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П р е д г о в о р 

Четврто издање збирке радова под називом „Светла и сенке 
медицине” (прво се појавило у штампи далеке 1978.г.) излази на 
светлост дана у част и сећање на моје учитеље проф. др Драгана 
Давидовића и проф. др Јездимира Здравковића. Њихова почетна 
идеја, која чини основ овог рукописа, била је потстакнута 
противуречностима које је условила диференцијација у 
медицини и њено цепање на уске специјализације у којима 
приоритет у третману има болесни орган а не болестан човек. 
Несумњив прогрес у процесу диференцијације медицине 
метафорично смо назвали „светла”, а проблеме који су 
произилазили из самог процеса парцијализације болесника 
назвали смо „сенкама”. 

Временом се видело да су „светла” и „сенке” нужан и законити 
процес развоја медицинске науке, што је условило да расправа о 
овим питањима прерасте у разматрања основних питања 
деонтологије и медицинске психологије. 

Ово четврто издање је допуњено текстом Закона о правима и 
заштити психијатријских болесника. 

Захваљујем се рецезентима: професору др Славици Ђукић 
Дејановић и професору др Николи Н. Иланковићу на корисним 
саветима у настанку ове монографије. 

Надам се да ће ова публикација помоћи не само докторима већ и 
људима добре воље у овим тешким историјским тренуцима за 
српски народ. 

У Крагујевцу , 2015. 
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1. ОСНОВИ – ИСТОРИЈАТ 
ЗНАЧАНИХ ПИТАЊА ЕТИКЕ И 
МЕДИЦИНСКЕ ЕТИКЕ   

 

Шта је етика? 

Одговор на питање шта је етика не може се дати одређеном, 
свеобухватном дефиницијом (јер таква и не постоји!) али је 
необично важно да се ова област, бар терминолошки, одреди и 
на тај начин означи у форми тзв. Карактеристичне дефиниције. 

Реч «етика» је грчког порекла. Настала је од два међусобно 
сродна термина који се у латинској транскрипцији исписују као  
«Ethos». Први термин је започињао грчким словом „epsilon”, а 
појмовно је имао значење навике, односно уобичајене радње – 
док је други започињао словом „eta” а односио се на оно што се 
поима као унутрашње, душевно својство личности, поготово у 
домену воље. 

Сматра се да је сам Аристотел (384-322. године пре нове ере) 
оформио и осамосталио етику у посебну филозофску 
дисциплину.Према њеном творцу, подручје етике би обухватало 
психичке активности човека које припадају врлине као што су 
уметност, скромност, понос, достојанство и храброст.Такве 
врсте активности, према Павићевићу, спадају у 
тзв.Ванинтелектуалне или алегорични део психике човека. 

Актуелно, најпогоднији израз за подручје етике је термин 
„морал” који потиче од латинске речи „mos” у значењу нарави 
или обичаја.  
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Условно се, дакле, може закључити да је етика једна од 
најстаријих теоријских дисциплина, настала у оквирима 
филозофије у периоду робовласничког друштва. Реч је о 
филозофској науци чија је област изучавања – МОРАЛ. Етика 
је, дакле, наука о моралу. 

Карактеристична дефиниција одређује морал као „ облик 
људске праксе , облик делатног, практичног одношења човека 
према свету, према другим људима, као и према самоме себи”. 
Однос се манифестује у смислу” вредносних процењивања 
људских поступака и хтења, како позитивних, тако и 
негативних” ( према В.Павићевићу). Особеност моралне праксе 
садржан је у чињеници да је њен објекат сам човек, а 
истовремено предмет моралне оцене искључиво човек (условно 
подвојен, издиференциран из јединствене људске праксе). Друга 
особеност односи се на карактеристичну ознаку предмета, 
односно на предикат или атрибут самог моралног суда који се 
изражава у појмовима добра и зла. 

Од самог настанка, етици се приписивала обавеза и од ње се 
очекивало, да теоријски разреши питања која су, по својој 
суштини, практичне природе. Реч је о питањима која се односе 
на дужности човека; шта треба сматрати добрим а шта 
злим... Расправа по овим питањима је породила различите 
ставове који су и данас присутни у грађанској филозофији, а 
према којој се на етику гледа или као на врсту „ практичне 
филозофије” или као на облик „теоријског погледа на свет”. 
Циљеве етике је могуће, дакле, уобличити као идеје о дугу, о 
добром и злу, вредносним моралним принципима, норми 
понашања и смисла живота уопште (према В.Павићевићу). 
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Без претензија да веома широко поље етике изложимо и 
разматрамо у целини, чинимо кратак осврт на значење 
категорије око филозофске дисциплине. 

У питању је, најпре, појам норме, односно појам моралне норме. 
Норма у оваквом разматрању има вредност правила. У етици то 
је једна од најједноставнијих форми моралних потреба или 
захтева. Она је истовремено чинилац моралних односа и форма 
моралне свести. Нормом се изражава модел, начин деловања 
већине људи, обавезних за сваку личност. Однос човека према 
нормама је однос слободе – слободе усвајања истих али и 
слободе противљења. У том смислу норму треба размотрити у 
већој мери као ствар могућности него као ствар нужности. Како 
се у стварању и успостављању норми одражава и суштина 
људског, хуманог бића, однос човека према норми није само 
питање његове слободе него и питање његове обавезе. 

Једна од основних карактристика етике је питање дуга или 
дужности. 

У мери у којој друштво дугује појединцу, у истој мери и 
појединац има дуг према друштву. У том смислу је етика 
категорија дуга у тесној повезаности са појмовнним 
категоријама као што су одговорност, самосвест, савест и мотив. 

Питање личне одговорности је, у крајњој линији, питање реалне 
моралне слободе човека. Она се тиче односа личности према 
конкретном друштву, а у значају склада, подударности моралне 
активности према њеном дугу. 
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Пошто је присутан и криитеријум кривице у процени моралне 
вредности одређеног поступка појединца, задате као морални 
дуг и одговорност (лична одговорност) проблем је тесно 
повезан и са питањем да ли је одређена личност могла и била у 
стању да схвати природу и значај одређених моралних захтева и 
да предвиди последице дате активности. 

Морална свест представља један од облика друштвене свести. 
Достојанство појединца и морално вредновање су неке од 
њених главних обележја. Обухвата поступке појединца из угла 
његовог достојанства и моралног вредновања. 

Савест се, с друге стране, може одредити као способност 
личности за реализацију моралне самоконтроле, способност за 
усвајање моралних обавеза и способност процењивања 
сопствених поступака. Могло би се рећи да је савест самосвест 
(субјективна свест!) личности о сопственом дугу и 
одговорности према самим собом (према С. Кону). Она није 
напросто „глас унутрашњег Ја” односно облик самосвојних 
урођених човекових осећања. Савест је друштвено-историјског 
порекла и, као таква, одређена је не само васпитањем него и 
класном и друштвеном припадношћу појединца. 

У циљу потпуног разумевања садржаја и подручја медицинске 
етике, неопходно је да, ипак, укратко изложимо и питања трајне 
вредности и универзалности основних моралних норми. Неке 
норме као што су поштовање живота суплеменика или 
сународника, поштовање предака и сличне категорије, биле су 
присутне у моралној свести људи у свим облицима друштвених 
заједница и свим епохама. 
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Без њих се није могло замислити остварење не само 
друштвености него и онога што се назива људскошћу. Такве 
норме се, у генеричком смислу, одређују као појаве које су 
према В. Павићевићу „дате у заметку са човеком као човеком”. 
Не може се, међутим, поништавати чињеница о еволутивном 
развоју етичке мисли и о посебности моралних норми у 
зависности од друштвено-политичког и идеолошког устројства 
неког друштва. 

У предходном тексту смо нагласили да је етика филозофска 
наука чији је предмет изучавања сам морал. Треба, при томе, 
имати у виду и следеће чињенице. 

Прво, етика јесте наука јер се бави посматрањем, анализом, 
изучавањем настанка и видива испољавања моралног феномена, 
како у његовом објективном, тако и у субјективном виду. 

Друго, она је филозофска не само по настанку (као део 
филозофије настала је још у робовласничком друштву), већ и 
због чињенице представља облик људског стваралаштва које, 
само по себи, садржи својеврстан поглед на свет. 

Етика јесте филозофска, али је истовремено и друштвена и 
психолошка наука. До сазнања о суштини морала се 
посредством ове науке може доћи искључиво коришћењем 
садржаја и метода бројних научних дисциплина. Поодавно се у 
овој науци одвајају видови тзв.теоријске и нормативне њтике. 
Прва се првенствено бави питањима о пореклу и суштини 
морала а друга питањем човековог дуга и дужности. Подвајања 
ове врсте имају своје историјско објашњење и оправдање. 
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Супротстављање ова два правца у етици је неоправдано. 
„Практична филозофија”, другим речима, не поништава 
принцип научног мишљења. 

Медицинска етика 

Медицинска етика чини део нормативне етике која се дефинише 
и као посебна нормативна или посебна практична етика. У 
практичном смислу, медицинска етика регулише искључиво оне 
норме у оквиру професионалних моралних обавеза и дужности 
медицинских (здравствених) радника. 

Писана историја медицинске етике која би исцрпно обухватила 
њен развој и пут за сада не постоји. Ипак, њен развој и пут 
могуће је сагледати из списа у којима се разматрају правила, 
закони, канони, заклетве, деклерације и кодекси у односу на 
упражњавање здравствене делатности. 

Пре него што, у кратким цртама, изложимо неке фрагменте из 
историје медицинске етике, читаоца ћемо упознати са 
значењима појмова „деонтологија” и „морални кодекс”. 

Термин „деонтологија” у значењу теорије морала у целини је 
први пут употребио Ј.Bentham (1784.1832). Данас се 
деонтологија одређује као део етике коа разматра питање дуга и 
дужности уопште, односно свега онога што изражава моралне 
потребе и захтеве те врсте, било у форми писаног налога, било у 
форми одредби. У медицини се под деонтолошким  
(медикодеонтолошким) подразумевају све обавезе, односно 
моралне норме и заповести које се тичу дужности и права 
лекара, фармацеута, виших и средњих медицинских радника у 
извршавању својих професионалних обавеза.  
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Медицинска деонтологија регулише (нормира) и међусобне 
односе медицинских радника, односно радника према 
болесницима, али и њихове односе према друштву. Реч је, 
дакле, о моралној дужности одношења према другим лицима. 
Јасно је да се овим подразумева не само постојање свести 
медицинских радника о постојању моралних норми као врсте 
дужности, већ и апсолутно придржавање тих норми. Другим 
речима, деонтологија утврђује принципе професионалног 
понашања медицинских радника. 

Термин „морални кодекс” односи се на ближе одређивање 
поменутих медикодеонтолошких принципа понашања 
медицинских радника. 

Са историјске тачке гледишта посебан значај имају записи из 
медицинске етике. Две хиљаде година пре нове ере у 
Хамурабијевом законику налазе се записи о дужностима лекара 
пре прегледа жена и о одговорности лекара када је реч о 
хируршким интервенцијама. У древном индијском делу 
народног епоса „Ajur Vede” („Књига живота”, IX-III век п.н.е.) 
наглашава се да ученик лекарске вештине мора да поседује 
беспрекоран физички изглед, као што су добар вид, правилно 
обликована уста и нос, здраве зубе, праву кичму, мора да негује 
правилан и чист језик и тако надаље. Наглашава се, такође, да 
мора имати чврст карактер, да буде уман и даровит, 
истинољубив, незајажљив и поврх свега, да буде скроман у 
одевању. У једној од варијанти „Ajur vede” индијског хирурга 
Сушрути, говори овако о етици лекара: „Лекар који је умешан 
искључиво у оперативним захтевима, а при томе не поседује 
медицинска знања, не заслужује уважавање... он је сличан птици 
с једним крилом...”  
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Сушутри каже и следеће: „Лекар је дужан да болеснику буде 
отац, ономе ко се опоравља од болести – заштитник, а здравом – 
пријатељ”. 

У његовим радовима, а такође, и у радовима Вагбхата, 
наглашава се да је лекар дужан да сам себе васпитава, изграђује 
сопствени карактер и унапређује ум. Човечанство мора постати 
религија лекара. Болесник може посумњати у искреност 
блиских сродника али никад не сме сумњати у свог лекара. 
Лекар је дужан да се према болеснику односи чак и боље него и 
сродници самог болесника. 

Од историјских списа најпознатија је Хипократова заклетва за 
коју се претпоставља да потиче из средине петог века пре нове 
ере, а из питагорејске филозофске школе древне Грчке. Иако 
носи назив по Хипократу, славни филозоф није њен творац, већ 
особа за коју се зна да је полагала заклетву. У слободном тексту 
старо-античког превода, заклетва гласи: 

„Заклињем се Аполоном лекаром, Асклепијем, Хигијејом и 
Панакејом и свим боговима и богињама, позивајући их за 
сведоке, да ћу се по својој савести и својим снагама држати ове 
заклетве и ове обавезе” и, до данашњих дана, битни делови 
Хипократове заклетве су сачували своју етичку вредност. 

Према латинском учењаку Касиодору (Kasiodor Magnus 
Aurelijus, 468-562), у време владавине Гота у Италији, у 
официјелној употреби је била својеврсна порука, али и нека 
врста, заклетве (Formula komitis arhiartorijum) која гласи: 

„Од корисних вештина ни једна не пружа такву помоћ као 
медицина; она помаже болеснику као мајчинска љубав, бори се 
против болова и помаже када никакво богатство није од помоћи: 
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медицина је вештина која више открива о човеку него што он 
сам о себи зна; то је вештина која јача колебљивце, враћа 
нарушено здравље и пружа отпор болести; лекари не смеју 
запустити сопствено знање, већ га морају стално проширивати и 
морају се са колегама саветовати; лекари морају пажљиво и 
упорко трагати за оним што рањеног може исцелити а слабог 
ојачати и излечити; лекари мрзе зло а цене искреност и чистоту; 
штета и погрешка у обичном животу се могу опростити, али 
штета по људско здравље представља злочин; долазак лекара 
представља за болесника долазак драгог госта који је за уморног 
освежење, за клонулога нова нада. Сви људи морају, по закону, 
вршити своју дужност, лекар је врши са љубављу и са 
пожртвовањем”. 

Arnaldo de Vilanova (1235-1312) аутор је једне од најзначајнијих 
медицинских књига, правог споменика средњовековне епохе 
медицине западне Европе под називом „Салернског кодекса 
здравља”. Највећи део овог кодекса садржи, у стиховима, 
хигијенске и дијететске савете и упуте, али и ставове о „правој” 
личности лекара. Посебно се наглашава да лекар мора бити „пун 
нежности” и „некористољибив”. 

Прву модерну монографију о лекарској деонтологији „De 
sautelis medicorum” написао је Габријел Забрие у XV веку. Први 
савремени кодекс етичких правила за лекаре и хирурге, који, 
додуше, нема службену и обавезујућу вредност, саставио је 
Томас Персивал. Кодекс, штампан у Масачусецу на самом 
почетку деветнаестог века, дуго је служио као узор за накнадно 
издате кодексе бројних лекарских удружења. 
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На првом послератном конгресу Међународног савеза 
лекарских друштава, одржаном у Женеви 1948.године, одлучено 
је да се Хипократова заклетва ревидира.  

Ревидиран текст гласи: 

„У часу када ступам међу чланове лекарске професије свечано 
обећавам да ћу свој живот ставити у службу хуманости. 
Према својим учитељима сачуваћу дужну захвалност и 
поштовање. Своје знање ћу примењивати савесно и 
достојанствено. Најважнија брига ће ми бити здравље мог 
болесника. Поштоваћу тајне онога ко ми се повери. Свим 
својим силама одржаваћу част и племените традиције 
лекарског звања. Моје колеге биће ми браћа.У вршењу 
дужности према болеснику на мене неће утицати никакви 
обзири вере, националности, расе, класе или политичке 
припадности. Апсолутно ћу поштовати људски живот од 
самог почетка. Ни под претњом нећу допустити да се 
медицинска знања користе супротно законима хуманости. 
Ово обећавам свечано, позивајући се на своју част”. 

На трећем генералном заседању Светске Здравствене 
организације, 1949.године, прихваћен је „Међународни етички 
кодекс”. Кодекс се састоји из три дела, од којих, први део 
садржи опште ставове, а остала два регулишу однос према 
болесницима и однос међу самим лекарима. Кодексом су 
постављена строга правила, односно норме, које од лекара 
захтевају високи ниво професионалне оспособљености, захтева 
његова спремност да у свим случајевима одговори високим 
захтевима које поставља професија, налаже се да у вршењу 
службе не би смело да га, претежно, воде материјални мотиви, 
мора да увек има на уму значај очувања људског живота од 
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зачећа до смрти, да мора без двоумљења да прегледа или 
прихвати консултације са колегама када је таква консултација у 
интересу болесника, дужан је да укаже помоћ у хитним 
случајевима и саветује, да одржава пријатељске контакте са 
осталим лекарима. Изричито му се забрањује да подрива 
поверење болесника у друге лекаре и да од њих „отима” 
пацијенте, осим начином добре професионалне оријентације. 

Светско удружење лекара је, 1964.године на заседању у 
Хелсинкију, усвојило још један заначајан етички документ под 
називом „Посланицима лекарима у клиничком истраживању” 
или тзв. „Хелсиншка деклерација”.Ова посланица одређује ко, 
са којом врстом квалификације и под којим условима сме 
вршити терапеутска и нетерапеутска клиничка истраживања. 
Посланицом се, такође, утврђује да је за овакву врсту 
истраживања неопходна слободно дата сагласност болесника, 
који мора предходно бити упозорен са природом, циљевима и 
ризицима клиничког истраживања. 

Последњих деценија донети су бројни национални, али и 
кодекси у оквирима појединих специјализованих удружења као 
што су, на пример, „Токијска деклерација”, затим „Хавајска 
деклерација”, „О неким правилима етике и психијатрије”. 
Појава је вишеструко условљена развојем медицине, њеном 
диференцијацијом на уске специјалистичке гране, све већим 
уношењем техничких апарата у дијагностички процес, 
биолошким достигнућима у оквиру контроле генетских процеса, 
па се у будућности може очекивати значајно умножавање 
етичких кодекса који ће стриктно и прецизно регулисати 
проблеме који се јављају и спречавати евентуалне „сенке” у 
овом незадрживом процесу. 
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Треба напоменути да је бивша Југославија имала свој етички 
документ под називом „Кодекс етике здравствених радника 
Југославије” који је донет још 1964.године и који је био 
апсолутно прилагођен етичким светским медицинским 
кретањима. 

Иако изложени садржаји фрагмената и натписа из историје 
медициненису, без анализе друштвено-историјских услова у 
којима су настајали, довољни за потпун увид у токове 
медицинске етичке мисли кроз векове, могуће је уочити бар две 
законите тенденције и карактеристике. 

Прва се односи на проблеме медицинског хуманизма. Истинита 
хуманистичка обележја присутна су, макар само као интенција, 
већ у етичким нормама у Хипократовој заклетви. Овај великан 
медицинске и медицинско-етичке мисли је казивао да је рад 
„...на корист болесника... робова и слободних људи – 
поистовећује у обавези лекара”. Након много столећа ова норма 
и принцип категорично је исказана у споменутој Женевској 
заклетви. Дубока противуречност између смисла и циљева 
медицинске делатности и медицинских односа у 
робовласничком, феудалном, а касније и у капиталистичком 
друштву, нашао је излаз у формалном изједначавању свих људи 
управо медицинском делатношћу. 

