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Да је наш легендарни 
драмски писац Душко 
Ковачевић био у праву 

када је говорио „Код нас постоје 
четири годишња доба – пролеће, 
лето, јесен, зима и рат“ доказ је 
и лето на измаку. Њега, на срећу, 
није обележио рат који се води 
оружјем, већ онај који се бије ре-
чима и у коме се не штеди „муни-
ција“ за све који мисле другачије, 
воле на другачији начин, летују 
на  другачијим дестинацијама... 
Лето које је почело оштром реториком 
народних посланика у новоконституиса-
ном парламенту, наставило се полемика-
ма о томе да ли је летовање патриотски 
или (само) туристички чин, тензијама око 
најаве увођења регистарских таблица на 
Косову за које је мало фалило да прерасту 
у сукоб озбиљнијих размера, запаљивим и 
хомофобичним изјавама владика Српске 
православне цркве који су бацали анате-
му на припаднике мањинске сексуалне 
оријентације, забраном Еуропрајда и одр-
жавањем литија за „спас породице“... 

И док неки политички аналитичари 
тврде да је вештачка производња тензија 
покушај скретања пажње са несташице 
шећера, које је обележило почетак лета, 
дефицита дрва и пелета са којим смо се 
суочили средином најтоплијег годишњег 
доба и несташице млека, која нас је до-
чекала крајем августа, у колективном па-
мћењу народа који је доживео и преживео 
највећу хиперинфлацију у историји чове-
чанства, празни рафови неминовно асо-
цирају на санкције, рат и глад. И окидају 
трауме за које смо наивно веровали да су 
остали у деведесетим годинама прошлог 
века. Амбиваленте поруке које стижу 
са врха власти и варирају од упозорења 
„чека нас најтежа зима у последњих седа-
мдесет година“ до уверавања „обезбеди-

ли смо неопходне енергенте“, прожетим 
двосмисленим изјавама типа „неће бити 
планираних рестрикција“, додатно поди-
жу тензију у јавности, ментално исцрпље-
ној пандемијом короне, која полако улази 
у трећу годину. 

Иза кулиса политичких „хлеба и ига-
ра“ стижу нам вести из црне хронике које 
упозоравају да је до почетка августа у по-
родичном насиљу убијено исто онолико 
жена колико је страдало током целе проте-
кле године. Подаци из најновијег „Десетог 
извештаја о независном праћењу примене 
Закона о спречавању насиља у породици у 
Србији за период јануар – децембар 2021. 
године“ Аутономног женског центра, о 
коме пишемо у овом броју „Психолош-
ких новина“, сведоче да је током проте-
кле године пријављено 26.696 случајева 
насиља у породици, а изречено више од 
19.700 хитних полицијских мера. Аутори 
овог извештаја истичу да забрињава по-
већана стопа кршења изречених хитних 
мера заштите жртве, као што су удаљење 
насилника из стана и забрана приласка 
жртви, као и број особа које су поновиле 
насиље – њих је 1.520 више у односу на 
2020. годину. 

Истраживање под називом „Ментално 
здравље у Србији: процена потреба, фак-
тора ризика и баријера у добијању струч-
не подршке“ које је реализовала органи-

зација Psychosocial Innovation 
Network (ПИН) и о коме такође 
пишемо у овом броју „Психо-
лошких новина“ сведочи да свака 
друга особа у Србији која пати од 
депресије никада није потражила 
стручну помоћ, а петина оних у 
чијим се главама врзмају самоу-
билачке мисли није се обратила 
психологу или психијатру.

Говор бројки и слова упозо-
рава да је, према последњим зва-
нично доступним информација-

ма, у оквиру здравственог система Србије 
доступан један психолог на 22.000 људи, 
а од ових 22.000 особа, нешто мање од 
8.000 њих имаће потребу за неким видом 
психолошке подршке. Студија објављена 
у научном часопису „Лансет“ сведочи да 
је у периоду од од 2006. до 2019. године 
употреба, односно промет бензодиазепи-
на, у Србији порастао за трећину. Ана-
лиза која је обухватила 65 земаља света, 
показала је да наша земља има највећу 
потрошњу бензодиазепина међу посма-
траним државама. Истовремено, употреба 
антидепресива порасла је 4,6 пута у истом 
временском раздобљу.  

Поводом експанзије реклама за коцка-
рнице Друштво психолога Србије издало 
је саопштење за јавност у коме се истиче 
да је коцкање лако доступно скоро свим 
слојевима друштва, а лака доступност 
клађења свакако отежава појединцу који 
жели да престане да се коцка да се носи 
са болешћу зависности, јер је искушење 
превелико. У саопштењу се истиче да би 
у општем интересу грађана било веома 
важно покретање иницијативе за законске 
рестрикције у вези са рекламирањем ко-
цкарница, забрану отварања коцкарница 
близу школа, као и забрану да коцкарнице 
буду спонзори спортских манифестација 
или клубова.  Катарина Ђорђевић 
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психолошке новинепсихолошке новине
ДРУШТВО ПСИХОЛОГА СРБИЈЕ

ВЕСТИ ИЗ ДРУШТВА
ФОРМИРАЊЕ РЕГИСТРА ПСИХОЛОГА

Друштво психолога Србије је покренуло 
иницијативу формирања Регистра едукација, 
обука и других видова стручног усавршавања 
психолога, Регистра психолога који држе обу-
ке и Регистра психолога који су прошли неку 
обуку. У овом моменту, ДПС формира регис-
тре додатног стручног усавршавања својих 
чланова у области пружања психолошке по-
моћи, психолошког саветовања и психотера-
пије, а у скорије време  формираће регистре 
и других врста обука, као што је додатно 
стручно усавршавање из школске психоло-
гије, психодијагностике, 
неуропсихологије, развој-
не клиничке психологије, 
форензичке психологије, 
здравствене психологије, 
пословне психологије...

Сврха овакве евиден-
ције је да се психолозима 
који су прошли различите 
видове додатног струч-
ног усавршавања доде-
ле одговарајуће потврде 
чиме ће почети процес 
признавања различитих 
обука које припадају не-
формалном образовању, 
а које представљају важан облик увећавања 
професионалних компетенција психолога. 
Формирање регистара представља припрему 
за лиценцирање психолога након доношења 
новог Закона о психолошкој делатности и фо-
мирања Коморе психолога која ће између ос-
талог бити одговорна за праћење формалног 
образовања и усавршавања психолога као и за 
организовање и праћење и признавање конти-
нуираног неформалног образовања психоло-
га. Комисија именована од стране Извршног 
одбора ДПС формираће критеријуме за разли-
чите сертификате који ће бити основа за кас-

није специјалне лиценце.
Осим припреме за лиценцирање психоло-

га, намера формирања регистара и додељи-
вања сертификата Друштва психолога Србије 
је и увећање конкурентности на тржишту 
рада оних колегиница и колега који су након и 
поред формалног образовања стекли додатна 
знања, вештине и компетенције за обављање 
психолошке делатности кроз организоване 
курсеве, обуке и едукације.

Одлука о покретању ове иницијативе до-
нета је на 25. седници Извршног одбора, одр-

жаној дана 17. децембра 
2021. године.

Извршни одбор ДПС-а 
става је да је континуира-
на едукација психолога, 
како формална, тако и 
неформална од изузетне 
важности за психолошку 
науку и струку и да покре-
тање овакве иницијативе 
доприноси препознавању 
и уважавању колегиница 
и колега који током своје 
професионалне каријере 
континуирано увећавају 
своја знања и вештине и 

тако дају свој лични допринос развоју и угле-
ду психологије.

