- сужења свести

Фуге:

Пацијент добија жељу да се креће, да 
бесциљно лута, путујебесциљно лута, путује

За период фуге постоји потпуна или 
парцијална амнезија

Најчешће јављају код психомоторне 
епилепсије и код дисоцијативних поремећаја



Квалитативни поремећаји свести
- сужења свести

Хипноза:

Изазвано стање сужене свести, путем 
сугестије хипнотизера

Кроз сужену свест хипнотисана особа прима Кроз сужену свест хипнотисана особа прима 
наредбе и извршава их одмах или по буђењу

Хипноза је стање слично спавању, кад је кора 
великог мозга у стању инхибиције, изузев 
слушне зоне, која прима упутства и моторне 
зоне, која их евентуално извршава 



Пажња

Способност усмеравања и одржавања психичке 
енергије на информацији за којом је, у одређеном 
времену, заинтересована особа

ВИГИЛНОСТ је усмеравање психичке енергије са 
једне на другу информацију

ТЕНАЦИТЕТ је способност задржавања 
психичке енергије на информацији колико је то 
временски за одређени задатак потребно



Пажња ментално уравнотежене 
особе

Две особине пажње су подједнако добро развијене 
и оне су у обрнутој сразмери - док једна јача, друга 
слаби слаби 

Активирају се наизменично у зависности од захтева 
које намеће актуелна ситуација



Активна и пасивна пажња

Пасивна пажња (невољна пажња) одвија се
аутоматски и активира је информација која се
неким својим квалитетом намеће опажајној сферинеким својим квалитетом намеће опажајној сфери

Активну пажњу (вољну пажњу) покреће жеља, 
односно свесна вољна одлука да се психичка
енергија усмери на одређену информацију или
задатак



Обим пажње

Способност запажања међусобно 
неповезаних појединости у кратком 
временском интервалу

Пример: одрасла особа може у стотом делу 
секунде регистровати 5-6 појединости које 
нису међусобно повезане



Сталност пажње

Ефикасност концентрације у времену

Пажња нужно флуктуира и са протоком времена 
пада ефикасност концентрацијепада ефикасност концентрације

Динамичка пажња је виши облик вољне пажње, то 
је способност да се у оквиру једне делатности 
психичка енергија стално помера са једне 
информације на другу



Поремећаји пажње

Поремећаји пажње Типови расејаности

ТЕНАЦИТЕТ ВИГИЛНОСТ ФИЗИОЛОШКА ПАТОЛОШКА

  “Расејани научник” Депресија  “Расејани научник” Депресија

   “Расејани ученик” Манија 



Опажање

Опажање је психичка функција којом се постиже 
препознавање информације, њене употребне 
вредности и ње као целине

• Опажање је ЧУЛНО САЗНАЊЕ – посредством 
чула се одражавају предмети и појаве објективне 
реалности
чула се одражавају предмети и појаве објективне 
реалности

• У психо- сензорним центентрима 
коре мозга сједињују се ОСЕЋАЈИ 
(субјективна одражавања реалности)
са ПСИХИЧКИМ ИСКУСТВОМ 
(ЕНГРАМИМА) и то је ОПАЖАЈ



Поремећаји опажања

1. АГНОЗИЈЕ (оптичке, акустичке, тактилне, 
симултане, анозогнозије, аутотопагнозије)

2. ИЛУЗИЈЕ (услед непажње, дејства афеката 
или навика, пареидолије)или навика, пареидолије)

3. ХАЛУЦИНАЦИЈЕ (акустичке, оптичке, 
екстракампне, тактилне, ценестетичке, 
густативне, олфактивне) 



Агнозије
Немогућност препознавања информације и предмета 

при очуваним чулима, елементарним чулним центрима 
и очуваним енграмима, уз оштећење 
психосензоријалних центара

Агностична особа је онемогућена да посредством чула, 
чији је психосензорни центар оштећен, препозна чији је психосензорни центар оштећен, препозна 
предмете и појаве спољног света

