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ЕмоцијеЕмоције

 Емоције (лат. emotio - узбуђење) су специфична 
осећања човека према конкретним предметима и 
појавама

 Имају субјективан карактер и представљају квалитет 
непосредног доживљавања нашег „Ја“

 Емоције одражавају лични став, однос према објекту, 
такође, представљају и специфичну реакцију на 
информацију



Емотивне реакције

 Емотивнe реакцијe су бројне, као на пример:

 радост, жалост, бес, страх, љубав, усхићење, понос, 
симпатија брига, злоба, завист, мржња, стид, понижење, 
итд.

 Емоције могу бити пријатне (љубав) и непријатне 
(страх)(страх)

 Емоције могу бити условљене:

 чулним осећајима - нелагодност код бола

 нагонима - у вези са (не)задовољењем нагона исхране

 Социјалне емоције: завист, љубомора

 Сложене емоције: страхопоштовање, прекор, 
сажаљење



Стања емоција

 Посебна стања емоција су:

 расположење

 афектафект



Расположење

 Дуготрајно, релативно трајно и равномерно стање 
емоција

 Расположење зависи од актуелног телесног  Расположење зависи од актуелног телесног 
функционисања и темперамента личности (урођена 
карактеристика)



Афект

 Краткотрајно, интензивно стање осећања, праћено 
видљивим телесним манифестацијама

 Типични афекти су: страх, бес и узбуђење Типични афекти су: страх, бес и узбуђење

 Типичне телесне манифестације: укочен поглед, 
подрхтавање, бледило лица, неправилан говор



Утицај афекта на друге психичке функције

 Афекти утичу на логичко мишљење

 Повезаност убеђења (садржаја мишљења) и 
афекта - кататимија

 Кататимију виђамо код параноичних суманутих 
идеја, нарочито у „идео-афективном блоку“

 Афекти утичу на већину осталих психичких 
функција: мишљење, свест, опажање, памћење, 
пажњу, вољу



Поремећаји емоција

 Квантитативни 

 Квалитативни 



Квантитативни поремећаји емоција

 Од примерених емоционалних стања разликују се 
само по интензитету

 У ову групу убрајају се следећи поремећаји:

 еуфорија

 депресија

 апатија

 продужени афект

 емоционална лабилност

 емоционална инконтиненција 

 афективна амбиваленција



Квантитативни поремећаји емоција
- еуфорија

 Повишено расположење (хипертимија), које је 
поларисано у смислу веселости, радости, али без 
одговарајућег повода

 Ово стање се типично јавља у маничној фази 
биполарног поремећаја



Квантитативни поремећаји емоција
- депресија

 Повишено расположење уз много туге

 Поларисана је у смислу одсуства животне радости, али 
без одговарајућег поводабез одговарајућег повода

 У разним врстама депресивних поремећаја



Квантитативни поремећаји емоција
- апатија

 Изразито снижење, гашење емоција

 Болесник нема способности да емоционално реагује 
на стимулацију из околине

 Феномен треба схватити и као емоционални  Феномен треба схватити и као емоционални 
енергетски дефицит

 Обично се јавља код пацијената са схизофренијом



Квантитативни поремећаји емоција
- продужен афект

 Представља такав поремећај при коме један афект 
траје знатно дуже, тако да ни нови доживљаји не могу 
да прекину или измене такво стање

 Код пацијената са поремећајима личности и 
епилепсијом



Квантитативни поремећаји емоција
- емоционална лабилност

 Стање у којем се емоције нагло и брзо смењују, 
обично су ниског интензитета и кратко трају

 Ова стања се виђају код особа са деменцијом,  Ова стања се виђају код особа са деменцијом, 
менталном ретардацијом, али и код конверзивне 
неурозе



Квантитативни поремећаји емоција
- емоционална инконтиненција

 Одликује се немогућношћу заустављања 
емоционалног испољавања

 Eмоције се јављају нагло и нагло пролазе Eмоције се јављају нагло и нагло пролазе

 Код болесника који су имали мождане ударе и код 
зависних од алкохола



Квантитативни поремећаји емоција
- афективна амбиваленција

 Поремећај код кога се истовремено јављају супротне 
емоције

 Истовремено се воли и мрзи, презире и поштује, смеје  Истовремено се воли и мрзи, презире и поштује, смеје 
и плаче...