Идеја медицинског хуманизма медицинске и етичке мисли 
законито прати развој хуманизма и етичке мисли уопште. 

Друга карактеристика се тиче обавезе здравственог радника.У 
својој бити, етичке норме садржане у Хипократовој заклетви су 
изразито индивидуалног карактера.  Лекар, према том гледишту, 
има само две обавезе: према болесницима и колегама. Моралне 
обавезе према друштву као да нема!  
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Истини за вољу, може се навести да је и сам Хипократ, 
руковођен најдубљим осећањем љубави према отаџбини и 
патриотизму, у одговору да заустави размере убитачне 
епидемије која је захватила персијску војску, био недвосмислен: 
„Част ми не дозвољава да укажем помоћ непријатељима своје 
отаџбине!” (према Д.Миловановићу). Било је и других одговора. 
Већ је велики хеленски филозоф Платон (427-347 п.н.е.) 
указивао да интереси болесника као појединца морају бити 
подређени интересима његове друштвене заједнице. 
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2. ПРОЦЕС ДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈЕ 
У МЕДИЦИНСКОЈ НАУЦИ 

 

- Положај савременог лекара; проблеми 
образовања и информисања - 

 

Један стари афоризам гласи да је најплеменитији задатак 
медицине њено стремљење да развојем учини себе 
непотребном. У развоју медицинске науке, дакле, садржана је 
негација ње саме. Медицинска наука није просто наука о 
болести. Она се, казује С.А. Волфсон, „не само количински, већ 
и квалитативно, разликује од ветерине... она мора узети у обзир 
не само зоолошки, већи социолошки коефицијент човека”. 
Чињеница да медицина не изучава човека апстрахованог од 
природних и социјално – економских услова његове средине, 
чини је природном колико и опште друштвеном науком. Отуда 
присна повезаност и зависност  у постојању и развоју медицине, 
унутар велике групе природних и друштвених наука. 

Једна од значаних противуречности која се тиче положаја 
медицине у друштву је противуречност њеног знања и 
могућности у односу на захтеве које јој друштво поставља. 
Захтеви оболелих и стрепње од бола и болести здравих, по 
правилу, надмашују актуелна знања и моћ медицине. Та 
противуречност је истовремено покретач и извор њеног развоја. 
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Убрзан процес техничког и економског развоја друштва 
последњих деценија условио је промене живота савременог 
човека. Паралелно са успешним елиминисањем извесних 
клиничко-патолошких болести и појавом нових биолошко 
штетних чинилаца – појављује се и нове форме обољења човека. 

Ти чиниоци, поред осталог, условљавају позитивне тенденције 
развоја медицинске науке. Једна од карактеристика тог 
динамичног процеса је настајање великог броја нових 
медицинских дисциплина, особито у клиничкој медицини, као 
подсистему медицине. Реч је о процесу диференцијације 
медицинске науке, прогресивном умножавању теоријских и 
практичних група медицине и настајању нових 
специјалистичких и субспецијалистичких дисциплина. Процес 
се остварује било издвајањем и осамостаљивањем појединих 
делова постојећих грана медицине (у интерној медицини – 
нефрологија, хепатологија и сл.), било настајањем нових 
интердисциплинарних научних формација (медицинска 
кибернетика и сл.). 

Интеграција у медицини је друга законита тенденција, 
својствена, не само медицини, него и свим наукама. 
Диференцијација и интеграција, два међусобно супротна 
процеса, чине јединство супротности у развоју науке. 

Теоријски је интересантно али и практично важно, познавање 
природе ових процеса и њихових односа. 

А. М. Халецкиј оправдано поставља питање положаја лекара у 
савременим условима развоја медицинске науке. Он каже да је 
тај положај све сложенији и тежи. Лекар овог доба не може 
примити и користити сва знања савремене медицине. 
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Убрзан и веома плодан развој медицинске науке пружио је 
неизмерно обиље нових чињеница. Пред поплавом нових 
информација, просечан лекар бива задивљен, али и застрашен.  
Лекар, и у најоптималнијим условима едукације и праћења 
развоја медицинске науке, није у стању да упозна и овлада свим 
њеним сазнањима. Отуда и неопходност диференцијације у 
медицини и специјализације лекара у њој. 

Диференцирана медицина је стварност. Стварност је такође и 
болесник коме медицина служи и због кога се разција. Поставља 
се питање: какав је однос диференциране медицине према 
општим клиничким принципима, међу којима је свакако 
најзначајнији принцип интегралности личности пацијента 
(болесног или здравог). 

„Пажња уског специјалисте, казује J.U.Kay, усмерава се на 
органе и системе који су предмет његове специјалности, његови 
погледи у смислу профилактичких и терапеутских мера су 
изразито ограничени”. Диференцирана медицина у пракси 
омогућава и упућује лекара на основни вид „сегментиране” 
професионалне орјентације у приступу пацијенту. Уско 
специјалистичка организација носи у себи опасност 
занемаривања јединствености организма пацијента и његове 
биопсихолошке и социјалне интегралности, укратко, 
занемаривање његове личности. Болести органа и система, на 
клиничко-аналитичком плану, потискују болесника! Зато 
Ћ.Г.Царегородцев и каже: „Уска специјалистичка оријентација 
у пракси може да сакрије од лекара не само организам већ и 
личност болесника”. 
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У савременој медицинској пракси у дијагностичком, па и 
терапијском поступку, учествује већи број лекара различитих 
специјалности. У највећем броју случајева лекар-консултант из 
одређене специјалности сагледава искључиво „своје” подручје, 
актуелно стање извесног органа или система, запостављајући 
патодинамику основног обољења пацијента, па тиме и стање 
организма у целини. Резултат је „сегментирање” и патологија и 
личности болесника. 

Ако се више специјалистичких прегледа одвија етапно, а не по 
обрасцу истовременог конзилијарног прегледа, лекару опште 
праксе или лекару било које специјалности коме је поверен 
болесник, предстоји тежак и веома одговоран задатак да 
методом клиничке анализе сабраних података пронађе истину о 
обољењу, о бити болести и правом стању болесника. Тешко је 
наћи тако универзално образованог и искусног лекара који би у 
довољној мери познавао све области медицине, да би 
специјалистичке налазе могао сам да критички анализира и 
процени. Ствар бива компликована и тим што се, у већини 
случајева, налази консултанта своде на „телеграфски” исказану 
дијагнозу, која може бити праћена инструментално добијеним 
подацима, чија је вредност добро знана само лекару исте 
специјалности. Корист у таквој сарадњи коју ординирајући 
лекар добија је проблематична. Он је препуштен себи, својим 
недоумицама и несигурностима а болесник – њему. 

Рутински обављајући „свој део посла”, специјалиста поступно 
формира осећање „ограничене” личне моралне одговорности, 
сведене на осећање одговорности за исправан налаз само на 
овом или оном органу болесника. Јасно је да је реч о особитом 
облику обезличења и редукције етичке одговорности лекара. 
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Диференцијација медицине је, што је споменуто, омогућила 
појединцу лекару да овлада одређеним обимом информација из 
дате области. Да би користио информације суседних области и 
научних система, чији је развој паралелан, специјалиста било 
које гране медицине, а природно, и лекар опште праксе, мора 
овладати новим критеријумима, методама и средствима у науци. 
То је други значајан проблем са којим је суочен савремени 
лекар. 

Идеје и оформљене методе унутар једне научне дисциплине 
врше мањи или већи утицај на друге дисциплине. Тај однос је 
узајаман, иако није истомеран у свим фазама развоја. Савремена 
медицинска наука користи све више квантитативне критеријуме 
и методе, што је још једна одлика која чини медицину 
савременом науком. Процес математизације у медицини је 
неминовност. Математика је неопходна за формулисање 
законитости компликованих система, попут оних које проучава 
физиологија, неурологија и друге медицинске дисциплине.  
Њиховом унификацијом се обезбеђују услови за нове облике 
интегрисаног научног и практичног клиничког рада унутар 
диференциране медицине. 

Као резултат интеракције медицине са немедицинским наукама 
у њу саму се делимично интегришу читав низ других процеса – 
физикације, хемизације, као и психологизације.То су 
прогресивни и законити процеси интеграционих динамичних 
збивања у данашњој науци. Ти процеси су повратни – „дајући 
себе” медицинској науци, физика, хемија, психологија и друге 
науке „узимају свој дуг”: оне користе закономерности медицине 
и биологије. 
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Сва ова збивања су, међутим, у образовном смислу затекла 
савременог лекара недовољно припремљеног да прими, усвоји и 
примени нове методе. 

Такав лекар, пратећи и прилагођавајући се токовима развоја 
медицине и диференцијације у њој, у великој је опасности да 
сужавајући подручје свог рада изгуби контакте са осталим 
областима научне активности. Он зато и није у могућности да 
интегрално схвати општи домет научног нивоа у систему 
медицинских наука, те на плану примене научних достигнућа 
своју делатност доживљава, а објективно је то тако, као 
дезинтегрирану и отуђену. 

Убрзан процес диференцијације и уске специјализације у 
медицини довео је до постојања око триста релевантно 
самосталних подручја медицинске науке. Научно-техничка 
револуција прошлог и овог столећа фаворизује тенденцију 
даљег диференцирања медицине. 

Присутна је и растућа противуречност између веома 
диференциране медицине и општих клиничких принципа, међу 
којима је најзначајнији принцип целовитости личности 
болесника. 

Обим информација у медицинској науци је већ данас толики, да 
искључује могућност да једна личност овлада читавим 
системом. 

А. М. Haleckij је у праву: положај савременог лекара је све 
тежи! Побољшањем тог положаја, понајвише у интересу 
болесника, могуће је само превазилажењем супротности које 
законито настају у развоју медицинске науке.  



30 
 

Да би се у томе успело, нужно је праћење, подржавање и 
стварање нових облика интеграције у медицини. Ово је могуће 
само ако се у образовном процесу будућих лекара, дакле у 
медицинским студијама, учине измене којима би се обезбедило 
адекватно образовање. 

Бујица информација из бројних подручја медицинске науке и 
суседних научних система, условљава потребу да се створи 
ефективан информациони систем и у медицини. Такав систем 
мора бити приступачан, а информације морају бити разумљиве 
и примењљиве у пракси. 

Да би „ језик информација” био разумљив, на студијама 
медицине се мора изучавати савремена математика, њене 
методе, њен језик и логика.  

Ако нам у диференцираној медицини предстоји век „машинске 
медицине”, која не искључује клиничко мишљење, мора се у 
едукацији будућих лекара посветити већа пажња примењеној 
физици. 

„Лекар је по својој професији – стихијни социолог, јер су 
елементи социолофије садржани у раду готово сваког 
практичног лекара”, казују Е. Н. Толстјаков и Г. К. Јакубович. 
Образовању из социјалне медицине и социологије треба зато 
дати више простора у наставним програмима медицинских 
факултета. 

Да би се умањила могућност опасности „рашчлањавања” 
организма болесника и очувала целовитост његове личности, 
неопходно је солидно познавање „психолошке димензије” 
оболелог човека. Медицинска психологија мора наћи своје 
право место у образовном процесу будућих лекара. 
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У диференцираној медицини, познавање и поштовање принципа 
медицинске психологије један је од битних услова превенције 
дезинтегрисаног приступа и третирања оболелог човека. 

Познавање опште друштвених наука је неопходност савременог 
лекара. Образовање из ових области је значајан фактор за облик 
друштвеног понашања лекара. Стварање и реализација 
наставних програма и укупан васпитно – образовни процес, 
ствар је свих друштвених структура медицинских факултета. 
Програми морају бити усклађени тако да, пратећи развој 
медицинске науке, омогуће будућем лекару не само стицање 
знања, већ и да буде оспособљен да предупреди могуће 
негативне одразе и превазиђе противуречности које се законито 
јављају. 

Морал савременог лекара је пројекција у којој је човек 
централна вредност. 

Лекар је увек на испиту морала. 
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3. ПСИХИЈАТРИЈСКИ МОДЕЛИ 

 

 

(Проблеми и противуречности) 

 

Психопатолошко понашање, разноврсно и ирационално, какво 
оно јесте, одувек је, због одсуства јасног узрока настанка таквог 
понашања, тумачено из угла неколико различитих  «модела». 
Кроз многе векове таква румачења су била заснована на 
мишљењу да се нека особа понаша ненормално, јер је у њу ушао 
ђаво («надприродни модел»). Појављивањем псијатрије као 
модерне науке, такав модел тумачења је изашао из употребе, 
али се тумачења абнормалног понашања употребом одређених 
«модела» задржава и до данашњих дана, као један од начина 
концептуализације поремећеног понашања. На данашњем 
степену развоја психијатрије постоје бројни модели којима се 
тумачи абнормално понашање, мада се сви могу свести, 
углавном, на четри главна типа: био-физички, психоаналитички, 
бихевиорални и егзистенцијално-антрополошки модел. У 
суштини «модел» представља врсту аналогије. Постојеће 
теорије о неком проблему из других наука (биолошке, социјалне 
или психолошке) које ефективно служе за разумевање 
одређеног проблема, једноставно се преузимају и користе у 
концептуализацији абнормалног понашања. Под условом да 
такав модел није у стању да објасни у потпуности феномен који 
жели да се објасни, модели се међусобно комбинују.  
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Шта се, у овом смислу дешава у психијатрији? У прихијатрији 
се често користи термин „мултидисциплинаран” било као 
безвредна фраза, било као покушај еклектичког спајања модела 
који се у тумачењу психопатолошких појава у тој мери 
разликују, да њихово спајање једноставно није могуће.  

Посебни системи са свије стране, издељени на многобројне 
функције биолошке психијатрије, психоанализе и засебних 
теоретских система личности, не само што не комуницирају 
један са другим, већ по речима Аскискала Хугопа, представљају 
затворене линеарне или парцијалне концепруализације, сводећи 
поремећено ментално понашање личности на ниво биологизма, 
психологизма или социологизма.  

Због ове основне противуречности славни британски психолог 
Ханс Ајнзек психијатрију упоређује са схизофренијом, 
називајући је науком која је оболела од „расцепа личности”, 
залаже се да психозе, које имају јасне биолошке корене 
припадну психијатрији, а неуротични и асоцијални аспекти 
поремећеног понашања – психологији. Парадоксално, таква 
противуречност у психијатрији настала је из историјског развоја 
свог вековног положаја „младе науке а старе вештине”, 
истовремено је услов њеног развоја ка јединственом систему 
објашњења функционисања личности. 

Наизглед противуречности су засноване на „дијалогу глувих”, 
односно, ситуације у којој за исте појаве користе различити 
симболи. Разматрање биолошких аспеката понашања, на 
пример, сматра се строгим научним приступом, док разматрање 
социјалних аспеката изазива научну скепсу. Проблем се јавља, 
према мишљењу Греја, због суштинске грешке у мишљењу.  
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У таквом теоретисању биолошко и социјално се искључују 
супротстављајући се једно другоме. Међутим, наглашава овај 
аутор, многи аспекти социјалног и културалног понашања имају 
биолошку основу.  Типичан су пример инцест табу и први осмех 
детета, обе појаве биолошки фундиране, које, касније, током 
живота, постају типични образци социјалног понашања. Под 
условом да ове појаве прихватимо као врсту тобожње 
противуречности, неколико битних противуречности којим је 
оптерећена психијатрија су несумљиве. 

Једна од њих се односи на контроверзу медицинског насупрот 
квазимедицинском моделу у психијатрији. У савременој 
психијатрији паралелно егзистирају (као одвојене категорије, не 
ометајући једна другу) и медицински и квазимедицински модел 
тумачења менталних поремећаја. Код медицинског модела 
физичка болест је основа за концептуализацију менталне 
болести. Абнормално понашање се подводи под термином 
„патолошко” а класификује се у симптоме, синдроме и, на крају, 
неку дијагностичку категорију. Док у биолошкој психијатрији 
основа за коришћење „медицинског модела” има оправдање у 
претпоставци да се „испод” патологије налази узрочни физички 
(биохемијски фактор) оправдање да се „медицински модел” 
користи у динамској психијатрији (школи, правцу у 
психијатрији) је сумњиво. Према мишљењу А. Бандуре 
динамске школе користе амалгам медикалног и 
квазимедикалног модела, односно, употребљавају медицинску 
терминологију на немедицински начин. 
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Тако, извесне амфорне, релативно аутономне снаге организма, 
као што су потиснути импулси, психички комплекси, латентне 
тенденције и други системи енергије, под одређеним 
механизмима задобијају карактер „симптома”, „ синдрома” и 
„менталне болести”, термина који су несумњиво медицински.  

У квазимедикалном моделу поремећај понашања се мери према 
социјалним нормама дате културе или субкултуре. Генерално је 
правило да одступање од социјалних норми које не задиру у 
„добро” другога или су за „добро” друштва се толеришу, а 
понашање које изазива аверзивне консеквенце се карактерише 
„симптоматским” односно ненормалним. При томе процена 
„нормалног” у односу на „абнормално” понашање подлеже 
арбитражној оцени као што су друштвени контекст у коме се 
абнормално понашање одиграва, праг толеранције психијатра за 
аверзивне консеквенце, квантитета реакције абнормалног 
понашања, личних стандарда и личних вредности психијатра и 
многих других. Медикални модел, са друге стране, оптерећен је 
немогућношћу да пружи јасне биохемијске, неуро-физиолошке, 
генске и друге доказе који леже испод поремећаја понашања.  
Тако, иако постоје многобројни налази „органицитета” процеса 
схизофреније, још увек не постоје чврсти докази који би 
разграничили да ли је стање условљено органским процесом 
или су симптоми последица самог процеса схизофреније.  

Друга противуречност односи се на постојање комуникативног 
јаза између различитих модела тумачења психопатолошког 
понашања. Мало је вероватно да ће икада доћи до праве 
комуникације између различитих модела у психијатрији, који, 
са своје стране, објашњавање исте патологије заснивају на 
„незначајним сличностима, занемарујући значајне разлике”. 
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Док фројдизам и адлеризам, на пример, две школе (правци) у 
оквиру истог модела, одређују ситуацију „неслагање у слагању”, 
психоанализа и бихејвиорализам, дакле две значајне школе, и 
поред незначајних сличности типа придавања анксиозности 
одлучујуће улоге у процесу настајања неуротичних обољења, су 
дивергентне у тумачењу овог основног феномена да веза није ни 
могућа. 

Трећа противуречност односи се на број менталних поремећаја 
и начин њиховог збрињавања. Узмимо пример схизофреније. 
Две трећине свих кревета у Великој Британији резервисано је за 
схизофрене болеснике (наводи Coopera). Уз податак да је 
просечно задржавање оваквих болесника у болници око годину 
дана, проблем схизофреније се са друштвених терена сели у 
азиларне. Ако су, међутим, тачне речи славног швајцарског 
психијатра Блојлера да на сваког хоспитализованог схизофреног 
болесника долазе 10 нехоспитализованих, схизофренија остаје, 
пре свега, друштвени проблем. Није тешко закључити да 
недостатак повратне везе друштво-психијатријски болесник-
друштво, у овом случају има тешке последице (економске и 
друге). Лако је закључити, такође, да би улагање у још веће 
системе затвореног типа довело до феномена „circulus vitiosus”. 

