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Тематске целине: 

1. Предавања: Историјат приступа менталним поремећајима, појам менталног здравља и 
менталне болести и квалитет живота пацијената са менталним поремећајима 
Вежбе:  
- Oсновне информације о курсу и студентским обавезама, дефиниција области 

менталног здравља, област менталног здравља и сродне психолошке дисциплине 
- Психолошко и социјално благостање, друштвене промене и здравље, глобализација и 

идентитет, позитивна осећања, позитивна психологија   
2. Предавања: Класификација менталних поремећаја (Међународна класификација болести 

– 10. ревизија и Дијагностички и статистички приручник америчке психијатријске 
асоцијације – 5. издање): деменције, болести зависности, поремећаји расположења, 
схизофренија 
Вежбе: 
- Упознавање са Међународном класификацијом болести – 10. ревизија 
- Клиничке вињете – прикази менталних поремећаја: деменција  
- Клиничке вињете – прикази менталних поремећаја: схизофренија 
- Клиничке вињете – прикази менталних поремећаја: поремећаји расположења 
- Клиничке вињете – прикази менталних поремећаја: болести зависности 

3. Предавања: Значај раног препознавања бихејвиоралних измена, збрињавање и третман 
пацијената са менталним поремећајима – примарна, секундарна и терцијарна заштита, 
проблем дуалних дијагноза и законска регулатива 
Вежбе: 
- Организација здравствене службе и улога психолога у препознавању менталних 

поремећаја 
- Методе ране детекције у вулнерабилним групама – млади: депресивност и 

анксиозност (The Patient Health Questionnaire (PHQ-9), Depression Anxiety Stress Scales 
(DASS)) 

- Методе ране детекције у вулнерабилним групама – стари: благи когнитивни поремећај 
(Mini–mental state examination (MMSE), Montreal - Cognitive Assessment (MoCA)) 

- Приказ превентивног програма из области менталног здравља 
4. Предавања: Неопходност добре комплијансе, процена учинка фармакотерапије 

клиничким скалама процене и фармакоекономски аспекти менталних поремећаја 
Вежбе: 
- Евалуација стања пацијента и одговора на терапију клиничком скалом процене 
- Модалитети лечења у служби менталног здравља пацијента: различите формулације 

лека 



5. Предавања: Дестигматизација, деинституционализација и реинтеграција пацијената са 
менталним поремећајима у социјалну средину – психијатрија у заједници 
Вежбе: 
- Концепт Саветовалишта и Центра за ментално здравље: Трентински модел и први 

кораци у Крагујевцу 
- Репетиторијум  
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Завршна оцена се формира на следећи начин: 
- Присуство студената вежбама и предавањима је обавезно, о чему ће се водити 

прецизна евиденција (студентски картони, електронска табела ће бити сваке недеље 
прослеђивана руководиоцу предмета) 

- На вежбама је могуће да студент освоји до 1 поен, у зависности од ангажмана и нивоа 
показаног знања у групном раду – максимално могуће освојити 15 поена 

- Полагање теста који садржи 40 питања – максимално могуће освојити 40 поена, 
потребно је стећи више од 50% (минимално 21 поен) да би студент положио тест  

- Усмени део испита, извлачењем по једног питања из 3 групе питања – максимално 
могуће освојити 45 поена, потребно је стећи више од 50% (минимално 23 поена) да би 
студент положио усмени део испита 

- Коначна оцена се формира као збир, а према следећој табели: 

Број бодова 

96-100 

86-94 

76-84 

66-74 

56-64 

Оцена 

10 

9 

8 

7 

6 

 


