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ПСИХОЛОГИЈА ИЗМЕЂУ 
ПРОФЕСИЈЕ И НАУКЕ

После две године паузе учес-
ници највећег научно-струч-
ног скупа психолога у нашој 

земљи  поново ће се срести уживо 
и разменити идеје и искуства на 70. 
јубиларном Конгресу психолога Ср-
бије, који се одржава под називом 
„Психологија између професије и 
науке“ од 25. до 28. маја у Врњачкој 
бањи. Пленарни предавачи на ового-
дишњем конгресу биће елитна имена 
домаће и светске психологије, а пан-
демија коронавируса која је током 
последње две године изместила наш 
живот из готово свих дефиниција нор-
малности, биће једна од доминантних 
тема научних радова на овом скупу. 

Прелимирани резултати великог 
истраживачког пројекта под називом 
„Cov2Soul.RS“, коју су током прошле 
и ове године спровели стручњаци Ин-
ститута за ментално здравље и Ин-
ститута за социјалну медицину, као 
и стручњаци Филозофског факултета 
у Београду и Новом Саду и о коме 
пишемо у овом броју „Психолошких 
новина“ говоре да је број депресивних 
особа у Србији удвостручен у другој 
години пандемије, када се стање по-
реди са 2013. годином. То  значи да је 
током прошлог лета евидентирано око 
80.000 људи више са умереним депре-
сивним сметњама у односу на период 
пре пандемије, а најмање 30.000 људи 
више нашло се у категорији оних са 
тежим депресивним симптомима.

Истраживање које је обављено на 
национално репрезентативном узор-
ку од хиљаду две стотине становника 
старости 18 – 65 година у 60 општи-
на Србије, такође је показало да око  
700.000 одраслог становништва у 

нашој земљи испуњава критеријуме 
за неки од дванаест најчешћих пси-
хијатријских поремећаја – велику де-
пресивну епизоду, панични поремећај, 
генерализовани анксиозни поремећај, 
агорафобију, социјално анксиозни 
поремећај, опсесивно-компулсивни 
поремећај или посттрауматски стрес-
ни поремећај. Због тога не треба да 
чуде подаци изведени из најновијег 
истраживања Медицинског факултета 
у Београду, који сведоче да свака пета 
особа у Србији повремено или свако-
дневно узима лекове за смирење. У го-
дини када је избила и пандемија коро-
навируса, грађани наше земље укупно 
су потрошили више од три милијарде 
динара на седативе, што је за милијар-
ду више у односу на 2018. годину. 

Нажалост, наша земља се и пре 
пандемије коронавируса налазила у 
самом европском врху по потрошњи 
ових лекова. У Србији је 2018. године 
издато око тринаест милиона пако-
вања  анксиолитика, на које је потро-
шено више од 129 милиона динара, а 
подаци Републичког фонда за здрав-
ствено осигурање сведоче да су леко-
ви за смирење други најчешће пропи-
сивани медикаменти у ординацијама 
наших лекара – одмах након лекова за 
лечење кардиоваскуларних болести. 

Истраживања о утицају корона-
кризе на наше ментално здравље до-
минирала су и на овогодишњем науч-
ном скупу „Емпиријска истраживања 
у психологији“ а студија др Тамаре 
Џамоње Игњатовић, председнице 
Друштва психолога Србије показала 
је да су највећи терет ове кризе поне-
ли здравствени радници који су били 
први на линији борбе против виру-

са ковид 19. Свакодневно суочавање 
са смрћу и беспомоћношћу и живот 
у константном страху да вирус не 
пренесу породици и родитељима са 
којима живе, довело је до емотивног 
сагоревања лекара и медицинских се-
стара, па не треба да чуди што скоро 
половина њих показује умерене или 
високе нивое депресивности, односно 
што преко 60 осто „белих мантила“ 
има умерене или високе нивое стреса 
и анксиозности. 

Реалност у којој живимо не даје 
разлога за оптимистичко веровање 
да ће статистика која бројкама сли-
ка степен нарушености душевног 
здравља и учесталост менталних по-
ремећаја у општој популацији про-
менити. Након две године пандемије 
ковида 19, букнуо је рат у нашем ев-
ропском комшилуку и запљуснуо нас 
новим таласом бриге за будућност. И 
док песимисти страхују да је сукоб 
Русије и Украјине увод у трећи свет-
ски рат, већина брине због новог та-
ласа поскупљења основних животних 
намирница и повећања кредита, док 
политички естаблишмент Европе са 
правом страхује како ће грејати стано-
вништво, ако буде дошло до потпуног 
прекида снабдевања гасом из Русије.   

Председнички, парламентарни и 
локални избори који су наше суграђа-
не извели на биралишта 3. априла по-
ново су одржани у атмосфери високих 
тензија, запаљивих изјава политичара 
и хладног грађанског рата, како су то 
приметили неки аналитичари, а кон-
фузија око изборних резултата, дого-
вор власти и дела опозиције и најава 
нових избора додатно подижу тензију 
у јавности.   Катарина Ђорђевић
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психолошке новине
ДРУШТВО ПСИХОЛОГА СРБИЈЕ

ВЕСТИ ИЗ ДРУШТВА

ЕЛЕКТРОНСКО ИЗДАЊЕ 
„ПСИХОЛОШКИХ НОВИНА“

Друштво психолога Србије увело је могућност 
електронског достављања „Психолошких новина“ 
на мејл адресу чланова. Молимо вас да, уколико 
желите да вам новине убудуће стижу на мејл, а не 
поштом на адресу, или пак желите да нас обавес-
тите о другој промени својих података коју до сада 
нисте пријавили, попуните онлајн образац http://
dps.org.rs/o-drustvu-psihologa/clanstvo/prijavni-
list  или нам пишете на: sekretar@dps.org.rs . 

Јубиларни 70. Конгрес психолога Србије 
под називом Психологија између професије и 
науке одржаће се од 25 до 28. маја 2022. годи-
не у Врњачкој бањи у хотелу Фонтана ( https: //
fontanavrnjackabanja.com/ ). Молимо вас да на 
време резервишете свој смештај, с обзиром да је 
у време одржавања нашег конгреса у бањи у току 
пуна туристичка сезона. Такође вас упућујемо на 

попусте које остварују чланови Друштва психоло-
га Србије https://dps.org.rs/kongres/kotizacija. 

Радујемо се нашем сусрету и очекујемо вас на 
јубиларном конгресу психолога, јер само заједнич-
ким промишљањем наше стручне стварности и раз-
меном идеја и искустава можемо постићи заштиту 
и промоцију интереса наше струке која је сваким 
даном изложена све већим изазовима.

