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Кнежевић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 16 

Услов: - 

Циљ предмета 

Циљ је дефинисање широког подручја социјално медицинских последица болести зависности. Упознавање са социокултуролошким 

импликацијама у области дијагностичког поступка, третмана, превенције и рехабилитације психијатријских поремећаја. Разматрање 

појединих психијатријских поремећаја и облика понашања, посебно суицидалног, агресивног и криминогеног понашања у контексту 

концепта социјално медицинских последица болести зависности. 

Исход предмета  

- Социјално медицински значај болести зависности 

- Инпликације културолошких и транскултуролошких аспеката 

- Значај психосоцојалних фактора у настанку и развоју болести зависности 

- Социјалне последице болести зависности 

- Суицидално понашање у болести зависности-теоријски концепти, фактори суицидалног ризика, превенција и терапија 

- Психосоцијални аспекти болести зависности и агресивно понашање 

- Болести зависности и кривично законодавство  

- Значај форензичке психијатрје у болестима зависности 

- Ефекти болести зависности на социјално окружење и облици социјалних реакција на овај поремећај 

- Социјалне процедуре у циљу социјалке реинтеграције код болести зависности 

- Схватање сложености етиологије болести зависности уз препознавање социјалног момента                            

- Способност да дијагностикују болести зависности и нјене социјално медицинске последице и значај 

- Препознаванје ризичног облика понашанја код зависника 

- Дијагностика агресивног понашања и обука у погледу терапијског третмана 

- Упознавање са осносвним пронципима и процедурама форензичке психијатрије 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

 Социјално медицински значај болести зависности 

 Инпликације културолошких и транскултуролошких аспеката 

 Значај психосоцојалних фактора у настанку и развоју болести зависности 

 Социјалне последице болести зависности 

 Суицидално понашање у болести зависности-теоријски концепти, фактори суицидалног ризика, превенција и терапија 

 Психосоцијални аспекти болести зависности и агресивно понашање 

 Болести зависности и кривично законодавство  

 Значај форензичке психијатрје у болестима зависности 

 Ефекти болести зависности на социјално окружење и облици социјалних реакција на овај поремећај 

 Социјалне процедуре у циљу социјалке реинтеграције код болести зависности 

 

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

 Схватање сложености етиологије болести зависности уз препознавање социјалног момента                            

 Способност да дијагностикују болести зависности и нјене социјално медицинске последице и значај 

 Препознавање ризичног облика понашанја код зависника 

 Дијагностика агресивног понашања и обука у погледу терапијског третмана 

 Упознавање са осносвним пронципима и процедурама форензичке психијатрије 
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Допунска 

Биће достављена накнадно 

Број часова  активне наставе Остали часови: 

 Предавања: 

30 

Вежбе: 

150 

Други облици наставе: 

 

Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе: предавања и практичан рад 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 15 писмени испит 20 

практична настава 15 усмени испт 50 

колоквијум-и  ..........  

семинар-и    

 


