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ПОЗИВ ЗА УЧЛАЊЕЊЕ У ДРУШТВО ПСИХОЛОГА СРБИЈЕ
Поштоване колеге, учланите се у Друштво психолога Ср-

бије! Својим учлањењем повећавамо интегитет свог струко-
вног и професионалног идентитета. Потврђујемо легитими-
тет на- шег струковног удружења. У дописима ка државним 
инсти- туцијама, појачавамо наш кредибилитет. Суочавање 
са неп- сихолозима носи већу тежину. Наше континуране ак-
тивности да мењамо статус психолога има веће значење. Фор-
мирање Коморе и доношење Закона о психолошкој делатности 

има зна- чајну подршку великог броја чланова Друштва. Увећани 
мате- ријални приход отвара могућности за нове активности 
јачања и развоја струке. Ствара се материјална подлога за из-
раду нових психолошких мерних инструмената за осавремењи-
вање рада Друштва, квалитетније умрежавање и размењивање 
информација. Волонтерски рад појединаца који се ангажују у 
раду Друштва добија ново значење и смисао. Свако појединачно 
учлањење повећава снагу Друштва. Ојачајмо своје Друштво

69. КОНГРЕС ПСИХОЛОГА СРБИЈЕ ОД 29. СЕПТЕМБРА ДО 2. ОКТОБРА 

ЧОВЕК У ВРЕМЕНУ  
КОНТРАДИКТОРНИХ ИСТРАЖИВАЊА

Највећи� и� најзначајнији�
годишњи� скуп� психо-
лога� –� 69.� конгрес� пси-

холога�Србије,�биће�одржан�од�
29.� септембра� до� 2.� октобра� у�
Врњачкој� бањи� под� слоганом�
„Човек� у� времену� контради-
кторних� очекивања“.� Планира-
но�је�да�се�конгрес�одржи�уживо�
и� у� онлајн� формату,� а� уколико�
се� епидемиолошка� ситуација�
у� вези� са� коронавирусом� буде�
погоршала,� овогодишњи� научно-стручни�
скуп�психолога�биће�одржан�само�кроз�он-
лајн�канале.�Председник�програмског�од-
бора�69.�конгреса�психолога�Србије�Алек-
сандар�Контић�подсећа� да� ово�није�први�
пут�да�се�конгрес�организује�у�ванредним�
околностима� –� одржавао� се� и� када� су� га�
ометали� ратни� бубњеви� грађанског� рата�
у� бившој� држави;� у� време� економске�из-
олације,�када�је�сам�одлазак�на�скуп�пред-
стављао�авантуру�своје�врсте,�а�одржао�се�
и�када�је�земља�била�погођена�природном�
катастрофом�и�практично�била�у�ванред-
ном�стању.�Одржаће�се�и�ове�године,�упр-
кос� неизвесностима� глобалне� пандемије�
која�је�променила�живот�готово�осам�ми-
лијарди��људи�на�планети�и�целу�планету�
ставила�у�социјални�карантин.�

Процене�говоре�да�је�око�милион�и�по�
деце� у� свету� изгубило� је� једног� или� оба�
родитеља�због�короне,�од�марта�2020.�до�
априла� ове� године,� а� још� пола� милиона�
њих� изгубило� је� старатеља.� Због� дели-
мичног� или� потпуног� затварања� школа�
широм� света� УНЕСКО� упозорава� на� ге-
нерацијску�катастрофу�и�истиче�да�више�
од� петине� ђака� током� 2020.� године� није�
стекло�основна�знања�читања,�очекивана�
за�њихов�узраст.�Знајући�да�је�епидемио-
логија�барем�педесет�одсто�психологија�и�
да� судбина� пандемије� не� зависи� само� од�
тога�како�се�понаша�вирус,�већ�и�од�тога�
како� се� понаша� човек,� психолози�широм�
света� већ� годину� и� по� дана� покушавају�

да� пронађу� одговор� на� питање� који� тип�
личности�одбија�да�носи�маске,�држи�фи-
зичку�дистанцу�и�прими�вакцину�против�
коронавируса.��

Александар�Контић�оцењује�да�је�ово-
годишња�тема�конгреса�“Човек�у�времену�
контрадикторних� очекивања”� привукла�
велики�број�психолога�истраживача,�али�и�
практичара�који�желе�да�својим�знањима�и�
идејама�да�обогате�програм�скупа.�Актуел-
ност�овог�наслова�донела�је�велику�разно-
врсност�садржаја�пријављених�радова,�као�
и�широку�област�применљивости�за�даље�
унапређења� рада� психолога.� И� теме� пле-
нарних�предавања�ангажоване�су�у�правцу�
свеобухватнијег� разумевања� тренутка�
у� коме� се� налазимо.� Професор� Џонатан�
Склар,� председник� Независног� психоана-
литичког�удружења,�одржаће�предавање�на�
тему�“Ауторитарност�и�мечке�које�играју:�
импликације� за� нови� почетак“.� Овај� рад�
бави�се�увођењем�неких�психоаналитичких�
идеја�у�сврху�разумевања�и�могућности�да�
се�путује�испод�и�на�површини�онога�што�
може�да�се�открије�у�мрачним�несвесним�
траумама�индивидуа�и�друштава.�

Професорка�Фернанда�Коељо�Либера-
ли,�истраживач�и�професор�на�Папинском�
католичком� универзитету� у� Сао� Паолу,�
одржаће� предавање� на� тему� “Стварање�
будућности� у� пустом� свету� –� играње� са�
могућим�световима”,�у�коме�ће� говорити�
о�активизму�и�развоју�креативних�потен-
цијала� кроз� игру,� перформанс,� социјал-
ну� терапију� и� групну� подршку.� Пленар-

но� предавање� др� Весне�
Гаврилов�Јерковић,�редовне�
професорке� на� Одсеку� за�
психологију� Филозофског�
факултета� у� Новом� Саду,�
посвећено� је� плурализму� у�
психотерапији�и� консеквен-
цама� тог� плурализма� на�
даљи� развој� психотерапије,�
као� области� која� већ� више�
од�једног�века�изненађујуће�
успешно� левитира� између�

бројних� контроверзи� и� неспојивих� крај-
ности.�

Професор�емеритус�психотерапије�на�
Универзитету� Јyвäскyлä� (Финска),� Јако�
Сеикула,� са� вишедеценијским� радом� у�
развоју� породичне� заштите� менталног�
здравља,� одржаће� предавање� на� тему�
„Дијалог�лечи:�бољи�исход�у�већини�криза�
заједно�са�породицама�и�са�мање�лекова“.�
Др� Јелисавета� Сања� Роловић,� брачни� и�
породични� психотерапеут� са� приватном�
праксом� у� Њујорку,� говориће� о� јачању�
друштвене� свести� о� сексуалном� злоста-
вљању�деце�у�Србији,�док�ће�др�Мерима�
Исаковић,� клинички� психолог� и� неуроп-
сихолог� са� Новог� Зеланда,� говорити� на�
исту� тему� из� свог� угла.� После� дуго� вре-
мена�одсуствовања�из�наше�јавности�и�са�
позоришне�сцене�Србије,�Мерима�је�овог�
пролећа� у� домаћим� медијима� дала� јавну�
подршку� бројним� младим� глумицама� у�
нашој�земљи,�које�су�признале�да�су�биле�
жртве�сексуалног�насиља.���

Као� најзначајнији� скуп� психолога�
са� ових� простора,� конгрес� и� ове� године�
аплицира� за� акредитацију� код� Завода� за�
унапређивање�образовања�и�васпитања,�као�
и� у� Комори� социјалне� заштите.� Све� даље�
детаље�реализације�Kонгреса,�као�и�инфор-
мације�у�вези�са�пријављеним�учесника�мо-
жете�да�пратите�преко�сајта�Друштва�пси-
холога�Србије,�као�и�на�фејсбук�страницама�
Kонгрес� психолога� Србије� и� Програмски�
одбор.�� Катарина�Ђорђевић
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психолошке новине
ДРУШТВО ПСИХОЛОГА СРБИЈЕ

ВЕСТИ ИЗ ДРУШТВА ПСИХОЛОГА СРБИЈЕ

Поштоване колегинице и колеге, 
Завршено�је�пријављивање�радова�за�69.�Кон-

грес�психолога�Србије,�а�програм�скупа�се�увели-
ко� формира.� Поред� најављених� седам� пленарних�
предавања�учесници�конгреса�имаће�прилику�да�се�
упознају�са�занимљивим�темама�округлих�столова�
као�што�су:�Поверење�жена�у�здравствени�систем�
(водитељка:�Каја�Дамњановић,�учеснице:�Милица�
Нинковић,�Биљана�Станковић,�Марија�Живковић,�
Марија�Ратковић),�Професионални�изазови�које�је�
донела�пандемија�КОВИД-19:�Искуства�психоло-
га�који�се�баве�различитим�областима�(водитељка:�

Ивана�Степановић�Илић,�учеснице:�Марина�Виде-
новић,�Смиљана�Јошић,�Гордана�Вулевић,�Тамара�
Џамоња,�Ивана�Петровић),�Искуства�рада�са�ЛГБТ�
особама:� регионалне� перспективе� (водитељка:�
Ведрана�Мирковић,�учеснице:�Ива�Жегура,�Мајда�
Шехић,�Ведрана�Мирковић,�Јелена�Видић,�Јелена�
Срдановић�Мараш,�Нина�Бркић�Јовановић,�Јелена�
Зулевић)

На�овогодишњем�Конгресу�пријављен�је�вели-
ки�број� усмених� саопштења�из� следећих�области�
психологије:� психологија� образовања,� психоло-
гија� индивидуалних� разлика,� ментално� здравље,�

психичка� добробит/благостање,� клиничка� психо-
логија� и� психотерапија� и� саветовање.� Подсећамо�
да� смо�и� ове� године� аплицирали� за� акредитацију�
скупа� код�Коморе� социјалне� заштите� и� код� Заво-
да�за�унапређивање�обазовања�и�васпитања.�Овом�
приликом�захваљујемо�се�свима�који�су�пријавили�
учешће�на�Конгресу�и�тиме�допринели�квалитету�
програма.�Све�остале�позивамо�да�дођу�на�скуп�и�
обећавамо�вам�да�ћемо�одржати�традицију�квали-
тетног�програма�и�доброг�дружења.�

Програмски�одбор�69.�Конгреса�психолога�Ср-
бије

ПОСЛЕДЊЕ ПРИПРЕМЕ ЗА 69. КОНГРЕС ПСИХОЛОГА СРБИЈЕ

На� редовном� састанку� Подружнице� ДПС-а� за�
Јужнобачки�округ,�одржаног�1.�августа�2021.�године�
донета�је�одлука�о�промени�председника�подружнице.�
За�председницу�је�предложена�проф�др�Марија�Зото-
вић,�а�20�чланова�ове�подружнице�гласало�је�да�су�са-
гласни�са�тим�предлогом.�Тако�је�за�нову�председницу�
подружнице� Јужнобачког� округа� изабрана� проф.� др�
Марија�Зотовић.�

На� редовном� састанку� Секције� за� психоло-
гију� сексуалне� оријентације� и� родну� различитост�

23.� јула� 2021.� године,� дотадашња� председница�
секције�Милица�Станисављевић�поднела�је�остав-
ку�на�функцију.�На�састанку�је�за�нову�председницу�
предложена�Ведрана�Мирковић,�а�за�нову�потпред-
седницу� Нина� Бркић� Јовановић.� Сви� чланови�
секције� су� путем�мејла� гласали� да� су� сагласни� са�
тим�предлозима,�па�је�за�нову�председницу�26.�јула�
2021.� године� и� званично� изабрана� Ведрана�Мир-
ковић,�а�нове�потпредседнице�су�Јелена�Зулевић�и�
Нина�Бркић�Јовановић.�

НОВИ ПРЕДСЕДНИЦИ СЕКЦИЈА И ПОДРУЖНИЦА 

За�популарну�хирургију,�популарну�адвокатуру�
или�популарно�машинство�нисте�чули.�За�популар-
ну�психологију�сигурно�јесте.�Није�случајно�што�је�
психологија�тако�популарна�да�у�свакој�продавни-
ци�књига�има�бар�једну�полицу�пуну�литературе�са�
тим�поднасловом.�Наука�која�се�бави�проучавањем�
људских�емоција,�понашања,�уверења...наравно�да�
ће�бити�веома�популарна�јер�се�тиче�свакога�од�нас,�
у�свим�аспектима�живота,�током�целог�живота.�По-
пуларност�психологије�као�науке�је�стога�више�него�
очекивана� и� разумљива.� И� наравно� да� је� једнако�
јасна�потреба�људи�да�свој�психички�живот�боље�
упознају,�разумеју�и�унапреде.

Оно�што�компликује�ову�ситуацију�је�појава�која�
све�више�узима�маха,�а�односи�се�на�то�да�се�у�при-
ватној�пракси,�на�друштвеним�мрежама�и�медијима�
све�више�и�продорније�као�компетентни�стручњаци�
из�области�психологије�на�тај�начин�представљају�
људи�који�то� једноставно�нису.�Kурсеви�и�школе,�
који� себе� представљају� као� школе� психотерапије�
ничу�као�печурке�после�кише.�Маркетиншки�про-
дор�им�је�(за�разлику�од�стручности)�такав�да�ми,�
психолози,�можемо�само�да�им�завидимо.�Они�нуде�
инстант�решења�фразама:�истражите�своју�сушти-
ну,� постаните� срећни� и� успешни,� ослободите� се�
стреса,� заволите�себе,�одгајајте�срећно�дете�и�сл.,�
а�на� страницама�којима�себе�представљају�нећете�
видети�да�поседују�формално�образовање�из�психо-

логије,�али�хоћете�пуно�сертификованих�курсева�из�
области�пренаталне�психологије,�енергетске�психо-
терапије,�са�називима�страних�института�на�којима�
су�та�звања�стекли,�као�и�личне�приче�о�„тражењу�
себе“� која� се� срећно� завршила� тиме� што� су� сада�
„психотерапеути“,�„мајке�два�анђела“�и�слично.

На� друштвеним� мрежама� је� филтрирање� ин-
формација�практично�непостојеће,�па�није�чудо�да�
све� врви� од� бројних� лажних� информација,� где� ти�
„стручњаци“�без�икакве�задршке�рекламирају�своје�
услуге�психотерапије,�саветовања�и�коучинга.�Оно�
што�је�у�скорије�време�постало�забрињавајуће�јесте�
продор�таквих�„стручњака“�у�медије�са�национал-
ним� фреквенцијама� и� поједине�штампане� медије.�
Ако�уредници�емисије�у�ударном�термину�у�госте�
позову� професора�Филозофског�факултета� са�Од-
сека� за� психологију,� доктора� психолошких� наука�
и� професорку� језика� да� суоче� супротне� ставове� о�
теми� из� области� психолошких� истраживања,� за�
просечног� гледаоца,� лаика� биће� довољно� да� про-
фесорка� језика�неколико�пута�употреби�фразе�као�
„најновија�истраживања�у�психологији“,�„појачано�
лучење�кортизола“,�„трауматско�искуство�оставља�
трајне� последице“� и� да� је� доживе� као� компетент-
ну� за� област�о� којој� говори.�И� тако�присуствујете�
парадоксу:�доктор�психолошких�наука�и�професор�
језика� са� пар� викенд� курсева� завршених� у�школи�
„психотерапије“� коју� води� ветеринар� делују� јед-

нако�компетентни�за�разговор�о�психолошким�ис-
траживањима.�И�да�неко�са�завршених�две�недеље�
„едукације“�доктору�психолошких�наука�каже�„Не,�
не...нисте�у�праву...најновија�истраживања...“.�Ето,�
дотле�смо�стигли.

И�шта�даље?�Психологија�ће�увек�бити�људи-
ма� привлачна,� у� то� нема� сумње.� Али� постоји� ли�
одговорност�нас,�психолога,�да�нешто�урадимо�да�
заштитимо�не�само�психологију�већ�и�потенцијалне�
клијенте�од�злоупотребе?�Шта�бисмо�тачно�могли�
да�урадимо?�Можда�за�почетак�да�постанемо�свес-
ни�озбиљности�проблема.�Веома� је�важна�и�улога�
медија.� Не� можемо� очекивати� да� уредници� пре�
гостовања�траже�дипломе�и�уверења�о�завршеним�
едукацијама.� Али� за� тај� проблем� они� (уредници,�
новинари)�не�могу�ни�знати�ако�им�ми�на�то�не�скре-
немо�пажњу.�

И� за� крај:� у� медијским� продорима� „стручња-
ка“�речено� је�и�да�смо�ми,�психолози�„стручњаци�
који�се�крију�иза�својих�диплома“�Зашто�бисмо�се�
крили�иза�диплома�је�логично�питање?�Напротив,�
верујем�да�смо�сви�прилично�поносни�на�дипломе�
које�смо�стекли,�а�свима�осталима�који�би�желели�
да�постану�стручњаци,�али�то�нису,�предлажем�да�
се�школују�и�стекну�диплому�на�акредитованим�фа-
култетима�и�онда�нека�се�слободно�иза�њих�крију�
или�раде�са�њима�шта�год�им�одговара.

� Мср�Невена�Ловринчевић�

БОРБА ЗА УГЛЕД И ДОСТОЈАНСТВО СТРУКЕ
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психолошке новинеСЕПТЕМБАР 2021.

У ОРГАНИЗАЦИЈИ МИНИСТАРСТВА ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА 

ОДРЖАН ДРУШТВЕНИ ДИЈАЛОГ О МЕНТАЛНОМ ЗДРАВЉУ

У�организацији� Министарства� за� људска� и�
мањинска� права� и� друштвени� дијалог� и�
фондације�Београдског�фонда�за�политичку�

изузетност�за�одговорно�друштво�у�Палати�Србија�
је�9.�јула�одржан�тематски�друштвени�дијалог�под�
називом� „Заштита� и� унапређење� права� грађана� у�
области� менталног� здравља� у� Србији“.� Како� је�
приликом�отварања�овог�скупа�нагласила�Гордана�
Чомић,�министарка� за�људска�и�мањинска�права,�
ово�је�први�у�низу�дијалога�који�је�организован�са�
циљем�да�се�анализира�шта�као�друштво�можемо�
да�урадимо�у�вези�са�превенцијом�и�заштитом�мен-
талног�здравља.�

„Због�постојећих�предрасуда,�негативних�сте-
реотипа�и�стигме�која�готово�по�правилу�прате�осо-
бе� које� се� носе� са� изазовима�менталног� здравља,�
велики�број�људи�се�не�усуђује�да�потражи�помоћ�
и�због�тога�је,�када�је�реч�о�менталном�здрављу,�по-
требна�јака�сарадња�између�невладиног�и�владиног�
сектора“,�оценила�је�министарка�Чомић,�додајући�
да�је�овај�дијалог�јединствен�због�чињенице�да�је�
организован� на� захтев,� идеју� и� предлог� Народне�
Скупштине� и� посланице� СПС-а� Снежане� Пауно-
вић,� те� да� је� ресорно� министарство� ангажовало�
бројне�стручњаке,�који�се�баве�заштитом�ментал-
ног�здравља.�

„Ангажовали� смо� стручњаке� да� бисмо� нашли�
све�чињенице�потребне�да�увидимо�стање�ствари�
кад� је� наше�ментално� здравље� у� питању.�У� дија-
логу�учествују�чланови�кабинета�председника�Ср-
бије.� Покушаћемо� да� променимо� негативан� став�
наших�суграђана�о�томе�шта�се�ради�када�ти�душа�
пати,�шта� се�ради�када�имаш�депресију,� анксиоз-
ност,� када� је� неко� незадовољан,� фрустриран� или�
несрећан.�Kо�може�да�помогне� у� тој� ситуацији�и�
шта� ми� као� друштво� можемо� да� урадимо� да� би�
било�бесплатних�саветовалишта�за�ментално�здра-
вље,�више�солидарности�у�друштву�и�бољег�разу-
мевања�менталних�поремећаја� као�и� свих�других�
поремећаја,�јер�ментално�здравље�је�здравље“,�по-
ручила�је�министарка�Чомић.