Позивамо психологе, секције и органе Друштва 
психолога, акредитоване инстутуције, кориснике, да 
доставе предлоге за доделу награда Друштва психо-
лога Србије и то:

Награду за животно дело за укупан дугогодишњи 
и изузетан допринос развоју психологије као науке и 
струке у области научних радова, координације науч-
но-истраживачког рада, образовања научних кадро-
ва, руковођења образовним институцијама и др;

Друштвено признање „Љубомир - Љуба 
Стојић" које се додељује за допринос раду и раз-
воју секције, подружнице, тела или органа Друштва 
психолога Србије; за допринос развоју психолошке 
струке у својој средини и успешно окупљање члан-

ства секције, подружнице;
Награду „Живорад - Жижа Васић", које се до-

дељује за популаризацију савремене психологије у 
виду запажених јавних предавања, медијских насту-
па, публикација, рада у својој радној и/или широј 
друштвеној средини;

Награду „Јосип Бергер” за најбољи мастер рад 
који се односи на практичан рад психолога са поје-
динцима, групама и организацијама, и чији резул-
тати и закључци несумњиво упућују на конкретне 
могућности унапређивања делатности психолога у 
професионалној пракси;

Награду „Никола Рот” за нарочити допринос ин-
ституција и организација у промовисању психолош-

ке науке и струке.
Предлоге у писаној форми са аргументованим 

образложењима доставити искључиво у електрон-
ској форми на мејл: sekretar@dps.org.rs са назнаком: 
„ПРЕДЛОГ ЗА НАГРАДУ ДРУШТВА ПСИХОЛО-
ГА СРБИЈЕ“ најкасније до понедељка, 25. апри-
ла 2022.године.

Са критеријумима за доделу сваке од наведених 
награда можете се детаљно упознати на следећој 
страници: http://dps.org.rs/o-drustvu-psihologa/zakoni-
i-pravilnici/pravilnici

О месту и времену доделе награда благовремено 
ће бити истакнуто обавештење на званичним гласи-
лима Друштва.

Поштоване колегинице и колеге, 
Са великим задовољством очекујемо ового-

дишњи Европски конгрес психолога, који ће се од 
5. до 8. јула одржати у Љубљани. 

Љубазно вас позивамо, да дођете и са 
нама присуствујете презентацијама истражи-
вања и психолошких открића у последњим 

годинама. За све чланове Друштва психоло-
га Србије припремили смо посебну погодност 
- 10% попуста на котизацију. За коришћење 
попуста морате се пријавити преко линка:
h t t p s : / / c a n k a r j e v d o m . e v e n t s a i r. c o m / e c p -
2022/discregistration и уписати код за по-
пуст: XSITNFEQAER

НАГРАДЕ ДПС – ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА

70. КОНГРЕС ПСИХОЛОГА СРБИЈЕ 
ОД 25 ДО 28. МАЈА У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ

ЕВРОПСКИ КОНГЕС ПСИХОЛОГА 
ОД 5. ДО 8. ЈУЛА У ЉУБЉАНИ
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У већини језика, а тако је и у нашем, на пр-
вом месту по учесталости употребе је по-
моћни глагол „бити“, и са њим повезан или 

изведен глагол „јесам“. Без њих и глагола „хтети“ 
не бисмо могли ништа сувисло саопштити а да нас 
свако разуме. Рекли бисмо да чак и сама психоло-
гија почива на таквом суштинском исказу сваког 
човека у било којем граматичком и историјском 
времену. Психолог је ту да разуме и охрабри онога 
ко „јесте“, ко „бива“ и који „хоће“. У тој хуманој 
мисији он је развијао и своју науку и своје место 
у друштву. И као што појединац не може сам, тако 
је и психолог напредовао и успевао у заједници са 
другим стручњацима оснивајући своје Друштво. 

Овај поздрав за целих седам деценијама ДПС 
почиње невољном констатацијом да је његов писац 
један од ретких који је старији од самог Друштва 
док је већина његових чланова, срећом, доста 
млађа од јубиларца. То ће се мењати полако док 
у једном тренутку више не буде његових вршња-
ка, односно када сви буду млађи од свог Друштва. 
Тиме почиње његова нова и још богатија епоха. 
Пут ка веку постојању. 

У време када сам уписивао и студирао психо-
логију Друштво је још било мало а сведених ак-
тивности и са ограниченим утицајем већ и због 
невеликог броја чланова. Данас је оно разгранато 
и моћно, од једва чујног у јавности развило се до 
врло гласног, критичког и корективног чиниоца, 
што је потврђено управо ових дана. Ако бисмо 
оцењивали његов рад током ових дугих двадесет и 
пет хиљада дана, требало би најпре узети два кључ-
на мерила – захват популације психолога и њихову 
заједничку делатност с обзиром на садржај, усме-
рење и ефекте. Грубо речено, другим бисмо могли 
бити више задовољни него првим, што је у извес-
ном смислу необично али у нашем културолошком 
пресеку доста уобичајено. Другим речима, увек је 
Друштво „кубурило“ с чланством не због „рича“ 
већ због „шера“, како би то данас неко могао назва-
ти. Бројност није била толико мала колико је могао 
да буде већи обухват дипломираних психолога, 
од којих неки нису имали довољно струковних а 
други довољно прагматичних мотива. Више акција 
промене стања нису дале потребне резултате па се 
то може очекивати и у наставку дилема и диску-
сија о односу Друштва и будуће Коморе психолога. 
Рекао бих лаконски и другим речником да је прво 
питање идентитета а друго проблем легитимитета 
психолога.

Активности Друштва у овом периоду биле су, 
без претеривања, фантастичне и већ обрађене у 
неколико монографских дела, чиме се многе дру-
ге и богатије струке не могу похвалити. Не бих 
ни покушао да набројим шта је све обрађивано на 
стотинама састанака, семинара, скупштина, сим-
позијума, округлих столова, радионица... истичући 
пре свега чувене Саборе, прерасле у Конгресе. 
Није реч само о темама и приступима него о изо-
штравању критеријума, методолошких стандарда 
и иновација, поимању налаза, промоцији публи-
кација и нових стручњака, секција и подружни-
ца, него и о упознавању људи из бранше, из наше 
земље и света. Наиме, ниједно друштво које није 
довољно отворено нема шансе да се развија и сто-
га се на томе инсистирало до мере када се то ре-
ализовало али уз много препрека овде и око нас. 
Све то је истовремено било кључно за афирмацију 
психолога као ваљаног посленика у науци и стру-
ци од које се очекује изузетно много. Без Друштва 
то није могуће ни нормално и зато су неки од на-
ших најпознатијих покретача и активиста уложили 

све своје снаге да оно прерасте у респектабилну 
институцију, да се развије од мале заједнице у мо-
дерно удружење. Рекао бих у шали „од друштва у 
ћошку до конгресног скупа“.

