
Студијски програм/студијски програми: Интегрисане академске студије медицине 

Врста и ниво студија: интегрисане академске студије 

Назив предмета: Психијатрија (М4-ПСИХ) 

Наставник: Гордана Љ. Мишић-Павков, Олга В. Живановић, Александра Ј. Недић, Mина М. Цвјетковић Бошњак, Александра С. Дицков, 

Светлана М. Ивановић Ковачевић, Зоран М. Гајић, Ђенђи Ш. Силађи Младеновић, Весна И. Васић, Борис Т. Голубовић, Владимир А. 

Кнежевић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: Медицинска  психологија; Клиничка  пропедевтика (за  полагање  испита); Општа  фармакологија (за полагање испита) 

Циљ предмета 

Обука студената о приступу, препознавању и начинима збрињабања особа са менталним поремећајима, са аспекта лекара опште 

медицине/породичног лекара. Студенти се упознају и са оснвовама научноистраживачког рада 

Исход предмета  

Студенти се упознајуса местом психиајтрије међу осталим гранама медицине. Студенти би требало да овладају основним знањима везаним 

за јављање, препознавање, диференцијалну дијагнозу и збрињавање појединих менталних поремећаја. 

Студенти  се  обучавају  у  вештини  вођења  психијатријског  интервјуа  као  и  у  начинима  процењивања психичких  функција  и  

понашања  код  особа  које  болују  од  различитих  менталних  поремећаја, примени допунских дијагностичких метода,  као и  основним 

методама лечења у психијатрији. Оспособљавају се за постављање дијагнозе (радна дијагноза, диференцијална дијагноза), на основу које 

формулишу план збрњавања пацијента. Оспособњавају се да учествују у лечењу особа са менталним поремећајима као лекари опште 

медицине. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Историјат односа према душевно поремећеном човеку; развој  психијатрије као медицинске  гране; психијатрија у савременој медицини. 

2. Класификација и дијагностика менталних поремећаја. 3.  Општа  психопатологија (поремећаји:  свести,  опажања,  мишљења,  емоција,  

пажње,  интелигенције,  воље, памћења, нагона). 4. Етиологија менталних поремећаја– биопсихосоцијални приступ. 5.  Лечење  менталних  

поремећаја–  фармакотерапија,  електроконвулзивна  терапија,  терапија  светлом,  други „соматски“ видови лечења, различите врсте 

психотерапије. 6. Органски психички поремећаји– акутни и хронични мождани синдром. 7. Болести настале због штетне употребе 

психоактивних сипстанци: наркоманија, алкохолизам. 8. Схизофренија, схизотипски и схизоафективни пормећаји. 9. Поремећаји са 

суманутошћу. 10. Ментални поремећаји у генеративним фазама код жена. 11. Поремећаји расположења– депресивни поремећаји, 

биполарни поремећаји. 12. Неуротски и са стресом повезани поремећаји. 13. Суицидологија. 14. Консултативна психијатрија и 

психосоматска медицина. 15. Поремећаји личности и понашања код одраслих особа. 16. Ментални поремећаји у дечјем добу. 17. Ментални 

поремећаји у адолесценцији. 18. Ургентна стања у психијатрији. 19. Судска психијатрија. 20.  Бихејвиорални  синдроми  удружени  са  

физиолошким  поремећајима  и  соматским  факторима–  неоргански поремећаји спавања, сексуалне дисфункције 

 

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 

1. Ментални  поремећаји;  психијатријски  болесник;  специфичности  односа  лекар-пацијент  у  психијатрији;  права психијатријских 

болесника. 2. Психијатријски интервју: начин вођења психијатријског интервјуа. 3. Психијатријски интервју: подаци значајни за личну, 

породичну и анамнезу болести. 4. Психички статус: процењивање психичких функција (свест, оријентација, мишљење, опажање, емоције, 

памћење, интелигенција, вољно-нагонски динамизми, пажња) и процењивање понашања. 5. Органски психички поремећаји: анамнеза, 

психички статус, диференцијална дијагноза, збрињавање. 6. Болести  настале  због  употребе  психоактивних  супстанци – наркоманија:  

анамнеза,  психички  статус, диференцијална дијагноза, збрињавање. 7. Болести настале због штетне употребе психоактивних супстанци – 

алкохолизам: анамнеза, психички статус, диференцијална дијагноза, збрињавање. 8. Схизофренија – анамнеза, психички статус, 

диференцијална дијагноза, збрињавање. 9. Схизотипски и схизоафективни поремећаји – анамнеза, психички статус, диференцијална 

дијагноза,  збрињавање. 10. Поремећаји са суманутостима – анамнеза, психички статус, диференцијална дијагноза, збрињавање. 11. 

Поремећаји расположења – анамнеза  психички статус, диференцијална дијагноза, збрињавање. 12. Неуротски и са стресом повезани 

поремећаји – анамнеза, психички статус, диференцијална дијагноза, збрињавање. 13. Ургентна стања у психијатрији. 14. .Ментални 

поремећаји у дечјем добу – анамнеза, психички статус, диференцијална дијагноза, збрињавање. 15. .Ментални поремећаји у адолесценцији 

– анамнеза, психички статус, диференцијална дијагноза , збрињавање. 16. Консултативна психијатрија и психосоматска медицина – 

психијатар у тимском раду у збрињавању телесних болесника,  анамнеза,  психички  статус,  диференцијална дијагноза  и  збрињавање  у  

консултативној  психијатрији  и психосоматској медицини. 17. Судска психијатрија. 
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Допунска 
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Број часова  активне наставе Остали часови: 

 Предавања: 

30 

Вежбе: 

60 

Други облици наставе: 

 

Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе: теоретска и практична 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 70 

практична настава 20 усмени испт  

колоквијум-и  ..........  

семинар-и    

 