Захваљујући� се� Министарству� за� људска� и�
мањинска�права�што�је�организовало�овај�друштве-
ни�дијалог,�председник�Друштва�психолога�Србије�
Иван�Јерковић�оценио�је�да�констатација�Светске�
здравствене�организације�да�је�ментално�здравље�–�
здравље,�у�себи�може�да�садржи�и�клицу�проблема.�

„Због�чега?�Зато�што,�када�се�говори�о�другом�
здрављу,� рецимо� о� лупусу� или� цистичној� фибро-
зи,�не�организује�се�друштвени�дијалог,�зато�што�у�
тој�болести�нема�ничега�што�је�друштвено.�А�када�
се�каже�да�је�ментално�здравље�–�здравље,�оно�је,�
да�кажемо,�здравље�на�пола�пута.�И�када�ми�уђе-
мо�у�ментално�здравље,�које� је�допола�здравље�и�
свако�доживи�да�може�њиме�да�се�бави,�добијемо�
лажне�професионалце�и�квазистручњаке.�Због�тога�
ја�апелујем�да�се�формално�образовање�у�вези�са�
менталним� здрављем� врати� у� образовни� систем�
кроз�факултете�и�универзитете�да�би�имало�„lege�
artis“�подршку,� а� не� да�неко�из�цивилног� сектора�
упозорава�психијатра�и�психолога�шта�(не)�сме�да�
ради.�Баш�као�што�хирурга�нико�не�сме�да�едукује�
како�се�оперише,�тако�нема�потребе�ни�психијатра�
било�ко�да�подучава�–�надлежне�институције�су�те�
које�контролишу�његов�рад“,�подсетио�је�Иван�Јер-
ковић.�

Он�је�нагласио�да�треба�решити�бројна�инсти-
туционална� питања� у� вези� са� менталним� � здра-
вљем,� а� једно� од� њих� је� како� збрињавати� особе�
са� менталним� проблемима� –� да� ли� је� потребно�
да�оне�леже�у�болницама,�што�је�свакако�решење�
када�су�у�питању�ургентни�психијатријски�или�де-

ментни�пацијенти,�или�део�средстава�може�да�се�
пребаци�у�центре�за�ментално�здравље,�па�да�се�за�
исте�паре�добије�примеренија�заштита�менталног�
здравља.

Др�Ксенија�Колунџија,�специјалиста�клиничке�
психологије�и�доцент�на�Медицинском�факултету�
у�Новом�Саду,�истакла�је�да�од�почетка�пандемије�
коронавируса�у�Србији�урађено�мало�истраживања�
о� менталном� стању� нације,� а� постојеће� студије�
сведоче�да� је�дошло�до�повећане�употребе�хране,�
алкохола�и�психоактивних�супстанци,�као�и�до�по-
горшања�стања�психијатријских�пацијената.�

„У� општој� популацији� од� самог� почетка� пан-
демије�доминирали�су�анксиозност,�страх�и�забри-
нутост�за�сопствено�и�здравље�најближих,�а�многе�
особе�су�се�жалиле�на�депресију�и�усамљеност.�До-
живљај�беспомоћности�интензивирала�је�социјал-
на�изолација�и�изложеност�медијима�и�овај�осећај�
био�је�чешће�присутан�код�младих,�нарочито�сту-
дената� и� особа� нижег� социоекономског� статуса.�
Осим� младих,� највише� су� патиле� мајке,� које� су�
биле�преплављене�бригом�за�здравље�деце�и�често�
имале� доживљај� да� им� родитељство� тешко� пада.�
Оне�особе�које�су�имале�социјалну�подршку�имале�
су�мање�тегоба�са�менталним�здрављем,�закључи-
ла�је�др�Ксенија�Колунџија.��

Др� Ивана� Сташевић� Карличић,� директорка�
Клинике� за� психијатријске� болести� „Др�Лаза�Ла-
заревић“� подсетила� је� да� републичка� стручна� ко-
мисија�Министарство�здравља�Србије�од�маја�ради�
на�изради�нацрта�Закона�о�психотерапији,�као�и�на�
изменама� и� допунама� Закона� о� заштити� лица� са�
менталним�сметњама.�Она�је�нагласила�да�је�Закон�
о�условима�за�обављање�психолошке�делатности,�
који� је�донет�1996.�године�и�допуњен�2005.�годи-
не�неким�казненим�одредбама,�уопштен,�застарео�
и� често�није� применљив,� јер�не�прати�промене� у�
друштву.��

Представници�ресорних�министарстава�Владе�
Републике�Србије,�академске�заједнице,�цивилног�
сектора,� политичких� странака,� медијских� удру-
жења�и�учесници�тематског�друштвеног�дијалога�
„Заштита� и� унапређење� права� грађана� у� области�
менталног� здравља“,� заједнички� су� утврдилi� сле-

дећа�обавезујућа�поступања.�Уз�поруку�да�је�мен-
тално� здравље� -� здравље,� а� у� циљу� унапређења�
стања� менталног� здравља� у� Републици� Србији,�
договорено�је�следеће:
► Донети�нови�закон�којим�се�регулишу�услови�за�
обављање�психолошке�делатности�(постојећи�је�
уопштен�и�не�регулише�све�области�психолошке�
делатности)�

► Донети� јединствени� регистар� појединаца,�
струковних� организација,� институција� и� при-
ватних� организација� које� се� баве� очувањем� и�
унапређењем�менталног�здравља�

► Формирати�центре�и� саветовалишта� за�превен-
тивну� заштиту,� унапређење�менталног� здравља�
и� пружања� психолошко-социјалних� услуга� на�
локалном�нивоу�

► Препоручити� да� медијско� извештавање� буде� у�
складу�са�заштитом�личности�жртава�као�и�дес-
тигматизацијом�корисника�психолошко-социјал-
них�услуга�

► Увести�обавезну�едукацију�стручњака�у�образо-
вању,�васпитању�и�адекватном�усмеравању�деце�
у�ризику,�а�у�вези�са�менталним�здрављем�

► Увести� обавезну� едукацију� о� менталном� здра-
вљу�и�препознавању�менталних�сметњи�у�при-
марној�здравственој�заштити;

► Увести� јединствену� едукацију� за� помагаче� –�
стручњаке� и� пружаоце� помоћи� у� области� мен-
талног�здравља

► Спроводити� континуирану� примарну� превен-
цију� на� свим� нивоима� и� узрастима� ради� поди-
зања�свести�код�грађана�Србије�о�значају�и�ути-
цају�менталног�здравља�на�укупан�здравствени�
статус�и�квалитет�живота�

► Успоставити�већу�сарадњу�ресорних�министар-
става� и� невладиних� организација� из� области�
унапређења�менталног�здравља

► Вратити�у�образовни�систем�формално�образо-
вање�у�области�менталног�здравља�

► Уважавајући�став�учесника�друштвеног�дијало-
га,�Министарство�за�људска�и�мањинска�права�и�
друштвени�дијалог,�наставити�са�организовањем�
дијалога�на�тему�менталног�здравља�
� Катарина�Ђорђевић

Иван�Јерковић,�председник�ДПС
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Нема�ничег�посебног�у�констатацији�да�се�свет�у�коме�живимо�непрес-
тано�мења;�новост�наше�свакидашњице�била�би�необична�убрзаност�
и�учесталост�тих�промена.�Једнако�је�уобичајено�да�се�оне�желе�виде-

ти� једнострано,�као�тежње�које�по�себи�воде�просперитету,�напретку�и�бла-
гостању,�често�не�наводећи�шта�се�под�њима�конкретно�подразумева.�Тако�је�
прошли�век�испраћен�обећањем�новог�миленијума,�у�коме�би�глобални�свет�
ширио�и�глобални�економски�напредак,�културне�вредности,�човекова�права,�
физичко�и�ментално�здравље.�

Међутим,� велика� очекивања� од� новог� доба� „постхуманог“� човека� суда-
рила� су� се� са� нимало�жељеном�реалношћу:� испоставило� се� да,� након� свет-
ске�економске�кризе�прве�деценије�новог�миленијума,�занемарљива�мањина�
становника�планете�поседује�више�добара�него�огромна�већина�заједно;�ново�
доба� сумња� у� постојање� истине,� којој� је� лаж� постала� једнако� равноправна�
алтернатива.�Последично,�ауторитети�и�лидерство�се�суочавају�са�одсуством�
поверења�следбеника.�Од�биотехнологија,�од�којих�се�очекивало�много,�укљу-
чујући�и�драстично�продужење�просечног�људског�века,�данас�би�било�више�
него�довољно�да�могу�да�зауставе�претње�глобалним�епидемијама.�Миграције�
из�реалног�света�у�виртуелни,�сајбер-простор,�укључујући�и�његове�друштве-
не�мреже,�носе�са�собом�последице�које�је�тешко�предвидети.�

Све�ово�директно�утиче�на�свакодневницу�и�начин�задовољења�потреба,�
вредности,� породицу,� образовање� и� као� да� редефинише� друштвене� односе�

какве�смо�до�сада�познавали.�Управо�су�психолози�они�пред�којима�је�задатак�
да�укажу�на�проблеме�и�понуде�решења,�тако�по�ко�зна�који�пут�оправдавајући�
своје� постојање� као� вибрантне,� у� невољама� човека� и� света,� увек� присутне�
струке.