Другим речима, разрешење противуречности види се у 
отварању психијатрије, силаску психијатра у друштво и 
превентивном деловању. 
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Проблеми дијагностике и процењивање 
душевног здравља 

Природа пасихопатолошких проблема је таквог карактера да је 
њихова дијагностика објективно отежана. Да ли, онда, у 
оквирима социјалне психијатрије није противуречна појава да и 
медицинске сестре (медицински техничари) учествују у 
оквирима терапијске заједнице у дијагностиковању пацијената? 

Наиме, ако је улога медицинских сестара у условима класичног 
азила сведена на технички ниво (нега, давање ињекција, 
припрема око електрошока) улога у институцијама 
полуотвореног и отвореног типа (Заводи за ментално здравље, 
душевне болнице, отворена одељења по типу терапијске 
заједнице) је, рекли би, демеханизована и односи се на активно 
учешће сестара тамо где се одлучује о разним аспектима 
збрињавања болесника, психотерапији и социотерапији 
душевно оболелог. 

Означавања понашања личности патолошким, засновано је 
углавном на „социјалном суду”, који је, између осталог, одређен 
нормативним стандардима лица који овај суд донесе, 
социјалним контекстом у коме се дешава овакво понашање и 
карактеристикама самог понашања пацијента. Из оваквог 
односа произилазе важне, пре свега етичке, консеквенце, са 
којима су, не само лекар, већ и медицинске сестре, суочени у 
раду са душевно оболелим. 

Извесна испитивања су показала да испитивач (процењивач) 
често мери понашање друге особе према сопственим 
стандардима и вредностима.  
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То практично значи, да ако је болесник или потенцијални 
болесник сличан процењивачу у понашању, друга особа се 
процењује као здрава и vice verza. 

Квалитет реакције је, с друге стране, од великог значаја у 
процењивању абнормалног у односу на абнормално понашање.  
Упрошћено речено, да ли ово значи да реакције особе које нису 
довољно „јаке” могу да се огласе као „нормалније” без обзира 
на реални степен болести? 

У којој мери процењивања менталног здравља и болести 
подлежу арбитрарности говори и чињеница да, на пример, разне 
неконформистичке групе (хипике, битнике, бохемијанце) које 
не теже вредностима друштва, средина проглашава 
„ненормалним”, док са друге стране, те исте групе само 
друштво процењују претерано комерцијализованим, 
технизираним и бирократизираним, квалитета који могу да се 
извесним механизмима огласе болесним. 

 

Оглед о психотерапијској пракси 

У својој књизи The Psychotherapy, Ричи Херинк (1980) набраја 
равно више него 250 различитих психотерапијских метода које 
се данас примењују у свету. Као таксонимски принцип користи 
абецеду; па првом месту ставља активну аналитичку 
прсихотерапију Стекела, а на последњем „Заралејеву психоене-
ргетску технику”. 

Може се закључити да постоји онолико психотерапија колико 
има и терапеута, и још више, онолико психотерапија колико има 
пацијената.  
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Ако се дубље загледа у начин на који је Херинк сврставао 
одређени концепт као психотерапију (дефиниција, историја, 
техника и апликација) може се закључити да су његове поставке 
дихотомне и да су засноване на филозифској, гносеолошкој и 
методолошкој подељености разумевања људског понашања 
међу ауторима различите оријентације. 

С једне стране су аутори који претпостављају да је људско 
понашање непоновљиво, односно да га није могуће обсервирати 
и мерити према правилима која важе у природним наукама. 

Реч је о ауторима егзистенцијалистичко-антрополошке школе у 
психијатрији и донекле, о ауторима који су своје разумевање 
човека засновали на Фројдовој психоанализи или шире, на 
динамској психотерапији. 

У том смислу и сустет терапеута и пацијента се разуме као 
доживљај између два лица у коме терапеут мора да изкаже 
вештину и способност да разуме пацијента, да „осети” право 
време за интервенцију, исказе интуицију и емпатију. Најмоћније 
терапијско средство произилази из самоодноса између 
терапеута и пацијента. 

С друге стране, аутори бихевиоралне оријентације разумевање 
абнормалног понашања заснивају на моделу који произилази из 
искуства, учења, експерименталне праксе а процес 
психотерапије се схвата као врста технологије, где се на основу 
одређених теоријских принципа, тачно примењује поступак 
независтан од интуиције, претпоставки и нагађања. 

Без обзира на филозофију дихотомије, све психотерапије 
оперишу теоријама или бар одређеним теоријским моделима.  
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Карактеристима првог модела (динамског) јесте да се људско-
нормално или патолошко понашање описује (разуме) као 
резултат операције одређених конструката или у модерном 
термину хипотетички – медијационих варијабли као што су: 
концепти несвесног, подсвесног, Его стања, потискивања 
пројекције и др. Реч је, наравно, о метафорама, односно о 
графичким описима процеса које не треба схватити као 
објашњење понашања, већ као поставке које тек треба 
објаснити. 

Аутори, на другом полу дихотомије, покушавају да избегну 
коришћење медијационих варијабли (нпр. когниције) и да се 
ослоне само на оне варијабле које су доступне директном 
опажању, операционализацији и мерењу. Другим речима, 
интроспекционизам се замењује логичким позитивизмом, а 
истражују се само они аспекти понашања (когнитивни, 
физиолошки и моторни) који могу да се опажају и мере. 

Проблеми настају када је реч о когницији (веровање, нада, 
очекивање) која је sui generis приватни доживљај и по природи 
ствари тешко доступни директном посматрању и мерењу.  
Последица је да се у овакав систем уводе медијационе 
варијаблеје: „когнитивне шеме”, „ асоцијативне мреже”, 
„когнитивни модули”, чиме се проблем дихотомије враћа на 
почетак, а полови приближавају један другом. 

Нажалост, реч је о приближавању дихотомних модела, појаве 
која не решава суштински проблем разумевања људског 
понашања. 
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Наше је мишљење да је увођење медијационих варијабли 
између СР везе на данашњем степену науке корисно, али да 
такве хипотетичке конструкције не треба користити бескрајно, 
већ само до момента док се емпиријски не потврде или одбаце. 
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4. ДЕОНТОЛОШКИ АСПЕКТ 
ДИЈАГНОСТИКЕ МЕНТАЛНИХ 
ОБОЉЕЊА 

 

Међу бројним питањима деонтолошке природе у 
психијатријској пракси, значајно место заузима дијагностички 
поступак, односно дијагноза болести. 

Дијагностички поступак је сложен аналитичко-синтетички 
психолошки акт, који по правилу, започиње опсервацијом и 
идентификацијом симптома и знакова болести. Анамнестички 
подаци, у својеврсном збиру са регистрованим клиничким 
феноменима, омогућавају најпре синдромолошки а затим и 
нозолошки закључак, односно, дијагнозу болести. Дијагностика 
у психијатрији у пуној мери се остварује у особитом 
психолошком односу „лекар-пацијент”. Технички напредак и 
развој помоћно дијагностичких средстава и метода све више 
чине да је реч о односу „лекар-апарат-пацијент”. Овим се 
дијагностика побољшава, али питање односа субјеката „лекар-
пацијент” постаје сложенији. 

Познато је да је претежни део клиничких феномена на којима 
психијатар оснива дијагнозу субјективне природе. Бројност, 
променљивости, индивидуалне особености клиничких феномена 
су толики, да се може слободно закључити да је симптома 
менталних обољења безброј и да, суштински, сваки болесник 
има своју, непоновљиву клиничку слику. Таква сложена 
ситуација отежава дијагнозу, особито диференцијалну 
дијагностику. 
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Упркос овим чињеницама, преовладава мишљење својствено 
чак и медицинским радницима изван психијатрије, да 
„психијатри успешно сијагностикују, а неуспешно лече”. 

Обзиром да је дијагностика менталних обољења и поремећаја 
питање особите психолошке акције и односа на релацији лекар-
пацијент, указаћемо на неке од карактеристика и психијатра и 
пацијента, а које могу условити дијагностичке грешке са 
деонтолошки негативним значењем и последицама. 

Речено је да: „психијатар мора да воли умоболне да би их могао 
лечити” (L. Parshap). Ова мисао је поникла из искуства 
сложености односа у психијатријској пракси, искуства 
неугодности које психијатар у свом племенитом раду може 
доживети, и наравно, још увек ретке прилике психијатра да 
доживи задовољство брзог и пуног успеха у дијагностиковању и 
лечењу ментално оболелих особа. У таквим условима 
неопходно је да психијатар поседује својства високе хуманости, 
тј. љубави према човеку, која мора бити и снажна и израженија 
од уобичајене одговорности у уском професионалном и 
јуристичком смислу речи. То је медицински ЕТОС, то припада 
односу који се зове ДУГ, осећању дужности. Треба, међутим, 
нагласити да на данашњој етапи друштвеног развоја, хуманост 
има не само значење љубави према човеку, појединцу, 
пацијенту, већ и осећај дужности према заједници. 

За добу дијагностику менталних обољења посебно је значајна 
структура личности самог дијагностичара. Познато је да, као и 
специјалисти других струка, ни психијатри при избору ове 
специјалности, не бивају подвргнути тестовима личности и 
емоционалне зрелости.  
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Недостаци или негативне особине у структури личности 
психијатра могу бити веома значајни у дијагностичком 
приступу пацијента.Према Н.Шипковенском, тзв. „хипертимни” 
лекар, склонје да, прецењујући своје моћи, олако и брзоплето 
утврђује дијагнозу. При томе, псијатар са таквом структуром 
личности често потцењује озбиљност и последице постојећег 
обољења пацијента. „Дистимични” лекар је, с друге стране, 
склон констатацијама озбиљнијих, тешких облика психо-
патолошких поремећаја, него што они заиста јесу. Ово води 
„кататимној хипер-дијагностици” и „прогностичком и 
терапеутском нихилизму”. Несигурност и колебљивост у 
дијагностичком поступку својствена је „психастеничном” 
лекару са јатрогенизирајућим ефектом по пацијента. 

У медицини је познато, али у псијатрији посебно значајно, 
постојање тзв. „лекарске агресије”. Дешава се да психијатар, 
склон агресији, провоциран понашањем пацијента, својим 
ставом, често несвесно, повређује болесника. Облици ове појаве 
су бројни, а често се агресија психијатра према пацијенту 
изражава неадекватним хипердијагностичким ставом или 
непотребно интензивним или дугим терапеутским захтевима. 
Тада се, заиста, може говорити о „агресивном психијатру”. 

У односу лекар-пацијент дијагностички поступак чине 
сложеним и различити облици понашања болесника који су 
условљени природом и карактером саме болести. 

Посебно измењено понашање исказује група психотичних 
болесника, због губљења везе са реалношћу и другојачије 
перцепције окружујућег света. Отуда и недостатак увида у 
болест пацијента и некритичан однос према истој.  
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Последица овога је одсуство сарадње ментално оболелог са 
психијатром, појаве која је веома важна за дијагнозу болести. 

Погрешно одражавање окружујуће стварности и некритичан 
однос пацијента према својој болести, често узрокују сукобе са 
личностима из непосредне околине. Релативно очуваним 
механизмима самозаштите пацијент, по правилу, прибегава 
десимулацији своје болести. Сложеност дијагностичког 
поступка овим постаје још већа. Широка примена савремених 
психофармаколошких средстава, и у амбулантама опште праксе 
може, такође, учинити дијагностички поступак сложенијим.У 
циљу супресије манифестне психотичне симптоматологије 
(анксиозност, агресивност и сл.) пацијента, пре упућивања у 
психијатријске институције, лекари опште праксе често дају 
знатне количине бројних врста психофармака. Неадекватном 
употребом психофармака мењају се и моделирају 
психопатолошки синдроми, што отежава исправно дијагности-
цирање. Да ствар у дијагностици буде компликова-нија, 
оваквим „лечењем” јављају се дисимулативне тенденције 
болесника.  

Тешкоће у дијагностици пацијента могу „производити” и 
хетероанамнестички подаци, које о пацијенту дају трећа лица: 
рођаци, познаници и професионални пратиоци болесника. Лица 
из уже околине оболелог, најчешће блиски сродници, могу због 
позитивног емоционалног односа према пацијенту дати 
ненамерно погрешне податке о квалитетима преморбидне 
личности и предходно испољеној симптоматологији. Супротно 
по мотивима, подацима којима се изражава негативан став 
према болеснику, ужа околина настоји да ослободи пацијента, 
те пренаглашава вредност психотичних феномена тражећи 
хитну и дуготрајну хоспитализацију. 
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Деонтолошки аспект дијагностике у психијатрији је значајан, 
како у погледу психо-физичког здравља, тако и са становишта 
слободе личности. 

Научна сазнања и психијатријско искуство јиш увек не пружају 
добољну сигурност за брзу и сигурну дијагностику. Иза фасаде 
актуелне менталне конфузије и манифестног немира, или 
патолошке инхибираности, могу стајати најразноврсније 
категорије психотичних и реактивно-психотичних процеса. Зато 
је тзв.трансверзна дијагноза, учињена у актуелном тренутку, 
често несигурна. То наводи психијатра да, у најбољој намери и 
по савести, хоспитализује пацијента. Овај због одсуства увида у 
сопствено стање здравља, далеко је од осећања потребе за 
лечењем, на приволу реагује страхом, па и агресијом, бранећи 
се. Јасно је да се у име интереса болесника чини присила над 
његовом личношћу. Доживљај атака на сопствену слободу и то 
од најближих (родбине, пратилаца), осећање одбачености и 
напуштености, чак непријатељства, потенцира буру психоти-
чних проживљавања. Пацијент психијатра доживљава као 
саучесника и извршиоца чини принуде. Нарушено је неопходно 
поверење у лекара чиме се отежава и дијагностика и терапија 
пацијента. Тако бива и у случајевима превида и дијагностичке 
грешке у прилог психозе, која се мора реализовати болничким 
третманом. 

Друга могућност је негирање психотичне суштине пацијентовог 
понашања, када је оно заиста психотично. У таквим случајевима 
дијагностичка грешка условљава одлагање благовременог 
болесничког збрињавања. Могуће су кобне последице и по 
околину у случајевима када је реч о парноидности пацијентаили 
склоности ка раптусним кризама. 
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За став и одлуку о лишењу пословне способности одлучујући је 
критеријум у којој је мери болесник способан да се стара о 
својој личности, правима и интересима. Пресудну вредност за 
став и одлуку имају дијагноза и прогностичка процена оболелог. 
И у периоду развоја психозе, а посебно у току побољшања 
стања психичког здравља (ремисија, интермисија), пацијенти 
болно реагују на ограничења њихових права. 

Болесник због неадекватне дијагнозе може трпети последице не 
само психолошке, него и економске природе. Ово се дешава у 
случајевима када се разматра радна способност пацијента. И 
поред присутних позитивних тежњи и настојања друштва да 
прихвати менталну болест, није ретка појава резервисаног, па и 
негативног става радене средине за повратак ментално оболелог 
на радно место. Негативан однос те врсте, у неким случајевима, 
захтева експертизу када се, по правилу, предлаже инвалидска 
пензија за оболелог иако је он радно способна особа. 

Питање отпуста болесника најчешће је условљено дијагнозом 
која одређује и природу и врсту менталног обољења. Дилеме 
психијатра у тим случајевима су честе, обзиром да се оцена 
актуелног стања психичког здравља чини у поступку анализе, а 
са аспекта предходно постављене дијагнозе. Овде постоји 
могућност прецењивања вредности минијатурне 
психопатолошке симптоматологије болесника. Ако се уз то не 
располаже поузданим подацима о квалитетима преморбидне 
личности пацијента, онда се и малени дефекти тумаче као да су 
условљени психотичним процесом.Резултат је несигурност 
психијатра и одлагање отпуста пацијента из болнице чиме му се 
нанаоси несумљива штета. 
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Савремена тимска обрадао психијатријској пракси умањује 
могућности дијагностичких грешки. Чињеница је, ипак, да 
пријем пацијента у болницу, у већини психијатријских установа, 
посебно за ургентне случајеве, реализује још увек, један 
психијатар. 

Резимирано – могуће је о значењу адекватне и правовремене 
дијагнозе менталних обољења закључити следеће:  

- И у условима савремене клиничко-психијатријске праксе 
дијагностичке грешке су могуће. 

- Дијагностичке грешке у психијатријској пракси нису 
искључиво ствар правне одговорности; знатнијим делом 
су деонтолошко питање. 

- Последице неадекватне или неправовремене дијагнозе у 
психијатрији тичу, се како личности пацијента, тако и 
његове уже, па и шире друштвене средине. Зато и 
дијагностика ментално оболелих јесте питање 
деонтолошке природе и у друштвеном смислу 

Дијагностика у психијатрији није само ствар „психичке асепсе” 
значајне за пацијента и чланове породице, већ и деликатан 
поступак од значаја за ужу и ширу друштвену средину. 
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5. ДИЛЕМА  
БОЛЕСТ – БОЛЕСНИК 

„ Као што није истинито лечити 
очи без тела, нити пак, главу без 
тела, још мање је исправно лечити – 
лечити тело без душе” 

Платон 

Антички спор антиципиран у мудрој изреци Платона још увек је 
са нама. И не само то – има се утисак да је израженији него било 
када у дугом историјату теоријске и практичне медицинске 
мисли. Парадокс није случајан. Напротив, „подгреван” је 
многобројним узроцима од којих ће само неки бити предмет 
наше расправе. 

Дефиниција дилеме болест – болесник 

Реч „болесник” и „болест” имају заједничку основу у 
прасловенској речи „бол”, најупадљивијем симптому већине 
болесних стања. Бол је осет, али он је истовремено и емоција, 
јер је непријатни доживљај праћен одређеним осећањем-болом 
(В.Вујић). 

„Болест” је карактеристика живић бића и у медицинској теорији 
и пракси подразумева одређену клиничко-нозолошку јединицу. 
Реч је о сомато-психичким и психо-соматским поремећајима 
законитог тока, који се испољавају кроз функционалне 
поремећаје, као што су реакције личности на штетно дејство 
патогеног узрочника. У том смислу се „болест” поистовећује са 
појмовима дијагностичког значаја („tonsillitis” и сл.). 
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Може се рећи да је поистовећивање болести са дијагнозом, 
епистемолошко питање – начин на који се може прићи и са 
дијалектичких и метафизичких позиција. 

Метафизичка позиција односила би се на апсолутизацији 
локалног процесањеговој изолираности и аутоматизацији. 
Дијалектичка, напротив, заснована на клиничкој пракси и 
експериментима, инплицира да у организму „не постоје 
апсолутно општи, нити пак, апсолутно локални процеси; поред 
водећих општих, теку, истовремено, и одговарајући локални, 
месни и аутономни процеси” (цитат по В.И.Петленку и 
Г.И.Царегорцеву). 

„Болесник” је свеукупна личност у којој се макар и делимичан 
уско локализован патолошки процес, одразио као болест. То је 
конкретна личност, која није само пасиван посматрач и носилац 
извесног болесног процеса, већ личност која на овај или онај 
начин – али увек интегрално (психосоматско јединство) 
доживљава своје обољење. 

