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У току излагања трудили смо се да представимо и обрадимо тему „Превенција менталних
обољења”.
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Тест се састоји од 50 питања која се заснивају на презентованом материјалу.
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УВОД
Према подацима СЗО
•

•

на почетку 21. века око 450 милиона људи пати од неког менталног
обољења
око 24 милиона има шизофренију (што чини око 1% укупног
становништва)

сваке године 1 милион изврши самоубиство, а 12 милиона неуспешно или у
облику апела за помоћ покуша да се убије. Подаци су који нам указају на потреби
рада на превенцији менталних обољења.Како би радили на превенцији менталног
здравља, потребно је да се потсетимо неких каректеристика ових обољења:
•
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•
•

Поремећаји менталног здравља одликују се променама у:
1. мишљењу
2. расположењу
3. понашању
Трају дужи временски период - доживотно
Симптоми варирају од благих до веома озбиљних и насилних.

МЕНТАЛНА ОБОЉЕЊА

Ментално обољење укључује широк спектар обољења и поремећаја.
Јављају се код више од 25% људи током неког периода њиховог живота. То су
универзални поремећаји који погађају људе из свих земаља и друштава, особе свих
старосних доби, богате и сиромашне, жене и мушкарце, из градских и сеоских
средина. Ти поремећаји имају економски утицај на друштво, као и на квалитет
живота појединца и његових породица.
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Ментални поремећај и поремећаји понашања присутни су у сваком тренутку код
око 10% одрасле популације. Ментални поремећаји могу се јавити код људи
различитих старосних доба, степена образовања, нивоа прихода и из различитих
култура.Већина менталних поремећаја јавља се током адолесценције и раног
зрелог доба. Поремећаји се могу ефикасно лечити.

ШТА УЗРОКУЈЕ МЕНТАЛНО ОБОЉЕЊЕ?
Ментална обољења могу бити последица тешких, непредвидивих догађаја и
потешкоћа да се превазиђу проблеми. Код већине менталних поремећаја уочено је
њихово чешће појављивање код чланова ближе породице оболелог, што сугерише
генетску основу поремећаја.
Подела менталних обољења по групама према међународној класификацији:
I.

II.

III.

IV.

група Психозе

група Неурозе

група Поремећаји личности

група Ментална субнормалност

Особа често има осећај да ће:
•
•
•

"експлодирати"
изгубити контролу над собом
десити нешто "страшно"

Анксиозност није везана за конкретан објекат, ситуацију или особу.
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Неурозе - Анксиозност - осећај унутрашње напетости (узнемирености,
уплаше-ности, страха)
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Неурозе-Опсесивно-компулзивни поремећаји
Карактеришу их:

1. Опсесивне мисли (принудне и наметљиве)
2. Компулзивне радње (присилни задаци или ритуали)

Због покушаја да се смањи или неутралише нереалан страх (стрепња или
анксиозност).
Неурозе-Фобије су посебан облик страха
Увек се везују за одређене објекте, ситуације, места или активности.
Карактеристике фобичног страха:

1. Особе су свесне да је нереалан, нелогичан и претеран
2. Не могу да га обуздају или умање

Најчешће фобије:
•
•
•

Психозе:

Висина
Затворен простор - Клаустрофобија
Отворен простор – Агорафобија
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Тежи облик менталног обољења. Главне карактеристике:
1.
2.
3.
4.
5.