Готово�да�нема�области�психологије�у�којој�се�ова�ситуација�не�прелама�у�
изазове�рада,�и�то�на�дневном�нивоу:�пронаћи�нове,�функционалне�и�профе-
сионално�одговорне�моделе�односа�према�себи,�корисницима�наших�услуга�и�
свету�који�нас�окружује.�Однос�према�улози�психолога�у�образовању,�задаци-
ма�психолога�у�организацијама,�рада�психолога�у�великим�системима�као�што�
су�полиција�и�војска,�позицији�и�перспективи�психолога�у�здравству,�потом�
статус�психолога�психотерапеута�различитих�школа�и�праваца�само�су�неке�од�
важних�тема�које�траже�професионално�утемељене�одговоре.

Присуством�на� конгресу� који� следи�имамо�шансу� да� заједно� дођемо�до�
ових�одговора,�али�и�да�их�даље�пренесемо�заједници�којој�припадамо�и�која�
то�од�нас�и�очекује.

Очекујемо�вас�на�69.�Kонгресу�психолога�Србије,�јер�само�разменом�на-
ших�знања�и�искустава�можемо�наћи�одговоре�који�ће�наш�професионални�рад�
учинити�ефикаснијим,�а�наш�укупни�стручни�утицај�значајнијим.

Александар�Kонтић
Председник�Програмског�одбора
69.�Kонгреса�психолога�Србије

Др Џонатан Склар

Др� Џонатан� Склар� је� дипломирао� медици-
ну�на�Ројал�Фри�Универзитету�у�Лондону�1973,�а�
специјализацију�из�психијатрије�завршио�је�1977.�
године.� Председник� је� Независног� психоанали-
тичког�удружења,�почасни�је�члан�бројних�друшта-
ва� ИПА-а� (Интернационалне� психоаналитичке�
асоцијације)�и�Психоаналитичког�друштва�Србије.

Имао�је�бројне�стручне�функције�у�оквиру�Ев-
ропске� психоаналитичке� федерације� и� Интерна-
ционалне�психоаналитичке�асоцијације.�Др�Склар�
ће� на� пленарном� предавању� 69.�Kонгреса� психо-
лога�Србије� говорити�на� тему:� “Ауторитарност�и�
мечке�које�играју:�импликације�за�нови�почетак”.�

Рад�ће�се�бавити�увођењем�неких�психоанали-
тичких�идеја�због�разумевања�и�могућности�да�се�
путује�испод�површине�онога�што�може�да�се�от-
крије�у�мрачним�несвесним�траумама�индивидуа�и�
друштава.�Фројд�је�користио�пример�седења�у�возу�
и�гледања�на�различите�пределе�кроз�прозор�да�би�
објаснио�процес�асоцијација�у�психоанализи.�Вре-
меном�поглед�на�несвесно�не�би��могао�да�се�пред-
види�н�ити�очекује,�како�од�стране�пацијента,�тако�
и� аналитичара.� Вредност� слободних� асоцијација�
које�су�имплицитне�у�психоанализи�појављује�се�у�
говору�и�делању�у�друштву.�Много�тога�ће�бити�ме-
тафоре,�на�површини�о�историји,�углавном�европ-

ској,�премда�имају�сопствену�вредност�било�где�у�
историји.�Биће�речи�о�кумулативној�трауми�Масуд�
Kана� која� је� концепт� разумевања� развоја� односа�
према�објекту�који�иде�од�превербалног�односа�из-
међу�мајке�и�детета�и�заштитног�огртача�кога�кре-
ира�довољно�добра�мајка.�Утицај�средине�додатно�
појачава� несвесни� сплитинг� који� води� стањима�
неповерења.� Такве� идеје� могу� да� се� примене� на�
групе,�као�и�на�разумевање�тоталитарних�умова�и�
утицаја�таквих�тоталитарних�режима�на�грађане.

Рад� ће� се� бавити� корупцијом� у� језику,� диску-
сијом� порекла� садо-мазохизма� правећи� поређење�
са� Kафкиним� односом� са� његовим� оцем.� Потом�
перверзним�цепањем�у�концепту�„Kонфузија�јези-
ка“�Шандора�Ференција.�Kоначно,�дискутоваће�се�
о�наслову�„Мечке�које�играју“.

Фернанда Коељо Либерали

Фернанда�Коељо�Либерали�је�наставник�васпи-
тач,�истраживач�и�професор�на�Папинском�католич-
ком�универзитету�у�Сао�Паулу,�на�Одељењу�за�је-
зике�и�филозофију,�на�Програму�последипломских�
студија�примењене�лингвистике�и�студија�језика�и�
на�Постдипломском� програму� образовања:�Обра-
зовање�васпитача.�Дипломирала�је�језике�на�Савез-
ном�универзитету�у�Рио�де�Жанеиру,�магистрирала�
и�докторирала�примењену�лингвистику�и� језичке�

студије�на�Папинском�католичком�универзитету�у�
Сао�Паулу,� и� има� три� постдокторске� дипломе� на�
Универзитету� у� Хелсинкију,� на� берлинској� Фреј�
Универзитету� и� Универзитету� Рутгерс.� Она� је�
међународни�члан�сарадника�Института�Еастсајд,�
члан�глобалне�мреже�Универзитета�у�Лидсу,�бра-
зилски�представник�међународног�комитета�Међу-
народног�симпозијума�о�двојезичности�и�двојезич-
ном�образовању�у�Латинској�Америци,�генерални�
координатор�Дигитмед�програма�и�пројекта�Брин-
цада�и�суоснивач�Глобал�Плеј�Бригаде.��У�оквиру�
Теорије� друштвено-историјско-културних� актив-
ности,� њена� главна� истраживачка� интересовања�
везана�су�за�образовање�наставника,�подучавање-
учење,� мултимодалну� аргументацију,� вишејезич-
ност�и�вишејезично�образовање.�Тема�овог�пленар-
ног�предавања�је:�„Стварање�будућности�у�пустом�
свету�-�игра�са�могућим�световима“.�

Др Јако Сеикула

Др�Јако�Сеикула�био�је�укључен�у�развој�бриге�
о�менталном�здрављу�у�породици�од�раних�1980-
их.�Био�је�члан�првобитног�тима�у�Западној�Лапо-
нији� у� Финској� који� је� развијао� приступ� касније�
назван� Отворени� дијалог.� Од� 1988.� године� води�
истраживачке� пројекте� о� ефикасности�Отвореног�
дијалога,� посебно� о� психози.� Такође� је� заинтере-

КО ОТВАРА 69. КОНГРЕС ПСИХОЛОГА СРБИЈЕ

ЕЛИТНА ИМЕНА СВЕТСКЕ И ДОМАЋЕ ПСИХОЛОГИЈЕ 
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сован� да� дијалоге� посматра� као� основни� облик�
људског�живота�и�терапијску�праксу.�У�последње�
време� је� посматрао� отелотворење� у� дијалогу,� на-
чин�на� који� комуницирамо�у� свом� телу�и� ствара-
мо�релацијски�ум.�Он� је�професор�психотерапије�
(емеритус)�на�Универзитету�Јиваскила�и�аутор�две�
књиге�о�дијалошкој�пракси�и�аутор/коаутор�око�190�
научних�радова.

Тема� овог� пленарног� предавања� је:� „Дијалог�
лечи:�бољи�исход�у�већини�озбиљних�криза�заједно�
са�породицама�и�уз�мање�лекова“.

Од�својих�најранијих�почетака,�психотерапија�је�
обележена�пролиферацијом�идеја�и�приступа�и�апсо-
лутним�изостанком�консензуса�међу�теоретичарима�
и�практичарима�о�томе�како�се�људи�мењају�и�које�
сетове� интервенција� клиничар� треба� а� које� не� сме�
да�примени�не�би�ли�клијент�успешно�и�дуготрајно�
решио�проблеме�због�којих�се�и�налази�на�третма-
ну.�Не�само�да�не�постоји�консензус�него�постојеће�
теорије�и�школе�у�психотерапији�стоје�у�ривалском�
и� конкурентском� односу� и� кроз� инсистирање� на�
институционализацији� и� монополизацији� својих�
идеја� онемогућавају� конструктувну� комуникацију�
стручњака�и�ефикасно�трагање�за�суштинским�про-
цесима�и�кључним�механизмима�промене.�Додатну�
конфузију�у�разумевање�психотерапије�уносе�и�уп-
орни�налази�истраживања�о�пођеднакој�ефикасности�
ових�ривалских�и,�на�нивоу�језика�којим�се�користе,�
често� неупоредивих� терапијских� школа.� Kоја� је�
природа�ове�тенденције�за�стварањем�стално�нових�
школа� у� психотерапији,� чиме� се� таква� тенденција�
може�објаснити�и�које�су�консеквенце�те�тенденције�
на�актуелно�стање�у�психотерапији�и�на�њен�даљи�
развој?�Да�ли�је�оваква�теоријска�и�практична�фра-
гментација� један� од� значајних� фактора� стагнације�
психотерапије� и� ризик� по�њен� даљи� развој� или� је�
плурализам�у�терапији�природно�стање�и�одраз�ком-
плексности�феномена�којима�се�психотерапија�бави?�
Да�ли�плурализам�представља�озбиљну�кочницу�саз-
ревању� психотерапије� као� научне� дисциплине� или�
представља�њен�нужан�оквир�који�ни�не�треба�поку-
шавати�превазилазити�него�је�сврсисходније�импле-
ментирати�га�у�теорију�и�праксу?�Kако�је�плурали-
зам�у�психотерапији�повезан�са�научним�статусом�и�
појединачних�теорија�и�целе�области�психотерапије�
а�како�се�одражава�на�праксу�и�едукацију�стручњака?�
Kоја�се�решења�нуде�у�савременој�психотерапији�и�
који�су�изазови�таквих�решења?�Ово�су�нека�од�пи-
тања� којима� ће� се� аутор�бавити�у� свом�пленарном�
предавању�посвећеном�плурализму�у�психотерапији�
и�консеквенцама�тог�плурализма�на�даљи�развој�пси-
хотерапије�као�области�која�већ�више�од�једног�века�
изненађујуће� успешно� левитира� између� бројних�
контроверзи�и�неспојивих�крајности.