 Обично се јавља код схизофрених психоза



Квалитативни поремећаји емоција

 Увек су, за разлику од квантитативних, патолошки, па 
их је зато теже схватити

 Ту се сврставају: 

 паратимија

 парамимија 

 дефект емоционалне резонанце

 емоционална (осећајна) безосећајност 

 патолошки афект



Квалитативни поремећаји емоција
-паратимија

 Подразумева идео-афективну дисоцијацију, односно 
расцеп између сазнајног дела личности и емоција

 Несклад између мисли и емоција Несклад између мисли и емоција

 Пацијент мисли о нечем тужном, а испољава емоцију 
веселости



Квалитативни поремећаји емоција
-парамимија

 Емоционално-мимичка дисоцијација

 Доживљава емоцију радости, а при том има плачљиви 
израз лицаизраз лица



Квалитативни поремећаји емоција
- дефект емоционалне резонанце

 Изузетно тешко оштећење

 Емоционална резонанца подразумева способност 
здравих особа да дају и примају емоције

 Говори се о тзв. „заразној“ особини емоција Говори се о тзв. „заразној“ особини емоција

 Неспособност да емоције пренесу на особе из 
окружења, као и да их примају од њих



 Паратимија, парамимија и дефект емоционалне 
резонанце се обично јављају код пацијената са 
схизофренијом

 Емоционална (осећајна) безосећајност се јавља код 
неких форми депресија, а огледа се у изјавама таквих неких форми депресија, а огледа се у изјавама таквих 
болесника да су изгубили ранија осећања према 
својим најближим особама

 Истовремено се уочава да због тога пате, што је 
очигледно у супротности са тим изјавама



Квалитативни поремећаји емоција
- патолошки афект

 Патолошки афект у основи има бурну емоционалну 
реакцију праћену интензивним моторним 
пражњењима, а која се јавља на најмањи повод

 Реакција тзв. „кратког споја“ (нема латентног периода)

 Типична је за пацијенте са поремећајима личности и 
епилепсијом

 Може да доведе до сужене свести и има судско-
медицински значај



НагонНагон

 Урођена жеља за одређеним обликом понашања, чији је 
циљ задовољавање неких од основних, виталних потреба 
организма (као што су: глад, жеђ, секс)

 Човек нагоне доживљава као одређене потребе, пориве, 
који теже остварењу

 Уколико их оствари, човек осећа смирење и задовољство, у  Уколико их оствари, човек осећа смирење и задовољство, у 
супротном, осећа се напето и незадовољно

 Нагони се још називају мотивима људске делатности, а 
понекад се и појам инстинкт користи као синоним за нагон

 За разлику од инстинкта, који представља урођени 
биолошки аутоматизам, у реализацији нагона присутна је 
свест ка циљу нагонске радње, као и одговарајуће искуство 
(начин задовољења нагона мора да се учи)



Подела нагона

 витални

 социјални 



Витални нагони

 нагон самоодржања:

- нагон за животом 

- нагон за исхраном

 нагон за одржањем врсте: 

- сексуални нагон 

- родитељски нагон 



Социјални нагони

 афијативни нагон: огледа се у потреби човека да живи 
у заједници са другим људима

 нагон радозналости и сазнања

 нагон за положајем у друштву

 алтруистички нагон: нагон да се помогне другом без  алтруистички нагон: нагон да се помогне другом без 
обавезе

 За разлику од виталних нагона, који су урођени, 
социјални нагони произлазе из живота човека у 
друштву и у функцији су социјалне адаптације



Поремећаји нагона 

 Појачање или снижење нагона



Поремећаји нагона за живљењем
- појачање нагона

 Нагон за живљењем подразумева потребу човека да 
се одбрани од свих могућих опасности које угрожавају 
његову егзистенцију

 Овај нагон подразумева постојање жеље за 
живљењем

 Појачање нагона за животом, у клиничкој пракси се 
среће код маничних болесника



Поремећај нагона за живљењем
- снижење нагона

 Снижење или гашење нагона за живљењем 
испољава се у виду:

 суицидалне жеље

 суицидалне тенденције суицидалне тенденције

 покушаја суицида (лат. tentamen suicidii)

 реализованог самоубиства (лат. suicidum)



Поремећаји нагона за исхраном

 квантитативни

 квалитативни



Квантитативни поремећаји нагона за 
исхраном

 Снижење нагона за узимањем хране

 Повишен нагон за узимањем хране

 Снижење нагона за узимањем хране удружено са  Снижење нагона за узимањем хране удружено са 
израженом одбојношћу према храни (анорексија) у 
пракси се виђа код депресије, некад и код 
схизофреније

 Anorexia nervosa (ментална анорексија) 

 “Болесна прождрљивост” (булимија)



Квалитативни поремећаји нагона за 
исхраном
 Квалитативни поремећаји нагона за исхраном 

подразумевају посебне прохтеве у исхрани

 Такозвана пика (pica) спада у нормалан и пролазан 
феномен у трудноћи, када се код трудница јављају 
нарочити прохтеви за одређеном врстом храненарочити прохтеви за одређеном врстом хране