Отуђење од реалности
Поремећеном контакту (или прекиду контакта) са стварношћу
Тежак поремећај опажања, емоција, мишљења
Поремећај понашања
Нема увида у сопствену болест, па болесник верује да није он битно
поремећен, већ његова околина

Психозе–Шизофренија (СЦХ) = „подељени ум“ карактеришу је:
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1. Нагли прекид мисаоног процеса

2. Изражене емотивне реакције (бизарне, театралне, ненормалне)
3. Слушне и императивне халуцинације
4. Параноидне и сумануте идеје

5. Неорганизован говор и размишљање
6. Социјално нефункционисање

ИМПЕРАТИВНЕ ХАЛУЦИНАЦИЈЕ
Халуцинације су врло карактеристични поремећаји перцепције. Развојем
знанствене психијатрије халуцинације је све комплицираније дефинирати, па је
можда најједноставнија и најразумљивија дефиниција да су то обмане опажања.
Ради се наиме о појави да особа види нешто чега нема, осјети додир нечега чега
нема или чује нешто чега нема. Халуцинације су увијек знак озбиљног поремећаја
за разлику од других поремећаја опажања (на примјер илузија ), који могу бити
израз умора, јаког страха, поспаности и слично.
Халуцинације су доживљај који не постоји, а који (болесна ) особа доживљава као
реалитет, као нешто стварно. Неки аутори дефинирају халуцинације као
реализацију својих жеља, но чињеница је да су халуцинације често супротне
жељама особе која их халуцинира, нису јој угодне, дапаче, често су врло неугодне и
мукотрпне особи која их халуцинира.

Слушне халуцинације се најчешће јављају код схизофрених болесника. Јављају се
у стању очуване свијести. У акутној фази болести болесник је увјерен да је "глас",
"гласови", "музика" и др., које "чује" стварни. Хијерархијски халуцинација у акутној
фази схизофреније има већу важност од реалног гласа или глазбе. То је важно
знати, јер евентуално разувјеравање болесника, да му нитко ништа не говори и да
нема "гласова" може код болесника довести до бурне реакције негодовања, јер он
то заиста "чује".
Слушне халуцинације могу бити у форми гласова који међусобно разговарају и
болесник слуша њихов разговор, обично говоре о њему, а могу му се и директно
обраћати. Могу га коментирати, његове поступке, критизирати га или га хвалити,
а могу му и наређивати. Ако особа или особе у форми "гласа" болеснику нешто
наређују, онда те халуцинације називамо императивним халуцинацијама.
Императивне халуцинације су патогномоничне за схизофрене болеснике.
Срећом нису честе, јер су у правилу врло опасне.
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Халуцинације се деле на неколико скупина овисно о томе којим осјетилима их се
препознаје, но далеко најчешће су слушне халуцинације и видне халуцинације.
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У ЧЕМУ СЕ КРИЈЕ ОПАСНОСТ ИМПЕРАТИВНИХ
ХАЛУЦИНАЦИЈА?
Садржај им је као што им и само име каже наредбодаван, тј. болесник добива
наредбу што и како треба учинити.

Садржај императивне халуцинације има високу хијерархијску важност и болесник
се унаточ евентуалних различитих особних моралних критерија датој наредби не
противи већ је прихваћа и често реализира.
Јављају се углавном у акутној фази болести када болесник нема увида у своје стање
и обично је без терапије или без недовољне терапије.

Садржај императивних халуцинација је често суицидалан или хомицидалан и
уклапа се у постојеће и друге актуално постојеће суманутости.

Из наведених психопатолошких појава императивне су халуцинације врло често
повод суицида или покушаја суицида или хомицида.
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Управо из наведеног описа и могућег опасног понашања под утјецајем
императивних халуцинација врло је важно мислити на њих и разговарати с
болесницима, па при сумњи да су присутне, а искусни ће психијатар то врло лако
препознати или бар наслутити, потребно је на њих утјецати увођењем
психофармакотерапије. У случају рефрактерности (што је данас захваљујући
великом броју високопотентних антипсихотика ријетко) потребно је примијенити
и електроконвулзивну терапију (ЕКТ).
Болесници у стањима императивних халуцинација обично јако пате, јер су
садржаји "наредби" које примају обично врло захтјевни (нпр. убити некога,
запалити нешто, спасити некога и слично). Болесник често "добије" и забрану да
наредбу некоме каже.

