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Схватање етиологије 
менталних поремећаја

- пренаучна ера
Вавилонци и Египћани -

демонистичко схватање, 
лечењем се баве чаробњаци, 
врачеви и свештенициврачеви и свештеници

Стари Грци - дејство снажне 
туге, утицај јаког афекта 
жалости, излив жучи у 
организму, "шетање" 
материце по телу итд. 

William Morris, Rose



Схватање етиологије 
менталних поремећаја

- научна ера
Хипократ (IV век) - душевни поремећаји резултат 

оболелог мозга и "суманут човек" у ствари болестан 
човек

Парацелзус (XVI век) - немају никакве везе са 
ђаволима и тумаче се хемијским поремећајима 

Пинел (1801. године) - у генези душевних обољења 
хередитарни и бројни други фактори имају битан 
утицај



Подручје неуронаука

Грана која се бави:

 анатомијом

 физиологијом

 психологијом психологијом

 биохемијом 

 молекуларном биологијом 

нервног система, нарочито у односу на 
понашање и учење



Неуропластичност
 Ранија догма да мозак одраслих не може да производи 

нове неуроне експериментима је доведена у питање

Код животиња, у регијама задуженим за учење и 
памћење, могу да се формирају нови неурони у 
одраслом добу

Пластичност мозга означава његовуПластичност мозга означава његову

способност да се мења 

- одговора на стимулусе

Манифестује се:

• васкулогенезом

• синаптогенезом

• неурогенезом



Могућност за ново терапијско 
деловање у менталним поремећајима

Људски мозак у одређеним оквирима 
задржава пластичност током читавог 
животног века – динамика измена?

Скорашње откриће синаптичке 
пластичности у току целог живота 
представља искорак из ранијих теорија које 
су сматрале да је структура мозга статична 

– реверзибилност?



Новине у визуелизацији мозга

 “Биоскопска представа у реалном времену” 
нервног система у акцији

Како живи мозак осећа и мисли док ради?Како живи мозак осећа и мисли док ради?

Идентификација специфичних делова мозга
који су одговорни за различите аспекте 
мишљења и емоција



Неуропсихологија и когниција

Когнитивни поремећај је било које медицинско 
стање које утиче на обраду и складиштење 
информација у мозгу, што узрокује поремећаје 
пажње, опажања, памћења и мишљења

Когнитивни пад редукује радну продуктивност, 
социјално функционисање и значајно умањује 
квалитет живота

Неурокогнитивне батерије тестова



Ментални поремећаји и поремећаји понашања су
резултат комплексних интеракција између
биолошких, психолошких и социјалних фактора

Напредак неуронаука

Ментално, телесно и социјално

здравље су међусобно 

испреплетани и зависни

биолошко

социјалнопсихолошко



Ментално здравље и телесно здравље

Мали број људи који имају ментални 
поремећај се лечи

Неупућеност у могућност успешног лечења 
менталних поремећаја



Два вида интеракције:
ментално - телесно

 неуроендокрино функционисање и функционисање 
имунитета

- анксиозно и депресивно расположење доводи до повећане 
осетљивости за развој телесних болести (срчана обољења)

- жене са узнапредовалим карциномом дојке које учествују у 
супортивној групној терапији живе дуже од оних које не супортивној групној терапији живе дуже од оних које не 
учествују у групној терапији

- реалистичко прихватање сопствене смрти је повезано са 
скраћеним преживљавањем од AIDS

људско понашање и активности

- дијета, вежбање, сексуалне активности, пушење и придржавање 

прописаног медицинског третмана

- здраво понашање зависи од менталног здравља те особе



Концепт менталног здравља

 Крос – културална перспектива менталног 
здравља

 Клиничко - прагматичан концепт

 Концепт менталног здравље из перспективе 
позитивне психологије

 Хуманистичко - филозофски концепт



Концепт менталног здравља и 
менталне болести

 Светска здравствена организација дефинише ментално здравље:

