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Интернација 

Све до краја XVII века друштво се борило 
искључиво интернацијом од оних својих чланова 
који су га на било који начин могли угрозити

У поправне заводе су смештани заједно душевни 
болесници, криминалци, скитнице, политички 
кривци, проститутке и други маргинални чланови 
друштва

Интернација је по правилу била доживотна

Кецмановић Д, Психијатрија, 1983



Азили

Француска револуција је означила прекретницу 
у многим аспектима људског живљења

Морални третман душевних болесника Морални третман душевних болесника 

Издвајање душевно оболелих од осталих 
друштвено неподобних особа – смештај у 
специјализоване психијатријске институције 
које су називане азили

Кецмановић Д, Психијатрија, 1983



Психијатријске болнице

Временом су се азили повећавали и претварали 
у велике психијатријске болнице ограђене 
високим зидовима и изоловане од друштвависоким зидовима и изоловане од друштва

Почетак хоспиталне фазе, која је још и данас 
доминантна у целом свету

Кецмановић Д, Психијатрија, 1983



Модели објашњења и третмана 
менталних поремећаја

- X X  век 
 Класичан модел замењен психодинамичким и 

социодинамичким концепцијама

 Део психијатрије се у великој мери приближио 
психологији, социолошким дисциплинама и психологији, социолошким дисциплинама и 
филозофији

 Кантово дуалистичо становиште о односу тела и психе 
повод за одвајање психијатрије од медицине –
редукционистички ставови психодинамичке 
оријентације и антипсихијатрија

Муњиза М, Историјски развој психијатрије, 
Службени гласник, 2011



Психијатријска заштита у друштвеној 
заједници и уз помоћ заједнице

Односи у средини у којој човек живи и сузбијање 
менталних поремећаја

Предоминација социјалне димензије психијатрије, 
непотребна стагнација биолошког концепта до 
краја шездесетих година XX века

Муњиза М, Историјски развој психијатрије, 
Службени гласник, 2015



Свеобухватна психијатријска заштита
- психијатрија у заједници

 Развој и спровођење мера примарне, секундарне и 
терцијарне превенције на регионалном и националном 
плану

 Избегавање или скраћење класичног болничког лечења уз 
преношење тежишта психијатријске заштите на преношење тежишта психијатријске заштите на 
диференциране ванболничке установе и службе

 Развој психијатријске заштите секторског типа или 
свеобухватне психијатријске заштите психијатрије у заједници

 Пружити континуирану помоћ не само болесницима, 
него и друштвеној заједници као целини!

Кецмановић Д, Психијатрија, 1983



Радикални психијатријски покрет у Италији

• Анти - институционални експеримент Базаље као основа 
италијанске психијатријске реформе

• 1978. година: Закон 180 инкорпорирао кључне Базаљине 
постулате

• Главни циљ реформе је деконструкција система • Главни циљ реформе је деконструкција система 
психијатријских болница:
 забрана изградње нових болница

 превенција профилисања психијатријских болница у одељења 
општих болница

 редукција броја кревета у психијатријским одељењима општих 
болница

 ригорознији критеријуми присилне хоспитализације, са 
тенденцијом потпуног укидања

Morzycka-Markowska M, Drozdowicz E, Nasierowski T. Psychiatr Pol. 2015;49(2):403-12.
Foot J. Crit Radic Soc Work. 2014;2(2):235-249.



Последице Базаљине реформе
• Пацијенти постепено отпуштани из психијатријских 

болница

• Крај 1981. године је датум након кога пацијенти нису 
примани у психијатријске болнице

• Присилне хоспитализације се реализују само по мишљењу 
два психијатра, прихваћено од власти и не у трајању дужем 
од 7 дана

• Психијатријска одељења у општим болницама су имала до 
15 кревета, за регион од 200 000 становника

Morzycka-Markowska M, Drozdowicz E, Nasierowski T. Psychiatr Pol. 2015;49(2):403-12.
Foot J. Crit Radic Soc Work. 2014;2(2):235-249.



Нова мрежа алтернативних 
центара

• Базирана на географској подели

• Значајна аутономија у административним, 
финансијским и медицинским пословима

• Три типа центара:

психијатријска одељења општих болница 

(Servizi psichiatrici di diagnozi e cura – SPDC)

центри менталног здравља (Centri di Salute Mentale)

центри за социјални рад

Morzycka-Markowska M, Drozdowicz E, Nasierowski T. Psychiatr Pol. 2015;49(2):403-12.
Foot J. Crit Radic Soc Work. 2014;2(2):235-249.



Трентински модел
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“A decrepit shower room”, Thomas Windisch
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“Insanity”,
Thomas Windisch

Manicomio di Anime, 
Italy, 2015





Клинички ток схизофреније

 Које су премисе учиниле могућим 
деконструкцију система ?

 Концепт схизофреније као хроничне, 
детериорантне болести доведен у питање
- деконструкција концепта схизофреније !?

