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Садржај презентације

◼ Основни (статистички) подаци;

◼ Организација и садржај рада с децом;

◼ Тешкоће и изазови с којима се срећемо;

◼ Досадашња сарадња са системом соц. 

заштите, предлози и иницијативе за даље.



Одељење за дечију и  адолесцентну 

психијатрију... (ОДАП)

◼ Једино стационарно одељење у АП Војводини;

◼ 168 m²;

◼ 9 постеља;

◼ 2 собе за децу (♀ и ♂) и међупростор;

◼ Дневни боравак;

◼ Трпезарија;

◼ Амбуланта;

◼ Соба за одмор особља;

◼ Купатило с тоалетом за децу;

◼ Остава за дечије ствари с тоалетом за особље.



ОДАП (HR)

◼ 3 спец. психијатрије;

◼ 1 психолошкиња (до 2020. било је 2);

◼ 1 педагошкиња (радна терапија+соц);

◼ 9 мед. сестара/техничара (1 

организациона, 8 сменских).



This time next year...



... but (али)

◼ Кадровско појачање у младим и 

перспективним колегиницама (2) и 

колегом;

◼ Просторно проширење и реновирање 

ОДАП (у најави је доградња и обнова 

Клинике за психијатрију УКЦВ).



Основна статистика

2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.

Укупан 

број 

прегледа

2155 2503 2786 3689 703 2283

Број ПП 260 340 464 417 276 427

% ПП * 12,06 13,6 16,6 11,3 39 18,7

* F90.1; F91; F92

*      20-25% F dg



Организација ОДАП

◼ Поликлиника;

◼ Дневна болница;

◼ Стационар;

◼ Консултативни прегледи у ИЗЗДО 

Војводине.



Садржај рада с децом

◼ Дијагностички:

◼ Рутинска дијагностика 

(основна лабораторија, 

психолошко тестирање, 

ЕЕГ);

◼ Допунска дијагностика;

◼ Допуна анамнезе (ЦСР, 

школе, други извори).

◼ Терапијски:

◼ Индивидуални 

третман;

◼ Породична ᴪth;

◼ Радно-окупациона 

терапија;

◼ Слободне 

активности;

◼ Медикација.



Тешкоће и изазови

◼ Главни проблем (поновљене) хоспитализације:

❖ ограниченост просторно-смештајних капацитета;

❖ ризик од хоспитализма;

❖ мањак кадрова свих профила;

❖ одсуство смисла стационарног третмана;

❖ наша неспремност и немотивисаност да се бавимо 

туђим послом (пре свега васпитним);

❖ психофизичка исцрпљеност особља;

❖ доживљај да смо заиста најслабија карика ланца и

❖ да немамо адекватну подршку друштва.



Тешкоће и изазови током 

хоспитализације
◼ У свим фазама: пријем, боравак, отпуст;

◼ Пријеми мимо медицинских индикација; често 

присилни, с физичким спутавањем;

◼ Боравак: немотивисаност деце за третман и 

корекцију, наставак дисоцијалних образаца, 

очекивања дужих хоспитализација;

◼ Отпуст (честа немогућност упућивања на даљи 

смештај, незадољавајућа сарадња с 

родитељима/старатељима у постхоспиталном 

периоду, удруживање деце и младих на друштвеним 

мрежама).



Један поглед (можда) више вреди од 1000 речи



Сарадња с ЦСР

◼ Махом добра и коректна, све боља;

◼ На индивидуалном нивоу (водитељке 

случаја/старатељке);

◼ Са институцијама (нпр. СОС Дечије село 

„Др Милорад Павловић“ Ср. Каменица, 

Дом за децу и омладину „Мирослав Мика 

Антић“ Сомбор)



Предлози за даље

◼ Као идеал - примордијална/примарна 

превенција;

◼ До тада сек/терц: дневни боравци, клубови за 

младе, сервиси подршке у заједници (нпр. 

Психолошки центар за ментално здравље у 

заједници Mentalhub);

◼ Установе социјално-здравственог типа;

◼ Програм „Сервис подршке деци и младима са 

психолошким и психијатријским тешкоћама 

и њиховим породицама“;

◼ Крајњи циљ пуна соц. (ре)интеграција. 



Уместо закључка-Убунту

◼ Антрополог је ставио корпу с

воћем близу дебла и рекао

деци једног афричког

племена да прво дете које

стигне до дрвета има корпу

само за себе. Она су на то

одговорила тако што су се

ухватила за руке и заједно

дошла до дрвета. Када их је

питао зашто су то урадили,

одговорила су: “Убунту“.

„Како неко од нас може бити

срећан, кад су остали јадни?“



Хвала на пажњи