У клиничкој се пракси болесници с императивним халуцинацијама данас
релативно ријетко сусрећу, али их зато чешће сусрећемо у форензичкој
психијатрији, управо зато што болесници с том врстом или боље речено
садржајима често изврше "наредбу". Болесници, који ђело учине у акутној психози
и под утјецајем императивне халуцинације у правилу нису убројиви. Ђело које
учине често је бизарно и такови примјери узбуде јавност. То често доводи до
стварања негативног доживљаја психијатрије у јавности и данас је врло тешко и
врхунским стручњацима у појединим случајевима наћи праву границу између
"беспотребне" хоспитализације и присилне хоспитализације код психотичних
болесника.

5

Иако су императивне халуцинације данас релативно ријетке, прије свега ради све
боље развијене психијатријске струке, како у детекцији болести тако и ради
учинковитих терапијских поступака, ипак оне често доведу до ситуација које
узбуде јавност, јер посљедица тог психопатолошког феномена може имати ужасне
посљедице и за болесника и за околину.
Психозе чијом клиничком сликом доминирају сумануте идеје параноидног или
параноичког типа.
По својој структури сумануте идеје се деле на параноидне и параноичке.
Параноидно структурисану суманутост карактерише несистематизованост,
покретљивост (сумануте идеје су подложне промјени).

Сумануте идеје су праћене одговарајућим афективним реаговањем (љутња, срџба,
бијес, страх). И понашање болесника је у складу са болесним идејама и стога
упадљиво околини. Понекад се болесник сасвим изолује од средине. Код
параноидних психоза могу да постоје илузије и халуцинације које су у складу са
основном суманутошћу.

Параноичне психозе нису праћене овим поремећајима. Параноично структурисану
суманутост одликује систематизованост и повезаност суманутих мисли. Поред
тога, оне су у чврстој вези са одговарајућим афектом. Непромењиве су, тј. чврсто
фиксиране. По свом почетку и току ове психозе могу бити акутне и хроничне.

PSYCHOSIS PARANOIDES
(ПАРАНОИДНА ПСИХОЗА)
Акутна или ређе хронична психоза чијом клиничком сликом доминирају
параноидне сумануте идеје, најчешће прогањања, али и другог садржаја. Понекад
постоје и чулне обмане у виду илузија и халуцинација („параноиднохалуцинаторни синдром"). Релативно често се јављају када се нагло измене услови
живота и када су они изразито неповољни (ступање у армију, пресељење у другу
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Обично се развијају у особа које су егоцентричне и сумњичаве, тј. склоне да
сопствена негативна осјећања и ставове пројектују на друге, често су то тако
осјетљиве личности да код њих и најмања увреда може да формира језгро
суманутог система на које се затим надограђују суманутости различитог садржаја
(сумануте идеје односа, интерпретације, прогањања, љубоморе, итд.). Неповољни
услови живота (живот у средини чији се језик незна), глухоћа која отежава
комуникацију са околином и друге сличне ситуације могу доприносити развоју
ових психоза.
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социјалну и културну средину, живот у затвору и сл.). Ове се психозе ретко
претварају у трајна душевна обољења.
Често постоје тешкоће разликовања од параноидне схизофреније. У преморбидном
типу личности најчешће нема разлика. Ипак, овде нема тзв. „основних симптома"
схизофреније и не развија се, карактеристично за схизофренију, пропадање
личности. Ове параноидне психозе треба разликовати од органских
(симптоматских) психоза као и реактивних психоза са параноидним, односно
халуцинаторно-параноидним синдромом.

ПАРАПХРЕНИА
Параноидна психоза, која почиње у периоду инволуције и јавља се претежно у жена.
Прије манифестног почетка болести честе су разноврсне хипохондријске и
неуротичке тегобе. Оболење се обично јавља код преосјетљивих, неповјерљивих и
сумњичавих особа.
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Карактерише се мање или више систематизованим суманутим идејама, које често
имају еротоманске садржаје и које су нешто логичније повезане него што је то
случај код параноидне схизофреније.