Професор др Весна Гаврилов 
Јерковић

Проф.� др� Весна� Гаврилов-Јерковић,� психолог,�
редовна� је� професорка� на� Одсеку� за� психологију�
Филозофског�факултета� у�Новом�Саду� где� предаје�
на�предметима�из�области�психодијагностике�и�пси-
хотерапије�на�основним,�мастер�и�докторским�сту-
дијама�психологије.�Своју�професионалну�каријеру�
је�започела�у�неуропсихијатријској�болници�у�Сом-
бору�где�је�радила�на�пословима�клиничке�процене,�
индивидуалне,� групне� и� породичне� психотерапије�
и� примарне� и� секундарне� превенције� да� би� после�
једне�деценије�прешла�на�Филозофски�факултет.�Ви-
шеструко�је�едукована�из�области�психолошког�са-
ветовања�и�третмана�и�поседује�више�националних�
и�интернационалних�сертификата�у�овој�области.�У�
сарадњи�са�Друштвом�психолога�Србије�више�пута�
је� организовала� едукативне� програме� из� области�
психолошког� третмана.� Њена� основна� теоријска,�
истраживачка,�наставна�и�практична�интересовања�
су�из�области�клиничке�и�здравствене�психологије,�
психолошког� саветовања� и� психотерапије,� психо-
логије� благостања,� психологије� резилијентности� и�
психолошких�модела�промене�понашања.�Аутор� је�
две�монографије�и�аутор�и�коаутор�преко�200�обја-
вљених�радова�у�међународним�и�домаћим�научним�
часописима� и� саопштења� на� научним� и� стручним�
скуповима.

Њено�пленарно�предавање�посвећено�је�плура-
лизму� у� психотерапији� и� консеквенцама� тог� плу-
рализма�на�даљи�развој�психотерапије�као�области�
која�већ�више�од�једног�века�изненађујуће�успешно�
левитира�између�бројних�контроверзи�и�неспојивих�
крајности.� Наиме,� од� својих� најранијих� почетака,�
психотерапија� је�обележена�пролиферацијом�идеја�
и� приступа� и� апсолутним� изостанком� консензуса�
међу�теоретичарима�и�практичарима�о�томе�како�се�
људи�мењају�и�које�сетове�интервенција�клиничар�
треба�а�које�не�сме�да�примени�не�би�ли�клијент�ус-
пешно�и�дугорочно�решио�проблеме�због�којих�се�и�
налази�на�третману.�Не�само�да�не�постоји�консен-
зус�него�постојеће�теорије�и�школе�у�психотерапији�
стоје� у� ривалском�и� конкурентском�односу�и� кроз�
инсистирање� на� институционализацији� и� монопо-
лизацији� својих� идеја� онемогућавају� конструктув-
ну�комуникацију�стручњака�и�ефикасно�трагање�за�
суштинским� процесима� и� кључним� механизмима�
промене.� Додатну� конфузију� у� разумевање� пси-
хотерапије� уносе�и� упорни�налази�истраживања�о�
подједнакој�ефикасности�ових�ривалских�и,�на�ни-
воу� језика� којим� се� користе,� често� неупоредивих�
терапијских�школа.�

Kоја� је� природа� ове� тенденције� за� стварањем�
стално�нових�школа�у�психотерапији,�чиме�се�так-
ва�тенденција�може�објаснити�и�које�су�консеквенце�
те� тенденције� на� актуелно� стање� у� психотерапији�
и�на�њен�даљи�развој?�Да�ли�је�оваква�теоријска�и�
практична�фрагментација�један�од�значајних�факто-
ра� стагнације� психотерапије� и� ризик�по�њен� даљи�
развој�или�је�плурализам�у�терапији�природно�стање�
и�одраз�комплексности�феномена�којима�се�психоте-
рапија�бави?�Да�ли�плурализам�представља�озбиљну�
кочницу�сазревању�психотерапије�као�научне�дисци-
плине�или�представља�њен�нужан�оквир�који�ни�не�
треба�покушавати�превазилазити�него�је�сврсисход-
није� имплементирати� га� у� теорију� и� праксу?�Kако�
је�плурализам�у�психотерапији�повезан�са�научним�
статусом� и� појединачних� теорија� и� целе� области�
психотерапије�а�како�се�одражава�на�праксу�и�едука-
цију�стручњака?�Kоја�се�решења�нуде�у�савременој�
психотерапији�и�који�су�изазови�таквих�решења?�

Др Јелисавета Сања Роловић
Др� Јелисавета�Сања�Роловић� је� клинички�пси-

холог,� брачни� и� породични� психотерапеут� са� три-
десетогодишњом� приватном� праксом� у� Њујорку.�
Магистрирала� је�на�Медицинском�факултету�у�Бе-
ограду,�докторирала�на�Адефи�универзитету�у�Аме-

рици.� Обучавала� се� на� Акермановом� институту� за�
породицу� где� је� радила� на� пројектима� о�физичком�
и�сексуалном�злостављању�деце�као�и�депресији�у�
партнерским�односима.

Предавала� је� на�Њујоршком�Медицинском�фа-
култету,�као�и�на�Kолумбија�универзитету.�Акреди-
тован�је�супервизор�за�брачну�и�породичну�психоте-
рапију�Америчке�академије�за�породичну�терапију.�
Др� Јелисавета�Роловић�2015.� године�оснива�проје-
кат�у�Србији�усмерен�на�јачање�друштвене�свести�о�
сексуалном�злостављању�деце.�Годину�дана�касније�
додељена� јој� је� донација�УНИЦЕФ-а� за� решавање�
питања�сексуалног�злостављања�деце�у�својој�домо-
вини�-�Србији.�У�2017.�и�2018.�години�УНИЦЕФ-ов�
грант� је�проширен�на�паралелни�рад�у�Црној�Гори�
и�2020.�године�у�Републици�Српској.�Др�Роловић�је�
до�сада�одржала�преко�десет�едукација�о�сексуалном�
злостављању�намењеним�лекарима/педијатрима,�по-
лицији,�судству�и�психолозима.�

У� свом�пленарном�предавању� говориће�о� теми�
„Зашто�ћутимо�–�разоткривање�културе�ућуткивања�
која�влада�у�Србији:�неверица�и�предрасуде�које�нам�
стоје� на� путу� да� препознамо� (сексуално)� злоста-
вљање”.�

Мерима Исаковић 

Иако�је�јавност�у�Србији�познаје�као�позориш-
ну�и�филмску�глумицу�чију� је�каријеру�обележио�
низ�запажених�улога�крајем�седамдесетих�и�поче-
тком�осамдесетих,�мање�је�познато�да�се�Мерима�
Исаковић�након�тешке�саобраћајне�несреће�пресе-
лила�на�Нови�Зеланд,�где�је�завршила�студије�кли-
ничке� психологије.� Специјализовала� се� за� рад� са�
људима�који�су�искусили�различите�трауме�и�пате�
од�тешке�депресије,�анксиозности,�напада�панике�и�
опсесивно-компулсивног�поремећаја.������

Катарина�Ђорђевић
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психолошке новине СЕПТЕМБАР 2021.

Осим�по�пандемији�коронавируса,�због�које�
су� одржане� без� присуства� публике,� летње�
Олимпијске�игре�у�Токију�остаће�забележе-

не�и�због�спортиста�који�су�по�први�пут�у�историји�
овог� великог� спортског� такмичења,� признали� да�
имају�проблема�са�менталним�здрављем.�На�изне-
нађење�целе�америчке�нације�и�бројних�љубитеља�
спорта,� четворострука� олимпијска� шампионка� у�
гимнастици�Симон�Бајлс�донела�је�неочекивану�од-
луку�да�се�повуче�из�финала�Олимпијских�игара�у�
прескоку�и�двовисинском�разбоју�због�проблема�са�
душевним�здрављем.�Након�што�се�повукла�са�ек-
ипног�финала,�изјавила�је�да�своје�здравље�ставља�
на�прво�место,� а�у�кратком�саопштењу�за� јавност�
она�је�поручила:�

„Морам� да� се� фокусирам� на� своје� душевно�
здравље.�Морамо�да�заштитимо�наше�умове�и�тела,�
а�не�само�да�изађемо�и�радимо�оно�што�свет�од�нас�
жели.�Ми�нисмо�само�спортисти,�ми�смо�и�људи�и�
понекад� једноставно� морамо� да� направимо� корак�
уназад.�Нисам�желела�да�изађем�на� терен,� напра-
вим�неку�глупост�и�повредим�се.�Олимпијске�игре�
су�велика�ствар,�не�желимо�да�нас�изнесу�на�носи-
лима“,�искрена�је�била�америчка�репрезентативка.�

Иако� су� Олимпијске� игре� изгубиле� једно� од�
највећих� имена� када� се� најтрофејнија� америчка�
гимнастичарка� свих� времена� повукла� са� терена,�
њена�искреност�о�разлозима�због�којих�се�одлучи-
ла�на� тај� чин�могла�би�да�промени�начин�на� који�
се�спортисти�односе�према�свом�менталном�здра-
вљу.�Америчко�гимнастичко�удружење�саопштило�
је�да�„свим�срцем“�подржава�одлуку�Симон�Бајлс�
да�своје�здравље�стави�на�прво�место,�док�је�порт-
парол�Међународног�олимпијског�комитета�(МОК)�
Марк�Адамс�истакао�да�су�због�пандемије�ковида�
19�спортистима�обезбеђене�мере�подршке,�које�под-
разумевају�и�психологе�у�Олимпијском�селу�и�теле-
фонске�линије�за�хитну�помоћ.�

Доктор� Серђо� Дијаз,� који� брине� о� менталном�
здрављу� олимпијских� спортиста,� оценио� је� да� је�
својим� искреним� признањем� америчка� гимнасти-
чарка�срушила�неколико�стереотипа�о�спорту.�

„Све�што�је�Сајмон�Бајлс�рекла�јавно�и�објави-
ла�на�својим�друштвеним�мрежама�већ�је�било�до-
вољно�да�сруши�табуе�око�менталног�здравља�код�
врхунских�спортиста“,�изјавио�је�он�за�ББЦ�Мундо.����

Симон�Бајлс�је�последња,�али�не�и�прва�у�низу�
(олимпијских)�спортиста�који�су�признали�да�имају�
проблема�са�менталним�здрављем.�Само�два�месе-
ца�раније,�славна�јапанска�тенисерка�Наоми�Осака,�
која� је� представљала� своју� земљу�на�Олимијским�
играма,�напустила� је�Ролан�Гарос�у�Паризу�након�
што� је� управа� Отвореног� првенства� Француске�
у� тенису�одлучила�да� је� казни� због�–�њене�молбе�
да�прескочи�прес�конференцију�за�медије.�Наиме,�
Осака�је�неколико�пута�поновила�да�није�„природ-
ни“�јавни�говорник�и�да�пати�од�напада�панике�при-
ликом�разговора�са�новинарима.�

„Не�желим�да�тривијализујем�термин�„ментал-
но� здравље“�или�да� га�користим�олако.�Истина� је�
да�се�од�такмичења�УС�Опен�2018.�године�борим�
са�нападима�депресије.�Свако�ко�ме�познаје�зна�да�
сам�интровертна.�У�Паризу�сам�се�осетила�рањиво�
и�нервозно,�писала�сам�организаторима�Ролан�Га-
роса�приватно,�извинила�се�и�замолила�их�да�своје�
обавезе�према�„седмој�сили“�измирим�након�турни-
ра“,�признала�је�Осака.

Реагујући�на� елиминацију�Симон�Бајлс,� прес-
тижни� магазин� „Тајм“� ставио� је� фотографију� ја-
панске�репрезентативке�на�своју�насловну�страну,�

уз�пратећи�наслов�„У�реду�је�ако�нисте�у�реду“.�У�
искреном�интервјуу�овом�магазину,�она�је�истакла�
да�„дословно�сви�или�сви�пате�од�проблема�пове-
заних�са�менталним�здрављем�или�познају�некога�
кога�пати“�и�да�би�спортистима�требало�дати�пра-
во�да�се�у�ретким�приликама�ментално�одморе�од�
надзора�медија�без�подложности�строгим�санкција-
ма“.�Осаку�су�јавну�подржали�Мишел�Обама,�Стеф�
Кари,�Меган�Маркл,�као�и�најбољи�тенисер�света�
Новак� Ђоковић,� док� јој� је� најтрофејнији� пливач�
света�Мајкл�Фелпс�поручио�да�је�„говорећи�јавно�о�
свом�проблему,�можда�себи�спасила�живот“.�Након�
повлачења�са�турнира�у�Паризу,�Осака�је�сакупила�
менталну�снагу�и�учествовала�у�олимпијским�игра-
ма�у�Токију.

Специјалиста� спортске� психологије� Ана� При-
врат�истиче�да�су�веома�важна�признања�врхунских�
спортиста� да� имају� менталне� проблеме� –� иако� су�
у� питању� Олимпијске� игре,� не� треба� заборавити�
да�спортисти�нису�богови�са�Олимпа,�већ�су�само�
људи�који�имају�право�на�тренутке�физичке,�али�и�
психичке�слабости.�

„Врхунски� спорт� је� екстремно� захтевна� про-
фесија� и� захтева� посебне� припреме� –� физичке,�
психичке,�техничке�и�тактичке.�Неко�може�бити�у�
врхунској�физичкој�форми,�али�ако�нема�менталну�
снагу� за�неко�такмичење,�нема�смисла�борити�се.�
Што�је�спортиста�успешнији,�притисак�јавности�је�
већи,�а�најтеже�је�онима�који�су�на�врху�топ�листе�
најбољих,� јер�имају�доживљај�да�немају�права�на�
неуспех.�То�ствара�огроман�притисак,� а�људи�под�
притиском� пуцају� –� неко� добије� инфаркт,� некога�
преплави� депресија.� Спортисти� нису� изузетак� од�
овог� правила� и� зато� је� веома� важно�што� су�шам-
пиони� почели� да� признају� да� и� они� имају� тешке�
моменте.�Иако�је�свако�од�њих�могао�да�„лажира“�
неку�спортску�повреду,�уместо�да�јавно�призна�да�
има�напад�панике,�ипак�су�се�одлучили�да�прогово-
ре�о�свом�менталном�стању�и�превладају�бојазан�да�
ће�неко�мање�да�их�воли�или�цени�ако�признају�да�
су�депресивни.�Уверена�сам�да�ће�након�признања�
врхунских� спортиста� да� имају� психичке� пробле-
ме�и�обични�људи�потражити�помоћ�стручњака�за�
душу“,�истиче�наша�саговорница.�����

И�петоструки�светски�шампион�у�снукеру�Рони�
О'�Саливен�описао�је�најцрње�тренутке�депресије�
са�којом�се�борио�речима�„Једном�сам�размишљао�
да�одсечем�леву�ногу,�јер�нисам�могао�да�је�држим�
мирну.�Мислио�сам�да�ставим�дрвену�ногу�да�не�
бих�промашивао“.�Тенисерка�Петра�Квикова�при-
знала�је�да�је�њен�дугогодишњи�тренер�Давид�Ко-
тиза�најзаслужнији�што�се�није�изгубила�у�тамном�
лавиринту�депресије,� јер� је�осетио�њену�ментал-
ну� исцрпљеност� и� равнодушност.� Он� јој� је� пред�
меч�са�нашом�тенисерком�Јеленом�Јанковић,�који�
је�требало�да�буде�одигран�у�Дохи,�послао�поруку�
„Мислим�да�је�добра�идеја�да�направиш�паузу.�У�
супротном,� не� знам� колико� ћеш� се� дуго� осећати�
овако“.� Квикова� га� је� послушаала,� пропустивши�
турнире� у� Индијан� Велсу� и� Мајамију,� и� већину�
времена�провела�спавајући�или�лежећи�на�плажи.�
Када� се� вратила� тенису,� освојила� је�Мадрид� по-
бедом�над�Сереном�Вилијамс�и�упркос�каснијим�
поразима� на�Вимблдону� и� Ролан� Гаросу,� поново�
уживала�у�тенису.�

Клиф�Ричи,�бивши�амерички�Дејвис�куп�играч,�
полуфиналиста�УС�опена�и�Ролан�Гароса,�јавно�је�
признао�да�је�годинама�патио�од�депресије,�која�је�
у� једном� тренутку� постала� толико� озбиљна� да� је�
морао�да�пије�лекове.�И�канађанка�Ребека�Марино,�
званично�се�повукла�из�света�тениса�2013.�године.�
јер�је�патила�од�депресије,�а�легендарна�тенисерка�
Крис�Еверт�почела�је�да�добија�нападе�панике�на-
кон�што�се�пензионисала.��

Организатори� овогодишњег�Отвореног� првен-
ства� САД� у� Тенису� (УС� Опен),� које� се� одржава�
крајем� августа� и� почетком� септембра,� саопштили�
су�да�ће�се�у�медицинском�тиму�налазити�и�лицен-
цирани�стручњак�за�ментално�здравље�који�ће�бити�
доступан�учесницима�током�трајања�турнира.�

„Тема�менталног�здравља�испливала�је�на�повр-
шину�током�пандемије.�Многи�људи,�укључујући�и�
врхунске� спортисте,� боре� се� са� стресом�услед�ко-
рона� вируса.� Са� разноликим� притисцима� профе-
сионалног�спорта,�нова�реалност�јесте�да�пружимо�
додатну�подршку�спортистима�у�очувању�њиховог�
менталног�здравља“,�истакла�је�Стејс�Оластер,�ди-
ректорка�турнира.�� Катарина�Ђорђевић�

ИЗА КУЛИСА ОЛИМПИЈСКИХ ИГАРА

И ВРХУНСКИ СПОРТИСТИ ИМАЈУ ПРОБЛЕМА  
СА МЕНТАЛНИМ ЗДРАВЉЕМ 



7

психолошке новинеСЕПТЕМБАР 2021.