У циљу формирања регистра едукација/
обука потребно нам је да попуните следећи 
упитник. Упитник се односи на програм еду-
кације који држите (циљ, трајање, и едукатори 
који одржавају обуку..).

Молимо вас да упитник попуните ћири-
личним писмом, а за све недоумице и питања 
можете нам писати на мејл: registarpsihologa@
dps.org.rs

Линк за попуњавање: https://forms.gle/
VxuCV4tVKXqUHQBx9

ДАНИ ПРИМЕЊЕНЕ 
ПСИХОЛОГИЈЕ 23. И 24. 

СЕПТЕМБРА У НИШУ
Овогодишња међунарoдна конференција XVIII Дани 

примењене психологије (Days of Applied Psychology) са 
темом Актуелни изазови у психолошкој науци у органи-
зацији Департмана за психологију Филозофског факултета 
у Нишу биће одржана 23. и 24. септембра. Конференција 
ће бити организована у онлајн формату кроз пленарнa пре-
давањa, симпозијумe, усмена саопштења, округле столове, 
радионице и промоције књига, преко софтвера за видео-
конференције.

И ове године потрудили смо се да позовемо пленарне 
предаваче из различитих области психологије са идејом да 
актуелне изазове и дилеме у психолошкој науци и пракси 
сагледамо из различитих углова. Они су:

• Проф. др Џејн Огден (Универзитет у Сурију, Сури, 
Уједињено Краљевство). Њене научно-истраживачке об-
ласти укључују различите аспeкте здравствено релеваних 
понашања, аспекте здравља жена, комуникацију у здрав-
ственој заштити и искуство током медицинских процеду-
ра. Ауторка је великог броја научних чланака и моногра-
фија, између осталог, и осам књига, укључујући уџбеник 
из здравствене психологије (Health Psychology: a textbook, 
2019) који сада има своје шесто издање. Такође је напи-
сала књиге намењене широј публици – The Psychology of 
Dieting (2018) и The Good Parenting Food Guide (2014).

• Проф. др Карина В. Коростелина (Универзитет Џорџ 
Мејсон, Сједињене Америчке Државе). Бави се истражи-
вањима динамике идентитета и моћи у дуготрајним суко-
бима, проучавањем резилијентности нације и заједнице, 
помирења, улоге меморије и историје у друштвима која 
су у конфликту и постконфликтним друштвима. Ауторка 
је или уредница 16 књига, међу којима су: Neighborhood 
Resilience and Urban Confl ict (2021), Trump Eff ect (2016), 
International Insult: How Off ence Contributes to Confl ict 
(2014).

• Проф. др Микеланђело Вианело (Универзитет у Па-
дови, Падова, Италија). Његова главна научно-истражи-
вачка интересовања укључују развој и међукултуралну 
генерализабилност професије као позива, професионалну 
селекцију и репликабилност научних сазнања. Залаже се 
за отворени приступ у науци и репродуцибилност научних 
истраживања и члан је многих истраживачких мрежа које 
промовишу отворену научну сарадњу. Аутор је или коау-
тор више од 100 публикација. 

Детаљније информације о пленарним предавачима мо-
жете пронаћи на сајту

https://www.psihologijanis.rs/dpp/plenarni-predavaci.html
Све информације у вези са пријавом и учешћем 

на конференцији можете пратити на сајту https://www.
psihologijanis.rs/dpp/ , као и на друштвеним мрежама

https://www.instagram.com/departmanzapsihologiju/ и
 https://www.facebook.com/psihologijanis.
Радујемо се овогодишњем сусрету са вама!

Програмски и Организациони одбор XVIII Дана 
примењене психологије

Драге колегинице и колеге, 
Изузетно нам је задовољство да вас 

обавестимо да је индексна база SCOPUS, 
која представља једну од неколико нају-
тицајнијих светских индексних база на-
учних часописа, у власништву Elsevier-a 
управо објавила своје мере утицајности на-
учних часописа за 2021. годину - CiteScore и 
CiteScore „Психологије“ је за 2021. порастао 
на 1,9. За 2020. годину је био 1,2. Тако је са 
32. перцентила по утицајности (из 2020.) у 
односу на светске часописе из области пси-

хологије, скочила на 40. перцентил (за 2021). 
То је изузетно видан скок, јер смо сада 

већ премашили много врло угледних свет-
ских часописа по утицајности, а  „Психоло-
гија“ је већ неко време далеко цитиранија од 
било ког другог психолошког часописа који 
у региону Балкана.

Све честитке за редакцију часописа 
„Психологија“  http://dps.org.rs/casopis-
psihologija/redakcija , на челу са главним 
и  одговорним уредником, др. Владимиром 
Хедрихом.

ЧАСОПИС „ПСИХОЛОГИЈА“ ПРЕМАШИО ВРЛО 
УГЛЕДНЕ СВЕТСКЕ ЧАСОПИСЕ ПО УТИЦАЈНОСТИ
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Свака друга особа у Србији која пати од депре-
сије никада није потражила стручну помоћ, 
а  петина оних у чијим се главама врзмају 

самоубилачке мисли није се обратила психогу или 
психијатру. Основни разлог који наше суграђане 
спречава да траже помоћ стручњака за душу јесте ау-
тостигма коју, између осталог, карактерише уверење 
да је тражење помоћи пораз, знак да мање вредимо, 
да нисмо довољно паметни или да смо слаби, али 
и недовољна доступност бесплатних услуга заш-
тите менталног здравља и неповољна финансијска 
ситуација.  Према последњим званично доступним 
информацијама, у оквиру здравственог система Ср-
бије доступан је један психолог на 22.000 људи, а од 
ових 22.000 особа нешто мање од 8.000 њих имаће 
потребу за неким видом психолошке подршке, пока-
зује истраживање под називом „Ментално здравље у 
Србији: процена потреба, фактора ризика и барије-
ра у добијању стручне подршке“ које је реализовала 
организација Psychosocial Innovation Network (ПИН). 
Мапирање доступних услуга заштите менталног 
здравља и психосоцијалне подршке у 15 јединица 
локалне самоуправе у нашој земљи, које је урађено 
у оквиру овог истраживања, такође показује да овај 
вид услуге није у довољној мери доступан у свим ло-
калним заједницама.  

Истраживање које је спроведено на репрезента-
тивном узорку од хиљаду грађана Србије, узраста од 
18 до 65 година, показује да се свака трећа особа у 
нашој земљи може сматрати психички угроженом. 
Сваки седми суграђанин има присутне симптоме 
депресије, око седам одсто њих има симптоме анк-
сиозности, док је 1,6 одсто становништва у високом 
ризику од суицида. Додатно, око три одсто наших 
суграђана извештава да су макар једном током жи-
вота били хоспитализовани због психичких тегоба, 
а осам процената њих каже да им је током живота 
постављена дијагноза менталног поремећаја. Свака 
осма особа извештава да је у последњих недељу дана 
користила лекове због психичких тегоба. Kао факто-
ри ризика за неке од психичких тегоба издвајају се 
женски род, млађи узраст, градска средина и нижи 
социоекономски статус. Додатно, већи број стресних 
и трауматских искустава, као и одсуство социјалне 
подршке, представљају факторе ризика за поједине 
тегобе. Kоначно, избегавајући стил превладавања 
стреса, превладавање фокусирано на емоције, као и 
мањак психолошке резилијентности такође предста-
вљају факторе ризика за неке од психичких тегоба. 
Резултати истраживања показују и да је најмање 
свака трећа особа имала блиско искуство са особом 
која има психичке тегобе, као и да у нашој земљи 
постоји изражена стигматизација особа менталним 
поремећајима.