Те се идеје код жена често односе на сексуални живот и сполне органе. Болесница,
нпр. чврсто и непоколебљиво верује да је у њу заљубљена нека особа, обично из
света познатих, или развија суманутост, прачену и одговарајућим ценестетицким
халуцинацијама, да је, рецимо, сексуално напоствована и злоупотребљавана у сну.

Суманутост има известан експанзиван карактер, јер се себи приписују посебне
особине. Идеје прогањања се често трансформишу у идеје величине, те болесник
себе поистовјећује са неком великом личношћу, владаром, Богом. И халуцинације
у области других чула (нарочито слушне) релативно су честе.

Интелектуалне способности остају дуго очуване. Изненађујуће добро
коегзистирају фантастичне сумануте идеје, па и халуцинације и релативно добра
адаптација на реалност. Болесници, уз све ове поремећаје, доста дуго социјално
функционишу.
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ПАРАНОЈА
Од многих оспоравана болест коју је, иначе, још Краепелин издвојио од
схизофреније и посебно од њеног параноидног облика са којим има највеће
сличности. Разлог за издвајање је био каснији почетак болести и спорије
пропадање личности („дуже сачувана фасада личности").
То је ретка хронична психоза прогредијентног тока. Припада категорији тзв.
ендогених психоза. Развија се постепено после четврте деценије живота и захвата
претежно мушкарце. Карактерише се кататимним поремећајима мишљења у виду
тзв. „паранојичких суманутих идеја" које су логично повезане и систематизоване,
чврсто фиксиране, то јест непромењиве.

То су синтимни поремећаји мишљења. У параноји је у питању суманутост која је
везана за једну идеју и за афект који ту идеју прати, не произлази, дакле, из општег
расположења, тзв. кататимна суманутост (нпр. идеју болесне љубоморе,
прогањања, неправедног поступка према болеснику и сл.).

Погрешна је, тј. болесна само полазна карика, основа (нпр. чврсто и
непоколебљиво, иначе, неосновано убеђење да је од некога прогањан). Све остало
што се на тој основи гради повезано је у систем који има своју логику. Пацијент је
потпуно обузет својом суманутом идејом, те је и његово емоционално реаговање и
понашање у потпуном складу са њом.
Будући да нема других психичких поремећаја, тј. да је изван свог суманутог система
болесник психички неупадљив, очуване интелигенције и нормалног понашања, он
околини често импонује као здрава особа, а његове сумануте идеје изгледају
разумљиве и вјероватне.
Неретко успева да и друге индикује својом суманутошћу. То је нарочито случај са
особама које су јаче емоционално везане за болесника или када они, на које се
односе сумануте идеје, импонују и околини као чудне и на неки начин девијантне
особе.
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Разликују се синтимне и кататимне суманутости, односно сумануте идеје. У
афективним психозама сумануте идеје настају под утицајем афективних
поремећаја у виду депресије или маније и представљају њихов израз, односно у
складу су са општим расположењем, депресивне, односно маничне, тј. експанзивне
сумануте идеје.
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Појави параноичних суманутих идеја обично претходи стање тзв. „суманутог
расположења" са неодређеном узнемиреношћу, анксиозношћу, тј. осећањем
претече, неодређене угрожености, несреће, те се болесник повлачи и постаје
опрезан и неповерљив у односима са околином. Када се појаве параноичне идеје,
то се доживљава као олакшање то јест рашчишћавање тог мучног стања, јер
болеснику „ситуација постаје јасна".
По свом садржају суманутост може бити различита: идеје високе обдарености,
односно изузетне способности, проналазаштва, личних заслуга за друштво,
реформаторске, па и месијанске сумануте идеје, идеје непризнатих права,
еротоманске сумануте идеје (обично да је нека особа из свијета познатих
заљубљена у њега).
Једна од заједничких одлика свих ових суманутости је њихова експанзивност,
болесник себе издваја од осталог света и себи приписује посебне особине.
За боље схватање развоја параноје интересантно је становиште Магнана, који
тај развој дели на четири стадијумa:
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Стадијум морбидне интроспекције
Особа почиње себе да посматра и јављају се полиморфна хипохондријска
страховања. У свом егоцентризму склона је да за себе везује ријечи примједбе и
радње других.