Да дефинишемо: дилему болест – болесник разумемо у смислу 
таквог начина приступа оболелом човеку, где се болест (органа 
или „душе”) подводи под важећу теорију – било биолошку, 
хемијско-физичку или социјалну, на начин да се примарно 
третира орган, а запоставља човек са својом прошлошћу, 
угроженом садашњошћу и проблематичном будућношћу. 

Дилема о којој је реч се, са друге стране, јавља и са потпуно 
супротних позиција. У овом случају човек – болесник се ставља 
изнад свих категорија, као изолован феномен који не подлеже 
било којим законима природе.  
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Према овом гледишту, сваки случај оболеле личности од 
психозе, на пример, или болесника који је оболео од 
тонсиллитиса, претставља непоновљиви факт, јединствени 
образац развијања процеса болести „саме по себи” у зависности 
од индивидуалних, непоновљивих карактеристика те оболеле 
личности. 

  

Филозофско – медицинска димензија проблема 

Из наше дефиниције дилеме болест-болесник произилазе и две 
филозофско-медицинске димензије проблема. Прва је 
„органицистичка” а друга тзв. Егзистенцијално-антрополошка. 
У даљем раду трудићемо се да покажемо да и једна и друга 
излазе из оквира потпуног разумевања проблема и да се прва 
своди на такозвани механицистички материјализам, а друга на 
„чист” идеализам. Наши примери ослоњени су на разматрања из 
домена психичког живота, обзиром да многа нерешена питања 
на овом пољу претстављају добар терен заа могућности 
злоупотребе. 

Крајем XIX у психијатрији се јавља знаменити немачки научник 
Krepelin. Поставља значајан принцип специфичне етиологије у 
психијатрији што доводи до прве класификације менталних 
болести. Укратко, комплекс специфичне етиологије састојао би 
се у овоме: одређени етиолошки (патогени) фактор увек – или у 
најмању руку скоро увек – продукује знаке одређене клиничке 
болести. У принципу, реч је о фактору који на најбољи начин 
подвлачи узрок и последицу.  
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Међутим, када етиолошки фактор болести није познат, или, пак, 
због несавршености нашег знања, нисмо у стању да га одредимо 
на „чист начин”, моће доћи до потенцирања неузрочне везе и 
дилеме болест-болесник. 

Ако све иде по принципима узрочно-последичне везе и болест 
се манифестује – све клиничке манифестације се приписују -  
етиолошком фактору. Као што смо раније нагласили, приступ је 
симплифициран и, до крајности, механички прилази 
разрешавању проблема болесника и његове болести. Само да се 
подсетимо старог афоризма који јасно указује на пропусте: 
„Сваки болесник страда од болести и страха од ње”. Афоризам, 
више него што се у први мах претпоставља, указује на 
запостављање личности болесника у његовој болести.Не ради се 
о неурофизиолошком, соматском или психолошком узроку 
страха – другим речима, не ради се само о темпоралној 
манифестацији страха који и може бити проузрокован 
патогеним узрочником, већ специфичној егзистенцијалној 
ситуацији болесника коју би назвали као „ограничење живота у 
његовој слободи”. 

Следећа погрешка „органицистичког” прилаза односи се на 
мишљење да на ток болести може да се утиче једино агенсима 
који су директно управљени према етиолошком чиниоцу. 
Мишљење је вулгаризовано тврђењем да, под условом да се 
открије узрок болести, на релативно лак начин, може иста да се 
излечи.У оваквом ставу садржана је само делимична истина.Ево 
примера са туберколозним болесником.До комплетног излечења 
туберкулозе антитуберкулостатицима, најчешће се код 
болесника развију пратећи психички симптоми, који по 
купирању туберкулозног процеса, представљају болест саму за 
себе. 



54 
 

Уопштено речено, ова психичка симптоматологија пратилац је 
велике већине хроничних болести и, на најбољи начин, показује 
у којој мери је соматско повезано са психичким. 

Следећа поставка оваквог приказа, која подстиче наглашавање 
дилеме болест-болесник, односи се на мишљење да ће сва лица 
која деле специфичну етиологију имати сличну историју 
болести, сличне симптоме и сличну прогнозу. Став, несумљиво, 
подвлачи болест као примарну, а запоставља индивидуалне 
разлике личности болесника: његову биолошку, 
електрофизиолошку и психофизиолошку карактеристику ЦНС, 
реакцију на стрес, на фрустрацију и друге карактеристике. 
Грешка је, по нашем мишљењ, у изједначавању термина сличан 
са истим.Другим речима, исти каузални моменат може 
проузроковати сличне историје болести, симптоме, ток и 
прогнозу – али неће довести до истих историја болести, истих 
симптома, истог тока и исте прогнозе.Заборављање овог факта 
доводи до механицистичког односа према болеснику, 
подвођења болесног човека под поједностављену теорију 
узрочности, што потенцира дилему о којој дискутујемо. 

Указујући у другим нашим радовима на исправност 
„нозолошког става” у дијагностици оболелих, овог пута 
указујемо да нозологији, можемо прићи и са позиције 
механичког материјализма, али и са дијалектичке позиције. У 
првом случају ради се о уско „органицистичком” ставу који 
одређено психолошко, социјално и етичко редукује на 
биолошко (вулгарно материјално). Позиција је штетна и третира 
само болест као општу категорију, а запоставља болесника као 
индивидуално, самосвесно биће са свим ограничењима слободе 
у који га доводи патолошки процес. 
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Дијалектичко становиште подвлачи важност, и чак, 
неопходност нозолошког става у медицини, не негирајући при 
томе синдромолошки прилаз, који се од вулгарних 
материјалиста приказује као антипод нозолошком. Усвајање 
нозилошког става истовремено нам омогућује и разумевање 
болести као феномена који подлеже истим природно-
биолошким законима, којима подлежу и друге појаве у 
универзуму. Са друге стране омогућава да се и болесник и 
болест разматрају у јединству противуречности биолошког и 
социјалног, општег и појединачног, законитог и случајног. На 
овај или онај начин можемо да разумемо схизофренију, на 
пример, као закониту појаву која се јавља код одређених људи 
са својим општим карактеристикама, да у току обољења теку и 
процеси локални, месни и други који су карактеристични само 
за одређеног схизофреног болесника; у стању смо да разумемо 
опште за све схизофрене и појединачно само за једну особу 
оболелу од ове болести. 

Супротна позиција „органицизму” изражена је у теоријским и 
практичним поставкама аутора такозване феноменолошко-
антрополошке школе. Ови теоретичари наглашавају да 
индивидуа реагује према свету само у оквиру личне субјективне 
и непоновљиве перцепције окружујуће стварности. Без обзира у 
којој мери је перцепција света поремећена, она је начин 
субјективног доживљавања индивидуе,њено феноменолошко 
поље. Произилази да егзистенција индивидуе, заправо његова 
свест, мишљење, мотиви не могу бити детерминисани 
објективном реалношћу већ само феноменолошким пољем 
личности. Позицију експлицитно и имплицитно наглашава Rollo 
May: „Не постоји таква ствар као што је истина или реалност за 
хумано биће – уколико оно (човек) не учествује у њој, свесно је 
ње и има одређену реакцију према њој”. 
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Доследно оваквом схватању личности као феномена за себе, 
изван свих природних закона, концепти егзистенцијалиста 
одбацују сваку могућност теоријског обухватања болести и 
болесника.Нема дијагнозе, институализација оболелих је 
бесмислена, нема етиологије, тока и прогнозе обољења. 

Које су основне слабости оваквог начина мишљења? 

У оваквом разматрању наслућује се феномен познат под 
називом contradicio in adjecto.Феноменолошко-антрополошки 
правац дозвољава постојање једног феномена, да би, одмах 
затим, негирао постојање тог истог феномена. Теорија покушава 
да објасни болесни психички догађај заа који, за који – затим 
тврди, да не постоји у свом структурисаном облику – нема 
теорије, нема етиопатогенезе, нема тока, нема прогнозе, нема 
терапије. 

Шта је онда филозофско – медицинскадимензија 
феноменолошко – антрополошке школе? 

Негира се чињеница да су све појаве – па и психичке – 
детерминисане и укључене у општу узајамну везу кретања 
материјалног света. Код феноменолога, напротив, човек се 
јавља „као сопствени избор” (Сартр) независан индетерминисан 
од друштвених услова, унутрашње и спољашње средине, 
простора, времена, светлости, таме, немаштине, хладноће... 
Разапет је између иманентно датих снага своје „дубоке 
природе” егзистенцијалним по Маслову. Снаге су двоструке – 
дефанзивне које личност гурају у сигурност, мир и офанзивне – 
са тенденцијом да се личност развија ка и самоактуелизацији.  
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Личност је у конфликту – покушава да минимизира опасност 
коју са собом носи раст, има тежњу да, због опасности, побегне 
од самоактуализације и у том кругу могућа је „предаја” – човек 
прелази у болест и ништавило. На тај начин треба схватити и 
Сартрову тврдњу да болест није скуп нарушених функција већ 
је „симбол: симптоми телесних болести нису ништа друго осим 
хијероглифи душе који захтевају дешифровање”. 

Може се поставити питање исправности наше поствке да 
егзистенцијалисти негирају приступ детерминисаности 
психичког живота.Међутим, пажљиво разматрање потврђује 
исправност нашег мишљења – постоји редукција једне појаве на 
другу.Слично психоанализи – која заступа 
принципинтрапсихичке детерминисаности – редукује једну 
психичку функцију (афект) на другу (нагонска делатност) 
поступају и теоретичари феноменолошке школе. Међутим, за 
разлику од психоаналитичара који оперишу са функцијама којје 
претстављају психичко (функцију психе), феноменолози 
оперишу метафорама. 

Код ових теоретичара се, наиме, метафора неодређених 
иманентно датих, егзистенцијалних снага у организму, редукује 
на метафору „тенденција ка расту и самоактуелизацији”. 

Са друге стране, тенденција организма да се дефанзивним 
маневрима (такође иманентно датих) опире расту, враћајући га у 
сигурност, претставља – у учењима феноменолога, заступање 
принципа хомеостазе, супротног дијалектичком принципу, 
премаа коме се хомеостази претпоставља принцип кретања и 
сукоба супротних снага. 

 



58 
 

Ако су тачне поставке нашег разматрања, филозофски прилаз 
егзистенцијалиста болесној појави, претставља облик 
спиритуалистичког монизма. Као што је познато, монизам 
„негира другу страну”, за разлику од дуализма који признаје 
„обе” (биолошко-социјално, душа-тело, хередитет-спољна 
средина), али допушта да исте теку паралелно. 

На терену медицинске теорије и праксе, феноменолошко-
антрополошки прилаз,  представља практично, бескорисну 
конструкцију. Формулације које граде теоретичари овог правца 
не могу се уобличити у одређени тепријско-практични систем. 
Такође, бројне опсервације феноменолога на пољу 
психопатологије, мањкају бављењем проблемима интеграције, 
структуре и континуитета, односно – научним аргументом. Из 
тог аспекта не могу бити виђене као научне теорије. Напротив, 
по многима, представљају вид романтичне, наивне и 
идеалистичке представе о свету. То се специјално запажа код 
теоријске поставке да би човек могао бити рационално, 
конструктивно и социјално биће, под условом да се ослободи 
злоћудне покварености света у коме живи (!). 

 

Друга исходишта дилеме 

У предходном поглављу дискутовали смо принципе 
поткрепљивања дилеме болест-болесник из угла фолозофско-
медицинске димензије проблема. У даљем раду покушаћемо да 
размотримо и нека, њена, друга исходишта. 
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1. Противуречност између страха од болести и 
развијености медицине 

Страх од болести, као искључиво људска категорија, своди се на 
„ограничење живота у његовој слободи”. То инплицира да у 
природи страха од болести не лежи само антиципација 
биолошког, физичког нестајања, већ и специфичан страх од 
друштвене онемогућености, ограничења, беде и мизерије. 

Уколико су друштвене слободе мале, а резервисане су само за 
одређени, продуктиван, здрави део становништва, утолико је и 
страх од болести израшенији. То објашњава, можда, да је у 
одређеним друштвеним системима – страх од болести једно од 
највећих оптерећења којима је изложено људско биће. 

Као друштвено-историјски феномен, страх од болести је 
претрпео знатне измене. Ово се, пре свега догађа, са 
практичним ишчезавањем (што је у директној вези са напретком 
медицине, посебно њене превентиве) – епидемичких болести 
(великих богиња, куге, колере и других), а које су некада харале 
европом и односиле велики број жртава. Са друге стране, 
промењени друштвено-економски услови, који наглашавеју 
потребу једнакости, хуманог нивоа здравима и болеснима – 
омогућавају чување слободе личности у његовој болести. 

Јасно је, онда, да потенциране дилеме болест-болесник може да 
се јави као последица условљености медицинске теорије и 
праксе одређеним друштвено-политичким уређењем. 

Неразвијеност или релативна развијеност медицине директно, 
са своје стране, утиче на потенцирање ове дилеме. Многа 
медицинска питања и проблеми (рак, неке кожне болести, 
схизофренија) до данашњих дана нису у потпуности 



60 
 

разјашњена. Медицинска пракса често је због те чињенице 
принуђена да се бави последицом, не познавајући узрок 
обољења.  

У таквим случајевима, могућност да се „пренагласи” болесник 
на рачун болести произилази из базично нерешеног научног 
проблема – немогућности сагледавања узрочности болесне 
појаве. 

Звучи парадоксално, али присуство и значај потенцирања 
дилеме болест-болесник, јавља се и као противуречност настала 
у прогресу медицине. Диференцијација медицинске праксе у 
уске специјалности наглашава „цепање” болесника у 
дијагностичком поступку. Болесник, бива често, сведен на 
појединачне патолошке особености органа или система. Јавља 
се интересантна појава коју би назвали умножена вишеструка 
конвергенција, када нпр. Уролошки, гинеколошки, 
интернистички, психички и други процеси, у оваквом начину 
сагледавања болесника у његовој болести – теку паралелно 
једни поред других. 

 

2. Научно техничка револуција и проблем биолошког и 
социјалног у човеку 

Научно-технолошки прогрес XX века убрзано мења социјалну 
реалност људског бића. Промене су, према Калаукову, 
обележене интензификацијом рада, појачаном менталном 
активношћу личности као последици рапидног умножавања 
информација, некретањем, променама у начину исхране, вишим 
стандардом услуга, развојем науке и побољшањем профилаксе. 
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На медицинском плану заступљене су, углавном две тенденције 
разматрања биолошко-социјалног у човеку у односу на 
савремени научно-технички прогрес. 

Прва тенденција је заступљена мишљењем да је човек достиго 
одређени биолошки ниво, еволуција је практично завршена, 
тако да научно-технички прогрес са трендом даље акцелерације 
може да представља и крај човека. У том смислу, појављују се 
сензационалистичка, али и озбиљна научна упозорења и 
предсказања претеће катаклизме. 

Друга позиција има своје исходиште у нагомиланом знању из 
антропологије, медицине, психологије и других наука, са 
доказима да се и физичко односно његово биолошко биће мења 
под дејством промењених социјалних фактора-прилагођавајући 
се новим условима. 

Истакнути руски неуропсихолог А.Р.Лурија показује да се особе 
са оштећеним мозгом могу компензирати инсуфицијенцију 
функција органа – користећи друге делове мозга који заправо 
нису биолошки „програмирани” да врше те функције. У случају 
парализе дисајне мускулатуре, мозак је у стању да „програмира” 
уношење оксигена у тело, кроз путеве који нису намењени 
дисању. 

Фронтални лобуси, изгледа да поседују способност тзв. 
„генералне стратегије” у случајевима промењених услова, што 
даље указује на веома значајан факт да – виши нервни 
механизми не могу да се сматрају као процеси који припадају 
изолованим партијама тела, а који су, са своје стране, 
специфичне и коначне структуре. 
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Указаћемо на скривени смисао прве тенденције обзиром да је у 
блиској вези са субјектом наше расправе. Примењена на 
медицинску појаву, значи могућу социологизацију оболеле 
појаве, када се она (болесна појава) разматра не као 
биосоцијални, већ као „чист социјални феномен”. 

Овакав начин мишљења битно одређује и медицинску праксу у 
срединама које прихватају овакав став. Извесне психозе, на 
пример, посматрају се као феномени „проблема у живљењу” 
или „револуционарни акт отпора према корумпираном 
друштву” или једноставно, као „поремећене интерперсоналне 
реакције”. Наравно да овакав „теоријски” прилаз нуди и 
адекватна „терапијска” разрешења. 

Могући су и други изрази приступа болесној појави, а који се 
одвијају истим механизмима. Болесна појава, на пример, може 
да се „психогизује” или „биологизује”.  

 

3. Организација медицинске едукације као могући начин 
потенцирања дилеме 

Потенцирање дилеме болест-болесник у вези са едукацијом, 
испољава се у различитим видовима.Ево само неких, лако 
уочљивих, примера. 

На гносеолопко – епистемиолошком плану уџбеници за 
студенте медицине, лекаре на специјализацији, после-дипломце, 
методолошки могу бити организовани на методолошки 
погрешан начин. 

Један од видова методолошког организовања едукација 
уџбеничког карактера заснива се на електицизму. 
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У оваквом систему едукације позитивна сазнања разних 
теоретских система инкорпорирају се у јединствени систем 
објашњења неке појаве. 

Други вид одговара прагматизму. У овом случају мера суда у 
односу на одређену теоријско-практичну поставку не зависи од 
њене истинитости, већ од њене корисности (или практичности). 

У оба случаја не постоји уздржавања од контрадикције. На 
пример, у текстовима се могу наћи крајње критичке поставке 
аутора о психоаналитичкој теорији, да би код објашњења 
терапије тврдили да је једини начин излечења неуротичног 
понашања „дозивање” несвесног у свест – психоаналитичким 
техникама. 

Трећи, можда најштетнији тренд методолошког приступа 
организовања уџбеника на гносеолошко-методолошком плану, 
је позиција медицинско-филозофског неутрализма. У овом 
случају различити теоријско-практични системи износе се један 
поред другога, а читаоцу се оставља могућност (или 
немогућност!) опредељивања. Тренд сугерише да опредељење, 
уствари, није битно, што носи скривени смисао да је 
медицинска наука, аутохтона, сама себи довољна, независна од 
идеологије, друштвено-економских односно класних услова. На 
формалном плану, а што по својој важности прераста у 
садржајни, недопустива је тенденција извесних аутора да 
студентима у приказима одређених „клиничких слика” 
сугеришу некакав „ јединствени” или „типични образац” 
болести. Овакви „типични” образци болести се, у свакодневној 
пракси, ретко или никада се срећу.  
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То чини дијагностички поступак компликованим, јер дијагноза, 
увек представља медаљу са две стране: констатацију општег и 
апстрактног – „дијагнозу болести” и конкретног и посебног – 
„дијагнозу болесника”. 

Дилема болест или болесник (биолошко или социјално, тело 
или душа, наследно или стечено) уочена још у античким 
временима, одржава се до данашњих дана. Једно је од главних 
питања идеалистичког или материјалистичког погледа на свет у 
медицинској теорији и пракси. 

