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 Ментални поремећаји су веома често коморбидни са 

различитим телесним оболењима. У свакодневној пракси 

неретко се дешава да се симптоми менталног поремећаја код 

телесног болесника не препознају и не лече, што неминовно 

доводи до лошије комплијансе, лошијег одговора на 

терапију и лошијег тока и исхода телесне болести. 

  Циљ семинара је указивање на значај раног откривања 

симптома менталних поремећаја код телесних болесника, и 

најадекватнији начин збрињавања, како би се побољшала 

адхеренца и лечење телесног оболења.  

 Други, не мање значајан циљ је указивање на метаболичке 

поремећаје који често прате ментална оболења, а могу бити 

потенцијално фатални.  

 Најуспешнији вид лечења коморбидних менталних и 

телесних оболења је паралелно лечење свих поремећаја, као 

и избор адекватних медикамената имајући у виду 

коморбидитете. Правовремено препознавање и збрињавање 

коморбидног менталног и телесног поремећаја у великој 

мери смањују трајање боловања, побољшавају радну 

способност и превенирају компликације како телесних 

оболења тако и најнепожељнији исход нелеченог менталног 

поремећаја - суицид. Додатни значај адекватном и 

правовременом лечењу коморбидитета даје и забрињавајући 

податак да највећи број суицида, покушавају и извршавају 

управо болесници који болују од хроничних телесних 

болести, а код којих су симптоми менталног поремећаја били 

непрепознати и неадекватно лечени. Душевни болесници 

често занемарују скрининг тестове и бригу о телесном 

здрављу и на тај начин се умањује здравствена заштита 

оваквих пацијената и често се телесно оболење 

дијагностикује тек у одмаклој фази болести, када је лечење 

много захтевније, а исход болести крајње неизвестан. 

Велики ризик од телесних коморбидитета код душевних 

болесника носе и нездраве животне навике (брза, масна 

храна, потхрањеност, мала физичка активност, пушење). 

  Адекватном едукацијом и контролама здравственог стања 

у великој мери је могуће побољшати квалитет живота, као и 

функционалност оболелих, а истовремено предупредити 

настанак телесне болести, што треба да буде један од 

основних циљева здравствене заштите савременог друштва.  

 

Telefon/faks: +381 (0)21 425 509  

                         +381 (0)21 484 30 10 

       E-mail: ckezns@uns.ac.rs   

mailto:ckezns@uns.ac.rs


 
 

Шеф Eдукационог тима 

Проф. др Мина Цвјетковић Бошњак 

 

Предавачи 

 

Проф. др Мина Цвјетковић Бошњак 

неуропсихијатар, Клиника за психијатрију 

Клиничког центра Војводине, 

Медицински факултет Нови Сад 

 

Проф. др Александра Недић  
неуропсихијатар, Клиника за психијатрију 

Клиничког центра Војводине, 

Медицински факултет Нови Сад 

 

Проф. др Олга Живановић  
психијатар, Клиника за психијатрију  

Клиничког центра Војводине,  

Медицински факултет Нови Сад 

 

Доц. др Весна Васић 

психијатар, Клиника за психијатрију  

Клиничког центра Војводине, 

Медицински факултет Нови Сад 

 

Др Александра Дасовић  
психијатар, Клиника за психијатрију  

Клиничког центра Војводине, Нови Сад 

 

 

 
 

 

 

 

Пријаве се примају најкасније  

до 20. 05. 2021. године   

 

 

 

 

Адреса:  Медицински факултет Нови Сад  

    Хајдук Вељкова 3 

 

Телефон: + 381 21 42 55 09 

  

E-mail:  ckezns@uns.ac.rs      

 

 

 

 

      Семинар je намењен лекарима опште 

медицине и лекарима других специјалности, 

медицинским сестрама и здравственим 

техничарима.   

 

 

 

      Учесници семинара плаћају котизацију у 

износу од 4.000,00 динара (у котизацију је 

урачунат ПДВ) на рачун Медицинског 

факултета у Новом Саду, број 840-1633666-55 

(позив на број 291-500/1). 

 

 
 

 

 

 

 

Едукативни семинар 

МЕНТАЛНЕ И ТЕЛЕСНЕ БОЛЕСТИ  

У КОМОРБИДИТЕТУ 
 

Нови Сад, 24. мај 2021. 

 

П Р O Г Р A M 

 

 

    8.45-9.15 Регистрација учесника 

     

   9.15-9.30 Улазни тест 

     

  9.30-10.30 Шта су психосоматске болести,  

  значај стреса   

  Проф. др Мина Цвјетковић Бошњак 

 

10.30-11.30 Diabetes mellitus и ментални  

  поремећаји   

  Проф. др Александра Недић 

 

11.30-12.30 Малигнитети и душевне болести 

  Проф. др Олга Живановић 

 

12.30-13.00 Пауза  

    

13.00-14.00 Хипонатремија коморбидна са  

  депресијом  

  Доц. др Весна Васић 

 

14.00-15.00 Поремећаји функције штитасте  

  жлезде коморбидитет са менталним 

  поремећајима    

  Др Александра Дасовић 

 

15.00-16.00 Менталне и телесне болести у  

  коморбидитету  

  Дискусија  

  Сви предавачи 

 

16.00-16.15 Излазни тест     

 

16.15-16.30 Евалуација семинара     

 

16.30  Додела сертификата     