Четвртина грађана има потребу за 
стручном подршком

Како се наводи у извештају ПИН-а, једна четвр-
тина грађана Србије имала је потребу за стручном 
подршком због психичких тегоба, од чега 6 одсто 
њих Србије извештава да им је услед психичких 
тегоба стручна помоћ била често или све време по-
требна, док петина  пријављује да им је ова помоћ 
била повремено потребна у неком тренутку живота. 
Жене, у просеку, извештавају о учесталијој потреби 
за стручном помоћи него мушкарци, а становници 
градских у односу на становнике сеоских средина 
процењују да им је стручна помоћ нешто потребнија. 

Близу једне трећине грађана изјављује да су у 
неком тренутку живота потражили стручну помоћ, 
при чему жене са већом учесталошћу изјављују да 

су се током живота обратиле стручњаку из области 
менталног здравља од мушкараца. Штавише, 6,3 
процената грађана извештава да се обратило струч-
ном лицу у последњих месец дана, при чему нису 
добијене родне разлике. Када траже помоћ због 
психичких тегоба, грађани се најчешће обраћају за 
помоћ психијатру (50 одсто), психологу (41 одсто), 
лекару опште праксе (23,6 одсто) и  психотерапеуту 
(19,7 одсто). Међу онима који су у неком тренутку 
свог живота потражили стручну помоћ њих, 62,3 од-
сто њих извештава да су претежно задовољни, док 15 
процената пријављује да су претежно незадовољни 
пруженом услугом – жене су у просеку задовољније 
пруженим услугама из домена менталног здравља од 
мушкараца.

Грађани су упитани да известе са којим се про-
блемима, односно тешкоћама, суочавају особе из њи-
ховог окружења (породица, пријатељи, комшије, и 
друге блиске особе), а за које би им стручна подршка 
највише значила. Њихови одговори сугеришу да су 
то пре свега финансијски проблеми, анксиозност, де-
пресија, усамљеност, коронавирус, смрт блиске осо-
бе, страх и  болест. У просеку, грађани верују да се 
петина популације Србије некада обратила за помоћ, 
што представља нижу процену у односу на податке 
добијене у овом истраживању, који говоре да је по-
моћ стручњака за душу потражила трећина наших 
суграђана. 

Помоћ прво тражимо од блиских 
Према уверењу учесника овог истраживања, 

већина особа се због менталних проблема обраћа 
блиским особама из непосредног окружења, односно 
породици и пријатељима, али и лекарима из дома 
здравља и општим болницама. Готово трећина сма-
тра да се људи обраћају психотерапеутима када имају 
душевне проблеме, а око петина грађана верује да се 
у тим ситуацијама људи обраћају цркви односно ду-
ховнику. Ипак, забрињава податак да чак 13,3 одсто 
испитаника верује да се особе из њиховог окружења 
не обраћају никоме због психичких тегоба. 

На питање које би услуге усмерене на ментал-
но здравље и психосоцијалну подршку биле најпо-
требније и од највећег значаја за њихову локалну 
заједницу, више од 40 одсто испитаника  издваја 
саветовалишта за младе, индивидуално саветовање/
психотерапију, подршку жртвама насиља и подршку 
лицима са менталним сметњама. 

Ауторе овог истраживања занимало је и шта 
спречава наше суграђане да потраже помоћ психо-
лога. Њихови одговори сугеришу да на глобалном 
нивоу, највећу баријеру за потенцијално тражење 
стручне помоћи представља уверење да ова врста ус-
луге превише кошта. Петина испитаника сматра да је 
тешко да се закаже термин, а за разлику од особа које 
живе у градским срединама, мештани сеоских среди-
на су у значајно мањој мери информисани о томе где 
тачно могу да потраже помоћ у случају психичких 
тегоба. Осим тога, особе из руралних средина чешће 
извештавају да би имали проблем са проналаском 
адекватног превоза до места где би помоћ која им је 
потребна могла да им буде пружена.

Истражујући да ли су наши суграђани имали кон-
такт са особама које имају тешкоће у домену ментал-
ног здравља, аутори ове студије дошли су до податка 
да је највећи број грађана живео у близини особе са 
психичким тешкоћама, око трећине њих извештава 
да имају или су некада имали пријатеља и/или су 
радили са особом са психолошким проблемима, док 
нешто више од петине има искуство суживота са осо-
бом која има или је имала тегобе у домену менталног 
здравља. Глобално посматрано, најмање свака трећа 
особа имала је блиско искуство са особом са пробле-
мима у домену менталног здравља.

Подаци из овог истраживања, нажалост, показују 
да у Србији постоји изражена стигматизација особа са 
психичким тегобама. Највећи број испитаника не би 
био сагласан да неко са проблематичним менталним 
здрављем постане члан њихове породице, а трећина 
не би била спремна да живи са особом која има про-
блема са менталним здрављем. Свака четврта особа не 
би била спремна да ради заједно са особом са овом вр-
стом проблема, док свака пета особа не би била спрем-
на да живи у близини особе са овим проблемом. Ипак, 
резултати ове студије говоре да су наши суграђани ве-
рни пријатељи – више од две трећине њих наставило 
би однос са особом која стекне проблем са менталним 
здрављем. Занимљив је налаз да су људи из сеоских 
средина склонији томе да наставе пријатељски однос 
са особом која добије проблеме са менталним здра-
вљем, али су мање спремни да ту особу прихвате као 
члана породице од људи из градских средина. У цели-
ни гледано, резултати показују да жене и млађе особе 
у просеку имају мању социјалну дистанцу према осо-
бама са проблематичним менталним здрављем. 

 Катарина Ђорђевић

ИСТРАЖИВАЊЕ О МЕНТАЛНОМ ЗДРАВЉУ У НАШОЈ ЗЕМЉИ 

У СРБИЈИ ЈЕДАН ПСИХОЛОГ НА 22.000 ЉУДИ
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психолошке новинепсихолошке новине СЕПТЕМБАР 2022.

Од 26. до 29. октобра Београд 
ће поново бити место сусре-
та, размена и отпочињања 

нових сарадњи између психолога, 
музичара и колега из сродних дисци-
плина који се баве емпиријским и те-
оријским истраживањима и различи-
тим видовима уметничко-теоријске 
музичке праксе и инструменталног 
извођења. Конференција ће бити одр-
жана у хибридном формату (истовре-
мено непосредно и онлајн учешће), 
a организују je Факултет музичке 
уметности Универзитета уметнос-
ти у Београду (главни организатор), 
Институт за психологију Филозоф-
ског факултета у Београду, Секција 
за психологију музике Друштва пси-
холога Србије и Регионална мрежа 
Психологија и музика. Конференција 
је подстакнута охрабрењем и подршком Европског 
друштва за когнитивне науке у музици (ESCOM) те 
бројних домаћих и страних удружења - Друштва за 
психологију, образовање, музичка и психолошка ис-
траживања (SEMPRE), Аустријског културног фору-
ма, Гете института и Гилдхол школе за музику.