Препознају се два основна облика недијалектичког гледања на 
овај проблем. Први је садржан у такозваном механицистичком 
или вулгарном материјализму, где се психолошко, социјално и 
етичко редукују на биолошко (вулгарно материјално). 

Друга тенденција је идеалистичка. Пре свега садржана је у 
радовима егзистенцијалис та у разумевању и објашњењу 
психичког. У овом случају мишљење и друге категорије 
постављене су изнад материјалнога, а личност се посматра као 
изолован феномен природе, изнад њених објективних закона. 

Друга исходишта дилеме налазимо као последицу 
противуречности између страха од болести и развијености 
медицине, као противуречност у њеном прогресу 
диференцијације и недовољне интеграције, научно-техничког 
прогреса и разумевања биолошког и социјалног у човеку, 
методолошког организовања уџбеника на гносеолошко-
епистемиолошком плану итд. 
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6. ЛЕКАР  АПАРАТ – БОЛЕСНИК 
МЕДИЦИНСКО – 
ПСИХОЛОШКИ  И  ЕТИЧКИ 
АСПЕКТ 

„између човека-болесника и лекара 
испоставио се моћан, високо усавршен 
технички апарат и претежно се 
претежно се преко њега успоставља и 
одваја саобраћај на линији лекар-
болесник”  

ЈЕКИЋ 

 

Традиционални однос лекар-болесник-развојем и присуством 
медицинских техника, преиначен је у тријаду «лекар-апарат-
болесник». Постоји опасност да апарати (дијагнозни и 
терапијски) удаље и заклоне болесника од лекара, а тиме и 
дехуманизују тај однос. Познавање и поштовање „психичке 
димензије” и интегралности личности болесника превентира 
опасност могућег „техничког односа” на релацију лекар-
болесник. 

Медицина је имала „бесконачно дуго детињство, које је трајало 
неколико хиљада година...и за мање од сто година из детињства 
прешла је у своје зрело доба” (Бернард).  
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То сазревање је, понајвише, резултат ванредно брзог и успешног 
развоја природних наука, посебно техничких и биологије. 
Задивљујући развој технике убрзано мења услове живота и рада 
савременог човека. Медицинска наука прати ове промене и 
усмерава своја истраживања према потребама и захтевима 
савременог друштва. 

Развојни процес медицине је истовремено условљен и праћен 
бројним противуречностима. Неке од њих се манифестују и као 
негативне пропратне појаве прогресивних достигнућа. Један од 
битних услова даљег развоја медицинске науке и њене успешне 
примене у служби човеку је да се те противуречности 
препознају, анализирају и превазиђу. 

Научно-техничка револуција прошлог и овог века (називају је и 
другом индустријском револуцијом) обогатила је медицинску 
науку ванредно сложеним и ефикасним и кибернетским 
системима. Та „нова медицинска техника” замењује, како 
лекара у истраживачком раду, тако и лекара промењене 
медицине, у његовим најкомпликованијим и врхунским 
церебралним активностима. Њене одлике су изванредна 
ефикасност, а истовремено објективност, која је тако много 
недостајала медицини минулих векова. 

Медицина је „била и остаје антрополошка и антропоцентричка 
област, она се бави личношћу човека” казује Билибин. А човек, 
то јединство, биолошка, психолошка и социјална интегрална 
целина, је сложено и противуречно биће. Зато је у комуникацији 
између лекара и болесника емоционални однос један од 
најзначајнијих облика међуљудског споразумевања.  
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Апарати, производи стваралачке људске делатности, и поред 
изванредне употребне вредности, у медицини, остају, јер то и 
јесу – безживотне конструкције, ствари. То „треће лице”, све 
чешће и значајније присутно у релацији лекар-болесник, не зна 
и не мари за суптилности и значај емоционалних веза људи. 

Човек, мењајући своју природну и друштвену средину, 
доживљава истовремено и промене свог бића и он се и сам 
мења.  

Постојање и стално присуство нове медицинске технике у 
примењеној медицини намеће у психолошком, етичком и 
филозофском смислу одређене хуманистичке проблеме. 
Опасност се огледа у могућој дехуманизацији односа човека-
лекара и човека-болесника, пре свега на штету другог. 

Апарати механички, прости и сложени електронски, па и 
кибернетски системи, данас су обавезан прибор свих 
савремених здравствених установа. Кабинети и лабораторије 
болница и диспанзери свих профила и специјалности у 
медицини, већ данас неодољиво подсећају на добро 
организоване и техничко високо опремљене индустријске 
погоне. Пацијенту, оптерећеном болешћу и жељном здравља, 
намеће се питање: ко кукује тим апаратима? Ко је од тих људи у 
белим мантилима лекар коме сам дошао? 

Питања се ређају: где је медицина данас и каква ће већ сутра 
бити? Да ли све веће присуство моћних апарата у медицини 
најављује замену лекара ученим и спретним 
физичарима?Предстоји ли медицина без лекара? Није ли 
данашњи лекар на путу „преиначења у ученог механичара 
човечијег организма?”. 
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Однос лекар – болесник 

Према једном старом афоризму, медицина није само наука, 
медицина је и однос лекара према болеснику. 

Однос лекар-болесник је узајамне вредности; утицај је узајаман. 
Болесник долази лекару, јер од њега очекује помоћ, савладан 
болешћу и у страху од ње. Он нуди себе као личност и нуди 
своје болове и немире, нуди их човеку који је учио, који може и 
који зна. То је реалан однос према лекару стручњаку. 
Истовремено се формира и други однос (назван симболички), 
кроз доживљај болесника према одређеном лекару-човеку, 
његове улоге и значења у том међуљудском односу. Од начина 
пријема, свеукупног изгледа и понашања лекара, његових речи 
и немуштих реакција, зависи да ли ће пацијент формирати 
позитиван однос према одређеном лекару, однос емоционалне 
везаности и симпатија, односно поверења и наде. 

Лекар је, такође, личност. И он реагује емоционално, делом 
несвесно, и мада испољава емпатију, став благонаклоности, он 
може доживљавати симпатију или антипатију према одређеном 
пацијенту. 

Ако је у овом активном међуодносу створена позитивна 
„емоционална клима”, може се очекивати пуна сарадња 
пацијента, како у дијагностичком, тако и у терапијском делу 
активности, у пружању медицинске помоћи, коју лекар 
организује и лично указује болеснику.  

Међуоднос, о коме је реч, почиње са првим контактом пацијента 
и лекара. Можда и раније од капије здравствене установе.  
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Успостављен позитиван однос, међутим, може бити нарушен, 
може слабити, и што је још лошије, може се претворити у своју 
супротност. Да би се успоставио потребан позитиван однос 
лекар-болесник, осим значаја квалитета личности у овом 
међуодносу (и лекара и болесника), од битног је значаја 
постојаност и довољно трајање непосредног контакта ових 
субјеката. То је значајно за настајање, али и за одржање 
позитивног односа. Присутни апарати, односно њихова 
употреба, може условити удаљавање болесника од лекара и 
тиме спречити настајање или нарушити постојање позитивног 
међуодноса. Апарати се тиме, као оруђа рада и сам рад са њима, 
могу појавити као „самостална сила” која удаљавајући лелара-
човека и болесника-човека изолује исте, она их отуђује.  
Опасност је присутна али и дејство и негативни ефекти нису 
неминовни. Противуречности се могу и морају превазићи. 

Није спорно да савремена медицинска техника омогућава 
ефикаснији и објективнији, дакле и рационалнији приступ 
феномену болести и болеснику. 

Не сме се заборавити ни чињеница да је однос лекар-болесник 
значајним делом емоционалне природе. Апарат то „треће лице”, 
присутно у овом односу, може постати фактор нарушавања 
истог. Зашто и како? 

Присуство апарата 

Речено је: сваки болесник страда од своје болести плус страха 
од ње. Осим непосредног трпљења кроз доживљавања 
неугодних сензација и бола, у болесника који страда одвија се и 
сложен процес психичке реакције на основне манифестације 
(соматске природе) одређене болести. Типови реакција 
пацијената на болест су различити.  
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Ствар је умешности лекара, а то је и његова обавеза, да у сваком 
конкретном болеснику сагледа ту „психолошку димензију”. То 
сазнање се може остварити само у непосредном контакту лекара 
са болесником. 

Позитиван емоционалан однос између лекара и болесника није 
само услов успешног дијагностичког поступка. Мора се имати у 
виду то, да су дијагностички и терапијски поступци 
истовремени. Дијагностика, са становишта медицинске 
психологије и значаја психотерапије као интегралног вида свих 
облика терапија, није само услов успешног лечења већ његов 
почетак. Отуда и значај присуства савремене медицинске 
технике, која је у рукама лекара „нож са две оштрице”-
позитивном, јер је објективнија и ефикаснија, и негативном јер 
може удаљити болесника од лекара, може заклонити лекара од 
болесника и може имати јатрогенизирајуће дејство на 
болесника. 

Не могу се затварати очи пред истином: у ординацији лекара 
пацијент се задржава знатно мање него у лабараторијама и 
кабинетима здравствене установе. Време контакта болесника са 
лекаром је редуковано, или то тако доживљава болесник због 
означене пропорције. На страни лекара, за такав однос, 
присутна су углавном два разлога: он је, или презаузет, или 
уверен у моћ технике (прецењујући је, или подцењујући значај 
личног контакта)веома брзо упућује болесника у лабараторије и 
кабинете ради анализа и снимака. 

У следећем сусрету болесник је сакупио и донео резултате 
анализа и снимке – догађа се исто: лекар у својој заузетости 
посвети више пажње цифрама и биоелектричним кривуљама 
(ЕКГ, ЕМГ, ЕЕГ и сл. у налазима), него самом болеснику.  
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Лекар је уверен да је овим начином „уштедео време” на бројним 
појединцима, а у интересу свих болесника. Он верује да је тиме 
убрзан, односно скраћен, дијагностички поступак, наравно, и у 
интересу пацијента. Прикупљени подаци учињени 
параклиничким, односно помоћно-дијагностичким методама, 
солидна су потпора и заштита његове стручне, професионалне и 
људске савести. Пацијент, међутим, овакав однос доживљава 
(или може доживети) другојачије. Њему је „ускрађено” време 
тако потребног додира са лекаром. Он није стигао да искаже ни 
све своје тегобе, можда баш које су најзначајније (по његовој 
накнадној процени). То му није било могуће нити у првом, ни у 
другом сусрету, јер је код последњег лекар био заузет његовим 
анализама, снимцима, мишљењима консултованих лекара.  
Можда је уверен његов „ЕКГ нормалан”, да је „рендгенски 
снимак лобање нормалан”, да је „број црвених крвних зрнаца 
довољан”, али је у њему формиран доживљај да му није 
посвећена довољна пажња, она непосредна, људска, она која 
штити личност од „случаја” и „броја” у медицинском раду. 

„Психолошка димензија” болести и личности болесника је 
занемарена. Лекар је имао мало времена. Изгледа да данас сви 
лекари имају мало времена за разговоре са болесником, осим 
психијатра. А њих по правилу нема у тимовима лекара и 
најсавременијих здравствених установа за соматске болеснике. 

Осборн каже: „Прегледи (анализе) удаљују лекара од 
пацијента”. Болесник доживљава „време” као димензију, фактор 
који је условио неуспешан преглед и лечење. Он не зна да би тог 
„времена” морало бити да није медицинске технике, да није 
лоше прилагођености лекара техници и лошег коришћења те 
технике.  
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Да није формираног уверења заблуде да се медицинском 
техником може надокнадити однос емоционалне вредности, 
жива реч и поверење човека човеку. Овакав однос према 
техници чини да се она претвара у своју супротност, по намени 
и у интересу човека, да удаљује болесника од лекара отуђујући 
их, што на етичком плану значи дехуманизацију тог односа. 

Друга значајна могућност је склоност извесног броја лекара да 
се заклоне иза технике и њених резултата. Уверен да и болесник 
више верује чињеницама које савремена медицинска техника 
утврђује и пружа кроз цифре, кривуље и снимке, лекар их 
користи као психотерапеутско „помагало”. Лекар 
„демонстратор” (по Kanner-у) показује и објашњава болеснику и 
присутној родбини рендгенске снимке, ЕКГ, ЕЕГ, па и 
микроскопске препарате. Овакав поступак препуштања 
чињеницама „да саме говоре” и „увере” пацијента, је повлачење 
из односа, то је заклањање иза чињеница. Тиме се сугерише 
пацијенту да „полемише” са науком и њеним нормама. То је 
неетична „одбрана од пацијента” и бегство од одговорности. 
Препуштањем пацијента чињеницама, лекар га напушта. 

Трећу могућност чине механизми којима се може остварити 
јатрогенизирајући ефекат кроз примену медицинске технике. 

Већ сам изглед апарата чијем се раду подвргава болесник, може 
имати психотрауматизирајући ефекат.Ти апарати, непознати и 
несхватљиви не носе ли какву опасност? Дете пита: „да ли то 
боли?”. Одрастао то најчешће не чини, али често тако 
помишља! Отуда обавеза лекара и сарадника да болесника 
обавесте, припреме за било који болесников нов преглед 
техничким средствима. 
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Сама примена сложених дијагностичко-техничких поступака 
може имати негативан психолошки ефекат, јатрогене вредности. 
Чињеница да се подвргавају испитивању „нарочитим 
апаратима” може бити довољна болеснику да стекне утисак да 
се у његовом случају ради о могућој „тешкој болести” коју 
лекар наслућује. 

Снумак није успео. Поновити! Још једном... проверити! 
Болесник се пита: „нисам ли ја тако тежак болесник када тако 
често понављају снимања”? или: „није ли моја болест тако 
подмукла када се при првом снимању открила истина”? 
болесник је дошао до лекара, а ево „другује” са апаратима и, у 
најбољем случају, са присутним техничарима.Забринут због 
толико пута поновљених анализа и снимања, он стиче утисак о 
препуштености техници и себи. 

Шиљци и таласи електричних кривуља, шудовишне шаре 
рендгенских снимака, непознате цифре, проценти и ознаке 
лабараторијских извештаја-све је то болеснику ново, 
енигматично, али и забрињавајуће. И, везујући се за те 
извештаје, пацијент је на путу да изгради хипохондричан став 
према свом обољењу, према себи. Он постаје човек са 
мноштвом папирића, са доказима своје немоћи и болести. 

Сматрамо да се за изложене механизме и могуће негативне 
ефекте јатрогене природе може користити израз 
јатротехногенија. Техника је та која, попут негативног 
психолошког дејства лекара (јатропсихогенија), или биолошких 
и фармаколошких средстава (јатросоматогенија или 
јатросоматопатија) на психолошком плану може условити 
негативне ефекте по болесника. 
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Лекар склон констатацијама озбиљних, тежих облика, 
патолошких поремећаја (него што они јесу), тзв. „дистимични 
лекар”, и несигуран и колебљив у дијагностици лекар, тзв. 
„психастенични лекар”, радо и прекомерно користи апарате у 
дијагностичком поступку. Овде се комбинују два јатрогена 
фактора: психолошки негативан утицај личности лекара 
(јатропсихогенија) и истоветан (негативан) одраз неадекватно 
коришћене технике. Опасност од јатрогених утицаја по 
болесника у овим случајевима је значајна. 

Присуство медицинске технике у савременом клиничком раду је 
стварност, а њен допринос побољшан и ефикаснијем 
дијагностичком поступку неоспоран. Упркос томе, већ више 
деценија присутан је спор екстремно оријентисаних лекара по 
питању значаја субјективних и објективних (лабараторијских и 
инструменталних) метода у клиничко-дијагностичком раду. То 
је дилема:  

Лабораторија или клиника? 

Присталице тзв.Лабораторијског правца у медицини, 
прецењујући значај техничких метода, задивљени ефикасношћу 
и непогрешивошћу апарата, узвикују „Доле клиника, назад у 
лабораторију”! 

„Назад из лабораторије у клинику, назад од микроскопа 
постељи болесника”, узвикују присталице тзв.клиничког 
правца. 

Подаци који се добијају параклиничким методама веома су 
значајни у дијагностичком процесу, нарочито у његовој 
рационалној етапи.  
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То је неоспорно. Забрињава, међутим, појава оријентације 
извесног броја лекара у правцу прецењивања тих података. У 
таквом, може се рећи ортодоксалном техницизму, болесник 
постаје објекат аналитичко-лабораторијског испитивања, а све 
мање субјекат-учесник. Заборавља се да је објекат делатности 
лекара истовремено и субјект, „болестан човек са својом 
непоновљивошћу својих индивидуалних биолошких и 
психолошких особина” (Толсзјаков). Ту је присутна опасност да 
се механички сведу и поистовете све, или многе, животне 
појаве, особито патолошке, на физичко-хемијске законитости. 
Може се изгубити из вида чињеница да функција зависи од 
органа, али да се са њима може поистоветити. 

Чињенице су само део медицине. Медицина као наука је шира 
од фактологије.„Знање, писао је Бернард, се не састоји у 
чињеницама, већ у резултатима који из њих произтичу”. 

Протагонисти клиничког правца, у име принципа целовитости 
организма и личношћу болесника, омаловажавају вредности 
медицинске технике, испољавајући нихилизам према њој и 
њеним резултатима. Истовремено прецењију вредност 
субјективних података болесника и субјективне моћи лекара.  
Основна теза „клиничара” је да се применом техничких метода 
сазнаје, дијагностикује и лечи болест, а запоставља болесник 
као индивидуа. Чиж, теоретичар тзв. клиничко-интуитиви-
стичког правца, казује: Болест познајемо по симптомима, а 
болесна индивидуа је својеврстан асимптом у науци (наводи 
према Билибину). Само се интуицијом, према истом аутору, 
постиже индивидуалност болесника, неопходна да се „лечи не 
болест, већ болесник”. Неприхватљив субјективно-
идеалистички карактер оваквог гледања је очигледан. 
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Чему се приклонити присутна је дилема. 

Машина је постала стално присутан и значајан фактор у животу 
савременог човека. Она није случајно дошла у све облике 
живота човека данашњице. Она је увећала и непрекидно увећава 
дијагностичке и терапијске могућности лекара, али је њеном 
употребом настао и низ противуречности. Прецењивање 
медицинске технике, а могло би се рећи и злоупотреба исте, 
крије у себи настајање особитог вида „техничког односа” лекара 
према болеснику. То је својеврстан облик бекства лекара од 
дијалога са болесником, па и са самим собом. То отуђивање 
односа лекар – болесник, недозвољива је, али могућа, 
дехуманизација тог односа. На плану медицинске праксе, то је, 
не само психолошки већ и, етички проблем. 

У ери нове медицинске технике лекари свих подручја куративне 
и превентивне медицине морају имати више него до сада у виду 
„психичку димензију” личност пацијента – болесног или 
здравог субјекта. Поимање и поштовање целовитости личности 
пацијента, налаже лекару да, одговарајућим ставом, превазилази 
могуће негативне последице коришћења помоћне медицинске 
технике. Прецењивање значаја медицинске технике води 
дехуманизацији односа лекар – болесник. Потцењивање исте 
враћа лекара преживелом романтизму и донкихотским вапајима 
да се заустави време. 
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7. ЈАТРОГЕНИЈА 

 

„ Уби ме прејака реч” 
(Б. Миљковић) 

 
 

Јатрогенија (од грчке речи iatros– лекар и genesis– поступак) је 
историјска чињеница, стара колико и медицина. Истовремено је 
и филозофско питање дијалектике добра и зла, етичко питање, 
залази у право, политику и друштво у целини. Из појединачног 
проблема из доба Хипократа, постаје проблем техничког века у 
коме је медикализација друштва све присутнија у свакодневном 
животу, а сем болесног човека, институционализују се и такви 
феномени живота као што су рађање, старост и смрт.   
Јатрогенија је директна негација највише професионалне и 
етичке девизе лекара Primum non nocere, која има вредност 
забране и налога – обједињујућу нормирану друштвену 
одговорност лекара и утврђујући да само он, само тако, или на 
тај начин јер је то његова дужност, његов ДУГ према човеку.  
Primum non nocereје истовремено и питање професионалне 
обавезе лекара и деонтолошко питање. 
 
Јатрогенија је, уједно, технички термин за обољење или 
погоршање обољења под упливом речи и активности лекара, а 
који имају негативно дејство на психу болесника, а преко ње и 
на организам. Суштински ово је одредба јатрогеније коју је дао 
О.Бумке (1925.), а адекватан израз за овакав ефекат је 
јатропсихогенија. 
 
Међутим, са развојем медицине, односно науке, а посебно са 
развојем друштва у ширем смислу, јављају се нови облици 
штетног деловања на болесника и уопште на човека, које Illich 
назива социјалним и културним јатрогенијама. 
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За разлику од психојатрогеније и соматских штетности 
изазваним фармаколошким, оперативним и другим терапијским 
средствима и методама (клиничке јатрогеније) овај утицај може 
да се произведе и производи се и институционализовањем 
медицине (штампа, телевизија, педагошко-просветне 
делатности, фабрике лекова итд.), а и променом 
традиционалних вредности етичког односа према животу 
(доживљавања бола, патње, задовољства и смрти). 
 
 

Јатропсихогенија (клиничка јатрогенија) 
 
Процес психичког, свесног општења међу људима остварује се 
помоћу говора. Кроз говор твоја свест, мојим одржавањем 
постаје и моја. То је „разговор двеју свести” који се одвија кроз 
речи и има смисаони (семантички) садржај, који сачињава 
њезино значење (S.L. Rubinstein). 
 
Реч је специфично јединство јединство емоционалног и 
смисаоног садржаја, јер изражава и човеков однос према оном о 
чему говори и према оном коме говори.У томе и јесте снага 
речи као сигнала информативне вредности у општењу међу 
људима. 
 
Лекарима је позната снага речи и без подробног познавања њене 
„анатомије” и њених закона. 
 
Речено је: ако болеснику после разговора са лекаром не буде 
боље, онда то није био лекар. Реч је лекарева – нож са две 
оштрице: једном која гради поверење болесника у излечење, 
значи наду и лечи, и другом која обезоружава, повређује и може 
убити.  
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Реч може бити нежна и блага – реч „мелем и лек”, а може бити 
груба и хладна – реч „камен и нож” и „ватра и лед”. Речи могу 
да „опеку и следе” и одмах се од речи човек „разболи на смрт”, 
и „нема лека тој рани што је реч учини”. 
 
Штетна, шкодљива реш је свакако реч лекара који искаже пред 
пацијентима, или је напише па пацијент сазна, или је и нехотице 
упути по неком, а пацијент је прими у значењу о свом здрављу, 
па му од ње буде тешко као да учини или позледи рану коју већ 
носи. Таква реч може узроковати болесно стање, она је у својој 
вредности „ психичка морбогена нокса” .Медицински термин за 
овакву реч је verba nociva. 
 
У случају јагрогеније у питању је негативан ефект одређених 
активности лекара – његових речи или терапијских захвата. 
Јатрогенија, међутим, може настати не само казивањем или 
чињењем, већ и тиме што лекар није казао или учинио, а био је 
дужан да то уради, односно каже. 
 
За сродан феномен патопсихогеног дејства са јатрогеним 
ефектом у медицинској литератури сусреће се назив 
родитељска јатрогенија. У питању је негативан уплив речи и 
активности родитеља на децу. 
 
Тај феномен је сложене природе, јер се најчешће не ради о 
појединачном одређеном морбогеном упливу родитеља, већ о 
негативним психохигијенским условима у породичној средини 
индуктивним дејством хипохондричних родитеља на децу. 
 
Посебан вид јатрогеније назван аутојатрогенија је такво 
обољење где личност сама себи поставља дијагнозу и прогнозу 
болести и има најчешће индуктивна обележја, а природа извора 
јатрогене вредности је различита. 
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Учестала или тежа обољења, особито са смртним исходом, 
личности из уже средине (у породици, школи или радној 
организацији запошљеног) могу имати непосредну 
провоцирајућу и патопластичну вредност за настанак 
аутојатрогеније појединаца. Некада ту улогу имају средства 
информације, рубрике у дневним листовима и емисије радија и 
телевизије по образцу: „лекар вам одговара”, „ ваш домаћи 
лекар” и слично. 
 
Често наазивана „болест студената медицине” је вид 
аутојатрогеније чији извори могу бити предавања из клиничких 
предмета, или истоврсни уџбеници и друга стручна литература 
научно-медицинске природе. Стручни назив за овакву појаву је 
дидаткогенија. 
 
У свим облицима јатрогенија значајни су следећи фактори: 
личност активног учесника (јатрогенизатор), личност пасивног 
учесника (јатрогенизирани) и особеност релација ових личности 
у процесу јатрогенизације. 
 
Активни учесник је најчешће лекар, али то у данашњој 
медицинској пракси могу бити и остали здравствени радници, 
односно медицинске сестре. I. Hardi назива болесна стања 
условљена негативним понашањем и речима медицинског 
персонала – сорогенијама (од латинског soror сестра). 
 
L. Kanner описује три најчешће и најзначајнија вида понашања 
лекара подобних да јатрогенизирајуће делују (према 
Н.Шипковенском), а то су: лекар „алармиста”, који громким 
речима и мрачним прогнозама застрашује пацијента и сроднике; 
„полипрагматиста”, који разноврсним и бројним терапијским 
средствима засипа болесника, и лекар „демонстратор”, који 
пацијента обасипа чињеницама из резултата параклиничких 
метода (рендгенским налазима, ЕКГ, ЕЕГ и др.). 
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Познато је и у медицинској литератури често дискутовано 
питање тзв. „лекарске агресије”. Дешава се да лекар, 
провоциран понашањем пацијента, својим ставом несвесно 
повређује пацијента, било хипердијагностичким поступком, 
било неадекватно интензивним и другим терапијским 
поступцима. 
 
У условима све присутније савремене медицинске технике, 
особито у дијагностици, лекар који запоставља значај личног 
контакта у релацији лекар-болесник, може изложити пацијента 
повређујућем дејству бројних и сложених техничких 
процедура.То је облик јатротехногеније (Д. Давидовић, Ј. 
Здравковић). 
 
Особености личности пацијената који подлежу јатрогенизацији 
су разноврсне и медицинско-психолошки значајне. 
 
У принципу свака личност може доживети јатрогенију.Ово 
особито важи за личности које трпе од извесне аномалије 
(соматски дефетк, инвалидитет) или соматског обољења. 
Психологија оболеле личности је особита: болест чини 
вулнерабилнијом психу личности и она је подложнија, 
пријемчивија за све што подхрањује страх од болести и 
умирања. 
 
Значајна група личности са становишта подложности и 
учесталости јатрогеније чине неуротичне, патолошке и 
олигофрене личности (особито дебилне). 
Сугестивни уплив речи и поступака лекара са негативним 
ефектом у смислу настанка јатрогеније овде наилазе на извесну 
„диспозицију” у структури ових личности.  
 
У питању је могућа позоманија (или нозофилија) – стремљење 
такве личности да приписује себи различита обољења, да о 
њима нашироко прича, да често посећује лекаре и да се 
непрекидно обезбеђује читавим арсеналом лекова (В.С.Гусков). 
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У неуротичара је могућа оформљена позофобија (синоним: 
парафобија) патолошки изражен страх да се оболи од 
неизлечиве болести. Реакција неуротичне личности на болест 
могу некада оставити утисак јатрогеног порекла и природе, мада 
су оне у суштини израз патолошке осетљивости болесника, или 
реакција на неумољиву истинитост болести а не на 
небрижљивост лекара (М.С.Лебедински). 
 
Питање особености релације лекар-болесник у наставку 
јатрогеније је у суштини подручје психологије односа ових 
учесника и може се свести на питање: чиме и како лекар може 
повредити болесника? 
  
Јатрогенизирајуће дејство лекара се реализује у тактичком 
подручју његове дијагностичко-терапеутске делатности у 
деловима свеукупног стратешког плана: то је подручје односа 
према болеснику. 
 
Најпре реч лекара! Болесник реагује не само на специфично за 
реч значење, већ и на предходне, и следујуће дражи: мимика, 
израз очију, гест, дикцију, интонацију говора лекара. То је 
емоцијонално црта изражајно комплекс, који прерађујући се, 
улази у семантички (смисао, значај) изражај говора.Низ 
експресивних момената ове природе чини да говор није само 
облик апстрактних мисли и да се не своди само на скуп значења. 
Човеков говор, поновићемо изражава и човеков однос према 
оном о чему говори и према оном о коме говори 
(С.Л.Рубинстеин). 
 
Реч лекара може нанети штету пацијенту већ у првој фази 
њиховог контакта. У анамнестичкој фази испитивања пацијента 
не сме бити сугестивних питања, јер она могу имати 
непоправљив негативни ефекат по пацијента. Питања о 
тзв.наследним обољењима, о психички оболелим, и о 
обољењима неоплазме у породици често имају такав негативан 
ефекат.  
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Пацијент може бити осетљив и на то колико му се времена 
посвећује.Пречесто и дуго бављење лекара, пацијент може 
доживети у значају дијагностичке несигурности лекара и 
тежине обољења. И обратно: недовољна пажња лекара, ткз. 
„прескакање” у лекарским посетама, пацијент може доживети у 
значењу одступања од лечења једне „неизлечиве” болести. 
 
Рећи пацијенту да је његова болест „лака”, да је оздрављење 
извесно и да ће бити брзо, а одредити бројна параклиничка 
испитивања и консултативне прегледе, такође може бити 
јатрогенизирајуће.Слично бива и када лекар негира постојање 
оболења или тежину болести, а по линији мањег отпора (или 
ради сигурности!) ординира терапију. 
 
Могло би се навести и друге бројне могућности нечињења 
речима или активностима лекара, које могу условити 
јатрогенију. Споменимо само да то могу бити: без 
правовременог и уверљивог објашњења одложен разговор са 
болесником, измена времена (термина) оперативног захвата, 
промена ординирајућег лекара, неиспуњено обећање болеснику 
и др. 
 
 
Социјална и културална јатрогенија 
 
Док су клиничка и социјална јатрогенеза практичног карактера, 
културална јатрогенеза је, углавном, филозофско питање, које 
према дескрипцији Иљича, разматра симболички ефект а који 
живот медикализованом друштву одређује индивидуи однос 
према сопственом телу. 
 
Психолошким и другим средствима (ритуали, митови, дроге) 
традиционалне културе су човека опремиле средствима да бол 
учине толерантним, болест разумљивим, а срт догађајем са 
пуним значењем.  
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Технолошта култура данашњице покушава да елиминише ове 
људске вредности, и да човеку одузме емоције доживљавања 
ових неизбежних феномена, занемарујући човека у његовој 
суштини. 
 
Примери са лоботоминизираним, леукотомизираним 
пацијентима, психофармаколошком праксом, безболним 
порођајем су типични примери културне јатрогеније. 
 
Јатрогенија је по начину настанка и природи, скуп разноврсних 
обољења или погоршања болести, под упливом речи или 
активности медицинског особља, најчешће лекара. Услов за 
јатрогенизирајуће дејство, на страни лекара, одређени су 
психоемоционалном структуром, стручним и етичким 
особинама лекара. Вероватноћа да ће пацијент доживети 
јатрогенију је већа у пацијената са мањкавом или незрелом 
менталном струком личности. 
 
Здравствени радници морају знати и поштовати принципе 
„психичке асепсе” у општењу са пацијентима. 
 
Лекар мора знати да оцени личност пацијента и његово 
поимање своје болести и став према истој, да би му приступио 
индивидуализираном тактиком. Само се тако може утврдити 
превентива јатрогеније. 
 
Лекар је и морално одговоран за непромишљене речи и дела 
који могу имати јатрогенинизирајући учинак. С друге стране, 
одређена организација медицинског естаблишмента и промене 
основних људских вредности у односу на болест и последицу 
болести, доводи до социјалне и културалне јатрогеније, 
феномена који указује на друштвени, политички и културални 
аспект медицине. 
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8. ПСИХОЛОГИЈА СОМАТСКОГ 
БОЛЕСНИКА 

 

 

„Сваки болесник страда од болести 
плус страха од ње”  

(Стари афоризам) 

Психологија соматски оболеле личности предмет је изучавања 
Медицинске психологије. Реч је о психичким променама које 
настају као реакција личности на соматска обољења. 

Знатан број лекара стихијно се односи према означеним 
психичким збивањима болесника, искључиво због недовољног 
познавања принципа и метода рада Медицинске психологије. 
Могло би се рећи да психичке реакције соматских болесника 
лекари чешће доживљавају него што их разумеју; отуда им 
приступају на неадекватан и стручно неорганизован начин. 

Управо из тог разлога, реакције лекара у сусрету са соматским 
болесником који испољава психичке проблеме, могу се сврстати 
у неколоко категорија: 

- лекар запажа психичке реакције оболелог и доживљава 
их као значајне, али му недовољно познавање њихове 
природе онемогућава да их реално сагледа, оцени и 
према њима заузме адекватан, стручно организован, став, 
што делимично надокнађује повишеном пажњом према 
соматском болеснику; 
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- лекар запања психичке промене у болесника, а према 
њима има омаловажавајући став, те све болеснике тог 
типа, схвата и тумачи типизирано: „сви се болесници 
плаше – када се буду соматски излечили проћи ће и то”; 

- лекар схвата и тумачи психичке реакције соматских 
болесника као старе (евентуално актуелизоване) 
неуротичне манифестације, јер се не препознаје и не 
уважава повезаност истих са присутним соматским 
обољењем. 

Свака од ових категорија има негативне последице у лечењу 
соматских болесника, код којих се нуз продукти болести јављају 
и психолошке сметње. 

У првом случају, лекар пренаглашеном пажњом може 
јатрогенизирати соматског болесника и допринети 
хронификацији болести. 

Ставом лекара, међутим, којим се пажња обраћа искључиво 
телесном стању оболелог, а занемарује његово психичко стање, 
болесник се деперсонализује и губи вредност субјекта у 
релацији лекар – пацијент. Таква ситуација отежава рад лекара, 
јатрогенизује болесника и неповољно утиче на његово лечење. 
„Негативан стоком” који лекар има за психолошке поремећаје 
соматског болесника, управо и најчешће, настаје због 
неразумевања да соматски болесник развија психолошке 
поремећаје због страха од болести. 

Ставови, с друге стране, да су интензивне психичке реакције 
обавезан израз тешког соматског стања, може навести лекара на 
хипердијагностичке и хипертерапијске поступке: соматско 
стање пацијента се прецењује а терапијски програм је 
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неадекватно обиман, интензиван и дуг. И у овом случаји 
присутна је опасност јатрогенизације пацијента. 

И на крају, схватање психичких реакција искључиво као 
актуелизираних или интензивираних старих неуролошких 
поремећаја, води етикетирању болесника. Приписује му се, 
наиме, да испољава „чист психијатријски поремећај”. У циљу 
удовољења сопственој савести, позива у консултацију 
психијатра, коме се, углавном, и препушта пацијент.овим се 
може објаснити и гледање знатног броја лекара на Медицинску 
психологију као на „малу психијатрију”. 

„Унутрашња слика болести” 

Комплексно осећање у доживљају здравља односно болести 
тесно је повезано са тзв. Сензорним моделом тела, који је у 
домену гнозије. Процес гнозије је сложен аналитичко – 
синтетички процес на психосензорном плану, који се финално 
осмишљава и који код одрасле личности тече аутоматизовано. 
За неометано тог процеса неопходан је, не само хармоничан ток 
психичких функција, већ и одређен интелектуални ниво и 
искуство, дакле обавештеност о природи стања „бити болестан”. 

Бројни интроцептивни сигнали о патолошким збивањима у телу 
болесника, обезбеђују процес информисања на коме се заснива 
формирање самоосећања болести. Ти сигнали доспевају до 
свести у форми виталних осета, али и, од њих тешко 
раздвојивих, виталних емоција. Такво „осећање болести” 
изграђено на овим информацијама, представља основу једног 
образца који Р. А. Луриа назива „унутрашња слика болести”. 

 



91 
 

Став оболеле личности према свом обољењу је, у ширем смислу 
питања, психо-емоционалне структуре и стања свести те 
личности. Појам свести подразумева одражавање спољашњег и 
унутрашњег света, дакле и сопствене личности. Свест укључује 
у себе и однос човека према самом себи, али не само као 
способност издвајања и разликовања себе у окружујућој 
средини (аутоидентификације), већ и способност самосазнања, 
свести себе, дакле и свест о актуелном стању здравља. 

Став личности према својој болести подразумева и однос 
личности према тој болести. Питање психологије соматског 
болесника је управо питање тог односа, манифестованог кроз 
психичке реакције соматски оболеле личности. 

Биопсихосоцијално јединство личности 
болесника 

Питање целовитости личности је, у суштини, питање 
биопсихосовијалног јединства човека. Зато је однос личности 
према својој болести, манифестован кроз психичке реакције, 
детерминисан, по правилу, биопсихосоцијалном структуром 
личности. У том смислу се човек-болесник може одредити као 
свеукупна личност у којој се, макар и делимичан, уско 
локализован патолошки процес, испољен као болест. Реч је о 
конкретној личности која није само пасиван носилац извесног 
процеса (болести), већ која на овај или онај начин, али увек 
целовито учествује и доживљава своје обољење. 

У мноштву чинилаца који одређују облике свеукупног 
реаговања соматских болесника, од посебног су значаја и 
природа и врста саме болести.  
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У том смислу треба разликовати два облика психичких 
манифестација (реакција) соматских болесника: 

- нормопсихолошке реакције соматских болесника, 
- патопсихичке манифестације у соматских болесника. 

У првом случају се ради о разноврсним варијантама психичког 
реаговања на соматску болест као врсту психотрауматизира-
јућег догађаја. 

Патопсихичке манифестације у соматских болесника су, с друге 
стране, знатним делом резултат нарушености неуродинамике, 
токсичним, аноксичним и другим облицима афекције ЦНС-а 
(централног нервног система), а у оквиру основног соматског 
обољења. Те психичке манифестације припадају подручју 
соматогеније. 

Психотрауматизирајући значај болести 

На биопсихолошком плану човек увек, мада различито, 
доживљава настанак соматског обољења, делом кроз трпљење 
али најчешће као облик животне угрожености. Бол-свеукупни 
облик трпљења човека у болести, није само комплекс осета. Бол 
је и емоција. Он је истовремено и сигнал опасности и знак 
виталне угрожености. Бол се у доживљавању човека уноси и у 
доживљај процене значаја „извора” бола, односно природе 
болести. 