Занимљиви проблеми у развоју Друштва 
били су односи са ондашњом катедром, каснијим 
одељењима за психологију, јер је било периода 
подвајања или прикривене суревњивости искази-
ваној неукључивањем најпознатијих професора и 
ауторитета у рад Друштва, што је  касније ишчез-
ло па је постало природно да се заједнички анга-
жују сви у раду и разматрању стручних и научних 
проблема, без обзира на функције и радна места. 
То прожимање је данас природно и видљиво на 
разним позицијама у Друштву. Такође, наши чла-
нови су заузимали и најодговорнија места у држа-
ви, појединим министарствима и многобројним 
институцијама. Пре пар деценија то је била права 
реткост.

Рекох једном у шали да сам пришао Друштву 
још као бруцош у јесен 1960. године и да сам у 
њему и уз њега провео 88.6 одсто његовог укупног 
постојања и да бих волео да додам још који деци-
мал, ако ме не омету разлози које не разматрам. Још 
док сам чекао у реду за упис упознао сам неке див-
не колегинице и добре колеге са којима сам постао 
близак, мада су нам се путеви раздвојили, повре-
мено се укрштајући баш захваљујући Друштву. 
Могло би се то рећи и за асистенте и професоре, 
од којих су неки престали да постоје још за време 
студија, за људе од којих смо учили без обзира на 
различитост њихових приступа и знања, али које 
смо ценили као осведочене водиче ка психолош-
ким дисциплинама и вештинама. Кретали смо се 
заједно од некадашњег условно спекулативног ка 
савременом емпиријском погледу и од теорије ка 
пракси. Са неким професорима смо давно присту-
пили истраживачким пројектима који су бивали 

запажени са резултатима који су објављивани па и 
данас цитирани.

Уопште узев, ако бисте данас питали разне 
психологе о разним проблемима људских заједни-
ца, група и јединки, они би имали глобално слич-
на објашњења уз мноштво конкретних аспеката и 
чињеница. Слободан сам да оценим да овде није 
реч само о дометима универзитетског образовања 
психолога, разноврсним и високим методолош-
ким стандардима које они примењују, него упра-
во о стручној интеракцији посредством бројних 
активности Друштва. Свакако, уз то иду и јавно-
сти позната етичка, добро кодексирана, начела не 
тако честа у свим струкама. Патетично али тачно 
би звучало када би се рекло да је Друштво ковач 
тих мерила и да је то било током свих ових годи-
на и онда када је требало доказивати како, зашто и 
у чију корист се то ради. У питању је човек, лич-
ност, његов успех и задовољство у култивисаној 
заједници.

Веома је тешко ову белешку дати без по-
мињања имена највиђенијих јер свако тренутно 
издвајање уз изостављање некога не би допринело 
уздизању Друштва као целине зреле за одговор-
но деловање у овој земљи. Треба нагласити да је 
стога Друштво било у прилици да скоро све своје 
награде и признања именује по онима који су баш 
сада и овде, у периоду о којем говоримо, радили и 
били прихваћени и похваљени можда и за живота. 
Нека од тих признања сам са захвалношћу и сам 
примио. Уживао сам у свим пословима у и за ДПС, 
од скриптарнице у подруму, јер уџбеника почетком 
шездесетих година нисмо имали, до саборске го-
ворнице и презентације попут „Мој живот и моја 
струка“. Зато бих морао и у своје име да се захва-
лим сваком ко је бар једном био члан свог Друштва 
и бар некада учинио да оно буде у служби психоло-
гије и њене осетљиве мисије. Првослав Плавшић
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У организацији Лабораторије за експери-
менталну психологију Филозофског фа-
култета у Београду, од 31. марта до 3. 

априла одржана је 28. научна конференција „Ем-
пиријска истраживања у психологији“. Због пан-
демије коронавируса, конференција је одржана у 
онлајн формату, а част да одржи прво предавање 
на овом научно-стручном скупу припала је др Бо-
рису Јокићу, психологу и управник Института за 
друштвена истраживања у Загребу, који је говорио 
о утицају пандемије ковида 19 на децу и младе. 
Цитирајући резултате истраживања Института за 
друштвена истраживања, у коме је учествовало 
више од 27.000 ученика из 161 основне и средње 
школе у Хрватској, укључујући и 4.800 учитеља 
и наставника, он је истакао да је чак 54 посто ма-
тураната оценило је да је корона-криза негативно 
или изразито негативно утицала на њихово пси-
хичко здравље, док је 44 одсто ученика осмих раз-
реда одговорило да је пандемија негативно утица-
ла на њихово бављење физичким активностима и 
спортом, што не треба да чуди с обзиром на да су 
због епидемиолошких мера тренинзи често били 
отказивани, а спортски центри затварани. 

„На питање како је пандемија утицала на ваш 
живот, чак 60 одсто матураната у Хрватској одго-
ворило је „негативно“ или „изразито негативно“, 
док више од трећине ученика шестих разреда 
оцењује да им је пандемија уназадила квалитет 
живота. Посебно забрињавају одговори педагога, 
психолога и социјалних педагога о проблематич-
ном понашању ученика – преко 75 одсто њих одго-
ворило је да су приметили пораст депресивности 
код ученика, чак 87 процената њих сматра да је до-
шло до пораста анксиозности у ђачкој популацији, 
око две трећине примећује да је дошло до пораста 
фобија и страхова код ученика, а преко полови-
не стручних сарадника извештава о „провалама“ 
беса код ђака. Што се тиче вршњачког насиља, 
оно се у реалном простору, разумљиво, смањило 
јер је већина ученика имала онлајн наставу. Међу-
тим, насиље се преместило у виртуелни простор, 
где је примећен његов раст од готово 60 процена-
та“, упозорио је Јакић, додајући да је скоро две 
трећине наставника предметне наставе оценило 
да је обавеза ношења маски негативно или изрази-
то негативно утицала на квалитет наставе. 

Утицај корона-кризе на младе 
У покушају да заустави ширење пандемије ко-

ронавируса, већина држава широм света привреме-
но је затворила школе и факултете и у врло кратком 
временском периоду приморала образовни систем 
да пређе са традиционалног на учење на даљину. 
Процене УНЕСЦО-а сведоче да је милијарда и по 
ученика и студената прешло на онлајн наставу и 
учење преко ТВ образованих сервиса, а промене у 
физичком, социјалном, психолошком, емоционал-
ном и когнитивном контексту наставе и учења про-
мениле су професионалне и личне потребе, али и 
улоге и праксе различитих актера у образовању – од 
основног до универзитетског образовања. 

Истражујући од кога су средњошколци доби-
ли подршку за учење током првог таласа панде-
мије коронавируса, научна сарадница Института 
педагошка истраживања у Београду др Смиља-
на Јошић анализирала је одговоре 160 ученика 
средњих школа, који су попунили упитник у три 
различите временске тачке између марта и јула 
2020. године. Резултати њене студије говоре да 
су ученици највећу подршку у учењу добили од 

вршњака (око 90 одсто њих), наставника (око 85 
одсто њих), родитеља (40 процената) и школских 
саветника (7 одсто). 