Тема првог пленарног предавања „Импровиза-
ција у класичној музици“ Дејвида Долана - руково-
диоца Центра за креативно извођење и импровиза-
цију у класичној музици Гилдхол школе за музику 
и драму, Лондон, врло је неуобичајена у оквирима 
музичког образовања и представиће когнитивне и 
интерактивне принципе импровизације у мањим 
саставима класичне музике. Током другог дана, у 
оквиру паралелног програма, који се одржава у Ин-
ституту за психологију, учесници ће имати прилику 
да се упознају са два издања из области психологије 
музике – са књигом Рене Тимерс: Together in music. 
Coordination, expression, participation, и књигом Ми-
хаила Антовића: Multilevel Grounding. A Theory of 
Musical Meaning, док ће Ричард Парнкат најавити 
издања: Psychoacoustic foundations of major-minor 

tonality и Prenatal origins of music and religion. Посеб-
но место у паралелном програму има обележавање 
47 година развоја психологије музике у Србији и 
омаж редовном професору у пензији, др Ксенији Ра-
дош, која је заслужна за институционализацију дис-
циплине психологије музике у Србији. Поподневни 
часови истог дана (27. октобар) резервисани су за 
свечано отварање када ћемо имати прилику да слу-
шамо предавање актуелног председника ESCOM-а, 
Андрее Скјавиа (Универзитет у Грацу), на тему Оте-
лотворене музичке синергије: креативност и инте-
ракција у музичком тренутку. 

Током првог и другог дана конференције орга-
низоваће се и два концерта савремене музике срп-
ских аутора. Трећи и четврти дан конференције 
обележиће пленарна предавања Александре Ламонт 
(Универзитет у Килу, Уједињено Краљевство): Му-
зика која је важна: јединствене и заједничке одлике у 
доживљају омиљене музике кроз време и простор, и 
Хајнера Гембриса (Институт за истраживања даро-
витости у музици, Универзитет у Падеборну, Немач-
ка): Музички даровити на такмичењима. Поред ових 
предавања, током трећег и четвртог дана учесници 

конференције моћи ће да пронађу 
теме које их интересују међу више 
од 80 усмених презентација, три 
радонице, постер сесије и округлог 
стола, у оквиру више тематских це-
лина, а овде наводимо неке: Музич-
ка перцепција, Музика и когниција, 
Музика и регулација емоција, Лич-
ност и мотивација у музичком из-
вођењу, Музика, здравље и добробит 
музичара, Наставник музике, Музи-
ка у друштвеном контексту, Еволу-
тивне перспективе музике.

Премда су најзаступљенији ра-
дови аутора из наше земље, радује 
нас што ћемо имати прилику да 
угостимо велики број аутора из реги-
она (Босна и Херцеговина, Хрватска, 
Северна Македонија, Словенија), ау-
тора из Европе (Аустрија, Белгија, 

Кипар, Француска, Финска, Немачка, Грчка, Мађар-
ска, Пољска, Португал, Руска Федерација, Шпанија, 
Шведска, Уједињено Краљевство), и из света (Бра-
зил и САД). 

И ове године, студенти мастер и докторских 
студија имају могућност да аплицирају за ESCOM 
награду за истраживача на почетку каријере, која 
ће у оквиру конференције бити додељена ауторима 
изразито квалитетног текста саопштења из области 
музичке перцепције и когниције. Колеге запослене у 
просвети интересоваће да је Завод за унапређивање 
образовања и васпитања акредитовао конференцију 
као стручни скуп за наставнике и стручне сараднике 
у музичикм и општеобразовним школама.  

На нашем сајту (https://psihologijaimuzikabeograd.
wordpress.com/) можете пронаћи више информација 
о самој конференцији, о програму конференције, о 
пленарним предавачима и њиховим предавањима.

Дођите да наставимо традицију интердисципли-
нарних сусретања!

 Бланка Богуновић, Санела Николић, 
Дејана Мутавџин

ДРУГА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА ПСИХОЛОГИЈА И МУЗИКА

Друштво психолога Србије, на 
иницијативу својих чланова, проф. 
др Оливера Тошковића и асистeнта 
Сенке Kостић, обраћа се јавности са-
општењем поводом експанзије рекла-
ма за коцкарнице. Саопштење прено-
симо у целости:  

„Иако смо свесни да је коцкање 
болест зависности која датира од 
давнина, треба скренути пажњу на 
то да је данас коцкање лако доступно 
скоро свим слојевима друштва. По-
ред великог броја игара на срећу које 
су доступне на телевизији, великог 
броја отворених кладионица у скоро 
свим градовима, доступно је и онлајн 
клађење. Лака доступност клађења 
свакако отежава појединцу који жели 
да престане да се коцка да се носи са 
болешћу зависности јер је искушење 
превелико, нпр. више није довољно само избегавати 
кладионице у току њиховог радног времена, јер је 
коцкање константно доступно откако су кладиони-
це отвориле и могућност онлајн клађења. Раније је 
овај начин клађења захтевао физичко уплаћивање 
новца у експозитурама кладионица; међутим, то је 
значајно измењено и олакшано уплатама и исплата-
ма новца преко банковног рачуна.

Имајући све поменуто у виду, посебну пажњу 
скрећу рекламе које потенцирају коцкање као вид 
игре на срећу, а у којима се истиче да ће добитак до-
вести неког до неизмерног богатства. Рекламе за кла-
дионице снимају истакнуте јавне личности, односно 
особе које могу бити значајни фактори обликовања 
понашања младих. Имајући у виду да и истраживања 
показују релативно високе стопе болести зависности 

међу становништвом, а посебно завис-
ности од коцкања, ДПС реагује јавном 
осудом рекламирања кладионица. 

Верујемо да би у опшем интересу 
грађана било веома важно покретање 
иницијативе за законске рестрикције 
у вези са рекламирањем коцкарница, 
забрану отварања коцкарница близу 
школа, као и забрану да коцкарнице 
буду спонзори спортских манифес-
тација или клубова, а све то по угле-
ду на земље које су то већ спровеле, 
нпр. Шпанија и Велика Британија. 
Такође, пошто у Србији већ постоје 
законске одредбе којима се огранича-
ва рекламирање алкохолних пића или 
цигарета, због штетних последица по 
здравље и потенцијалног изазивања 
зависности, сматрамо да се исти 

принцип може и треба применити на рекламирање 
коцкарница, с обзиром на то да се јавно и неогра-
ничено рекламирање коцкарница може схватити и 
као промоција зависничког понашања“.

Професор др Тамара Џамоња Игњатовић, 
председница Друштва психолога Србије 

Извршни одбор Друштва психолога Србије 

САОПШТЕЊЕ ДПС-А ПОВОДОМ ЕКСПАНЗИЈЕ РЕКЛАМА ЗА КОЦКАРНИЦЕ
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Једини моменат у коме је немирни аутистич-
ни дечак са хиперкинетичким поремећајем 
постајао миран, био је онај у коме је кроз 

стаклени „прозор“ веш-машине опчињено пос-
матрао како се пере и преврће веш. Тих сат и по 
времена, колико уобичајено траје прање веша, 
било је једино време у коме је његова мајка могла 
да заврши кућне послове и нађе пар драгоцених 
минута за себе. Сазнавши за дечакову фасцинира-
ност веш-машином, рођаци и пријатељи почели 
су мајку да обавештавају када ће прати свој веш, 
како би угостили дечака и њу донекле растерети-
ли 24-часовне бриге. Иако је дечак у међувремену 
порастао, његова фасцинираност веш-машином 
није престала и он је почео да улази у домове по-
знатих и непознатих људи сваки пут када би чуо 
звук машине за веш, трагајући за својим објектом 
забаве. Случај је, међутим, хтео да младић про-
вали у кућу непознатих људи који су, уплашени 
за своју безбедност, позвали полицију. А онда је 
судбина још једном умешала прсте и у патролу 
послала полицајца који је у породици имао аутис-
тичног рођака... Уместо у суду, овај случај је завр-
шио у центру за социјални рад, чији су стручњаци 
проценили да младићу треба дати шансу да своју 
фасцинираност веш-машином претвори у живот-
но занимање. Данас овај аутистични младић ради 
у једној перионици веша у Великој Британији, у 
којој је научио како да разврстава веш по боји и 
врсти материјала, користи прашак и омекшивач за 
веш и различито рубље пере у 
различитим програмима. 