Стадиjум прогањања
Особа све што субјективно доживљава и што се са њом дешава тумачи прогањањем,
па зато објашњења и аргументе тражи у анализи прошлости коју обрађује у складу
с тим.
Стадиjум трансформација личности
Особа закључује да је вероватно посебна личност (обдарена, способна, заслужна,
итд.) кад јој се то дешава.

Стадиjум детериорације личности
Поред ових суманутости срећу се и интерпретативне идеје, идеје прогањања и
љубоморе као и хипохондријске сумануте идеје. Могуће је и постојање
политематске суманутости у истог болесника.
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У клиничкој пракси најчешће се срећу три облика параноје према садржају
суманутости:
1) параноjа persecutoria,

којом доминирају сумануте идеје прогањања, при чему се прогоњени
лако претвара у прогонитеља,

2) параноjа querulatoria,

са болесним идејама да други негирају његова права, заслуге и да
уопште неправедно поступају с њим, те сталним тужакањем и
парничењем болесник покушава да то исправи, и

3) параноја у виду хроничне интерпретативне суманутости

Ток болести је, упркос лијечењу, хронично прогредијентан. Мада овде не долази до
пустошења личности као код схизофреније, болесник постаје неспособан за
социјални живот и рад, јер развија врло изражено неповерење и сумњичавост
према околини коју гледа са потцењивањем и од које се изолује. Иако се сумануте
идеје не губе, временом може да ослаби афективно реаговање на њих, те болесник
монотоно и без одговарајућег афекта излаже своје болесне садржаје мишљења.

Поред хроничне параноје, постоји и акутна параноична суманутост код које се
параноичне идеје јављају наједном (без продромалних појава) и уз јако афективно
реаговање. Ове сумануте идеје могу временом да ишчезну.
Параноја у израженом облику који захтјева болничко лијечење је врло ријетко
оболење. У болницама свега око 1% болесника је са овом дијагнозом. Блажи облици
(тзв. „рубне или субклиничке форме параноје") који могу да стварају велике
тешкоће породици, социјалној и радној средини су чешћи.
Када је реч о параноји са болесним идејама љубоморе, треба имати на уму да се овај
облик суманутости често среће код хроничних алкохоличара.
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у којој болесник све што се дешава у околини доводи у везу са собом.
Релативно честе су и патолошка љубомора и друге напријед наведене
суманутости.
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Један од највећих проблема када је у питању ментално здравље јесте да се утврди
када је понашање нормалних људи постало болесно и које указује на постојање
неког менталног поремећаја . Постало је јасно да је нормалност основа свих облика
људског понашања и
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да је неопходно познавати суштину живљења „ добро прилагођених људи како би
се у потпуности разумело живљење оболелих које је кренуло нежељеним
токовима“. Глобално, људи се групишу на „нормалне“ и „менталне болеснике“ , док
су прелази недовољно јасно дефинисани, чак и у оквиру психологије и
психијатрије.

Ментална хигијенапредставља скуп мера и техника усмерених ка спречавању
менталних поремећаја и унапређивању менталног здравља. Она се пре свега бави
спречавањем душевних поремећаја, сломова и других болесних стања која се
испољавају у човековом понашсању према самом себи и према околини.
Психолошка субдфисциплина ментално здравље, иликако је још често зову
ментална хигијенабави се, пре свега, превенцијом и промоцијом психичког
здравља. Ментална хигијена је теоријска и примењена научна дисциплина чији је
превасходни циљ превенција, очување и заштита менталног здравља.
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Појам менталног поремећаја дефинише се као одступање од очекиваног стандарда
тј. свако евидентирано одступање у физичком и менталном или бихејвиорланом
смислу од социјалноочекиваних стандарда. Варијација овог схватања да је
поремећеност мера статистичког одступања пд просека, дефинишући психичке и
соматске поремећаје као девијацију од просечних вредности посматраних појава.