Чудесно� лепи,� али� и� чудовишно� страшни� и�
окрутни,� снови� су� вечита� загонетка,� при-
влачна�и�застрашујућа�у�исти�мах.�Својом�

неухватљивом,� фантастичном� и� мистериозном�
појавом,� снови� су� од� искона� опчињавали�људе� и�
нагонили�их�да�пронађу�њихов�скривени�смисао.�
Загонетне�ноћне�визије�остављају�моћан�утисак�на�
људски�ум�и�постављају�му�тешка�питања�–�одакле�
нам�долазе�снови,�какву�улогу�они�имају�у�нашем�
психичком�животу,� да� ли� је� сан� тек� пука� обмана�
или�је�пак�пут�до�највише�истине,�каква�нам�се�то�
космичка�врата�одшкрину�када�ноћу�одшкринемо�
себи�непознате�и�имагинарне�светове?

Ово�су�само�нека�од�питања�на�које�одговоре�
нуди� др� Жарко� Требјешанин� у� својој� најновијој�
књизи� „Снови� –� психолошко� тумачење“� у� којој�
даје�историјски�осврт�на�однос�људи�према�снови-
ма,�приповеда�о�народном�тумачењу�снова,�говори�
о�Фројдовој,�Адлеровој�и�Јунговој�теорији�снова,�
анализира� тзв.� пророчанске� и� типичне� снове� и�
упознаје�нас�са�сновима�које�су�сневали�знаменити�
људи�у�историји.�

„Фасцинација� људске� врсте� сновима� траје�
стотинама�хиљада�година�–�од�праисторије,�преко�
древних�култура,�средњег�века,�ренесансе,�доба�ро-
мантизма,�па�све�до�данас.�О�дугом�интересовању�
за� снове� током� историје� говори� и� податак� да� су�
први�сачувани�египатски�и�сумерски�записи�стари�
пет-шест� хиљада� година� били� посвећени� управо�
сновима.�У�цивилизацијама�у�старом�веку�снови�су�
схватани�као�„глас�богова“,�те�су�код�људи�изази-
вали�велику�пажњу�и�поштовање�које�је�често�пре-
лазило�у�страхопоштовање.�У�античко�доба�ефори,��
експерти� за� снове,� одлазили� су� да� спавају� у� хра-
мове�и�на�друга�сакрална�места�у�нади�да�ће�им�се�
богови�обратити�у�сну�и�да�ће�им�дошапнути�важну�
тајну�поруку.�Државници�и�војсковође�су�предузи-
мали�крупне�подухвате�и�доносили�судбоносне�од-
луке�тек�када�би�се�о�својим�сновима�посаветовали�
са� званичним� тумачима� снова.� Платон� је� тврдио�
да� су� снови� израз� наших� анималних,� агресивних�
и�инцестуозних�жеља,�које�се�јављају�разобручене�
и�оргијају�док�разум�спава,�док�Аристотел�у�својој�

теорији�указује�на�рационалну�природу�снова,�који�
у�стању�спавања�сневачу�нуде�увиде�који�овај�нема�
у�будном�стању.�

У� средњем�веку,� у� западној� хришћанској� кул-
тури,� сан� је� постао� сумњиви� ноћни� производ,�
превасходно� „глас� демона� или� самог� ђавола“,� а�
хришћанска�црква�је�прогањала�врачаре,�гатаре�и�
тумаче�снова�као�незнабошце�и�варалице.�У�новом�
веку,� посебно� у� време� просветитељства,� настаје�
култ�разума�који�постаје�мера�свих�ствари,�а�тума-
чење�снова�изгледало�је�потпуно�неспојиво�са�на-
учним�погледом�на�свет.�Романтизам,�заинтересо-
ван�за�све�што�је�тајанствено,�егзотично,�чаробно�
и�необјашњиво,�вратио�је�снове�у�центар�духовног�
спознања,� а� у� 20.� веку� снови� постају� релевантан�
предмет� научног� истраживања� тек� када� су� 1953.�
године� Еуген� Асерински� и� Натанијел� Клајтман�
егзактно� утврдили,� помоћу� ЕЕГ� апарата� у� лабо-
раторији�Чикашког�универзитета,�да�неки�делови�
нашег�мозга� три�или� четири�пута� током� спавања�
постају� активни.� На� основу� електричних� таласа�
мозга� то� је� протумачено� као� несумњиви� знак� да�
те�области�не�спавају,�већ�започињу�да�„испредају�
приче� које� доживљавамо� као� снове“.� Најновија�
истраживања�у�21.� веку�показују�да� се�и�другим,�
нон-РЕМ�фазама,�јављају�снови�и�да�они�могу�бити�
покренути�из�предњег�мозга.�Нажалост,�упркос�но-
вим�сазнањима,�и�даље�није�јасније�каква�је�улога�
и�природа�снова�и,�посебно,�који�је�њихов�смисао“,�
истиче�Жарко�Требјешанин.�

�
Тумачење снова

Он�подсећа�да�је�Сигмунд�Фројд�био�први�на-
учник� у� модерном� добу� који� је� открио� да� снови�
имају�смисао,�односно�да�имају�психолошко,�а�не�
религијско� значење.� Наиме,� Фројд� је� сматрао� да�
снови� нису� нуспродукт� успаваног� мозга,� али� ни�
„језик�богова“�–�они�су�језик�душе,�којим�прогова-
ра�наше�несвесно,�на�симболички�начин.�На�самом�
крају�19.�века�отац�психоанализе�објавио� је�своје�
капитално� дело� „Тумачење� снова“� (1900),� којим�
је� уздрмао� владајући� екстремни� сцијентистички,�
материјалистички�и�позитивистички�приступ�пре-

ма�сновима�и�широм�отворио�врата�психолошком�
тумачењу� снова.�Фројд� је� сматрао� да� снови� нису�
бесмислене,�али�ни�мистичне�и�„оностране“�поја-
ве,� већ� да� представљају� симболичким� и� шифро-
ваним� језиком� исказане� скривене� мисли� и� жеље�
несвесног� дела� душе.� Према� његовом� мишљењу,�
сан� је�скривено�испуњење�неке�давне,�инфантил-
не,�несвесне�и�потиснуте�жеље,�а�ако�желимо�да�га�
протумачимо,� морамо� прво� да� га� дешифрујемо� и�
раскринкамо�изопачења�и�трикове�несвесног�који�
скривају�његово�право�значење.�

„Док� Фројд� сматра� да� снови� на� прикривени�
начин� изражавају� потиснуте� жеље,� Адлер� верује�
да�они�на�прикривени�начин�изражавају�скривени�
животни�план.�Адлер�је�сматрао�да�је�сан�по�својој�
природи�једна�„мајсторија�душе“�и�представља�по-
кушај�сневача�да�се�одбрани�од�осећања�пораза�и�
инфериорности� тако�што�одређеним�начином�ор-
ганизовања�снених�слика�осигурава�осећање�лич-
не�вредности,�сигурности�и�надмоћи.�То�значи�да�
наша�тежња�ка�моћи� ,�као�главном�циљу�живота,�
не�мирује�ни�када�спавамо,�већ�тражи�свој�израз�и�
задовољење.�У�Јунговом�научном�опусу�тумачење�
снова�заузима�изузетно�важно�место,�а�у�учењу�о�
сновима�секу�се�сви�главни�токови�његове�мисли�–�
учење�о�личном�и�колективном�несвесном,�теорија�
индивидуације,� учење� о� комплексима� и� архетип-
ским�фигурама� (Персона,�Сенка,�Анима),�теорија�
симбола,�схватање�психотерапије�као�процеса�са-
моиспуњења.�И�Јунг�је�сматрао�да�је�сан�„најкраћи�
и�најбољи�пут�за�упознавање�несвесних�збивања“,�
те� му� зато� он� и� посвећује� толико� пажње.� Он� је�
веровао� да� је� сан� „загонетна� порука� наше� ноћне�
стране“� која� је� упућена�нама� самима�и�да�ми�уг-
лавном�„сањамо�о�питањима�која�нас�окупирају�и�
потешкоћама�на�које�наилазимо“.�Снови�и�настају,�
писао�је�Јунг,�да�бисмо�решили�проблеме�које�нис-
мо� у� стању� да� решимо� помоћу� свесних� процеса,�
јер�смо�у�будном�животу�изгубили�везу�са�нашим�
несвесним�и�са�древном�мудрошћу�наших�предака,�
са�архетипским�сликама�и�симболима�колективног�
несвесног� –� у� сновима�човек� успоставља� ту� дра-
гоцену�везу� са�два�милиона� годинама�старим�чо-

веком�који�је�у�свима�нама“,�објашњава�
Требјешанин.�

Типични снови
Још�су�древни�народи�правили�раз-

лику�међу�сновима�и�тако�градили�своје�
типологије.�У�индијским�Ведама�снови�
се� деле� на� добре� и� лоше,� истините� и�
лажне,�божанске�и�демонске,�срећне�и�
несрећне�снове.�Савремене�класифика-
ције� су� сложеније,� исцрпније� и� укљу-
чују�више�критеријума,�као�што�су�тема�
(полагање� испита,� путовање,� летење),�
афект� (анксиозни,� лепи,� радосни,� де-
пресивни)� и� велики�животни� догађаји�
(венчање,� рођење,� рат,� смрт,� пензија).�
Прикупљањем� и� анализом� више� од�
педесет� хиљада� снова� Келвин� Хол� са�
сарадницима� дошао� је� до� закључка�
да� су� типични� снови� о� универзалним�
људским� темама� и� проблемима� они� у�
којима�се�појављују�опасне�животиње,�
летење,�падање,�агресија,� секс,�љубав,�
рађање,� умирање,� пливање,� пожари...�
Ови� типични� снови� изражавају� зајед-
ничку� бригу,� преокупацију� и� интере-
совање�свих�спавача,�закључују�аутори�
овог�истраживања.�

� Катарина�Ђорђевић��

НОВА КЊИГА ДР ЖАРКА ТРЕБЈЕШАНИНА

СНОВИ – ПСИХОЛОШКО ТУМАЧЕЊЕ
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ДРУГИ ПИШУ 

ДА ЛИ ЋЕ ОНАЛЈН ПСИХОТЕРАПИЈА  
ПОСТАТИ НОВА НОРМАЛНОСТ 

Телетерапија� више� није�
контроверзна�или�„екс-
периментална“� метода�

пружања� терапије� -� � поста-
ла� је� начин� живота� и� рада.�
Неће�нестати�када�се�панде-
мија� повуче,� а� свакако� неће�
престати� да� се� примењује� у�
нашој�блиској�будућности,�с�
обзиром�на�појаву�делта�соја�
коронавируса.�И�када�будемо�
потпуно� имунизовани,� ос-
таће� претње� и� наставиће� се�
компромиси�у�нашем�личном�
раду.�У�овом�тренутку,�то�се�
односи� на� невакцинисану�
децу�и�њихове�породице,�као�
и�оне�који�не�могу�(или�неће)�
бити�вакцинисани.�Али�чак�и�
ако� те� препреке� видимо� као�
привремене,� чини� се� јасним�
да� се� свет� терапије� заувек�
променио:� онлајн� � психо-
терапија� биће� значајан� део�
наше�будућности.�

Недавно�истраживање�Америчке�асоцијације�за�
психоанализу� у� клиничком� социјалном� раду,� иако�
мањег� обима,� ипак� је� бацило� светло� на� будућност�
телетерапије�као�начина�пружања�услуга.�Скоро�35�
процената� терапеута� који� су� учествовали� у� овом�
истраживању�рекло� је�да�није�сигурно�да�ли�ће�се�
вратити�у�ординацију�у�наредна�три�месеца,�а�пети-
на�њих�уопште�не�планира�да�се�врати�у�затворени�
простор.�Иако�многи�терапеути�тренутно�виђају�па-
цијенте,�један�од�пет�психотерапеута�можда�се�више�
никада�неће�вратити�у�ординацију.�Ово�се�односи�и�
на� приправнике,� али� и� ветеране.�Многи� пацијенти�
такође� изражавају� задовољство� онлајн� психотера-
пијом�–�они�се�или�нерадо�враћају�у�ординацију,�или�
желе�лично�да�дођу�само�на�неке�сесије.�За�нас�који�
заиста�желимо�да�пружимо�најквалитетнију�психо-
терапију�и�психоанализу,�новонастала�реалност�по-
ставља�низ�питања,�од�којих�је�најважније�могу�ли�се�
еквивалентно�вредне�сесије�одвијати�на�мрежи.�Које�
су�предности�и�недостац�онлајн�психотерапије?��

Ево�неколико�позитивних�страна:��
Телетерапија� може� бити� погоднија� и� присту-

пачнија�за�већи�број�људи��
Интензивнија� онлајн� терапија� може� бити� мо-

гућа,�ако�је�то�раније�било�немогуће.�Ово�је�посеб-

но�корисно�за�клијенте�са�инвалидитетом�
Многи� терапеути� сада� имају� мање� режијске�

трошкове,�јер�не�плаћају�стални�пословни�простор�
Како�све�више�људи�добија�приступ�терапији,�

можемо� очекивати� смањење� стигме� око� услуга�
менталног�здравља�

Мрежне�сесије�могу�бити�приступачније�неким�
особама�са�инвалидитетом�или�фобичним�пацијен-
тима,�као�и�онима�који�живе�далеко�од�пружалаца�
услуга�

Неким� пацијентима� онлајн� терапија� виша�
прија�од�класичне�психотерапије�лицем�у�лице,�а�
пандемија�нам�може�помоћи�да�схватимо�које�осо-
бе�преферирају�терапију�на�даљину�

Међутим,�постоје�и�неки�потенцијални�пробле-
ми:�

Можда� немате� довољно� едукације,� а� постоји�
хитна�потреба�за�обуком�за�решавањем�уобичаје-
них�проблема�који�се�појављују�током�рада�на�мре-
жи.�Многе�ствари,�почев�од�техничких�грешака�до�
проблема� са� временском� зоном,� могу� утицати� на�
корисничко�искуство,�односно�осећај�задовољства�
ваших�клијената�

Пацијенти� без� приступа� интернету� или� они�
који� су� опрезни� према� интернету� неће� моћи�
приступити� вашим� услугама� ако� терапију� нудите�
искључиво� путем� интернета.� Неки� од� терапеута�

имају� �мању�способност�чи-
тања� невербалних� знакова�
пацијената.� Наменски� прак-
тичари� на� интернету� прове-
ли�су�стотине�сати�усаврша-
вајући�свој�занат,�али�онима�
који�су�тек�почели�да�се�баве�
овим�форматом�можда�је�по-
требно� време�да� се�навикну�
на�онлајн�психотерапију�

Чувајте�се�емоционалног�
дистанцирања� пацијената.�
Неки�од�њих�можда�ће�бити�
у� ситуацији� да� сакрију� бит-
не�елементе�своје�ситуације,�
а� ово� је� посебно� забриња-
вајуће�у�случајевима�насиља�
у� породици� или� злоста-
вљања�деце.�Препорука�је�да�
са� овом� популацијом� треба�
наставити�личне�сесије� �кад�
год�је�то�могуће��

Деца�су�вероватно�најте-
жа� група� за� лечење� преко�

интернета�и�захтеваће�широку�сарадњу�родитеља��
Пацијентима� у� ризику� од� самоповређивања,�

насиља�или�психотичних�компликација�вероватно�
ће�бити�много�теже�управљати

Многе� интернетске� услуге� почеле� су� да� се�
усељавају�у�овај�простор,�нудећи�јефтине�алтерна-
тиве�компетентној�терапији,�а�озбиљни�терапеути�
и� озбиљна� удружења�морају� бити� свесни� ове� не-
лојалне� конкуренције.� Најбољи� начин� да� се� при-
премите� за� коришћење� онлајн� � терапије� у� својој�
пракси�је�да�се�наоружате�информацијама�

Прочитајте�растућу�литературу�која�проучава�он-
лајн�праксу�и�потражите�вебинаре�који�нуде�савете�и�
трикове�за�коришћење�телетерапије�у�вашу�корист.�
Доступно�је�много�обука,�вебинара�и�мрежних�ала-
та�за�учење.�Искористите�их.�Коначно,�истражите�са�
својим�пацијентима�да�ли�је�онлајн�терапија�заиста�
најбоља�опција�за�њих�или�је�то�начин�да�се�одупру�
сусретима�лицем�у�лице�са�вама�и�са�самим�собом.�
Не�постоје�два�иста�клијента,�а�телетерапија�можда�
уопште� неће� бити� прихватљива� за� неке�људе.�Док�
разматрате� контуре� укључене� у� премештање� ваше�
праксе�на�интернет,�имајте�на�уму�да�ћете�морати�да�
се�прилагодите�на�нову�реалност,�без�обзира�на�то�
шта�одлучите� (Psychology today)

Мада� постоје� истраживања� која� сведоче� да�
људи� са� нижим� когнитивним� способностима�
имају� проблема� са� нефармаколошким� мерама,�
као� што� су� ношење� маске,� држање� дистанце� и�
одржавање�личне�хигијене,�улога�интелигенције�
у�одбијању�вакцинације�раније�није�била�истра-
жена.�Због�тога�је�тим�научника,�састављен�углав-
ном�од�епидемиолога�и�психолога�са�лондонског�
Университи�колеџа�и�Универзитета�у�Единбургу,�
одлучио� да� потражи� везу� између� резултата� на�
тесту� интелигенције� и� колебљивог� односа� пре-
ма� вакцинацији.� У� истраживању� су� коришћени�
подаци�из�студије�„Covid�survey“�која�прати�пан-
демију�и�представља�саставни�део�лонгитудинал-

не� студије� под� називом� „Understanding� society“�
(Main�Survey)�која�се�спроводи�већ�неколико�го-
дина.�Истраживање�је�спроведено�у�новембру�и�
децембру�прошле�године,�након�што� је�вакцина�
АстраЗенека� успешно� прошла� истраживања,� на�
узорку�од�11.740�особа�оба�пола,�узраста�од�16�до�
95� година.� Резултати� испитивања� општих� инте-
лектуалних�функција�утврђени�су�на�основу�шест�
тестова,�који�су�прикупљени�у�истраживању�пре�
почетка�пандемије.�

Аутори�ове�студије�прво�су�искључили�могуће�
утицаје� старости,� пола� и� етничке� припадности,�
јер�је�логично�било�претпоставити�да�ће�старији,�
који�невакцинисањем�ризикују�више,�бити�мање�

колебљиви�према�имунизацији.�Међутим,�резул-
тати�ипак�говоре�да�је�колебљивост�и�неповерљи-
вост� већа� код� особа� са� мањим� интелектуалним�
способностима.� Степен� образовања� такође� има�
утицај�на�став�према�вакцинацији,�јер�су�образо-
ванији� мање� колебљиви.� Научници� признају� да�
ово� истраживање� има� једно� важно� ограничење,�
а�то�је�–�заснива�се�на�изјавама�људи�о�њиховим�
намерама,�а�не�на�њиховом�стварном�понашању.�
Другим�речима,�аутори�нису�имали�информације�
ко�се�од�учесника�у�стварности�вакцинисао,�а�ко�
није.�Резултат�до�кога�су�они�дошли�гласи�да�17�
одсто�особа�има�„колебљив“�став�према�вакцина-
цији.� (Brain,�Behaviour�and�Immunity)

У КАКВОЈ СУ ВЕЗИ ВАКЦИНАЦИЈА И СТЕПЕН ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ


