
Државни универзитет у Новом Пазару 

Департман за филозофске науке 

Студијски програм: Психологија ОАС 

Предмет: Ментално здравље - Испитна питања 

Прва група: 

1. Схватање етиологије менталних поремећаја 

2. Подручје неуронаука  

3. Концепт неуропластичности 

4. Неуропсихологија и когниција 

5. Ментално и телесно здравље и њихове интеракције 

6. Концепт менталног здравља Светске здравствене организације 

7. Клиничко-прагматични концепт: прагматистичан и прагматичан 

8. Концепт менталног здравља кроз призму позитивне психологије – шест димензија 

субјективне добробити 

9. Хуманистичко-филозофски приступ менталном здрављу 

10. Заступљеност менталних проблема  

11. Политика менталног здравља – индивидуални и интегративни приступ менталним 

поремећајима 

12. Социјални фактори и квалитет живота пацијената са менталним поремећајима 

13. Улога психолога у примарној, секундарној и терцијарној здравственој заштити 

14. Појам дестигматизације 

15. Појам деинституционализације 

16. Појам интернације 

17. Појам азила 

18. Концепт психијатријске болнице 

19. Концепт психијатрије у заједници 

20. Радикални психијатријски покрет у Италији 

21. Последице Базаљине реформе и нова мрежа алтернативних центара за ментално 

здрављa 



Друга група: 

1. Менталне ретардације, старење и деменција 

2. Бихејвиорални аспекти деменција 

3. Фактори ризика и нефармаколошки третман деменција 

4. Схизофренија као клинички ентитет – историјат и епидемиологија 

5. Милтифакторска етиопатогенеза схизофреније 

6. Акутна психотична епизода – изглед и понашање, халуцинације, расположење, говор 

и мишљење, воља) 

7. Клинички ток схизофреније 

8. Клинички облици схизофреније 

9. Циљеви терапије и њихов учинак у схизофренији 

10. Дефиниција, симптоми депресивности и дијагноза депресије 

11. Фармаколошки и нефармаколошки третман депресивности 

12. Историјат употребе алкохола 

13. Акутна употреба алкохола и акуто напито стање 

14. Дефиниција зависности од алкохола 

15. Епидемиологија и етиолошки фактори настанка зависности од алкохола 

16. Примери различитих класификација алкохолизма 

17. Синдром након престанка узимања алкохола 

18. Могуће компликације алкохолизма 

19. Одржавање алкохолне апстиненције и мотивација на лечење 

20. Терапеутски потенцијал канабиса 

21. Психотичност и канабис – позитивни, негативни и когнитивни симптоми код 

употребе канабиса 

 

 

 

 

 



Трећа група: 

1. Анксиозност и страх 

2. Класификација анксиозних поремећаја 

3. Панични поремећај 

4. Генерализовани анксиозни поремећај 

5. Опсесивно-компулзивни поремећај 

6. Посттрауматски стресни поремећај 

7. Агорафобија, специфичне и социјалне фобије 

8. Анксиозно-депресивни поремећај 

9. Улога психолога у судско-психијатријским вештачењима 

10. Појам урачунљивости 

11. Судска психијатрија и проблеми везани за алкохол 

12. Законски оквири лечења пацијената са менталним сметњама – доступност података о 

личности и лечењу 

13. Законски оквири лечења пацијената са менталним сметњама – присилна 

хоспитализација 

14. Законски оквири лечења пацијената са менталним сметњама – оправданост физичког 

спутавања 

15. Концепт савременог лечења менталних поремећаја – анализа трошкова лечења 

16. Увид пацијента са менталним поремећајима у сопствено стање и потребу за лечењем 

– појмови комплијансе и адхеренце 

17. Скала за процену когнитивног функционисања – пример 

18. Скала за процену депресивних симптома – пример 

19. Скала за процену симптома анксиозности – пример 

 

 

 