„Ђаци су највећу практичну подршку доби-
ли од школских другара и она се највећим делом 
тицала коришћења дигиталних технологија и 
техничких аспеката онлајн наставе. Наставни-
ци су им углавном обезбеђивали материјале за 
учење, домаће задатке и аудио предавања. И по-
ред тога што су ученици у мањој мери оценили да 
су добијали подршку школских саветника, садр-
жаји које су добијали од њих су били разноврсни, 
укључујући теме као што су стратегије учења, 
организација слободног времена, савети о мен-
талном здрављу и сервисне информације о учењу 
на даљину и вирусу ковид-19. Родитељи су пру-
жили подршку кроз помоћ око организације самог 
учења, смањења кућних послова и настојања да 
мотивише ђаке“, истакла је Смиљана Јошић. 

Анализираћи наративе младих о животу током 
пандемије ковида 19, професорка развојне психо-
логије на Филозофском факултету у Београду др 
Ксенија Крстић са тимом својих сарадника до-
шла је до закључка да су бројне епидемиолошке 
превентивне мере, као и промене у друштвеним и 
школским активностима, утицали на адолесценте 
и младе људи на специфичан начин, прекидајући 
развојне задатке типичне за њихов узраст. 

„Годину дана након избијања пандемије, на-
правили смо онлајн образац за младе са упут-
ством да опишу своју перцепцију живота, његову 
позитивну (и)ли негативну страну и оцене како је 
ковид-криза утицала на њих. Резултати тематске 
анализе њихових одговора, очекивано, говоре да 
доминирају негативна искуства – млади саопшта-
вају да им је социјални живот постао сиромаш-
нији, да се суочавају са депресијом, усамљеношћу 
и досадом и да им недостају пријатељи, загрљаји, 
дружења и изласци. Већини је ова криза показала 
ко им је и шта им је у животу битно, а велики број 

њих изражава и бојазан како ће изгледи пост-ковид 
реалност. Билансирајући позитивне аспекте панде-
мије, млади су истакли да су пронашли време за 
себе и да су више времена проводили са породи-
цом и у природи“, закључила је др Ксенија Крстић.   

Пандемија и здравствени радници 
Истраживање др Тамаре Џамоње Игњатовић, 

председнице Друштва психолога Србије и профе-
сорке на Филозофском факултету у Београду, које 
је рађено у октобру прошле године, непосредно 
пред „делта талас“ коронавируса, показало је да 
је скоро 80 одсто здравствених радника емоцио-
нално исцрпљено, а да тзв. замор саосећања пре-
ма пацијентима има око 60 процената њих. Већина 
здравствених радника у Србији заразила се виру-
сом у прве две године пандемије, а скоро половина 
њих је због вируса ковид 19 изгубила свог колегу 
са посла.   Свакодневно суочавање са смрћу и бес-
помоћношћу и живот у константном страху да ви-
рус не пренесу породици и родитељима са којима 
живе, довело је до емотивног сагоревања лекара 
и медицинских сестара, па не треба да чуди што 
скоро половина њих показује умерене или високе 
нивое депресивности, односно што преко 60 одсто 
„белих мантила“ има умерене или високе нивое 
стреса и анксиозности. 

„Истраживање под називом „Утицај ковид кри-
зе на запослене у здравству“ рађено је на узорку од 
286 здравствених радника из целе Србије, а међу 
испитаницима било је 79 одсто лекара и 21 одсто 
медицинских сестара, старости од 20 до 74 године. 
Основни циљ истраживања био је да се установи 
како је пандемија утицала на професионалце запо-
слене у здравству, каква су била њихова професио-
нална искуства и специфични изазови, како су се 
с њима носили у циљу превазилажења стресних 
ситуација и какве су њихове потребе за добијањем 
психолошке подршке. С обзиром да су се медицин-
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ски радници налазили на „првој линији“ фронта 
борбе против коронавируса, да се већина њих сама 
заразила ковидом 19, изгубила колегу или члана 
породице и свакодневно суочавала са смрћу и бес-
помоћношћу, не треба да чуди што је велики број 
њих емотивно „прегорео“. Неки лекари нису били 
припремљени за рад са витално угроженим па-
цијентима и то је стварало ужасан притисак у бол-
ницама где је организација рада била лоша и где је 
пацијената било пуно, јер су морали да одлуче кога 
да укључе на респиратор. Међутим, притисак није 
долазио само одоздо, већ и одозго – многи здрав-
ствени радници имали су доживљај да се струка 
повлачи пред политиком, нису добијали правовре-
мене ингормације, жалили су се на честе промене 
организације рада и извештавали о недовољном 
броју запослених, неравномерној расподели посла 
и изостанку психолошке подршке, закљила је др 
Тамара Џамоња Игњатовић.   

Испитујући професионална искуства запослених 
у здравству током пандемије, дошло се до закључка 
да скоро две трећине здравствених радника извешта-
ва о недовољном броју запослених, 66 одсто њих ис-
тиче да је дошло до неравномерне поделе посла на 
све запослене, а сличан проценат њих извештава о 
недостатку психолошке подршке запосленима. Више 
од половине њих наглашава да инструкције Ми-
нистарства здравља нису биле правовремене, а скоро 
две трећине лекара и медицинских сестара није било 
задовољно начином на који је ресорно министарство 
управљало кризном ситуацијом. Слични одговори се 
добијају и на питање – у којој мери имате поверење 
у рад кризног штаба за сузбијање ковида 19. Наиме, 
скоро две трећине запослених у здравству нема пове-
рења у кризни штаб, а сличан проценат њих незадо-
вољан је подршком које добијају од овог струковног 
тела. Највећу подршку здравственим радницима 
пружали су чланови њихове породице – скоро 90 од-
сто њих задовољно је подршком коју су добијали од 
својих најближих.

„Очекивано, највећа стрепња запослених у 
здравству тицала се бојазни да не заразе чланове 
своје породице – скоро 90 одсто њих одлазило је 
на посао и враћао се са њега са страхом да нису 
вирусоноше. На питање како сте се носили са иза-
зовима новонастале ситуације, највећи број њих 
одговорио је „помоћу штапа и канапа“, више од 
половине њих збијало је шале и досетке на рачун 
ситуације, а преко 90 одсто трудило се да задржи 
позитиван став. У нашем испитивању, здравстве-
ни радници жалили су се на недостатак јасног 
плана рада и стручних информација, неслогу и 
лошу организацију рада, напетост и наређења 
која су стизала од надређених, недостатак адек-
ватне опреме за рад, напоран рад у сменама које 
су трајале по 25 часа...Са друге стране, „чувари“ 
њиховог менталног здравља били су породица и 
пријатељи, а многи су своје „батерије“ пунили у 
природи, спорту и дружењу са књигама“, закљу-
чила је др Џамоња Игњатовић.   