Вејкфилд менталним поремећајима назива:
• Стање производи штетне последице према стандардима културе којој
особа припада.
•
•

•

Стање које је резултат немогућности одређених психичких механизама да
особа обавља своје природне функције.

Предпоставља се да се ментално здрава особа поседује осећај адекватне
самоконтроле у модулацији сопственог понашања, афективитета и
мишљења.

Супротно, доживљај слабљења или губљење контроле над сопственим
психичким функцијама сматра се својствима менталног поремећаја и
слабије маладаптације.

Не доживљавају сви који имају шизофренију све симптоме. Неки људи искусе
неколико симптома, неки пуно. Озбиљност симптома варира од појединаца до
појединаца и такође варира временом. Само 1 проценат америчке популације може
имати дијагнозу током године, а већина људи – преко 60 процената – обично траже
лечење за ово стање. Лечење обично укључује психијатријске лекове, комбиноване
са психотерапијом.
1.
2.
3.
4.

Делузије (веровање у ствари које нису истините)
Халуцинације (виде или чују ствари које нису ту)
Неорганизовано тј. хаотично размишљање (не могу да среде мисли)
Неорганизован тј. хаотичан говор (често напуштају разговор, имају лабаве
асоцијације, или причају конфузно)
5. Агитација
6. Груба неорганизација или кататонично понашање (дечија “шашавост,”
пружају отпор једноставним инструкцијама, чудно или строго држање,
поновљени покрети који немају никакву сврху)
7. Недостатак акције или иницијативе
8. Социјално повлачење
9. Апатија
10. Емоционална неодговорност или недостатак емотивног изражавања
11. Шизофрене мисли су озбиљно оштећене
Једна од најважнијих врста оштећења, узрокованог шизофренијом, укључује
мисаоне процесе особе. Због халуцинација и делузија које они доживљавају,
појединац може изгубити доста од способности да рационално процењује своје
окружење и интеракцију са другим људима. Те халуцинације и делузије рефлектују
искривљену перцепцију и интерпретацију реалности света који их окружује.
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Топ 10 знакова шизофреније су:
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Изражено понашање може изгледати бизарно за случајног посматрача, иако она
могу бити у сагласности са унутрашњим перцепцијама и уверењима особе која
болује од шизофреније.

Ретко је од помоћи да изазовете особу која има шизофрена уверења или
халуцинације директно, јер она могу имати неку врсту смисла за ту особу. Уместо
тога, особа би требало да потражи професионалну помоћ, како би добила терапију
за своје стање. Модерно лечење шизофреније укључује оба – и лекове и
психотерапију.

Додатни симптоми који се јављају код људи са шизофренијом
Појединци са шизофренијом могу такође имати:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Неприкладно изражавање емоција (смејање без разлога)
Депресију, анксиозност или бес
Спавање током дана или поремећено спавање
Незаинтересованост за јело или храну
Анксиозност или фобију
Проблеме са памћењем
Недостатак увида или свесности поводом шизофрених симптома

Превенција менталних обољења | Литература за решавање теста

Критеријуми менталног здравља су:
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1.
2.
3.
4.
5.

Способност реалног сагледавања себе
Остваривање сопствених потенцијала
Ефикасна самоконтрола
Аутономија
Одсуство поремећаја у перцепцији и адаптабилност на проблемске
ситуације.