 као стање социјалног и емотивног благостања, 

 у коме особа остварује све своје способности,

може да поднесе све животне стресове,може да поднесе све животне стресове,

продуктивно и плодно ради и

 доприноси својој заједници.
WHO, 2001. Strengthening mental health promotion. Geneva, World Health Organization



Клиничко-прагматични концепт 
менталног здравља

Назива се још и медицинским моделом 
здравља

Ова врста модела обухвата два приступа Ова врста модела обухвата два приступа 
менталном здрављу:

• прагматистичан 

• прагматичан



Прагматистичан приступ 
менталном здрављу

 Здраве особе су оне које не траже психолошко-
психијатријску помоћ

Сматра се да овакав приступ менталном здрављу није 
адекватан, јер постоје бројни разлози некоришћења адекватан, јер постоје бројни разлози некоришћења 
психолошко-психијатријске помоћи:

• необавештеност о постојању стручних лица из ове области

• неприступачност здравствене службе

• недовољан увид у сопствено психичко стање

• страх од стигме и дискриминације



Прагматичан приступ 
менталном здрављу

 Здравствени професионалцима више одговара 
прагматична дефиниција: ментално здравље 
представља одсуство менталног поремећаја 

Уколико нема одступања у менталним функцијама, Уколико нема одступања у менталним функцијама, 
односно, уколико оне нису патолошки промењене, 
обично се сматра да особа није ментално оболела

Практичан за употребу, али је овакав концепт више 
негативна него позитивна дефиниција менталног 
здравља



Концепт менталног здравља кроз 
призму позитивне психологије

Субјективна добробит се сматра одразом доброг 
живота

Субјективна добробит подразумева висок степен 
позитивног и низак степен негативног афекта, као и позитивног и низак степен негативног афекта, као и 
висок степен задовољства властитим животом

Превласт позитивног афекта обично се назива 
срећом

Срећа представља срж хедонистичког погледа на 
субјективну добробит 



Шест димензија субјективне 
добробити:

1. прихватање самог себе

2. однос према другим људима

3. аутономија3. аутономија

4. излажење на крај са околином

5. циљ у животу

6. лични раст



1. Прихватање самог себе

Висока субјективна добробит: позитиван 
став премa себи, препознавање и прихватање 
добрих и лоших аспеката себе

Ниска субјективна добробит: 
незадовољство собом и постојање жеље да се 
буде другачији



2. Однос према другим људима
Висока субјективна добробит: срдачни 

односи са другим људима, развијање односа 
пуног љубави и емпатије, разумевање за 
људски однос који подразумева давање и 
узимањеузимање

Ниска субјективна добробит: ретке блиске 
односе са другим људима, изолованост и 
фрустрацију међуљудским односима



3. Аутономија

Висока субјективна добробит: независност 
и способност одупирања различитим 
притисцима, самопроцена коришћења  
сопствених стандардасопствених стандарда

Ниска субјективна добробит: ослањање на 
друге људе при доношењу важних одлука и 
бригу због очекивања других људи



4. Излажење на крај са околином

Висока субјективна добробит: осећај 
компетентности у излажењу на крај са 
околином, контролу  над спољашним 
активностимаактивностима

Ниска субјективна добробит: тешкоће 
приликом излажења на крај са свакодневним 
пословима и недостатак осећаја контроле над 
спољашним светом



5. Циљ у животу

Висока субјективна добробит: осећање 
усмерености ка циљу у животу

Ниска субјективна добробит: губитак 
животног смисла и одсуство јасних циљева



6. Лични раст

Висока субјективна добробит: осећај 
реализовања сопствених потенцијала, 
отвореност ка достизању нових искустава

Ниска субјективна добробит: осећај 
ненапредовања, незаинтересованост за живот 
и неспособност развијања нових ставова



Хуманистичко-филозофски
приступ менталном здрављу

У средишту људска природа и људске потребе

Ментално здравље представља идеал, што би 
значило да не постоји човек који је потпуно 
ментално здрав