Жртве сексуалног насиља
Када је млада глумица Милена Радуловић 

изашла у јавност са признањем да је годинама си-
ловао познати редитељ Мирослав Мика Алексић, 
чију је школу глуме похађала од своје једанаесте 
године, убрзо је на својој кожи осетила сву силину 
митова и предрасуда које јавно мњење има према 
жртвама сексуалног насиља. Уместо емпатије, на 
адресу младе глумице почела су да стижу питања 
зашто је годинама чекала да пријави силовање, 

зашто родитељима или пријатељима није рекла да 
је постала жртва сексуалног насиља и због чега је 
наставила да одлази у овај драмски студио и дове-
ла себе у ситуацију да више пута постане жртва 
силовања, обавијена сумњом да је овај догађај из-
мишљен како би се подигла популарност. Чиње-
ница да је силовање један од најтежих злочина 
брзо је устукнуло пред застрашујућим реакцијама 
јавног мњења, па се стиче мучан утисак да су жене 
које су преживеле силовање постале двоструке 
жртве – сексуалног насиља и предрасуда околине. 

Због тога је група психолога са Филозофског 
факултета у Београду анализирала садржаје ко-
ментара које су на фејсбуку остављали читаоци 
пет најпопуларнијих медијских портала испод тек-
стова о „случају Алексић“, у намери да идентифи-
кује присутнност најчешћих митова о силовању, 
односно учесталост подршке коју су читаоци да-
вали Милени Радуловић. Презентујући резултате 
овог истраживања Дајана Османи са Филозофског 
факултета у Београду подсетила је да у најчешће 
митове о сексуалном насиљу спадају уверења 
типа – то се дешава само женама ниског морала, 
силоватељи не могу да контролишу свој нагон и 
жртве саме провоцирају силовање.  

„Анализа 729 коментара читалаца показује да 
није било значајних разлика у броју оних који одра-
жавају митове о силовању (45 одсто) и оних који из-
ражавају реакције подршке жртви (47 одсто). Међу 
митовима о силовању, доминирају коментари да се 
силовање догодило пре осам година „па нема разло-
га да јој се сада верује“, односно тврдње да жртва 
жели публицитет и  лаже, а било је и оних читала-
ца који су тврдили да то није било силовање већ 
„дил“ између професора и ученице. Међу реакција-
ма подршке, доминирају коментари који захтевају 
оштро кажњавање оптужених, а иза њих следе они 
у којима читаоци пружају емотивну подршку жрт-
ви. И ово истраживање потврдило је да постоји веза 
између пола и врсте реаговања – митове о силовању 

чешће су подржавали мушкарци, док су жене те које 
су показивале веће разумевање за жртву и пружали 
јој подршку“, закључила је Дајана Османи. 

И анализа јавних реакција на Фејсбуку на 
оптужбе за силовање у случају глумице Даније-
ле Штајнфелд показује да су коментари који не 
подржавају жртву били чешћи у односу на  подр-
жавајуће, а мушкарци су ти који су склонији да не 
подржавају жртву силовања. У фокусу коментара 
који не пружају подршку глумици која је оптужила 
свог колегу за силовање,  углавном је била претпо-
ставка да је жртва лагала и манипулисала, а иза тога 
следе коментари у којима се полемише са тезом да 
је глумица сама тражила или провоцирала сексуал-
ни однос или се наглашавају њене карактеристике...

Групу психолога са Филозофског факултета у 
Београду занимао је и однос јавног мњења према 
жртвама тзв. осветничке порнографије, за које је 
јавност сазнала почетком прошле године када је 
откривено да на апликацији за дописивање „Те-
леграм“ постоји група од 36.000 мушкараца са 
Балкана који међусобно деле наге фотографије, 
видео снимке и адресе својих бивших партнер-
ки, без њиховог пристанка. Они су у групама под 
називом „Јавна соба“, „Екс Ју Балканска соба“ и 
„Нишлијке“ размењивали фотографије жена и де-
војака, често праћене њиховим именима, адреса-
ма, бројевима телефона и информацијама како се 
може доћи до њихових профила на друштвеним 
мрежама, а међу жртвама осветничке порногра-
фије налазе се и малолетне девојке. С обзиром да 
у Србији не постоји посебан закон који санкцио-
нише ово кривично дело, психологе је занимало 
ко су особе које жене окривљују за чињеницу да 
су постале жртве осветничке порнографије, а ре-
зултати њиховог истраживања говоре да су лично-
сти које карактерише мизогинија, одсуство емпа-
тије и амбивалентни сексизам склонији да криве 
жене, а не починиоца за овај чин.   

 Катарина Ђорђевић
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Око 700.000 одраслог становништва у нашој 
земљи испуњава критеријуме за неки од 
дванаест најчешћих психијатријских по-

ремећаја – велику депресивну епизоду, панични 
поремећај, генерализовани анксиозни поремећај, 
агорафобију, социјално анксиозни поремећај, оп-
сесивно-компулсивни поремећај или посттраумат-
ски стресни поремећај. Проблеме због  употребе 
алкохола има 7,6 одсто одраслог становништва, 
а проблеми због злоупотребе дрога утврђени су 
код 0,9 процената наших суграђана. Поремећаји 
исхране уочени су код 0,2 одсто грађана Србије, 
показују прелимирани резултати великог ис-
траживачког пројекта под називом „Cov2Soul.
RS“, коју су током прошле и ове године спрове-
ли стручњаци Медицинског факултета у Београ-
ду – Института за ментално здравље и Института 
за социјалну медицину, као и стручњаци Фило-
зофског факултета у Београду и Новом Саду, на 
национално репрезентативном узорку од хиљаду 
две стотине становника старости 18–65 година у 
60 општина Србије.

Како истиче психијатар др Нађа Марић, ру-
ководилац пројекта „Cov2Soul.RS“, професор на 
Медицинском факултету у Београду и шеф Служ-
бе за научно-истраживачку и образовну делатност 
на Институту за ментално здрављe, резултати сту-
дије о утицају корона-кризе на психичко здравље 
такође сведоче да је број депресивних особа у Ср-
бији удвостручен у другој години пандемије, када 
се стање пореди са 2013. годином. То  значи да је 
током прошлог лета било око 80.000 људи више са 
умереним депресивним сметњама у односу на пе-
риод пре пандемије, а најмање 30.000 људи више 
нашло се у категорији оних са тежим депресив-
ним симптомима. Међутим, када су те исте особе 
интервјуисане у јануару ове године, дошло се до 
закључка да се учесталост клинички значајних ни-
воа депресивности смањила. То у преводу значи да 
смо се адаптирали на пандемијске услове живота и 
развили психолошку отпорност на разне околнос-
ти које је донела пандемија вируса ковид 19.