Критеријуму абнормалног понашања су следећи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Осећање патње
Маладаптивност
Ирационалност
Екцесивна неконвенционалност
Несразмеран одговор на стресоре
Кршење норми и статистичка реткост

Психопатлози, међутим покушавају да дефинишу концепсцију „ нормалности “
независно од појма структуре леичности. Наиме „ нормална “ личност, под
одређеним околностима, може испољити менталну патологију укључујући и
психозу, исто као што адекватно и на време лечена особа са менталним
поремећајима задржава шансу да са врати у стање „ нормалности “ .

Према дефиницији Сведске здравствене организације, здравље представља
„телесно, психичко и социјално благостање“ . Једино исправно тумачење
дефиниције СЗО јесте да је здравље ( за сваког појединца тј. узимајући у обзир
његово физичко, психичко и социјално стање ) оптимално могуће добро осећање и
стање равнотеже које се може постићи у односу са сопственим телом, сопственом
личношћу, као икомуникацијама са спољном средином.

Највећи број аутора, ипак , прихвата став да је већина психичких поремећаја
резултат интеракција између биолошке вулнерабилности, развојних фактора и
срединских утицаја. Упркос чињеници да је данас углавном одбачена теза о јасној
повезаности етолошких фактора са дијагностичким категоријама менталних
поремећаја, оне се са клиничког становишта корисне, у смислу идентификовања
констелације симптома , које упућују на клинички значајне психијатријске
синдроме.
За разграничење менталног здравља од менталних поремећаја као и њихово даље
класификовање, служе критеријуми који се заснивају на симптомима, тј.
субјективним доживљајима, и на опсервацији манифестног понашања. Подаци
добијени од пацијената и њихове околине ,који говоре о понашању у разним
животним ситуацијама, као оно што се добија директним посматрањем такође су
неопходни елементи дијагностике.
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Овакав приступ се приближава разумном мишљењу лаика да шансу да буде у „
нормалном стању “ поседују све особе, које могу да се измире са проблемима, да се
адаптују на властито интрапсихичко , без унутрашњих паралисања и одбацивања
других чак и када се разилазе у релацији са њима.
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САВРЕМЕНА ПСИХИЈАТРИЈА
Савремена психијатрија (савремено едукован психијатар), своје ставове не
контаминира друштвеним него их формира у складу са психолошко –
психијатријским критеријумима струке.

БИОЛОШКИ И СОЦИЈАЛНИ ФАКТОРИ
Људско понашање је условљено биолошкими социјалним факторима.
•

•

Социјални фактори су одређени социјалним наслеђем које представља скуп
искустава и идејно – политичких, културних и дугих знања. То је оно што
сваки појединац прима као део прошлих генерација без потребе да он то сам
открива.

Биолошки фактори су одређени биолошким наслеђем које представља
особине којхе наслеђујемо од свих предака односно генетско наслеђе.
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Број фактора који директно или посредно доприносе појави разних психичких и
(физичких) симптома изузетно су велики. Разликујемо:
•

•

спољашње угрожавајуће факторе и
унутрашње чиниоце.

Спољашњи фактори – они су попут неких стресних и трауматских догађаја или
неадекватних, нездравих услова за живот.

Унутрашњи чиниоци – то су неке генетске предиспозиције или условно речено
нехативне особине личности (нпр. агресивност, пасивност и лсично). Потпуно је
немогуће саставити листу свих чиниоца који угрожавају ментално здравље. Један
од разлога зажто то није могуће је то да смо сви ми различити и да је сваки
појединац осетљив на различите и за његову конституцију и животно искуство
специфичне факторе који су опасни по психичко здравље. Задатак менталне
хигијене је да се спречи дејство штетних чинилаца који доприносе непожељном
функционисању личности и рушењу њене унутрашње структуре што се испољава
у разним душевним поремећајима и обољењима.
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Етиологија – ментални поремећаји су резултат интеракције следећих фактора

• Стрес
• Акутно
трауматско
искуство

• Пол
• Узраст
• Конституција

Генетских

Биолошких

Средине

Личности

• Исцрпљеност
• Повучене
• Слабе
• Поводљиве...