Ово је прича коју врло 
радо прича Снежана Лазаре-
вић из Иницијативе за права 
особа са менталним инвали-
дитетом (МДРИ), када жели 
да илуструје адекватан однос 
друштва према особама са пси-
хичким сметњама, којима закон 
такође гарантује право на рад и 
запошљавање на оним посло-
вима који одговарају њиховим 
преференцијама и способнос-
тима. Међутим, она додаје да је 
запошљавање особа са ментал-
ним инвалидитетом још увек 
табу тема у нашем друштву, 
односно да у широј јавности и 
пословној заједници не постоји 
довољно развијена свест да 
особе са менталним инвали-
дитетом имају право да раде и 
буду плаћени за свој рад. 

Проблем неадекватног 
образовања

„Када би овај младић по-
кушао да се запосли у Ср-
бији, уобичајени сценарио 
подразумевао би да он донесе 
своју дијагнозу комисији за 
процену радних способности. 
Закон предвиђа да на основу 
мишљења комисије која врши 
процену, Национална служба 
за запошљавање донесе ре-
шење којим се особе са инва-
лидитетом сврставају у једну 
од четири категорије, означене 
бројевима од 0 до 3. Уколико 

особа са инвалидитетом буде сврстана у трећу 
групу, то значи да она „не може да се запосли ни 
под општим, ни под посебним условима“, чиме се 
она суштински лишава могућности да ради. Упра-
во су особе са менталним инвалидитетом оне које 
најчешће буду сврстане у ову групу“, објашњава 
наша саговорница. 

Запошљавање особа са менталним или физич-
ким хендикепом додатно компликује чињеница да 
те особе обично иду у специјалне средње школе, 
које ђаке најчешће образују за занимања непо-
стојећа на тржишту рада, као што је посао књиго-
весца, дактилографа, телеграфисте или оператора 
на телефонској централи. Када се у просветној 
јавности постави питање сврисходности оваквог 
школовања и очигледне неусклађености образо-
вања са тржиштем рада, најчешће се чује аргу-
мент попут – ако би увели нове образовне профи-
ле, морали би да отпусте постојеће професоре. Са 
друге стране, послодавци радије плаћају „пенале“ 
него што запошљавају особе са менталним инва-
лидитетом, пре свега због тога што не знају који 
би посао оне могле да обављају. 

Због тога је Иницијатива за права особа са 
менталним инвалидитетом остварила сарадњу са 
партнерском организацијом „Наша кућа“ – удру-
жењем родитеља које је, поред дневног боравка за 
младе са сметњама у развоју, основало и социјал-
но удружење у коме се запошљавају ове особе. У 
оквиру овог удружења постоје и саветници за за-
пошљавање који посредују између младих особа 

са менталним сметњама и послодаваца. 
„Да би могли да раде, младима је потребна 

подршка – неко ко ће проценити који посао су они 
у стању да обављају, а потом их увести у посао и 
бити уз њих док не стекну самосталност у раду. 
На тај начин, они помажу и послодавцима који 
не морају да ангажују своје запослене да помажу 
особама са инвалидитетом. Кроз пилот пројекат 
организације „Наша кућа“ и подршку УНДП-а, до 
сада је оформљена мрежа од 16 саветника у целој 
Србији“ каже Снежана Лазаревић. 

Саветници за запошљавање
Аница Спасов из организације „Наша кућа“ са 

поносом истиче да је преко ове организације за-
послено 19 младих особа – они данас раде у као 
помоћни радници у кухињама, собари у хотелима, 
сортери робе у продавницима или у производњи 
папира.  

- Наш пројекат „прескаче“ све проблеме са 
неадекватним образовањем које не прати потребе 
привреде и оскудном понудом радних места, јер 
наши саветници за запошљавање траже адекват-
но радно место у фирми за особе са менталним 
сметњама. Они прво процењују могућности саме 
особе и потребе послодавца, потом заједно „креи-
рају“ радно место, а радник је на обуци све док не 
усаврши свој посао. Американци од 1976. године 
примењују тај модел запошљавања уз подршку, 

а све особе са менталним сме-
тњама које су у стању да раде 
дуже до два-три сата запосле-
не су или у оквиру социјалних 
поредузећа или на отвореном 
тржишту, објашњава наша са-
говорница. 

За Аницу Клепо, која је од 
своје седме године живела у 
дому, најсрећнији период жи-
вота било је становање са „ци-
мерима“, који су живели по мо-
делу „становање уз подршку“, 
уз спољну помоћ асистената. У 
то време, она је радила у „Зари-
ним“, „Манговим“ и „Максије-
вим“ продавницама и радњама 
спортске опреме – у „Зари“ је 
слагала гардеробу по броје-
вима, а у „Максију“ паковала 
намирнице у кесу. Иако је ужи-
вала у свом раду и новоосвоје-
ној слободи, признаје да јој је 
тешко падало што су је купци 
чудно гледали. 

„Људи нас слабо разумеју и 
прихватају, не схватају да смо 
ми особе са инвалидитетом, да 
не можемо брзо да радимо као 
они. Околина нема осећај за 
нас и то јесте проблем“, сажи-
ма Аница суштину проблема са 
којима свакодневно живе особе 
са менталним сметњама.

Поред отпора и неинформи-
саности послодаваца, највећу 
препреку запошљавању особа 
са менталним инвалидитетом 
представља процена радне спо-
собности ових особа. 

 Катарина Ђорђевић 

КАКО ЗАПОСЛИТИ ОСОБЕ СА МЕНТАЛНИМ СМЕТЊАМА 

СВИ ИМАЈУ ПРАВО ДА РАДЕ И БУДУ ПЛАЋЕНИ ЗА СВОЈ РАД
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Током протекле године пријављено је 26.696 
случајева насиља у породици, а изречено 
више од 19.700 хитних полицијских мера, 

говоре подаци из најновијег „Десетог извештаја о 
независном праћењу примене Закона о спречавању 
насиља у породици у Србији за период јануар – де-
цембар 2021. године“ Аутономног женског центра. 
Како се наводи у овом извештају, чији је аутор пси-
холог Тања Игњатовић, у протеклој години повећа-
на је стопа кршења изречених хитних мера зашти-
те жртве, као што су удаљење насилника из стана 
и забрана приласка жртви, као и број особа које 
су поновиле насиље – њих је 1.520 више у односу 
на 2020. годину. То указује да су догађаји насиља 
били опаснији, односно да су ресурси система ис-
црпљени на превентивну заштиту жртве, због чега 
недостају мере заштите на дужи рок, кривични 
поступци и индивидуализовани планови подршке 
жртвама насиља. Подсећања ради, у протеклој го-
дини 25 женa убијенo je у породичном насиљу. 

Чак 73 одсто жртава насиља у породици чине 
жене, док су мушкарци починиоци овог кривичног 
дела у 84 одсто случајева. Припадници мушког 
пола су ти којима се најчешће и изричу хитне мере 
као што су удаљење из стана и забрана приласка 
жртви. Увид у евиденцију коју води МУП говори 
да је у 2021. години било 16.994 починиоца насиља 
мушког пола и 3.187 учинилаца женског пола, што 
говори и о благом порасту броја мушких починила-
ца насиља у породици. Највише починиоца насиља 
било је у старосној групи 31-40 година, а затим у 
старосној групи 41-50 година, што чини половину 
свих учинилаца породичног насиља. Регистровано 
је и 1.298 малолетних жртава насиља у породици, 
што је само за 116 малолетника више него у 2021. 
години, односно 211 више у односу на 2019. годи-
ну. Процена је да то никако не одговара вероватном 
стварном броју деце која су трпела насиља или му 
била изложена у породичном дому. 