Пораст депресије
„Подаци које смо добили о учесталости пси-

хијатријских поремећаја у општој популацији 
су драгоцени, јер колико је нама познато ниједна 
слична епидемиолошка студије у нашој земљи није 
урађена до сада. Наши испитивачи на терену – 52 
додатно едукованих лекара и психолога, обављали 
су тзв. клиничко-дијагностички интервју на узор-
ку који репрезентује наше одрасло становништво 
и тако прикупљену базу података сматрамо заиста 
драгоценом. Колико нам је познато, у свету готово 
да нема истраживања која су у јеку пандемије ус-
пела да прикупе узорке на терену и обаве разгово-
ре са испитаницима уживо. На основу резултата до 
којих смо дошли можемо да констатујемо да је до-
шло до пораста умерених депресивних симптома у 
односу на 2013. и 2019. годину, када је рађено ве-
лико национално истраживање здравља становни-
ка Србије, али не и до „цунамија“ психијатријских 
поремећаја, како су предвиђали неки стручњаци“, 
истиче наша саговорница и додаје да је овај проје-
кат одобрен на конкурсу Фонда за науку Републике 
Србијe почетком 2021. године.

Дистрес изазван пандемијом не обухвата само 
бриге и страхове у вези са заразом, већ и шири 
спектар реакција, попут претераног проверавања 

да особа није заражена, разуверавање да је особа 
здрава, трауматске реакције, бриге о социјално-
економским последицама пандемије, као и страхо-
ве да су странци потенцијални преносиоци зара-
зе. Због тога је креиран нови инструмент – ковид 
стрес скала, са циљем да се измери овај синдром 
повезаних реакција. Истраживање је показало да 
су жене, особе са основним образовањем, особе 
које су имале психијатријску дијагнозу у прошло-
сти, пензионери и особе које су се налазиле у са-
моизолацији због контакта са зарааженом особом 
под већим ризиком да развије јачи ковид-стрес 
синдром.

Учесници „Cov2Soul.RS“ пројекта одговарали 
су и на питања о личној перцепцији пандемије, 
како би се испитао капацитет за наставак функцио-
нисања током и након околности повезаних са пан-
демијом ковид 19. У просеку, учесници истражи-
вања нису опазили да је пандемија утицала било 
позитивно, било негативно, на различите аспекте 
живота. Међутим, између процене у лето 2021. 
године, када је учесталост нових случајева ин-
фекције коронавирусом била ниска, и током зиме 
2021/22. године, када је забележен висок скок зара-
жавања, лични утисак био је негативнији у другом 
мерењу – пре свега у вези са утицајем пандемије 
на породичне односе, односе са пријатељима и по-
сао, односно школовање. Међутим, опажени нега-
тивни утисак није био праћен порастом психичких 
сметњи, попут депресивности или анксиозности.   

Према подацима до којих су дошли истражива-
чи овог пројекта, протеклог лета 34,5 одсто испи-
таника имало је ковид инфекцију, а 28 процената 
њих пријавило је недостатак заштитне опреме на 
радном месту. Губитак блиске особе због корона-
вируса доживео је сваки шести испитаник, а про-
блеме на послу (незапосленост, тражење посла 
дуже од месец дана или отказ) и финансијске про-
блеме пријавила је петина испитаника. Барем је-
дан од личних проблема (озбиљна болест, озбиљан 
проблем са блиским пријатељем, комшијом или 
рођаком, губитак или крађа предмета) имало је 
12,8 одсто особа, а сваки двадесети испитаник 
имао је барем један од проблема у партнерским 
односима (углавном раздвајање због брачних про-
блема). Половина испитаника саопштила је да се 
понекад осећа усамљено, а пет одсто њих потврди-
ло је да су често или скоро увек усамљени. На са-

моћу се више жале жене, запослени, особе вишег 
социоекономског статуса, оне које имају хроничан 
соматски поремећај и они који квалитет живота 
процењују лошијим. Резултати ове студије говоре 
и да је ниво суицидалног ризика, због кога би од-
мах морали да потраже помоћ, имало око 18.000 
особа. 

Теорије завере
„Пројекат „Cov2Soul.RS“ показао је да је број 

особа у Србији које прихватају теорије завере 
сличан као и у Великој Британији и на Западном 
Балкану – нешто више од половине нашег станов-
ништва у мањој или већој мери изражава слагање 
са теоријама завере које су у вези са пандемијом, а 
сваки десети показује пуно слагање. У њих више 
верују становници мањих места, као и запослене 
особе. Највише се верује у теорију да су фарма-
цеутске компаније створиле и прошириле коро-
навирус, како би могле да продају своје лекове и 
вакцине, као и у теорију да је ковид 19 створен да 
би се смањила пренасељеност на земљи. У лето 
2021. године када је рађено истраживање, 49 од-
сто становништва примило је макар једну дозу 
вакцине против ковида, а ово истраживање је по-
казало да што особа више верује у теорије завере, 
мање је склона да се вакцинише. Такође се потвр-
дило да они који верују у једну теорију завере ве-
рују и у остале, јер њихов стил размишљања није 
аналитички, већ се до закључака долази тако што 
се „скаче“ са податка на податак, и уочавају везе 
којих заправо нема“, закључује Горан Кнежевић, 
професор Филозофског факултета у Београду и ис-
траживач на пројекту.

Веровање у теорије завере, подсећа др Нађа 
Марић, није новијег датума – доминантна „завере-
ничка“ теорија у време пандемије шпанске гроз-
нице гласила је да Немачка, као ратни губитник, 
намерно убацила вирус у аспирин, па су људи ма-
совно почели да избегавају овај лек. Занимљиво је 
да је Стивен Тејлор, психолог и аутор књиге „Пси-
хологија пандемије“, коју ниједна издавачка кућа 
није хтела да штампа 2018. године и која је само 
две године касније постала бестселер, предвидео 
да ће наредну пандемију обележити масовно ши-
рење теорија завере и отпор према вацинацији. 

 Катарина Ђорђевић

РЕЗУЛТАТИ НАЦИОНАЛНЕ СТУДИЈЕ О УТИЦАЈУ КОРОНА-КРИЗЕ НА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ

ОКО 700.000 ОСОБА У НАШОЈ ЗЕМЉИ ИСПУЊАВА 
КРИТЕРИЈУМЕ ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКИ ПОРЕМЕЋАЈ
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Светски дан здравља, 7. април, који се ове 
године прославља под слоганом „Наша плане-
та – наше здравље“, прилика је да се подсетимо 
да сваке године преко 13 милиона људи широм 
света премине због еколошких узрока, који су 
лако могли бити избегнути. Пандемија, загађе-
ност планете и све већи број оболелих од рака, 
астме и срчаних обољења чине суморну слику 
са којом се сусрећемо овог 7. априла. Како се 
наводи у саопштењу Светске здравствене ор-
ганизације, то се односи и на климатске про-
мене, које представљају и највећу претњу по 
здравље са којом се човечанство суочава – због 
тога је климатска криза уједно и здравствена 
криза.

