ПСИХИЈАТРИЈА
Предмет се налази у осмом блоку и реализује се кроз 4 часа предавања, 2 часа вежби
недељно и 110 часова самосталног рада студента у току семестра. Предмет носи 8
ЕСПБ бодова.
Образовни циљ предмета
Упознавање студената са основама психологије и психопатологије (ментални
поремећаји). Студенти треба да упознају превентивне, дијагностичке, терапијске и
рехабилитационе поступке у менталном разбољевању.
Исходи образовања
По завршетку наставе из предмета Психијатрија од студената се очекује да
стекне основна знања,вештине,ставове:
Знања:
Од студента се очекује да буде спсобан да:
 објасни основне психичке функције
 објасни психопатолошке феномене
 објасни разлике у поступцима дијагностиковања појединих група менталних
поремећаја
 објасни неуротичност, психотичност, зависност на психоактивне супстанце,
интелектуалну дефицитарност и поремећаје личности
Вештине:
Од студента се очекује да буде спсобан да:
 препознаје психолошке и психопатолошке карактеристике менталног
функционисања
 на правилан начин тумачи налазе специјалиста психијатара у дијагностичким,
терапијским и рехабилитационим сугестијама
 на правилан начин терапијски реагује у ургентним психијатријским стањима
 у социјаном окружењу стручним поступањем ради на превенцији менталног
разбољевања и дестигматизацији ментално оболелих особа
Ставови:
 На строго постављеним социјално медицинским стандардима ваљано поступање у
превентивним, дијагностичким, терапијским и рехабилитационим процедурама за
ниво лекара опште медицине.

Услови слушања наставе:
Да би слушао наставу на овом предмету, студент мора да буде уписан у осми блок
Дипломског академског студијског програма -интегрисне студије за доктора
медицине.
Облици наставе:
Настава се одржава кроз предавања, вежбе и семинаре.
Сруктура предмета:
Наставне јединице понедељама:
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МОДУЛ 1 –ПСИХОЛОГИЈА СА ПСИХОПАТОЛОГИЈОМ (1,2) 1 ЕСПБ
1. НЕДЕЉА НАСТАВЕ
Историјски развој психијатрије. Психијатријско и психолошке
школе. Појам и предмет психологије и психијатрије
Концепција менталног здравља и менталне болести. Етиологија
менталних поремећаја. Класификација менталних поремећаја и
основе епидемиологије.
Успостављање контакта са особама са менталним поремећајима.
Функционисање психијатријских установа. Заштита ментално
оболелих особа. Ауто и хетеро анамнеза. Тимски рад у психијатрији.
Приказ особе са менталним поремећајем
Психијатријски интервју. Специфичности односа лекар пацијент.
Психопатологија свести.
Свест: патологија и психопатологија.
2. НЕДЕЉА НАСТАВЕ
Психичке функције и теорије личности.
Опажање. Пажња. Памћење.
Приказ пацијента са поремећајем опажања, пажње и памћења.
Мишљење. Интелигенција.
Приказ пацијента са поремећајем мишљења и интелигенције.

МОДУЛ 2 – НЕУРОТСКИ, СОМАТОФОРМНИ СА СТРЕСОМ ПОВЕЗАНИ И
ДРУГИ НЕПСИХОТИЧНИ ПОРЕМЕЋАЈИ (1,2,3)
1 ЕСПБ
3. НЕДЕЉА НАСТАВЕ
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Клиничка обрада неуротичног поремећаја.
Приказ пацијента са неуротским поремећајем.
4. НЕДЕЉА НАСТАВЕ
Соматоформни и са стресом повезани поремећаји.
Емоције. Нагони. Воља.
Приказ пацијента са поремећајем емоција нагона и воље.
5. НЕДЕЉА НАСТАВЕ
Поремећаји личности. Остали непсихотични поремећаји.
Клиничка обрада болесника са поремећајем личности.
Приказ пацијента са поремећајем личности.

МОДУЛ 3 –ПСИХОТИЧНИ ПОРЕМЕЋАЈИ (1,2,3) 1 ЕСПБ
6. НЕДЕЉА НАСТАВЕ
Схизофренија.
Клиничка обрада психотичних поремећаја.
Приказ пацијента са схозофренијом.
7. НЕДЕЉА НАСТАВЕ
Афекти поремећаји. Суицид.
Клиничка обрада афективних поремећаја.
Приказ пацијента са афективним поремећајем.
8. НЕДЕЉА НАСТАВЕ
Психозе суманутости.
Клиничка обрада суманутих психоза.
Приказ пацијента са суманутом психозом.
МОДУЛ 4 – МОЖДАНИ ОРГАНСКИ ПСИХОСИНДРОМИ (1) 1 ЕСПБ
9. НЕДЕЉА НАСТАВЕ
Органски
психосиндроми.
Психогеријатрија.
психијатрије.
Клиничка обрада органских психосиндрома.
Приказ делирантног и дементног пацијента.

Појам

Lieson
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МОДУЛ 5 – ТЕРАПИЈА У ПСИХИЈАТРИЈИ (1,2) 1 ЕСПБ
10. НЕДЕЉА НАСТАВЕ
Психотерапија и социотерапија.
Психички статус. Синтетски приказ менталних поремећаја.
Комплетна обрада болесника по психичким функцијама.
Психолошко испитивање. Терапијска заједница. Провера знања.
11. НЕДЕЉА НАСТАВЕ
Психофармакотерапија. Биолошке терапије у ужем смислу.
Припрема пацијента и извођење ЕКТ терапије.
Примена психофармака код различитих клиничких ентитета.

МОДУЛ 6 – БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ (1,2) 1 ЕСПБ
12. НЕДЕЉА НАСТАВЕ
Болести зависности (алкохолизам).
Клиничка обрада зависности.
Приказ алкохолизма и алкохолне психозе.
13. НЕДЕЉА НАСТАВЕ
Болести зависности (дејство опојних и психотропних супстанци).
Приказ особе зависне од психоактивне супстанцу.
Метадонски програм.

МОДУЛ 7 – РАЗВОЈНА ПСИХИЈАТРИЈА (1) 1 ЕСПБ
14. НЕДЕЉА НАСТАВЕ
Дечија и адолесцентна психијатрија.
Ментални поремећаји код деце и адолесцената.
Адолесцентна криза.
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МОДУЛ 8 – УРГЕНТНА И ФОРЕНЗИЧКА ПСИХИЈАТРИЈА (1)
1 ЕСПБ
15. НЕДЕЉА НАСТАВЕ
Ургентна стања у психијатрији. Форензичка психијатрија.
Клиничка обрада судскопсихијатријског случаја.
Провера знања (2).

Предиспитне обавезе
Студенти су у обавезни да активно учествују у практичној настави и семинарима.
Наставници и сарадници који изводе наставу ће оцењивати знања, вештине и ставове
студената оценама од 5 до 10.
Начин полагања испита и оцењивање
Испит се полаже у форми теста, практично и усмено.
Оцена на испиту чини 70% крајње оцене студента, а оцена знања, вештине и става
током наставе 30%.
Осим оцене на скали од 5 до 10 студенти добијају и једну од оцена из следеће табеле:
A- 10% студената са најбољим успехом на испиту
B- 25% следећих са нижим успехом на испиту
C- 30% следећих са још нижим супехом на испиту
D- 25% следећих са још нижим супехом на испиту
E- 10% студената са најслабијим успехом на испиту
Fx- студенти којима треба још мало да би припремили испит
F- студенти који нису положили.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

15
15

тест
практични испит
усмени испит

поена
10
10
50
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