Партнери и синови најчешћи 
починиоци

Kада је у питању однос између пола жртве и 
учиниоца насиља, из података које обезбеђује 
Републичко јавно тужилаштво види се да су нај-
чешћи починиоци породичног насиља партнери и 
синови, односно мајка, ћерка или свекрва – уколи-
ко је починилац женског пола. У сродничкој рела-
цији између жртве и учиниоца насиља у породици 
доминира партнерски однос (брачни, ванбрачни, 
емотивни, актуелни и бивши), па подаци говоре да 
је насиље према женама учинило 11.175 партнера, 
што је 70 одсто свих дела насиља и 76 процената 
од укупног броја насиља које учине мушкарци пре-
ма женама. Мушкарци су регистровани као жртве 
насиља у породици од стране својих партнерки у 
1.086 случајева, што чини 18,4 одсто свих случаје-
ва насиља. Током протекле године евидентирано 
је 553 особа које су починиле кривично дело про-
гањање, што је 75 особа више него 2020. године.

Пријаве су одбачене у односу на 86 лица, што 
чини нешто мањи проценат у односу на претход-
ну годину. Истраге и доказне радње обављене су у 
односу на 422 лица, што је већи проценат у одно-
су на претходну годину, али су оптужни акти под-
нети (само) према 66 лица, што је тек 15,6 одсто 
од броја случајева у којима је спроведена истрага 
и представља знатно смањење у односу на 2020. 
годину (када су оптужбе уследиле након 27 одсто 
истрага), односно тек 11,9 одсто од броја прија-
вљених лица. Осуђена су тек 53 лица, односно 9,6 

одсто од броја пријављених, 12,6 одсто од броја 
истрага, а 80,3 одсто од броја оптужених, мада ови 
односи нису сасвим прецизни, имајући у виду да 
пресуде за кривична дела у једној години не мо-
рају нужно потицати од пријава, односно оптужби 
у истој години, због дужине кривичних поступа-
ка. И поред могуће непрецизности у односима, 
бројеви јасно указују да жртве, као ни заменици 
јавних тужилаца, не успевају да докажу највећи 
број пријављених дела прогањања, што је по себи 
проблематично, јер повећава страх и узнемире-
ност жртве, често њене деце и породице, ставља 
учиниоца изван домашаја санкција, што омогућава 
(несметано) малтретирање жртве, а повећава и ри-
зик од тешког повређивања (и)ли убиства жртве, 
што показују истраживања ове појаве.

Kада је реч о кривичном делу полно (сексу-
ално) узнемиравање, укупни број пријављених 
лица у 2021. години био је (свега) 254, што је за 
53 пријаве више него у 2020. години. Одбачене су 
пријаве за 34 лица, док су истраге и доказне радње 
спроведене у односу на 215 лица, што је знатно 
повећање истражних поступака у односу на пре-
тходну годину. Оптужни акт поднет је (само) за 48 
лица, што чини тек 22,3 одсто истрага и 18,9 од-
сто лица која су пријављена за ово кривично дело, 
слично као и претходне године. Осуђено је само 30 
лица, што чини тек 14 одсто од броја спроведених 
истрага, а 62,5 одсто од броја оптужних аката, док 
је ослобођено пет  лица.

Достигнут „плато“ у пријављивању
У овом извештају наводи се и да је укупан број 

случајева насиља у породици које је регистро-
вала полиција лане био само за 122 случаја већи 
него 2020. године, што одражава тренд постизања 
„платоа“ у пријављивању насиља, који може бити 
и последица специфичних околности – као што је 
пандемија коронавируса. Најмање случајева поро-
дичног насиља пријављено је у септембру, октобру 
и фебруару, док је највише пријава било у августу 
и јулу. Полиција је проценила да у 19.057 прија-
вљених догађаја насиља у породици постоји ризик 
за жртву, што значи да су „ризични догађаји“ чи-
нили 71 одсто свих пријављених догађаја насиља 

у породици. Број тзв. ризичних учинилаца насиља 
био је 20.181, што је чак за 1.124 више од укупног 
броја регистрованих ризичних догађаја, што може 
да указује на већи број ризичних починилаца у ис-
том догађају, али и на могућност да су учинилац и 
жртва означавани као „ризични учинилац“. 

У спецификацији врсте поступања центара за 
социјални рад у Србији током 2020. године наво-
де се да је из породице издвојено 457 деце и 307 
пунолетних жртава насиља у породици, што је 
смањење у односу на претходне две године. Нема 
података о томе колико деце и пунолетних жр-
тава потиче из исте породице, где су смештани, 
да ли су деца раздвајана од мајки, те колико дуго 
су боравили изван породице. Ове су установе у 
2020. поднеле 117 кривичних пријава када је реч о 
заштити деце и 270 кривичних пријава за заштиту 
пунолетних лица од насиља у породици, слично 
бројевима у 2019. години, али нема података о ис-
ходима ових поступака, као и података о томе да 
ли деца и пунолетне жртве потичу из истих поро-
дица. Ова врста интервенције, која није типична 
за орган старатељства, присутна је у незнатном 
проценту у односу на укупни број пријава насиља 
у породици евидентираних у ЦСР, свега један од-
сто случајева у којима су као жртве евидентира-
на пунолетна лица и 1,4 одсто случајева када су 
деца евидентирана као жртве насиља у породици 
у 2020. години.

У извештају Аутономног женског центра та-
кође се истиче да ни након пет година од почет-
ка примене Закона није успостављена централна 
евиденција о случајевима насиља у породици, коју 
би требало да води Републичко јавно тужилаштво,  
што би умногоме олакшало сагледавање и праћење 
података који потичу из различитих извора (поли-
ције, тужилаштва, судова и центара за социјални 
рад). Нема ни обједињеног јавно доступног из-
вештаја о примени Закона који обједињује податке 
свих релевантних органа и установа. Ипак, треба 
похвалити редовну припрему и објављивање пода-
така о учиниоцима и жртвама насиља у породици 
на месечном нивоу на порталу „Искључи насиље“.

 Катарина Ђорђевић

ИЗВЕШТАЈ АУТОНОМНОГ ЖЕНСКОГ ЦЕНТРА

У 2021. ГОДИНИ 26.696 СЛУЧАЈЕВА НАСИЉА У ПОРОДИЦИ
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Упериоду од од 2006. до 2019. године упо-
треба односно промет антидепресива по-
растао је 4,6 пута у Србији. Иако је овај 

раст већи од светског просека, Србија је и даље 
далеко од европског врха у  потрошњи антидепре-
сива. Исто се не би могло рећи и за употребу бензо-
диазепина (тзв. „лекова за смирење“ попут брома-
зепама, лоразепама…), чији је промет порастао за 
трећину од 2006. до 2019. Анализа која је обухва-
тила 65 земаља света прошле године, а која је обја-
вљена у научном часопису „Лансету“, показала је 
да Србија има највећу потрошњу бензодиазепина 
међу посматраним државама. Шта стоји иза ове 
статистике, шта она говори о менталном здрављу 
нације, и начину преписивања лекова питања су о 
којима смо разговарали са др Александром Меда-
ревићем, специјалистом социјалне медицине, који 
је недавно објавио рад о промету и потрошњи ан-
тидепресива и бензодиазепина у Србији од 2006. 
до 2009. године и др Нађом Марић Бојовић, спец. 
психијатрије и руководитељком Службе за научно-
истраживачку делатност Института за ментално 
здравље. Ослањајући се на податке Агенције за 
лекове др Медаревић је анализирао промет и пот-
рошњу антидепресива и бензодиазепина у Србији. 
Ова друга група лекова забележила је повећану 
потрошњу за 30 одсто у посматраном периоду. 