„Наше политичке, друштвене и комер-
цијалне одлуке покрећу климатску и здрав-
ствену кризу. Преко 90 одсто људи на планети 
удише нездрав ваздух који је резултат сагоре-
вања фосилних горива. Глобално загревање 
чини да се болести које преносе комарци шире 
даље и брже него икада раније. Екстремне 

временске прилике, деградација земљишта и 
несташица воде доводе до расељавања људи 
и утичу на њихово здравље. Отпад и пластику 
налазимо како на дну најдубљих океана тако и 
на највишим планинама, а они су ушли и у наш 
ланац наше исхране. Индустрија која произво-
ди високо прерађену, нездраву храну и пиће 
покреће талас гојазности, повећавајући број 
оболелих од рака и срчаних обољења, истовре-
мено стварајући трећину глобалних емисија 
гасова стаклене баште. Пандемија ковид-19 
показала истовремено нам је спасоносну моћ 
науке, али и неједнакости у свету. Она је от-
крила постојеће слабости у свим сегментима 
друштва и нагласила хитност стварања одржи-
вих “друштава благостања“ посвећених пости-
зању правичног здравља сада и за будуће ге-
нерације, без прекорачења еколошких граница. 
Садашњи концепт економије доводи до непра-
ведне расподеле прихода, богатства и моћи, 
са огромним бројем људи који и даље живе у 
сиромаштву и нестабилности. Економија бла-

гостања има за циљеве људско благостање, 
правичност и еколошку одрживост. Ови циље-
ви су преточени у дугорочна улагања, буџете 
усмерене на опште благостање, социјалну 
заштиту, на правне и пореске стратегије. Пре-
кидање ових циклуса уништења планете и 
здравља људи захтева акције у области законо-
давства, реформе корпоративног пословања и 
појединце који треба да буду подржани и под-
стакнути да доносе здраве изборе“, истиче се у 
саопштењу Светске здравствене организације.

Стручњаци Републичког завода за статис-
тику истичу да највећи број наших суграђана 
обољева и умире од болести које су последи-
ца стила живота – кардиоваскуларне болести 
„потписују“ нешто више од половине читуља у 
нашој земљи. Свака пета особа умире од мали-
гних тумора, док су трећи узрок морталитета 
болести система за дисање. Од болести жлезда 
са унутрашњим лучењем и болести система за 
варење премине мање од три одсто наших су-
грађана. К. Ђорђевић 

СВЕТСКИ ДАН ЗДРАВЉА ОБЕЛЕЖЕН ПОД СЛОГАНОМ „НАША ПЛАНЕТА – НАШЕ ЗДРАВЉЕ“
КОВИД 19 ПОКАЗАО МОЋ НАУКЕ, АЛИ И НЕЈЕДНАКОСТИ У СВЕТУ 

Свака пета особа у Србији повреме-
но или свакодневно узима лекове 
за смирење, показује најновије 

истраживање Медицинског факултета у 
Београду, чији резултати говоре да су у 
2020. години, када је избила и пандемија 
коронавируса, грађани Србије укупно 
потрошили више од три милијарде ди-
нара на седативе, што је за милијарду 
више у односу на 2018. годину. Рачуница 
Агенције за лекове и медицинска сред-
ства говори да је у првој години панде-
мије на лекове из групе бензодиазепина 
(диазепам, бромазепам, лоразепам, ок-
сазепам, празепам, алпразолам) потро-
шено 3.100.336.978,20 динара, што је за 
трећину више него 2018. године, када је 
годишњи промет за ове лекове износио 
2.081.445.326,00 динара.

Нажалост, наша земља се и пре пан-
демије коронавируса налазила у самом 
европском врху по потрошњи ових леко-
ва. У Србији је 2018. године издато око 
тринаест милиона паковања  анксиоли-
тика, на које је потрошено више од 129 
милиона динара, а подаци Републичког 
фонда за здравствено осигурање сведоче 
да су лекови за смирење други најчешће 
прописивани медикаменти у ордина-
цијама наших лекара – одмах након ле-
кова за лечење кардиоваскуларних болести. Сваки 
наш суграђанин је годишње трошио две кутије се-
датива, а званични податак да је током 2018. године 
чак 646.501 особа подигла на рецепт неки лек из 
групе анксиолитика (дијазепам, лоразепам, брома-
зепам, алпразолам) не треба да чуди с обзиром на 
то да је депресија четврти узрок спречености за рад, 
односно боловања радно активног становништва.  

(Зло)употреба ових лекова много чешће је при-
сутна код жена него код мушкараца – иако се они 
најчешће прописују особама старије животне доби, 
њихова немедицинска употреба  највећа је упра-
во код младих између 18 и 25 година. Подсећања 

ради, пре него што је држава ставила ембарго на 
слободну продају лекова за смирење, Србија се по 
броју шеснаестогодишњакиња које злоупотребља-
вају седативе налазила на првом месту у Европи. 
Међутим, забрана слободне продаје бенседина 
само донекле је променила ову неславну статис-
тику. Подаци изведени из најновијег истраживања 
Кровне организације младих Србије „Алтернатив-
ни извештај о положају и потребама младих у Ср-
бији“ упозоравају да средства за смирење користи 
чак 15 одсто припадника младе генерације.

Иако "бенседин" и даље има репутацију лека 
који „решава све проблеме и дилеме" пре свега зах-
ваљујући свом високом седативном дејству, а меди-

цински стручњаци кажу да га подједнако користе 
све старосне групе становништва од седам до 107 
година кад год се нађу у животној "минус" фази ле-
кари се с правом уозбиље кад говоре о последица-
ма дуготрајне употребе ових пилула које су тешке 
„свега" два, пет или десет милиграма. Наиме, уко-
лико се ова милиграмажа помножи са 30 пилула, 
колико их има у једној кутији овог лека, а та доза 
се узима између три и шест месеци, стварају се 
повољни услови за развијање праве психофизич-
ке зависности. Због тога психијатри упозоравају 
да седативи представљају мали корак у решавању 
психичке напетости, али велики за развој завис-
ности.  Катарина Ђорђевић

ПАНДЕМИЈА КОРОНАВИРУСА ПОВЕЋАЛА ПОТРОШЊУ БЕНЗОДИАЗЕПИНА

ПЕТИНА ГРАЂАНА СРБИЈЕ КОРИСТИ СРЕДСТВА ЗА СМИРЕЊЕ
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ДРУГИ ПИШУ

Сви ми желимо да будемо срећ-
ни. У западној култури, потра-
га за срећом често се сматра 

мисијом која укључује егоистичну 
потрагу за постигнућем личних циље-
ва. Међутим, иако би већина особа на 
питање „Шта би вас учинило срећ-
ним?” одговорила – добитак на лотоу, 
јер искрено верује да би били неупоре-
диво срећнији ако би имали нова кола, 
кућу или (барем) карте за пут око све-
та, студије су доказале да материјалне 
ствари доносе само краткотрајна задо-
вољства и да срећу чине људи, не ства-
ри. Психолози тврде да нас срећним 
чине квалитетни међуљудски односи с 
партнером, породицом и пријатељима, 
а неки од њих сматрају да је довољно 
да у животу имамо само једну особу 
која нас безрезервно воли и прихвата 
и на коју можемо да се ослонимо у свакој животној 
ситуацији, па да будемо срећни. 