Квалитети и интензитет сензација непријатног карактера-бола – 
и прве процене извора болних сензација, дакле дела тела који је 
оболео, чине основне елементе на којима болесник гради 
сопствену „перцепцију болести”.  
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Таква „перцепција болести” одвија се све време док лекар не 
утврди локализацију болести и њену природу у тзв. фази 
„организовања болести”. У првој фази „неорганизованости 
болести”, оболелом остаје да страхује, да забринуто и магловито 
претпоставља природу и значај насталог оболења. Ова фаза се 
одликује тзв. „илузијама болести” односно нереалном сликом, 
реално присутног извора трпљења. 

Страх није усамљен вид психоемоционалне реакције оболеле 
личности. Истовремено са страхом јавља се и анксиозност, 
готово континуиран али колебајући по интензитету 
антиципирајући страх о предстојећој опасности. Код страха је 
актуелна сасашњост, а у анксиозности будућност. У 
анксиозности се живи са мислима о оном што се може десити. 
Мучно стање ове врсте се на најбољи начин дефинише 
пацијентовим питањем: „Шта ако...?” 

Оболела личност није само погођена трпљењем изворно 
телесног карактера, страхом и анксиозним претпоставкама о 
виталној угрожености. 

Живећи у друштву, личност доживљава себе као социјално 
биће, негујући представу и слику о себи, о сопственим 
социјалним вредностима и значењу у том друштву. Позиција 
може да се одреди као схема о „социјалној улози” или 
социјалном статусу сопствене личности. Болест ремети или 
прекида континуитет устаљеног начина живота и приморава 
личност на прихватање „социјалне улоге болесника” (Т. 
Парсонс), обзиром да она бива реално физички и социјално 
ограничена. 
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Бити болестан увек означава известан степен социјалне 
изолације за оболелу личност. Таква изолација истовремено 
означава фрустрирајућу редукцију живота болесника, обзиром 
да је личност самим обољевањем спречена да остварује неке од 
социјалних улога, сопствене циљеве и идеале. 

Од интензитета обољења, адаптивне способности личности и 
претходних облика учења (искуства) зависи и у којој мери и 
како ће болест за личност имати вредност „психичке ноксе” у 
смислу психотрауматизирајућег дејства. У том смислу се може 
рећи да способност за подношење бола и свеукупне болести 
зависи од психоемоционалне структуре интелектуалних 
„ресурса” преморбидне личности. Варијације психичких 
реакција на соматску болест су у основи зависне од структуре 
личности, њене перцепције болести и степена толеранције на 
фрустрацију. 

Први облици психичких реакција у личности са ниским 
степеном толеранције на фрустрацију и слабим адаптивним 
способностима, код настанка соматског обољења су: осећај 
тескобе, страх да се не постане физички, емоционални и 
економски баласт члановима породице, брига да ли ће у немоћи 
бити помаган и уважаван, страх од смрти и умирања, па и 
самоубиствене мисли и жеље за смрћу. У раној фази болести 
забринутост и депресија представљају уобичајене облике 
емоционалних реакција соматских болесника. 

Обољевајући, личност се је, нашла у новом, тзв. хоризонталном 
свету (антипод „усправном”, радном свету изван постеља), у 
свету хоспитала, присилне зависности и нових људи, којима је 
као и њему диктиран начин живота (B.Cobb). 
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Прекид комуникације болесника са светом, због мање или више 
значајне физичке и социјалне изолације и ограничености, 
удружена са новонасталом присилном зависношћу од околине, 
угрожавају самопоштовање личности болесника и поништавају 
њен психички интегритет.  

Настајање соматског обољења може истим механизмима 
условити интензивирано манифестовање преморбидних 
психопатских црта личности. K. Schnider у тим случајевима 
говори о „карикатуралном изопачавању личности”, огледаном у 
повишеној раздражљивости, нетактичности, егоцентризму и 
сукобима са околним лицима. 

Соматско обољење може, такође, актуелизирати неуротичко 
понашање личности. У овом случају, болест има вредност 
„катализатора” за ерупцију раније блокираног неуротичког 
понашања. 

Очигледно је да соматско обољење може имати вредност 
„психичке ноксе” психотрауматизирајућег значаја. Психологија 
соматског болесника је комплекс психо-емоционалних реакција 
те личности на симптоме и болест. Одбрамбени механизми 
соматских болесника су разноврсни и изменљиви.  

 

Одбрамбене реакције личности (облици) 

После прве фазе психичких реакција личности на настало 
соматско обољење, које се, по правилу, окончава 
„организовањем” болести („аперцепција”, сазнање болести-
њеног реалног значења), следи тренд смиривања. Комплекс 
афеката у скали депресивних емоционалних реакција, под 
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упливом психичких одбрамбених механизама (рационализација, 
пројекција, потискивање, механизми повлачења) се организује 
или мења, преливајући се у разнолике облике дефанзивних 
понашања. Ово је резултат потребе за новом оценом и 
психолошком реорганизацијом сопствене животне ситуације (F. 
Shontz, E. Litin). Болесник се од живљења са својом 
перцепцијом сопствене болести, орјентише ка живљењу са 
својом болешћу (S. Fishman). Перспектива (будућност), која 
исцрпљује актуелност сачињена је од покушаја изградње 
претпоставке будућег живљења. Димензија „сутра” потискује 
„ јуче” болесника и испуњава његово „данас”. 

Пацијенти који нису успели да „интелигентним разматрањем 
чињенице савладају страх” (Cobb), односно да га „интелигентно 
контролишу”, прибегавају различитим облицима дефанзивног 
понашања. 

А. М. Изуткин те бројне облике реакција групише у две 
варијанте: 1. Хипохондручку, испољену хиперболичко-
песимистичко оценом своје болести и 2. Еуфоричко-
анозогнозичку, испољену у инсуфицијентној оцени тежине 
соматског обољења. 

Са маленим разликама, многи аутори (Блажевић, Ballint, Иванов 
и др.) ове реакције групишу у: депресивне, параноидне и 
еуфоричке. 

Застрашеност и напетост, мисаона преокупација болешћу, 
мрачне претпоставке о исходу болести и будућности, 
преиспитивање прошлости и тражење разлога у себи за насталу 
болест, самооптуживање и слично – битни су и најчешћи 
психички садржаји у депресивним реакцијама пацијената.  
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У параноидно – кверулантским реакцијама пацијенти пројектују 
кривицу и узроке за настало обољење некоме другом, 
члановима породице, доскорашњим пријатељима и 
непријатељима, па и медицинском персоналу. 

Еуфоричке реакције, са карактеристичним повишеним 
расположењем, тумаче се као резултат „бекства од 
неподношљиве стварности” (Д. Блажевић). Неакцептирање 
стварности односно сопствене болести је резултат страха од 
суочавања са стварношћу. Отуда и могућност негирања тог 
интимно значајног дела стварности. 

Мора се имати у виду и могућност да се иза, наизглед смиреног 
понашања пацијента, скрива депресивна реакција. То су тзв. 
маскиране депресије. Оне могу бити прикривене различитим 
облицима реакција: аутистичким, дисфоричким и другим. 

Инфатилни облик реакције манифестован беспомоћношћу, 
очекивањем и изнуђивањем сталне пажње и благости, може 
бити основан на прихватању болести као „часном разлогу” за 
повлачење од обавезе и одговорности према члановима 
породице и друштву. 

Правовремена и коректна идентификација психичких реакција у 
соматских болесника омогућава лекару: 

- да потстакне настајање и подржи формирање психичких 
одбрамбених механизама болесника, 

- да болесника оспособи и придобије за корисну сарадњу у 
процесу лечења и 

- да спречи могућу хронификацију болести и 
аутоагресивне поступке. 
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Овим обавезама, медицинско-психолошким и истовремено 
деонтолошким, лекар ће одговорити адекватним обимом пажње 
по принципу индивидуализованог приступа. Конструктивно 
значење о болести (Г. Капор), које лекар најауторитативније 
може пружити пацијенту, обезбеђује формирање навика и 
вештина болесника које су потребне за умањење анксиозне 
напетости и позитивно-адаптивне облике реакција. 

Нужни су и рационалан приступ пацијента болести, сазнање и 
разумевање и емоционално акцептирање болести и опасности 
коју она носи. Само се тако може редуковати напетост 
пацијента, која делује у прилог болести, а на уштрб отпорности 
према њој (J. B. Trunnell, по B. Cobb-у). 

Лекар мора пробудити и подржавати наду пацијента на 
оздрављење, чак када је она заснована и на шанси 1:1 000 000 
(F. C. Shontz). За одевање реалности надом не знаши живети у 
свету нереалности (A. B. Wright, по F. C. Shontz-у).  

У истој мери лекар мора помафати и организовати позитивну 
подршку пацијенту од стране чланова породице и осталих 
личности из круга познаника и колега и колегиница са радног 
места пацијента. 

Окупација и рад су јако средство „механизма одбране” 
(Д.Блажевић), што лекар мора имати у виду у комплексном 
терапијском приступу болеснику. 

„Унутрашње убеђење болесника има одлучујући значај за исход 
болести”, казивао је Н. И. Пирогов. Позитивно оријентисано 
уверење болесника се формира кроз настајање позитивних 
механизама одбране болесника.  
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То уверење (убеђење) је од битног значаја за тзв. корисну 
сарадњу болесника у процесу лечења. 

Приступом и поступцима који су наведени, лекар 
превенционира хронификацију болести, а значајно умањује и 
опасност од немилих аутоагресивних инцидената пацијената, 
којима су посебно склоне личности са депресивним обликом 
психичких реакција (опасност од самоубиства). 

Можда ће нам се пребацити да смо у овом раду пренагласили 
значај психичких реакција у соматских болесника и да у њему 
провејава неповерење према савременом лекару у погледу 
познавања психологије соматски оболелих. Очекујемо да такве 
примедбе неће ставити они лекари који уистину познају 
принципе Медицинске психологије и који се њима руководе. 

Идеја о јединству соме и психе човека није нова. Још је Платон 
(427-347.год.п.н.е) писао: „Највећа је грешка та, што има лекара 
за тело и лекара за душу, када једно од другог не може бити 
разједињено”. Ову прастару поруку лекарима свог доба Платон 
је могао адресовати и нама. Можда – медицинским 
факултетима. 
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9. ПСИХОСОЦИЈАЛНИ   И 
ЕТИЧКИ   ПРОБЛЕМИ 
БОЛЕСТИ   ЗАВИСНОСТИ 

 
 

„Divinum opus sedare dolorem” 
Hipocrat (460-377 pre n.e.) 

 

Пилуломанија 

 

Иван Иљић тврди да сваких 24-36 сати 50-80% одраслих у 
Сједињеним Државама и Великој Британији гута хемикалије као 
што су аналгетици, седативи и друге медикално преписане. 

Извесне бројке су фрапантне, упозоравајуће и за себе говоре о 
степену медикализације савременог света. 

Поставља се питање да ли је пилуломанија, по овом, а и другим 
подацима, изванредно раширена појава у свету, проблем који се 
јавља због непажње, површности или неетичности лекара, 
узнапредовалих болести, комерцијализација медицине, или је 
израз промењеног односа појединца и друштва у целини, према 
доживљавањима болести и бола? Још једно питање на које је 
тешко одговорити, ако се чак и ова, наизглед унутрашња ствар 
између пацијента и лекара не сагледа као огледало друштвених 
односа. 
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Објашњења која се дају, чак и неким, савременим уџбеницима 
психијатрије (Стојиљковић С.) мањкају недовољно 
социолошким приступом ове раширене друштвене појаве. Такво 
објашњење, на пример, узима три фактора одговорна за 
пилуломаније и њен настанак. Фактор човек са својом 
индивидуалном (неуротичном) структуром, фактор 
индустријализоване техницизиране средине, која пред оваквим 
човеком поставља захтеве све брже адаптације, и фактор лек 
који доноси псеудорешење пролазном релаксацијом. Можда 
оваква комбинација фактора у објашњењу настанка 
пилуломаније код појединачних случајева употребе и 
злоупотребе лекова може, понегде, и да се прихвати, али опет са 
многобројним ограничењима, које би ми нагласили у виду 
неких неизбежних питања. Да ли је слаба (неуротична) 
структура универзални људски феномен? Да ли наглашавање 
стреса као основног феномена савременог живота, значи 
романтичну тежњу за враћањем на ранији, идилични, мирнији 
или скромнији живот који је познат у библијској теми пре 
прародитељског греха? Да ли то значи да човек раније историје 
није имао стресове другог карактера везане за политичко-
економске услове, или чак и за своју зависност од природних 
сила? 

И без тих питања, иако се види да је објашњење крцато 
партикуларизацијом, црно-белом дијалектиком, и да се своди на 
механицистичко упрошћавање проблема. Међутим, највећа 
слабост, по нашем мишљењу, садржана је у недостатку 
објашњења социологије појаве, и то не само што је појава, и на 
први поглед, социолошка. Где је, заправо, истина?  
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Лекар као узрочник пилуломанија 

Лекар, као појединац, има улогу у настанку индивидуалне 
пилуломаније само онда када је у питању проба његове 
етичности. Другим речима, извори пилуломаније које 
проузрокује лекар појединац не представља проблем, нити када 
је у питању бројнодт лекара, нити када је у питању број 
пацијената који ће постати пилуломани. Ипак, лекар је један од 
одлучујућих фактора у поспешивању ове појаве. На који начин 
треба да се разуме ова привидна супротност?  

По нашем мишљењу ради се о својеврсној алијенацији 
остварене неправедном, стихијом и несавесном поделом рада 
код ове медицинске професије. Значајно место у целој 
ситуацији, и квантитативно и квалитативно, заузима лекар 
опште праксе. Истина је изречена у вулгаризацији његове 
„улоге” када се назива „разводником”, „ скретничаром”, 
„тријажером” и другим улогама које пластично приказују 
његово место у медицинској пракси. Он је стављен или још 
боље рећи „гурнут” у положај „усамљеног произвођача робе, 
који својим радом ствара несвесну целину, која се враћа на њега 
и одређује му животни положај” (Д. Сергејев). Карактеристике 
овог животног положаја се састоје у следећем: недостатак 
представе о «породичном лекару” који ће моћи да сагледа 
„човека као таквог”, велики број болесника у кратком 
временском периоду, губљење везе са болесником који је 
упућен на лечење у болнице или институте, недостатак 
функционалне и органске везе са вишим институцијама: 
специјалистима и субспецијалистима.  
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На тај начин опремљен малим материјалним и другим 
могућностима за потпуније лечење и комплетно сагледавање 
„целог” болесника, лекар опште праксе, претварајући се у 
тријажера углавном се осмања на мишљење специјалиста и 
субспецијалиста, што га, наравно, чини сиромашнијим. 

Да ли је у том погледу положај специјалиста и субспецијалиста 
разних профила бољи? Неке карактеристике диференцијације и 
интеграције медицинске праксе, важне за разматрање овог 
питања, већ смо поменули у ранијим расправама. Сада би 
указали на тешкоће које се јављају у субординацији поделе 
рада, а које су у вези са многим односима, па и пилуломанијом. 
Интелигент личности који разумемо као био-психо-социјално 
јединство привидно се противи диференцијацији медицине. 
Лекар интерниста-кардиолог, на пример, не сме, ако жели да 
третира болесника а не орган, да запостави одређене неуротичне 
тегобе код болесника у његовом домену, а које су суштински, 
ствар психијатра. Како не постоје посебни интернистички и 
психијатриски анксиолитици дешава се, да се, у избору лека оба 
специјалиста разиђу. Ово се не догађа само због постојања 
анксиолитика са различитим именима (често различита имена 
ових лекова не значи и битну разлику?) а различитим јачинама, 
већ често због географских и других утицаја које се спроводе у 
информатици и продаји ових лекова. Лако је закључити да ће се 
болесник наћи у конфузији, и можда, употребити, или чак и не 
употребити лекове, према својим убеђењима. 

На који начин да се избегне онда, ситуација конфузног 
информисања болесника? Можда тимски рад, који постаје све 
више методолошки приступ болеснику, и који до некле 
искључује негативне облике субординације – нешто више 
обећава. 
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Комерцијализација медицине 

У суштинском смислу речи, за разлику од организације 
медицинског естаблишмента, у неким западним земљама, 
српска медицима није комерцијализована. Међутим, 
организација неких институција око медицине, донекле 
неутралише ову позитивну чињеницу. Мислимо пре свега на 
фабрике лекова, а затим на јавне медије као што су штампа, 
телевизија и друге. 

Постојање бројних фирми лекова осигурава богатије 
снабдевање фармацеутских производа, што несумњиво помаже 
богатству медицинске заштите становништва. Међутим, начин 
организације куповине лекова је често конкурентан, нелојалан и 
стихиски. У том погледу карактеристичан је пример заштићених 
имена лекова, када се по истоветном субституцијом крију 
неколико различитих назива, што дозвољава полипрагматички 
ефекат, забуну, и субјективно одлучивање о прописаном леку и 
о употреби лека. И у овом случају болеснику се не даје 
јединствена и права информација, што може да га уведе у 
пилуломанију. Мишљења смо да у будућности треба осигурати 
тројство самоуправног повезивања: медицинске институције, 
произвођача лекова у шитем смислу и болесника, чиме би се 
положај болесника (корисника) учинио довољно значајним. С 
друге стране, јавна медија које смо поменули, веома често 
охрабрују људе да постану конзумери сумњивих медикамената, 
недовољно испитаних, па чак и оних лекова, од којих се 
ограђују ауторитативни стручњаци.  
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Пилуломанија и бол 

Указујући на филогентску везу бола са емоцијама, Astvacaturov 
(цитат по В. А. Васиљенко) пише: „У дубоким коренима 
еволуције психичких функција осет (бол) и емоција (страх) су 
нераздвојно повезани међусобно”. Та тесна корелација између 
бола и емоције страха испољена је у мери која допушта да се 
констатује: бол и емоција. Другим речима, болест је уско везана 
са болом, а од карактера и комплексности болести зависиће и 
специфична емоција: тескоба, потиштеност, нерасположење, 
туга, патња, узас и многе друге. У ширем смислу, значи, пилула 
делује против бола. Не улазећи у психофизиологију деловања 
медикамената, указујемо само на аспект који је у складу са 
суштином нашег рада, деонтолошким проблемима. 

Познато је да извесна психофарматика има терапијски ефект 
код одређених психичких стања. На који начин? Код депресије, 
на пример, стања које се карактерише падом расположења 
вољних и нагонских функција, „немотивисаност”, тугом, 
извесна депресива икидају могућност емотивног доживљавања 
ових компонентних болести. У таквој ситуацији јавља се стање, 
произведено психофармаком, које је веома тешко рационално 
описати, а још теже разумети. Идеје безвредности живота и 
крајње мизерије и даље постоје, али болесник је изгубио моћ да 
их доживи на адекватан, људски, начин. „ Убијањем” бола, на 
овај начин, не убијамо ли и људско достојанство или не 
условљавамо ли, бар, својеврсно обезлечење болесника? 