 Код тешких дезинтегративних облика схизофреније и код 
ментално ретардираних особа, у виду потребе да се једе:

 измет (копрофагија)

 људско месо (антропофагија) 

 месо са лешева (некрофагија)



Поремећаји сексуалног нагона

 квантитативни 

 квалитативни



Појачан сексуални нагон

 Сексуални нагон је повећан у хипоманичним и маничним 
стањима, понекад и код ментално ретардираних и код 
пацијената са деменцијом

 Повећање сексуалног нагона код: Повећање сексуалног нагона код:

 мушкараца - сатиријаза

 жена - нимфоманија



Снижење сексуалног нагона

 Код депресивних и код пацијената са схизофренијом

 Импотенција означава немогућност мушкарца да обави 
сексуални акт, због слабе ерекције или потпуног изостанка 
ерекције

 либидо (сексуална енергија) је најчешће физиолошки, а у неким 
случајевима чак и повишенслучајевима чак и повишен

 узрок импотенције може бити органске или психогене природе

 Код превремене ејакулације (ejaculatio praecox) ерекција 
постоји, али траје кратко, недовољно да партнер доживи 
задовољство током сексуалног акта

 Под аноргазмијом се подразумева недоживљавање 
оргазма код жена са очуваним или повишеним либидом



Квалитативни поремећаји сексуалног 
нагона

 Сексуалне инверзије и сексуалне перверзије, 
називају се још и парафилије



Квалитативни поремећаји сексуалног нагона
- сексуалне инверзије

 Сексуалне инверзије су поремећаји који се односе на 
абнормални избор сексуалног партнера

 У сексуалне инверзије спадају:  У сексуалне инверзије спадају: 

 педофилија (сексуална оријентација према деци)

 геронтофилија (сексуална склоност према старим 
особама)

 зоофилија (сексуална оријентација према 
животињама)

 некрофилија (сексуални објект је леш)



Квалитативни поремећаји сексуалног нагона
- сексуалне перверзије

 Сексуалне перверзије су настрани начини доживљавања полног 
задовољства

 У сексуалне перверзије убрајају се:

 егзибиционизам (доживљај сексуалног задовољства приказивањем својих 
полних органа особама супротног пола)

 воајеризам (сексуално узбуђење се постиже посматрањем полног односа 
између других особа)између других особа)

 фетишизам (еротско узбуђење се доживљава гледањем и миловањем 
предмета који припадају сексуалном партнеру)

 садизам (сексуално задовољство се постиже наношењем психичког и 
физичког бола сексуалном партнеру)

 мазохизам (еротско задовољство се постиже трпљењем бола и понижења, 
које долази од сексуалног партнера)

 трансвеститизам (сексуално узбуђење се постиже облачењем одеће 
супротног пола и преузимањем понашања особе супротног пола)



Поремећаји социјалних мотива

 Готово сви социјални мотиви су у разичитом степену 
оштећени код схизофреније, депресије, у неким 
облицима поремећаја личности

 Антисоцијални поремећај личности праћен је 
антисоцијалним понашањем



ВољаВоља

 Воља је свесно ангажовање и усмеравање психичке 
енергије, у активностима и делатностима које теже 
реализацији свесне жеље

 Енергија којом свест зауставља, одлаже или одбацује 
неприхватљиве жеље



Вољни процес

 Вољу можемо схватити као једну од особина свести и 
она заједно са свесним Ја, у еволуционом смислу, 
представља најмлађу психичку функцију

 У вољном процесу најпре се јавља:

 свесна жеља

 потреба да се нешто одређено ради

 борба мотива, размишљање, одмеравање 

 формирање одлуке

 планира се извођење донете одлуке

 улаже се свесна енергија - воља за реализацију донете 
одлуке



Поремећаји воље

 Губитак слободног вољног одлучивања

 квантитативни поремећаји (хипобулије и абулије)

 сугестибилност 

 кататони синдром кататони синдром

 Неки аутори у поремећаје воље убрајају и присилне и 
импулсивне радње



Поремећаји воље
- губитак слободног вољног одлучивања

 Губитак “слободне воље” постоји код квалитативних 
оштећења свести, било да је свест помућена или 
сужена

 Уочава се и код очуване свести, али и код снажног 
уплива психотичних садржаја, халуцинација и уплива психотичних садржаја, халуцинација и 
суманутих идеја, на оболелу особу

 У токсикоманским фазама болести зависности, губитак 
слободног вољног одлучивања је евидентан и један је 
од разлога немогућности да се “омиљени отров” више 
не уноси у организам



Квантитативни поремећаји воље
 Слабост и губитак воље (хипобулија и абулија)