преморбидна 
фаза

повишен 
ризик/

продром
психоза

прва 
терапија

ремисија

- деконструкција концепта схизофреније !?



Фактори пријемчљивости за 
психозу

• Биолошки фактори:

 генетски и рани епигенетски фактори су одговорни за 
око 80% ризика

• Психосоцијални фактори:• Психосоцијални фактори:

 трауме

 живот у урбаном окружењу

 миграција

• Излагање психоактивним супстанцама

 нпр. злоупотреба марихуане

Нађа М. Рано откривање и третман психоза, 2011



Продромални стадијум
• Промене у афекту:

 анксиозност, раздражљивост, 
депресија

• Промене у когницији:

 тешкоће концентрације и памћења

• Промене у мишљењу:

 интензивна и изненадна преокупација 
новим идејама (често необичног, 
чудног садржаја), сумњичавост, 
неповерљивост

• Опште промене

 поремећај спавања и губитак енергије

• Друштвено повлачење и пад 
ефикасности и интересовања у 
уобичајеним дневним активностима

Нађа М. Рано откривање и третман психоза, 2011



Концепт ремисије

Клинички аспект:

 редукција јачине симптома

 симптоми благи и не утичу на понашање

 стање стабилно током 6 месеци

Функционисање

опоравка

Функционисање

 продуктивна активност

 самосталан живот

 друштвени контакти

посао, школовање

без надгледања

регуларна 
друштвена 
активност

Andreasen et al. Am J Psychiatry 2005;162:441–449; Harvey & Bellack. Schizophr Bull 2009;35:300–306; 
Liberman et al. Int Rev Psychiatry 2002;14:256–272; Emsley et al. Curr Opin Psychiatry 2011;24:114–121; 

Ventura et al. Schizophr Res 2011,132:18–23



Циљеви терапије и њихов учинак
у схизофренији

- континуитет
терапије

- побољшање у
функционисању

- социјална

дугорочна
подношљивост

- здравље и
задовољство

- запослење

- квалитет

ремисија
симптома

- социјална
интеграција

- квалитет
живота

Nasrallah et al. Psychiatr Serv 2005;56:273-282

симптома

краткорочно дугорочно



Специјализовани сервиси за ране психозе
• Рана детекција

 Едукација заједнице

 Доступност сервиса

 Могућности кућне процене и неге

• Акутна нега
 Нега у акутној фази

 Доступност субакутне неге

 Индивидуална нега Индивидуална нега

 Медицинске интервенције

 Психолошке интервенције

 Програми функционалног опоравка

 Породични програми и подршка пријатеља породице

 Учествовање младих и вршњачка подршка

 Мобилна доступност

 Партнерство

 Развој радне снаге

 Млади под веома високим ризиком
McGorry PD. J Nerv Ment Dis. 2015;203(5):310-8. 



Неурокогниција, социјална когниција и 
функционални исход у схизофренији

• Неурокогниција и социјална когниција:

 кључна својства схизофреније

 нису секундарни у односу на клиничке  нису секундарни у односу на клиничке 
симптоме, ефекте медикације или хроничност 
тока

 јединствен утицај на лош функционални исход

 нови терапијски циљеви да се омогући 
функционални опоравак

Horan W, Harvey PO, Kern R, Green M. 
Schizophrenia – Current Science and Clinical Practice, WPA, 2015



Значај превенције релапса
• Релапси имају кумулативан ефекат и потенцијални

иреверзибилан утицај на:

 структуру мозга

 симптоме

 на лично, социјално и когнитивно функционисањена лично, социјално и когнитивно функционисање
пацијента

• У овој фази је потребан тимски приступ заснован на:

 чврстом терапијском договору

 већој укључености пацијента

 дугорочној комплијанси

 превенцији новог релапса по сваку цену



Оптерећење породице пацијента са 
схизофренијом

• Последица деинституционализације је да значајно 
већи терет неге пацијента у породици

• Најважнији предиктор оптерећења за родбину су 
промене у релацијама неговатеља и пацијената

• Интервенције у породици смањују стопе релапса и 
унапређују психосоцијално функционисање

Rossler W. 
Schizophrenia – Current Science and Clinical Practice, WPA, 2015



Стубови третмана схизофреније
- БИОПСИХОСОЦИЈАЛНИ МОДЕЛ

Лекови (атипични антипсихотици) да се 
купирају симптоми и превенира релапс

Психосоцијалне интервенције да се пацијенту и 
породици помогне у савладавању менталног породици помогне у савладавању менталног 
проблема

Рехабилитација помаже пацијенту да се 
реинтегрише и поново радно ангажује

Индивидуални приступ
Rossler W. 

Schizophrenia – Current Science and Clinical Practice, WPA, 2015



“Insomnia”, Thomas Windisch
Manicomio di Anime, Italy, 2015