Истовремено, анализа објављена у „Лансету“ 
прошле године која се бавила употребом психо-
тропних лекова у 65 земаља света наводи да се 
Србија (уз Хрватску) налази у врху по употреби 
бензодиазепина. Аутори поменуте анализе кон-
статује да иако се социоекономска нестабилност 
обично узима као објашњење за велику употребу 
бензодиазепина на Балкану, политичка и економ-
ска превирања не могу бити једино објашњење по-
себно ако се погледају државе као што су Јордан 
или Египат, које иако су обележили немири немају 
раширену употребу ових лекова. Истовремено и 
др Медаревић и др Нађа Марић Бојовић указују на 
чињеницу да је у многим земљама света раст упо-
требе антидепресива био праћен падом употребе 
бензодијазепина. Србија је у овом погледу, међу-
тим, изузетак.  Др Александар Медаревић каже да, 
што се тиче коришћења бензодиазепина у Европи, 
слика је шаролика. Тако на једној страни стоје 
државе попут Италије, у којима се скоро уопште 
не користе, а на другој Хрватска или Србија, где 
је употреба ових лекова изнад 
европског просека. Др Меда-
ревић сматра да разлоге за то 
треба тражити и у демографији. 
Старост је важан чинилац, јер је 
примећено да је међу старији-
ма коришћење бензодијазепина 
веће него у општој популацији. 
Бензодијазепини имају више 
терапијиских примена, укљу-
чујићи припрему за анестезију, 
хипнотични, седативни ефекат, 
а последње студије говоре да 
имају повољан ефекат на регу-
лацију крвног притиска , наводи 
др Медаревић.

Лака доступност лекова 
С друге стране, др Нађа Ма-

рић Бојовић каже да је рашире-
на употреба бензодиазепина по-

следица многих фактора: од регулативе, која није 
усклађена са препорукама међународних тела, до 
проблематичних начина на које се до ових лекова 
долази, укључујући и чињеницу да поједине апо-
теке дају бензодиазепине без рецепта иако то не би 
смело. 

- Већ три деценије је прошло од како је дата 
јасна препорука Светске здравствене организације 
да се бензодијазепини користе кратко, највише две 
до четири недеље, после чега их треба прекинути. 
Међутим, у важећој листи лекова који се издају на 
терет РФЗО одобрено је да бензодијазепине може 
да прописује лекар опште праксе чак три месеца 
у континуитету. Ова одредба постоји скоро дваде-
сетак година. То значи да сама регулатива не ус-
мерава на краткотрајно и безбедно прописивање 
ових лекова, и да је важно да се што пре измени јер 
ће без тога тешко моћи да се обузда прекомерна и 
штетна употреба бензодијазепина у нашој земљи,  
наводи др Нађа Марић Бојовић. 

Осврћући се на чињеницу да међу 65 анализир-
наих држава света Србија предњачи по употреби 
бензодиазепина она каже да су то „забрињавајући 
показатељи који су одговорност свих нас“. 

-Зашто је тако висок проценат становништва 
пред изазовима посегао за дуготрајном седацијом 
(“анестезијом”), уместо да се активније суочи са 
изазовима, да тражи здравије начине да превлада 
тешкоће и да из тога изађе богатији за важно жи-
вотно искуство – то је питање које у доброј мери 
превазилази медицински оквир. Ипак, ова чиње-
ница не умањује значај, место и хитност предло-
жених интервенција у здравственом сектору,  каже 
она. 

Расте и потрошња антидепресива
Поред раста потрошње бензодиазепина, у Ср-

бији је од 2006. до 2019. расла и потрошња ан-
тидепресива. И поред овог раста, потрошња је и 
даље била мања него у многим другим земљама. 
Др Медаревић каже да промет антидепресива у Ев-
ропи јако варира, да је најмањи у Русији а највећи 
у Великој Британији, те да је у овом погледу Ср-
бија слична Хрватској. Он у свом раду такође кон-
статује да је употреба антидепресива расла свуда 
у свету, али да је увећање промета у Србији са 
просечним годишњим растом од 11,8 одсто, веће 

од просечне годишње стопе раста од 3,5 одсто на 
светском нивоу. Упитан о разлозима овог раста др 
Медаревић каже да је употреба антидепресива ре-
зултат бројних фактора. 

- Издвајају се наследни фактори и фактори сре-
дина, али и преписивачка пракса, индивидуалне 
преференције лекара и склоности појединаца да 
траже стручну помоћ и бирају лекове зарад других 
облика терапије. Док препоруке наглашавају крат-
котрајно коришћење бензодијазепина, критерију-
ми за престанак терапије антидепресивима нису 
толико јасни – наводи др Медаревић. 

Др Нађа Марић Бојовић такође указује на 
чињеницу да се антидепресиви често и годинама 
преписују. 

„Лекови из групе антидепресива постоје преко 
60 година, али старије генерације лекова пацијен-
ти су често лоше толерисали – имали су многа не-
жељена дејства. Нове генерације антидепресива, 
које су у Србији регистроване и широко су доступ-
не последњих 10-15 година (између осталог реду-
кована је и цена) пацијенти лакше подносе, а лека-
ри их прописују за све шири спектар индикација, 
на неодређено време (годинама)“, каже др Марић 
Бојовић, додајући да то не значи да новије генера-
ције антидепресива немају нежељена дејства. 

Kао пример широке употребе она наводи слу-
чај једног антидепресива за који се пре 15-ак годи-
на наводило да ако почне да се употребљава одмах 
након инфаркта миокарда, и то код особа које прет-
ходно нису имале психијатријске сметње, значајно 
повећа преживљавање у наредној години. 

„Доста је било уложено у кампање да се ова ин-
формација прошири и у свету и код нас, али много 
мање је било рада на томе да се лекари обуче да 
тачно поставе дијагнозу или како и када да преки-
ну лек. Такве околности доприносе да крива расте, 
али учесталост прописивања у Европи и даље ва-
рира од земље до земље, јер су у питању веома раз-
личити фактори који утичу на криву“,  каже она. 

Она истиче да „не треба инсистирати да се раст 
употребе антидепресива у Србији настави“, те да 
је много важније да Србија има више специјалиста 
који се баве менталним здрављем и који би имали 
времена да се посвете пацијентима. 

„Депресивни и анксиозни поремећаји су широк 
појам и за њихово лечење се препоручује комби-
нација више метода и антидепресив није увек не-

опходан. Међутим, прописати 
лек (фармаколошки приступ) је 
често бржи пут, јер већина не-
фармаколошких метода захтева 
време и посвећеност стручњака, 
а њих нема довољно. Обезбедити 
довољно времена за рад психија-
тара и свих сарадника који раде у 
службама за зашититу менталног 
здравља…То је нешто на чему 
треба сви да инсиситрамо. Та си-
туација у Србији треба хитно да 
се побољша. Уместо да се значај-
но повећава употреба психофар-
мака, за очување менталног здра-
вља мора да се улаже у јачање 
стручног кадра и у ширење мре-
же центара за заштиту ментал-
ног здравља, у јачање породице и 
друштва у целини – закључује др 
Нађа Марић Бојовић.   (Данас)

АНАЛИЗА ОБЈАВЉЕНА У „ЛАНСЕТУ“

СРБИЈА И ХРВАТСКА У СВЕТСКОМ ВРХУ 
ПО УПОТРЕБИ СЕДАТИВА
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ДЕПРЕСИЈУ НЕ ИЗАЗИВА ДЕФИЦИТ СЕРОТОНИНА У МОЗГУ
ДРУГИ ПИШУ

Већ три деценије јавност је затрпана тврдња-
ма да је депресија узрокована „хемијском 
неравнотежом“ у мозгу – односно неравно-

тежом серотонина, такозваног хормона среће. Међу-
тим, истраживачи са Универзитета Калифорнија из 
Лос Анђелеса наглашавају да не постоје докази који 
поткрепљују те тврдње. Иако се шездесетих година 
први пут појавила теорија да депресија настаје због 
недостатка серотонина, тек је деведесетих фармаце-
утска индустрија почела широко да промовише ову 
хипотезу и да на тржиште пласира нови асортиман 
антидепресива познатих као селективни инхибито-
ри преузимања серотонина (ССРИ). Чак су и зва-
ничне институције, као што је Америчко удружење 
психијатара, подржале ову теорију, и још увек у јав-
ности говоре да „дисбаланс одређених хемикалија у 
мозгу може допринети симптомима депресије“.