 Ради се о енергетском дефициту

 Пацијент као да нема довољно психичке енергије или не 
може да мобилише психичку енергију, како би реализовао може да мобилише психичку енергију, како би реализовао 
неки свој свесно постављен циљ или радњу

 Хипобулија и абулија јављају се у условима екстремне 
психофизичке исцрпљености, код неких облика поремећаја 
личности, код схизофреније у склопу општег пада виталних 
динамизама, у депресији, код пацијената зависних од 
психоактивних супстанци



Сугестибилност

 Некритично прихватање туђих ставова

 У односу на ауторитете и особе са посебним емотивним 
значајем за личност, известан, критички степен 
сугестибилности је физиолошки

 Психопатолошки значај је евидентан код хистеричних,  Психопатолошки значај је евидентан код хистеричних, 
ментално ретардираних и пацијената са схизофренијом

 Доцилност (екстремна послушност) је највиши степен 
сугестибилности

 Код такозване аутоматске послушности, која је најтежи облик 
сугестибилности, особе попут аутомата извршавају бизарне и 
апсурдне налоге без икаквог размишљања и отпора



Кататони синдром

 Изостанак вољних утицаја на оболелог, због чега он 
није у стању да одабере како да се понаша

 Може бити хипокинетски и хиперкинетски Може бити хипокинетски и хиперкинетски



Хипокинетски кататони синдром
- кататони ступор

 Стање потпуног одсуства моторне вољне активности

 Пацијент не комуницира, не реагује на спољне дражи, у 
мишићној је укочености, а за то време је свестан, опажа и 
памти

 Без повода, изненада и без икаквих претходних  Без повода, изненада и без икаквих претходних 
манифестација, из ступора може код њега да се развије 
стање фуриозне какатоне помаме, када је опасан по 
околину и по себе

 Феномен кататоног ступора је типичан за кататону 
схизофренију



Хипокинетски кататони синдром
- каталепсија

 Каталепсија (гр. katateino значи затегнут, а leptein значи 
одузети) је сиромаштво покрета, уз пасивно задржавање у 
положају у који су постављени, читавог тела или дела тела

 Реч је о нарочитој укочености мишића пацијената са  Реч је о нарочитој укочености мишића пацијената са 
схизофренијом, због које су дуго времена, некада и 
сатима, у једном положају

 У одржавању положаја нема воље, па се пацијент и мање 
замара од здраве особе која би имала исту телесну 
позицију



Хипокинетски кататони синдром
- феномен воштане савитљивости

 Пасивна спремност пацијента да буде моделиран, 
односно доведен и у најбизарније положаје је 
феномен воштане савитљивости (flexibilitas cerea)

 Познат је и феномен “психички јастук”, а односи се на 
пацијентов положај главе док лежи, као да има јастук



Хипокинетски кататони синдром
- стереотипије

 Манифестује држањем и понашањем пацијента, у 
којем он бесмислено понавља исте радње, покрете, 
мисли, цртеже, речи

 Вербигерација и персеверација су стереотипије 
говора, а стереотипија држања је хипокинетски 
синдром



Хипокинетски синдром
- негативизам

 Опирање пацијента да изврши задати налог

 Активни негативизам: пацијент управо чини супротно  Активни негативизам: пацијент управо чини супротно 
од задатог



Ехо феномени

 Ехо феномени (ехопатије) су понављања, имитирања 
других особа

 Ако је у питању говор то је ехолалија

 Ако се понављају радње реч је о ехопраксији Ако се понављају радње реч је о ехопраксији

 Ехомимија је када пацијент имитира, понавља, 
мимику саговорника



Хиперкинетски синдром

 Кататона помама

 Стереотипија понашања и говора

 Активни негативизам

 Манированост 

 Бизарност Бизарност



Хиперкинетски синдром

 Манированост је пренаглашеност, упадљивост у 
извођењу неке радње или говора − афектирање, 
пренемагање

 Феминизираност мушкарца је пример манированост

 Манированост је иначе типичан феномен болесне 
воље пацијената

 Бизарност је чудно, не само упадљиво, понашање и 
држање пацијента и увек је патогномонична за 
психозу



Импулсивне радње

 Недостаје обрада информације и оне се изводе без 
контроле воље

 Очигледна је неспособност да се импулс заустави

 У импулсивне радње спадају:  У импулсивне радње спадају: 

 клептоманија (импулс за крађом) 

 пироманија (импулс за изазивањем пожара)

 дипсоманија (повремена, неодољива, потреба за 
уношењем прекомерне количине алкохолних пића)



Присилне радње

 Реализоване присилне мисли (присилна мисао у 
акцији), због чега се понекад описују као поремећаји 
мишљења

 Присилне радње се обично јављају код опсесивно-
компулсивног поремећаја и код неких облика 
схизофреног поремећаја