Средина у којој људи живе је таква, да индивидуу Средина у којој људи живе је таква, да индивидуу 
спречава да постане свесна својих истинских 
потреба, а ако и постане свесна, друштво је 
спречава да своје потребе задовољи

Психичко стање, са друге стране, може да омета 
појединца у стицању свести о људским потребама и 
њиховом задовољавању



Захтев Генералне Скупштине 
Уједињених Нација:

 право ментално оболелих на заштиту и лечење

 неће бити дискриминације због менталног обољења

 сваки пацијент, колико год је то могуће, има право  сваки пацијент, колико год је то могуће, има право 
да буде лечен и збринут у сопственој заједници

 сваки пацијент има право да буде лечен у најмање 
ограничавајућој околини, са најмање 
ограничавајућим или наметљивим лечењем



Обимност заступљености 
менталних проблема

 Свака 4. особа ће у неком 
периоду свог живота бити 
погођена неким менталним 
поремећајем

 Ментални поремећаји погађају 
људе свих узраста и свих земаља

 Проузрокују патње појединаца, 
породица и друштава



Актуелни пресек стања менталног 
здравља у свету

 70 милиона људи је зависно од алкохола

 24 милиона људи има схизофренију

Око 10-20 милиона људи покуша да изврши 
самоубиство сваке године, а милион људи изврши 
самоубиство

 Ризик за деменцију се увећава са старошћу, 
становништво је све старије



Депресија
- водећи узрок инвалидности у свету

20011 20202

1 респираторне инфекције исхемична болест срца

2 перинатална обољења мајор депресија

3 HIV/AIDS саобраћајне несреће

1. World Health Report 2001. Mental Health: New Understanding, New Hope. 
Geneva, World Health Organization, 2001.
2. Murray CJL, Lopez AD, eds. The Global Burden of  Disease. Boston: 
Harvard University Press; 1996.

3 HIV/AIDS саобраћајне несреће

4 мајор депресија цереброваскуларне болести

5 стомачне инфекције
хронична опструктивна болест 

плућа



Политика менталног здравља

Преко 40% земаља нема политику менталног 
здравља

Преко 30% земаља нема програм менталног Преко 30% земаља нема програм менталног 
здравља

Више од 90% земаља политиком менталног 
здравља не обухвата децу и адолесценте



Интегративни приступ здрављу

У оквиру интегративног модела здравља 
заснованог на доказима, ментално здравље се 
појављује као одредница читавог здрављапојављује као одредница читавог здравља

Мултифакторска етиологија менталних 
поремећаја



Индивидуални психолошки 
фактори у развоју менталних 

поремећаја

 Везе деце и родитеља или других 
особа које о њима воде бригу су од 
пресудног значајапресудног значаја

 Оскуднија исхрана без обзира на 
специфични узрок



Социјални фактори у развоју 
менталних поремећаја

Неконтролисана урбанизација

СиромаштвоСиромаштво

Брзе технолошке промене

Проблем лечења у сиромашној популацији



Квалитет живота пацијената са 
менталним поремећајима

Ментални поремећаји и поремећаји понашања 
узрокују огромне промене у животима оболелих и 
њихових породица

Утицај на квалитет живота није само ограничен на 
тешке менталне поремећаје

Негативан утицај менталних поремећаја није само 
знатан, него и трајан!



Процена квалитета живота особа 
са менталним поремећајима

Читав опсег несреће и патње није мерљив?! 

 Инструменти за процену квалитета живота – Инструменти за процену квалитета живота –
субјективна процена различитих аспеката 
живота са циљем мерења утицаја симптома и 
поремећаја на живот



Индивидуални 
приступ у менталним 

поремећајима
Свака особа је јединствени 

експеримент природе

 Свака депресија је 
депресија за себе –
јединствена констелација јединствена констелација 
симптома

 Сваки пацијент има свој 
лек – нефармаколошке и 
фармаколошке мере

 Сваком пацијенту је 
потребно приступити на 
посебан начин



“Ментална болест не представља 
лични неуспех. 

То није нешто се догађа другим 
људима.”људима.”

Др Гро Харлем Брундтланд