Небројени лекари широм света понављали су 
ову поруку, што у својим ординацијама, што у ме-
дијима. Људи су то прихва-
тили и многи су почели да 
узимају антидепресиве ве-
рујући да нешто није у реду 
са њиховим мозгом и да ће 
одређени антидепресиви то 
да исправе. Тако је у периоду 
ове маркетиншке кампање, 
употреба антидепресива 
драстично порасла, и сада се, 
на пример, у Енглеској пре-
писују сваком шестом одрас-
лом становнику.

Један број професора 
универзитета, укључујући 
неке водеће психијатре, дуго 
су инсистирали на томе да 
не постоје задовољавајући 
докази који подржавају тезу 
да је депресија резултат аб-
нормално ниског или неакти-
вног серотонина. Други пак 
настављају да је подржавају. 
До сада, међутим, није било 
свеобухватног прегледа ис-
траживања о серотонину и 
депресији који би могао да 
омогући чврсте закључке за 
било коју од ове две тврдње.

На први поглед, чини се да чињеница како ан-
тидепресиви типа ССРИ делују на серотонински 
систем подржава серотонинску теорију депресије. 
ССРИ привремено повећавају доступност серото-
нина у мозгу, али то не значи нужно да је депресија 
узрокована супротним од овог ефекта. Постоје и 
друга објашњења за ефекте антидепресива. У ства-
ри, испитивања лекова показују да се антидепреси-
ви једва разликују од плацеба (лажне пилуле) када 
је у питању лечење депресије. Такође, чини се да ан-
тидепресиви имају генерализовани ефекат отупљи-
вања емоција који може утицати на расположење 
људи, иако не знамо како се тај ефекат производи 
нити много о њему.

Први свеобухватни преглед 
истраживања

Постоји опсежна истраживања о систему серо-
тонина од деведесетих, али раније нису системат-
ски прикупљана. Професор др Џоана Монкриф и 
Марк Хоровиц су урадили свеобухватан преглед 

који је укључивао систематско идентификовање и 
упоређивање постојећих прегледа доказа из сваке 
од главних области истраживања серотонина и де-
пресије. Иако је у прошлости било систематских 
прегледа појединачних области, ниједна није ком-
биновала доказе из свих различитих области које 
користе овај приступ.

Једна област истраживања коју су укључили 
у овај преглед било је истраживање упоређивања 
нивоа серотонина и његових производа разградње 
у крви или можданој течности. Све у свему, ово 
истраживање није показало разлику између особа 
са депресијом и оних без депресије. Друга област 
истраживања фокусирала се на рецепторе за се-
ротонин, који су протеини на крајевима нерава са 
којима се серотонин повезује и који могу пренети 
или инхибирати ефекте серотонина. Истраживања 
о најчешће испитиваном рецептору серотонина су-
герисала су да или нема разлике између људи са де-

пресијом и људи без депресије, или да је активност 
серотонина заправо повећана код људи са депре-
сијом – супротно предвиђању теорије серотонина.

Истраживања о „транспортеру“ серотонина – 
протеину који помаже да се прекине ефекат серото-
нина (циљани протеин на који ССРИ лекови делују), 
такође су сугерисала да је, ако ништа друго, дошло 
до повећане активности серотонина код особа са де-
пресијом. Међутим, ови налази се могу објаснити 
чињеницом да су многи учесници ових студија ко-
ристили или тренутно користе антидепресиве.

Такође, прегледана су и истраживања која су 
испитивала да ли се депресија може изазвати код 
добровољаца вештачким снижавањем нивоа серо-
тонина. Два систематска прегледа из 2006. и 2007. и 
узорак од десет најновијих студија (у време када је 
спроведено тренутно истраживање) открили су да 
смањење серотонина није изазвало депресију код 
стотина здравих добровољаца. Један од прегледа 
показао је веома слаб доказ о ефекту у малој по-
дгрупи људи са породичном историјом депресије, 
али ово је укључивало само 75 учесника.

Веома велике студије које су укључивале десе-
тине хиљада пацијената посматрале су варијацију 
гена, укључујући ген који има упутства за пра-
вљење транспортера серотонина. Нису пронашли 
никакву разлику у учесталости варијанти овог гена 
између људи са депресијом и здравих људи у кон-
тролној групи.

Иако је једна чувена рана студија открила везу 
између гена транспортера серотонина и стресних 
животних догађаја, веће, свеобухватније студије су-
геришу да таква веза не постоји. Стресни животни 
догађаји сами по себи, међутим, снажно су утицали 
на каснији ризик људи од развоја депресије. Неке 
од студија у нашем прегледу које су укључивале 
људе који су узимали или су раније узимали антиде-
пресиве показале су доказе да антидепресиви могу 
заправо смањити концентрацију или активност се-
ротонина.

Није поткрепљено 
доказима

Теорија депресије серо-
тонина је једна од најутицај-
нијих и најопсежније истра-
жених биолошких теорија о 
пореклу депресије. Студија 
професорке Џоане Монкриф 
и Марка Хоровица показује 
да ово гледиште није подр-
жано научним доказима. Та-
кође, доводи у питање основе 
за употребу антидепресива.

Претпоставља се да 
већина антидепресива који 
се сада користе делују на се-
ротонин. Неки такође утичу 
на хемијски норадреналин 
у мозгу. Али стручњаци се 
слажу да су докази о учешћу 
норадреналина у депресији 
још слабији од доказа за се-
ротонин.

Не постоји други прих-
ваћени фармаколошки ме-
ханизам за то како антиде-
пресиви могу утицати на 
депресију. Ако антидепреси-

ви испољавају своје ефекте као плацебо, или угу-
шујући емоције, онда није јасно да ли доносе више 
користи или штете.

Иако гледање на депресију као на биолошки 
поремећај може изгледати као нешто што умањује 
стигму код особа са депресивним поремећајима, у 
ствари, истраживања су показала супротно, а такође 
и да су људи који верују да је сопствена депресија 
последица хемијске неравнотеже песимистичнији у 
погледу својих шанси за опоравак.

Важно је да људи знају да је теорија како је де-
пресија последица „хемијске неравнотеже" хипоте-
тичка. Не зна се шта привремено повећање серото-
нина или друге биохемијске промене које производе 
антидепресиви чине мозгу. Зато је, закључују ауто-
ри, немогуће рећи да је узимање ССРИ антидепре-
сива исплативо, па чак и потпуно безбедно.

Ако узимате антидепресиве, веома је важно да 
не престанете да то радите без претходног разго-
вора са лекаром. Али људима је потребно рећи све 
ове податке како би могли да донесу одлуку да ли да 
узимају ове лекове или не. (РТС)