Немогућност да се изврши синтеза осећаја и 
претходног психичког искуства, процес опажања 
зауставља на нивоу осећаја

Најчешће су последица тумора мозга, 
краниоцеребралних повреда, можданих крварења



Агнозије различитих чула

Оптичка агнозија је немогућност препознавања 
виђених предмета при очуваном виду

Акустичка агнозија је немогућност препознавања 
звукова, при очуваном чулу слуха 

Тактилна агнозија или астерогнозија је губитак Тактилна агнозија или астерогнозија је губитак 
препознавања предмета пипањем, уз очувану 
функцију површног и дубоког сензибилитета

 Анозогнозија је неувиђање сопственог дефекта 
(болест, слепило, одузетост)

 Аутотопагнозија представља поремећај телесне 
схеме 



Илузије

Погрешно препознавање предмета и појава 
спољног света

Илузије се јављају најчешће због посебних 
емоционалних стања (страх), или због неадекватних емоционалних стања (страх), или због неадекватних 
услова опажања (слаба светлост, замор, неизвесност, 
ишчекивање, усамљеност, итд.)

 Јављају се код интоксикација алкохолним пићима 
(патолошко напито стање, делиријум) и дрогама и у 
сумрачном стању особа са епилепсијом 



Типови илузија

• Разликују се четири типа илузија:

1. Илузије услед непажње јављају се код 
оскудне, краткотрајне пажње

2. Илузије услед дејства афекта 2. Илузије услед дејства афекта 

3. Параидолије су последица продуктивне 
маште због непотпуних чулних утисака

4. Илузије услед навике



Burning Giraffes and Telephones, Dali

Халуцинације

Опажања без објекта перцепције 

Не потичу од преиначавања реалних опажаја, већ су 
настали као потпуно новинастали као потпуно нови

Халуцинирани садржаји не постоје у објективној 
реалности, мада, за онога ко халуцинира 
димензионални доживљај постојања је реалан 
(карактер телесности), а покушај да се он 
разувери не може се остварити (позитиван суд 
реалности)



Акустичне халуцинације
 Јављају код психотичних поремећаја, првенствено 

код схизофренија

Могу бити једностране и обостране

Њихова садржина може бити пријатна, мада је 
најчешће непријатнанајчешће непријатна

Могу се јавити у императивној, наредбодавној, 
форми

 Једноставне, елементарне, акустичке халуцинације 
јављају се у форми “шуштања”, “тупкања”, 
“пуцкетања”, док се сложене халуцинације јављају у 
виду “гласова”



Оптичке халуцинације

 Карактеристичне за тзв. симптоматске психозе и најчешће се
јављају у стањима помућене свести

 Могу бити елементарног типа: у виду јарких боја, 
пламенова и тада су у склопу епилептичне феноменологије

 Сложене визуелне халуцинације, сценског карактера (све
се одвија као на филму), типичне су за делиријум тременссе одвија као на филму), типичне су за делиријум тременс

 Екстракампине халуцинације су такав феномен да
пацијент опажа предмете који су ван његовог видног поља

 Када су објекти халуцинаторног доживљаја огромна бића и 
предмети, реч је о макроскопским халуцинацијама, док
халуцинирање ситних људских бића представља
“лилипутанске”, односно, микроскопске халуцинације



Сензитивне халуцинације

Халуцинаторни доживљаји на унутрашњим
органима, пре свега гастроинтестиналном тракту, 
представљају тзв. ценестетичке халуцинације

Тактилне (хаптичке) халуцинације јављају сеТактилне (хаптичке) халуцинације јављају се
претежно код интоксикација централног нервног
система алкохолом или дрогама

Олфактивне халуцинације најчешће означавају
доживљај пацијента да удише непријатне мирисе

Густативне халуцинације - доживљај да је храна
изменила укус



Халуцинозни феномен

Халуцинозни феномени: халуцинаторни доживљај 
има одлике телесности, али суд реалности је 
негативан, односно, пацијент има критичан однос 
према халуцинаторном доживљају

Халуцинације - илузије - псеудохалуцинације


