
Инспекција пацијената 
са менталним поремећајима

доц. др Милица Боровчанин



Емпатија

 Стављање себе у психолошки оквир другога, са циљем 
да се схвате осећања, мишљења и активности друге 
особе

 Подразумева имагинативно стављање себе “у ципеле 
друге особе”, “у нечију кожу”, са циљем да боље друге особе”, “у нечију кожу”, са циљем да боље 
разумемо емоционални живот те особе



Анамнеза

 Реч анамнеза на грчком значи сећање

 Ако пацијент даје сам податке о себи – аутоанамнеза

 Ако податке добијамо од других – хетероанамнеза

 Узимањем анамнестичких података се стичу  Узимањем анамнестичких података се стичу 
импресије и закључци о разним психичким 
функцијама: од стања свести, па све до вољне 
делатности и нагонских испољавања



Први сусрет и сазнања о менталном стању 
особе

 Оног момента када се оствари контакт са пацијентом, 
помоћу било ког чула (вида или слуха)

 Приликом контакта са ментално оболелом особом 
егзаминатор мора настојати да НЕ:

 испољи страх од пацијента

не прецени тежину менталног поремећаја не прецени тежину менталног поремећаја

 Прилагодити своје понашање сваком конкретном 
случају

 Није пожељно бити леђима окренут пацијенту, 
уклонити све потенцијално опасне предмете, 
обезбедити присуство других лица

 Бити одмерен у разговору



Инспекција пацијента са менталним 
поремећајем у служби дијагнозе

 Појава пацијента

 Начин на који је пацијент доведен

 Начин на који се креће и понаша

 Руковање

 Посматрање околине Посматрање околине

 Гримасе 

 Говор



Стил и начин одевања

 Фризура

 Гардероба

 Детаљи...

 Чистоћа и стање хигијене тела

 Дефекти и прикривене аномалије, ране или ожиљци Дефекти и прикривене аномалије, ране или ожиљци

 Облик и садржај тетоважа

 Отвори на телу (нпр. запушени ушни отвори указују на 
покушај одбране од акустичних халуцинација)



Понашање

 Могу се извести закључци о афективном доживљавању 
пацијента: узнемиреност, неспокојство, уплашеност, страх, 
љутња и бес, мржња, весело и тужно расположење, 
манична или депрерсивна слика...

 Израз лица и гестови могу указати индиректно на 
интелектуалну развијеност, превагу вигилности или интелектуалну развијеност, превагу вигилности или 
тенацитета пажње

 Из става према особама супротног пола понекад није 
тешко закључити о стању нагонског живота особе

 Инспекцијом се може објективно установити постојање 
акустичних, оптичких или других врста халуцинација

 Уколико дијагнозу није могуће установити прегледом, онда 
се особе задржавају на краћем или дужем посматрању



Значај мимике у психијатријској 
дијагностици

 Физигномика се бави откривањем карактеристика 
личности по спољњем изгледу (фиксирана форма 
лица)

 Израз мимика (гр. mimios) означава изражајне 
покрете на лицу, који зависе од покрета мимичних 
мишићамишића

 Кортекс (фронтални режањ великог мозга, пирамидни 
пут, кортикобулбарни пут) регулише вољне мимичке 
покрете

 Субкортекс (екстрапирамидални систем) омогућава 
мимичке покрете без учешћа воље у аутоматским 
покретима, као и у покретима који прате емоције



Принципи мимичког изражавања

 Свака унутрашња активност је праћена једним 
симболички разумљивим покретом на лицу

 Невољан избор форми и начина мимичког  Невољан избор форми и начина мимичког 
изражавања које “леже” личности и којима она себе 
хоће да “представи” пред другима

 Понављање извесних мимичких покрета оставља за 
собом трагове на лицу – “крута и фиксирана мимика”



Предео чела, очију и усана

 Пружају највише варијација у изразу

 Подизање обрва: чуђење и изненађеност

 Набирање чела: појачана пажња, напетост, интензивно 
размишљање или нерасположења и патње

 Набораност изнад корена носа у виду “омеге”, спуштеност 
погледа и удвостручен набор на горњим капцима погледа и удвостручен набор на горњим капцима 
(Veragouth-ов набор), појачане хоризонталне и вертикалне 
бразде: карактеристике меланхоличног болесника

 Широко отворене очи са мидријазом: изненађеност и 
страх

 Уплашен поглед и узневереност: болесници са 
застрашујућим халуцинацијама



Израз лица

 Оценити да ли израз лица одговара расположењу, 
односно да ли расположење одговара стварној 
ситуацији:

 хипремимија – манија

 утученост – депресија

 безбрижан израз лица противуречи “тешкој”  безбрижан израз лица противуречи “тешкој” 
симптоматологији – конверзивни поремећаји

 неповерљивост – параноја

 “туп” израз лица – ментална ретардација 



Говор

 модулација

 ритам

 мелодичност

 особеност наглашавања

 емоционални призвук у гласу емоционални призвук у гласу