ПОМОЋ У СТРЕСНИМ И КРИЗНИМ
СИТУАЦИЈАМА
Добро осмишљени програми у таквим ситуацијама у стању су да спрече психичке
поремећаје. Значајно место заузима и добра едукација, односно оспособљавању
становништва да јасно формулише проблеме са којима се суочава, да нађу
одговарајуће решење и да спроведу одлуке да се кринна односно стресна
ситуација превазиђе.

Поред саме кризне ситуације треба добро упознати и физичке и менталне
карактеристике особа које су у кризи као и њихов социјални статус и да се
активности усмериле на спољашње и унутрашње чиниоце. Човек у кризи је склон
сарадњи како би превазишао проблем.
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• Породична
предиспозиција

16

ЦИЉ МЕНТАЛНЕ ХИГИЈЕНЕ
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Циљ менталне хигијене је да допринесе стварању уравнотежене и социјално
прилагођене личности. Захваљујући напредку медицине, превентива је достигла
велике резултате и у менталној хигијени. Циљ превентивних мера је да се отклоне
узроци који доводе до поремећаја или барем да се ублаже последице. Циљеви
менталне хигијене се односе на спречавање појаве менталне болести, очувању
менталног здравља и стварања услова за потпун и хармоничан развој стабилне
личности.

Идеја промоције менталног здравља и превенције менталих болести ја настала
током XIX и XX векакао део ширег социјалног покрета.

До недавно, поље промоције и превенције јебило критиковано са два становишта:

1. недостатак емпиријских података који би поткрепили ефикасност
промоције и превенције и
2. терминолошка неизграђеност у овој области.

Међутим, током последње две деценије ситуација се знатно променила. До 2002
године, појавило се око 800 студија које су проверавале ефикасност
промотивнопревентивних напора као и више од 250 програма превенције
злоупотребе супстанци.
Промоција менталног здрављасе односи на побољшање благостања свих људи,
невезано од тога да ли су болесни или здрави.
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Примарна превенција
Превенција менталних болести има за циљ да се смањи инциденца, преваленца, и
повраћај (рекурентност) менталних болести, да се смањи време проведено са
симптомом, или да се смањи ризик за појаву менталних болести, да се одложи
повраћај болести исмањи утицај болести на особу и њен живот (Мразек & Хаггертy,
1994).

Секундарна превенција
Циљ је да се смањи број већ установљених случајева. Почива на идентификацији
особа које су под ризиком, а које су тренутно асимптоматичне као и особе које
показују субклиничке симптоме болести. Особе под ризиком се затим подвргавају
интервенцијамакоје имају за циљ да се спречи настанак болести или да се смањи
интензитет или дужина трајања симптома.

Циљ је да се смање последице проузроковане болешћу или да се предупреде нове
епизоде болести. У фокусу су особе које су већ дијагностификоване. Индикована
превенција се, дакле, заснива на идентификацији особа које су под високим
ризиком.

На пример, људе који имају минималне али сигурне знаке менталне болести или
који имају биолошке маркере болести се могу третирати као особе под високим
ризиком.
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Терцијална превенција
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ЗАКЉУЧАК
Само здравље јесте од најважнијих ресурса које појединац у данашње време може
да има, а нема здравља без менталног здравља. Због чега је велика одговорност и
на нама здравственим радницима да радимо на превенцији свих нивоа менталног
здравља.
Није срамота понекад бити слаб и тражити ослонац. Није срамота тражити
психолошку помоћ. Није срамота обратити се психологу, психотерапеуту и другим
стручњацима за ментално здравље. Нађите у свом животу нешто што вас
инспирише и употпуњава. Нађите време само за себе.
Кад делиш бригу са неким, можеш је преполовити, а кад је држиш за себе,
можеш је само удвостручити.
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Ви господарите својим животом, искористите га на паметан начин.
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КРАЈ
Желимо Вам пуно успеха у даљем раду!

УДРУЖЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА НИШ