Међутим, све већи број истраживања сугерише 
другачији приступ срећи. Међу њима се налази и 
серија од пет студија под називом „Срећа долази 
из покушаја да се други осећају добро, а не ми 
сами“, које су покренули Људмила Титова и Кенон 
Шелдон и која су углавном спровођена међу сту-
дентима на средњем западу Сједињених Држава. 
У иницијалној студији, ови истраживачи тражили 
су од студената да се присете ситуација у којима су 
урадили нешто са жељом да усреће неког другог 
и ситуација у којима су учинили нешто да усреће 
себе. Када су упитани како су се осећали у вези 
са сваким искуством, студенти су признали да су 
осећали веће благостање током активности усме-

рене на друге, у поређењу са онима које су биле 
усмерена на себе. 

Друга студија даље је сугерисала да друштве-
на интеракција сама по себи није покретала 
осећање задовољства. Наиме, студенти од којих 
је у експерименту затражено да ураде нешто како 
би усрећили другу особу касније су саопштили да 
се осећају задовољније од оних од којих је затра-
жено да се једноставно друже са другом особом. 
У трећем експерименту доказано је да је степен у 
коме су учесници веровали да чине другу особу 
срећном, била позитивно повезана са њиховим 
сопственим благостањем, што сугерише да је пер-
цепција да су некога усрећили оно што њих чини 
срећним. 

У четвртој студији, истраживачи су се пита-
ли да ли ће се људи осећати боље када покушају 

да усреће неког другог или када неко 
други покуша да их усрећи. Открили 
су да се студенти осећају боље када 
покушавају да усреће неког другог, 
него када неко други покушава њих да 
усрећи. 

Последњи експеримент открио 
је да до повећања субјективног задо-
вољства долази и када је особа коју 
покушавамо да усрећимо потпуно 
странац. Пролазници на улици доби-
ли су симболични џепарац за учест-
вовање у овом експерименту и потом 
насумично подељени у четири гру-
пе. Једни су добили инструкцију да 
задрже новац као награду за анкету, 
други да новац ставе у своје паркинг 
бројило, трећи да новац ставе у туђе 
бројило, а четврти да новац ставе у 
туђе бројило уз објашњење власнику 

тог бројила зашто су то учинили. Утврђено је да 
су они учесници који су ставили новац у паркинг 
бројило странца уз објашњење зашто су то учини-
ли пријавили највећи степен задовољства, док је то 
задовољство било нешто слабије када су стављали 
новац у туђе бројило без напомене. 

У посебном делу студије истраживано је због 
чега добронамерно понашање утиче на повећање 
осећања среће. Утврђено је да је тзв. грегарни мо-
тив, односно потреба да будемо у групи и осећамо 
повезаност са другим људима, посредовао у актив-
ностима усмереним ка другим људима у свих пет 
студија. Другим речима, осећање веће повезаности 
са другима објашњава зашто нас чињење доброг 
дела за другу особу чини срећнијим него када нешто 
радимо за себе.  „Journal of Positive Psychology“

Изложеност озону услед загађења ваздуха 
повезана је са порастом симптома депресије код 
адолесцената, чак и у насељима која испуњавају 
стандарде квалитета ваздуха, говоре резултати 
најновијег истраживања које је објавило Америч-
ко удружење психолога. Озон је гас који настаје 
када различити загађивачи из издувних гасова 
моторних возила, електрана и других извора ре-
агују на сунчеву светлост. Виши нивои озона су 
повезани са различитим физичким обољењима, 
укључујући астму, респираторне вирусе и прерану 
смрт од респираторних узрока. Ова студија је прва 
која повезује ниво озона са развојем симптома де-
пресије код адолесцената током времена. 
Ти симптоми могу укључивати упорна 
осећања туге или безнађа, потешкоће са 
концентрацијом, поремећаје сна и мисли 
о самоубиству. 

„Мислим да наши налази заиста го-
воре о важности разматрања утицаја 
загађења ваздуха на ментално здравље 
поред физичког здравља“, рекла је Ери-
ка Манчак, водећи истраживач на овом 
пројекту и доцент психологије на Универ-
зитету у Денверу. 

Истраживачи су анализирали подат-
ке из претходне студије о стресу у раном 
животу на узорку од 213 адолесцената 
(узраста од 9 до 13 година) у области за-
лива Сан Франциско. Они су упоредили 
податке о менталном здрављу адолесце-

ната током четворогодишњег периода са подацима 
о квалитету ваздуха из Калифорнијске агенције за 
заштиту животне средине. Резултати ове анализе 
говоре да адолесценти, који су живели у областима 
са релативно вишим нивоима озона, показују зна-
чајно повећање симптома депресије током време-
на, иако нивои озона у њиховим суседствима нису 
премашили државне или националне стандарде 
квалитета ваздуха. На налазе нису утицали пол, 
старост, раса, приходи домаћинства, образовање 
родитеља или социоекономске карактеристике њи-
ховог насеља.  

„Било је изненађујуће да је просечан ниво 

озона био прилично низак чак и у заједницама са 
релативно већом изложеношћу озону“, рекла је 
Манчак, и додала: "Ово заиста наглашава чињени-
цу да чак и ниски нивои изложености озону имају 
потенцијално штетне ефекте." 

Озон и друге компоненте загађења ваздуха могу 
допринети високом нивоу запаљенских процеса у 
телу, што је повезано са настанком и развојем де-
пресије. Адолесценти могу бити посебно осетљиви 
на ове ефекте, јер проводе доста времена на отво-
реном. Студија је укључила релативно малу вели-
чину узорка из једне области Сједињених Држава. 
Налази су корелацијски тако да се не може дока-

зати да је ниво озона узроковао повећање 
симптома депресије, само да постоји веза 
између њих. Такође је могуће да друге 
компоненте загађења ваздуха, осим озо-
на, могу бити фактор који доприноси 
повећању депресије. Будући да загађење 
ваздуха несразмерно утиче на маргинали-
зоване заједнице, ниво озона могао би да 
допринесе здравственим диспаритетима, 
истакла је Ерика Манчак, додајући да ло-
калне заједнице треба да размотре начине 
како да смање изложеност становништва 
озону, као што је одржавање омладинских 
спортских догађаја у затвореном простору, 
када нивои озона порасту у атмосфери. 
Улагање у чисте и обновљиве изворе енер-
гије који смањују загађење ваздуха такође 
би могло бити од помоћи. (APA)

ИЗЛОЖЕНОСТ ОЗОНУ ПОВЕЋАВА СИМПТОМЕ ДЕПРЕСИЈЕ КОД АДОЛЕСЦЕНАТА
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