Лакши примери за разумевање етичке стране овог питања је 
доживљавање бола код одређеног органског обољења са 
оштећењем живаца.  
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У овим случајевима јављају се неуралгични болови, јаког 
интензитета, који се тешко купирају познатим аналгетичким 
средствима. Уобичајено је у медицинској пракси да се у 
оваквим случајевима прописује психофармака у циљу купирања 
емотивне компоненте бола. Долази до ситуације да се физички 
бол осећа, али болесник губи емотивно доживљавање бола. 
Међутим, како је нагласио Иван Иљич, на овај начин се 
занемарује блиска веза између бола и среће „ јер како човек 
смањује сопствену сензитивност према болу, такође смањује и 
сопствене могућности за доживљавање просте радости 
задовољства живота”. Као даље, наглашава овај аутор, 
организација медицинског естаблишмента на такав начин, да 
човек снабде артефицијалним животом без бола чини личност 
неемотивним посматрачем. Идеје која је страна искуству сваке 
досадашње културе, која је бол и трпљење због бола поимала 
као део човекове партиципације у универзуму. 

Овакво разматрање не пледира на одржавање, дакле, 
глорификацију и признање потребе и права постојања бола, већ 
значи тежњу за тражењем нових метода и средстава, која би на 
идеалан начин обезбољавала бол, али и респектовала личност 
болесника. Проблем бола има и свој филозофски аспект, не само 
тиме што је присутан у разнородним филозофским 
конструктима, већ и због тога што у домену медицинске 
филозофије, односно настајуће метамедицине, представља једну 
од неколико основних категорија. У том смислу бол је онто-
филогентска категорија, а на медицинско-психолошком плану је 
обавезно присутан, најчешће пропратни феномен свих 
соматопатолошких стања.  
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Човек технолошке културе и пилуломанија 

Склони смо да верујемо да је Тофлеров „шок будућности” 
термин који указује на могућност у коме може да се нађе 
сутрашњи човек у неодољивом техничком убрзању овог века 
већ са нама, и да ми почињемо, већ сада, да у извесној мери 
„трпимо” – „шок будућности”. Време које је дошло значи, пре 
свега близину и тенденцију ка даљем убрзању. Ради се о 
феномену акцелерације, која поставља јаке захтеве појединаца, 
у друштву у целини, у смислу адаптације. Како је сликовито 
рекао Којић, покушавајући да „веже” дрогу и технички прогрес, 
„значење многих устаљених појмова данас је радикално 
измењено. Појам будућности је некада значио следећи век, до 
скора је значио следећу деценију или следећу годину, а ускоро 
ће значити следећи сат или већ, следећи минут”. 

Шта ово представља на плану комуникације човека и какав је 
однос овакве ситуације према пилуломанијама? 

Ми смо на другом месту писали да је данашњи човек 
прекомерно изложен „терору” комуникационих система, који 
се, нажалост, и даље усавршавају. Мултиплицирање ових 
система чини јединку и против њене воље, изложену „галами” 
сваковрсних информација. У оваквој прекомерности сензорних 
информација на наша чула, човек се свим силама упиње и труди 
да буде обавештен, да прими и обради овакве информације, и 
наравно због лимитација сопствене нервне струке, то му све 
мање успева. Психолошка испитивања адаптације на 
прекомерне сензоричке импулсе открила су две врсте типова 
реаговања личности. 
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Првој групи припадају тзв. sensoroseekers-и (личности којима 
обиље информација прија, погодује и које траже све врсте 
надражаја), а другој, тзв. sensoroavoiders-и (личности којима 
обиље информација смета и зато их избегавају). Јасна је 
хендикепираност индивидуа у другој групи на савремене услове 
техничке културе. С обзиром на убрзано увећање квантума 
информација, питање је, неће ли у скорој будућности прва група 
доспети у положај друге. Оваква ситуација би, наравно, тражила 
убрзање еволуционих процеса у човеку, у смислу веће 
толеранције чула на прекомерне надражаје механизама који, по 
себи се разуме, захтевају одређено временско трајање, односно 
подлежу условима дужег временског пролажења. 

Човек технолошке културе има своје одбране, успешне и 
неуспеште од оваквих намета. Можда, у једном свом делу, једна 
од одбрана су „покрети врађања природи”, друга припадност 
хипи субкултури, трећа филозофијама „лебдења низ ток”. 

Такође, неке облике пилуломаније можемо да разумемо у овом 
смислу: извесна хемикалија из групе транквилизера 
уравнотежује пролазно протерану будност нервног система 
изазвану обиљем сензоричких дражи и човека доводе у позицију 
кратког спокојста, мира и утисака разрешења свих животних 
проблема.  

Пилуломанија као један облик зависности, је пре свега 
друштвена појава, а не проба етичности лекара. Указује на 
искуство индивидуе у техницизираном и свету алијенације, 
социолошки положај лекара комерцијализацију медицине и 
промењени однос културе у односу на схватање и доживљавање 
болести и бола. 
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У односу на личност и његову партиципацију у свету, 
симболички значи прихватање рецептивне филозофије „лебдења 
низ ток”. 

У односу на лекара и медицину значи огледало суштинског 
положаја лекара као професије и медицине као научне 
дисциплине. 

У односу на друштво значи слику класних односа, али с 
обзиром да друштвени фактор није једини у настанку и 
одржавању овог феномена, не треба очекивати ни брзо ни 
потпуно нестајање ове појаве. 

Уједно је етичко питање где су на проби и лекари и болесник и 
друштво. 
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10. ПСИХИЧКЕ  РЕАКЦИЈЕ 
ДЕЦЕ   НА  ТЕЛЕСНА 
ОБОЉЕЊА, 
ХОСПИТАЛИЗАЦИЈА  И 
ХОСПИТАЛИЗАМ 

 

За појединца телесна болест увек означава настајање својеврсне 
психолошке ситуације. Болест не само да нарушава основне 
животне функције и активности, ремети биолошки ритам, већ и 
умањује или сасвим блокира устаљене социјалне активности 
болесника. Таква ситуација дешава се делом због слабљења 
подстицаја и интереса оболелог, а у значајној мери због 
принудно реалног сужавања „простора активности” јединке у 
болести. 

Бити болестан не значи само трпљење. Није реч, искључиво о 
шуми сензација негативне вредности у свеукупном 
доживљавању болесника. Болест, као неочекивана и увек 
непожељна појава, представља својеврстан облик „баријере” 
која објективно осујећује извршење нагонских подстицаја, 
социјалних мотива, циљева и интереса личности. 

Код деце, посебно, болест условљава настајање редуктивно-
рестриктивне ситуације која се презентује, на психолошком 
плану, као фрустрациома ситуација. 

Редуктивност проистиче из слабљења, умањења или значајног 
пада биолошких и психолошких потенцијала јединке.  
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Реструкција обухвата објективно настале услове сужења 
„простора активности”, што се огледа у спутавању, 
ограничавању а некад и пуном блокирању активности 
болесника, на путевима задовољења бројних подстицаја и 
реалних циљева. 

Степен фрустрације у стањима соматских обољења деце и 
младих зависи од низа фактора. Ипак, два чиниоца играју 
најзначајнију улогу. Први се односи на степен фрустрационе 
толеранције која је у блиској вези са дететовим узрастом и 
психолошком структуром његове личности; други је блиско 
повезан са природом и тежином саме болести и не саамо у 
објективном смислу, већ у степену дететовог доживљавања 
болести. Из угла медицинске психологије, први од наведених 
чинилаца је веома сложен и разноврстан. Одређују га био-
психолошка својства детета, степен његовог психо-физичког 
развоја у време настајања болести, ниво психо-емоционалне 
структуре оболелог детета, али и климат „света детета”: 
односно дететово место и положај у његовој ужој породичној 
средини. 

Други фактор је нешто одређенији, тиче се природе, врсте али и 
динамике болести: њеног почетка, тока и исхода. Не сме се, 
наравно, запоставити и значај локализације болести, односно 
који дететов орган је оболео, чиме се не негира болест 
организма у целини. 

Мора се имати у виду да психологија детета у развоју и 
младалачком периоду (пубесцентни период и адолесценција) 
није напросто „минијатурна психологија” одраслих, зрелих 
личности и да деца поседују сопствене „законитости” 
свеукупног психолошког функционисања, доживљавања себе, 
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блиске и даље околине (простора) и личности у њима, односно 
доживљавања окружујуће стварности. Доследно томе деца 
имају и сопствене начине реаговања. Таква сложена ситуација 
отежава педијатру могућност да пуновредно препозна 
психолошке реакције деце (соматски оболеле) и да их издвоји 
од симтома саме болести. Лако је закључити да су у тим 
случајевима и приступи оболелом детету недовољно адекватни, 
како у смислу дијагностичких и терапијских поступака, тако и 
смислу психолошког разумевања и медико-деонтолошког 
приступа оболелом детету. 

Уопштено гледано, у свим етапама психо-физичког развоја деце 
новонастала болест условљава њихова мање или више изражена 
реална ограничења, која су значајна за разумевање 
психолошких реакција деце на болест. То су: 

1. Проблем физичке способности (неспособности), 
најчешће изражене као ограничење телесних активности. 
Човек поседује урођену потребу за физичком (телесном) 
активношћу, која је, са свое стране, тесно повезана са 
психолошким потребама и задовољствима. Треба се само 
присетити мале деце која потребу за активношћу 
испољавају већ у првим декадама живота и настојањима 
да пужу и ходају. Видљиво је да у тим настојањима 
постоји снажна потреба детета да се „негде” доспе, види 
или нешто учини! 

2. Проблем умањења комуникације и размене порука (на 
том нивоу!). ограничења телесних активности, скученост 
болесничког простора, одсуство особа са којом је дете до 
болести општило, чине да се тако значајна „веза човека 
са човеком” значајно умањи. Са практичне стране, реч о 
сужењу дететовог „хоризонта живљења”. 
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3. Делом због астенизације услед болести, а делом због 
ситуације каква она јесте, оболело дете се налази у 
„суженом простору активности”, па се, хтело или не, 
одриче многих жеља. Уз све то, присутна је и 
неизвесност о томе колико ће све то трајати. 

4. Због чињеница да сама болест, која у тежим случајевима 
физички имобилише дете, а у лакшим спутава његову 
активност, ограничава и неопходан састојак његовог 
живота – игру. Спутавањем игре дете је значајно 
ускраћено у складном психичком и физичком развоју. 

Једнако значајан је и проблем нарушења биоритма детета. 
Биоритам обухвата регуларно колебање интензитета 
физиолошких функција, управо сложених биолошких 
механизама организма сваке јединке. Термин је по многим 
ауторима заједнички назив за биолошки, емоционални и 
интелектуални ритам (ритмове), који се успостављају и 
устаљујуса развојем детета. За време болести принудно се 
мењају и нарушавају, што доводи до „неравнотеже” функције 
организма. Нарушавање биоритма детета праћено је напетошћу, 
немиром и сличним феноменима овог комплекса.  

Облици и интензитет реакција детета на телесну болест зависни 
су од самоосећања и његовог односа према манифестованим 
потешкоћама. При томе се мора имати у виду чињеница, да 
механизми функционисања централног нервног система у деце 
нису постојани. Бројна соматска обољења, особито инфективна 
и интоксикациона упливишу на нервни систем детета, 
узрокујући у различитом степену хикопсију, интоксикацију, 
поремећаје рефлексних механизама, измену кортико-
субкортикалних (можданих) односа, функционисање 
вегетативног система, метаболичне измене и друга органска и 
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системска збивања. Ово се нарочито односи, како на децу до 
треће године старости, тако и на децу старијег узраста. 

Значајно је и питање „индивидуалне особености организма”. 
Искиства и нова сазнања у медицини указују на потребу да се у 
приступу болеснику, посебно у педијатрији, мора водити рачуна 
о његовим индивидуалним посебностима. Такав став је значајан 
не само из угла ужег професионалног аспекта, већ и из 
медицинско-психолошког, па и медицинско-деонтолошког 
аспекта. Особености су сложеније него што се до скора 
претпостављало и што се у рутинском раду уважавало. 
„Индивидуалне особености организма” нису само особености 
неуро-психичке реактивности организма јединке, већ и других 
бројних чиниоца анатомо-физиологије организма. Следи 
разуман закључак да су управо те особености посебно значајне 
не само за настајане и ток соматских болести, него и за 
интензитет и облике реакције на болест, деце и младе. 

Питање психологије соматског болесника детета је у основи 
питање односа оболелог (детета) према самом себи и сопственој 
болести. Тај однос се манифестује више или мање упадљивим 
облицима психичког реаговања. Типови реакција деце и младих 
на телесну болест су разноврсти и знатним делом зависи од низа 
чинилаца међу којима су посебно важни: период психофизичког 
развоја, могући кризни периоди у развоју, одређене психо-
биолошке одлике детета у датом периоду развоја, природе и 
ширине „света живљења детета”, па и начин настанка природе и 
тока болести. 

У тежим варијантама соматска болест у деце и код младих 
особа, поседује веома значајан психотрауматизирајући 
потенцијал, са могућим трајним последицама. 
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При томе се мора имати у виду и већ изложен феномен 
„акцелерације” у развоју људског бића, што условљава да деца 
ових деценија убрзаним био-психосоцијалним развојем нешто 
раније обогаћују свој инвентар представа, брже уче и брже се 
развијају. Слична појава се дешава и са доживљавањем 
сопствене болести а и са реакцијама на болест. Осим тога, деца 
се, већ са првим часом рођења, сусрећу са медицинским 
активностима (вакцинација и сл.) и надаље у развоју, како при 
пуном здрављу (систематски прегледи, даље вакцинације и сл.), 
тако и у болести. Не схватајући њихов значај, бројне од тих 
активности, деца доживљавају као присилу и неугодност. Значај 
„белих мантила” у доживљавању деце, управно је сразмеран 
лекарском стрпљењу, такту и хуманом приступу. Отуда се, у 
великом броју случајева, због нестрпљења, нетактичности и 
нехуманог приступа лекара болесном детету, негативан однос 
према лекарима који деца стичу у раном узрасту преноси и на 
младалачко, па и зрело доба одређене личности. 

Реакција деце у периоду организовања болести 

У случајевима када се тегобе болести не ублажавају и не 
повлаче, већ се, насупрот томе, интензивирају, а уз то се 
обогаћују новим знацима и симптомима, особа је принуђена да 
призна реалност. Ипак, признање реалности коју доноси болест 
и прихватање саме болести се временски не поклапају. Овај 
период различито дуг код различитих болесника, је у великом 
броју случајева веома мучан. Болесник готово постојано 
анализира  и преиспитује сопствено стање и при том гради мање 
или више јасну тзв. „унутрашњу слику болести” (Р.А.Луриа). 
деца предшколског узраста, а знатно чешће школског и у 
периоду адолесценције, настоје да „ ...успоставе компромис 
између жеље да поврате здравље и бојазан од болести” (J. Deley, 
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P. Pichot). Природно, под упливом страха и анксиозности 
„унитрашња слика болести” је, најчешће, нереална. Реч је о 
периоду у развоју болести који се означава термином „период 
неорганизованости болсети”. Период овог типа траје све док се 
лекар не укључи у процес лечења, да би прецизно дефинисао 
здравствено стање болесника, чиме, по М. Балинту, настаје 
„период организоване болести”. 

Оболела деца, под приволом родитеља, иако нерадо, примају 
лекара или му одлазе у ординацију на преглед. Мада зазиру од 
лекара, деца ипак, очекују да их он разреши мучног стања 
болести и неизвесности. Плаше се следећих поступака, дужине 
и начина лечења, и посебно смештаја у болницу. Једном речју, 
пролазе кроз мучно стање страха и анксиозности, премишљања 
о даљем току болести и забринутости да ли ће се болест и како 
лечити и излечити. 

Процес организовања болести започиње већ у првом сусрету са 
лекаром. Према М.Балинту, само се у трећини укупног броја 
свих први пут прегледаних болесника, са сигурношћу 
констатује („организује”) болест, а за већи број пацијената су 
неопходни допунски помоћни – дијагностички прегледи. До 
дефинитивног постављања дијагнозе, болест је само 
„делимично организована” (М. Балинт). У том, често кратком 
периоду, мучном и за болесника и родитеље оболелог детета, и 
дете и родитељи доживљавају још већу анксиозност. Родитељи 
детета, у то време, терапију коју лекар одређује примају са 
неповерењем, јер се само лечење које следи после поуздане 
дијагнозе болести, прима са уверењем да је оно поуздано и 
право. 
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Треба имати у виду да оболела деца на почетку болести „нуде 
различите болсти” лекару (М.Балинт), и изражавајући своје 
тегобе, излазе са „својим предлогом болести”. Зато је процес 
организовања болести једно од веома значајних, ако не и 
најбитнија улога лекара-„одговор на понуде болести” (М. 
Балинт). 

У ситуацију продуженог дијагностичког поступка, дете и 
његови родитељи често коначну дијагнозу, примају као 
својеврстан вид „пресуде лекара”. На психолошком плану 
организовања болести је за оболело дете и његове родитеље 
(готово нераздвојиве учеснике у тој ситуацији) – сазнање 
болести и њеног реалног значења. У принципу, психичке 
реакције оболелог, након организовања болести, су у бити 
„реакције на дијагнозу „сазнану болест”. Дете болесник, зависно 
од узраста и искуства, природу болести најчешће поима у 
претежно градуелним вредностима, у распону категорија 
„лечива”, „ тешко лечива”, „ лака” или „тешка”, „ брзо пролазна” 
и „дуготрајна”. Код једног броја оболеле деце, након тренутка 
организовања болести, наступа олакшање и смиривање 
емоционалних реакција („тренд смиривања психо-
емоционалних реакција”). Болесник, ипак, настоји да 
емоционално прихвати новонасталу стварност и да јој се 
прилагоди, као облик непожељне нужности. Или дете школског 
узраста и болесник у младалачком периоду, како то казује S. 
Fishman, од живљења са перцепцијом своје болести настоји да 
се оријентише ка живљењу са својом болешћу. 

Већи број оболеле деце школског узраста и адолесцентног 
периода, реагује адекватно у односу на природу и интензитет 
болести, што се означава термином „нормопсихолошки облик 
реаговања”. 
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Код нешто мањег броја деце у тој фази сусрећу се транзиторне, 
прекомерне, емоционалне реакције. Реч је о облицима 
„патопсихолошког реаговања”. 

Ова два облика реаговања се методолошки и феноменолошки 
међусобно разликују, али су, ипак, са клиничко-
феноменолошког становишта блиски (сродни) па је могућа 
искључиво њихова количинска диференцијација. У неким 
случајевима два облика поменутих реаговања детета се 
комбинују и међусобно појачавају. 

Треба имати у виду да су код извесног броја телесно оболеле 
деце и младих особа, облици реакције сложенији, посебно када 
је реч о њиховом настанку и манифестацијама. Наиме, настала 
телесна болест има и значај покретача раније оформљених 
облика неуротичног реаговања. Тако соматска болест, у ствари, 
истовремено изазива и нормалне психолошке реакције, али и 
неуротичне реакције, чиме се гради сложенији „арсенал” 
манифестација (страх, анксиозност, отпор и негација болести). 
Реакције ове врсте имају посебну „боју”, због чега се често 
погрешно идентификују. Реч је заправо о „уходаним” типовима 
реаговања детета и на много мање значајне разлоге. 

Сви облици односа према телесном обољењу, у склопу реакција 
деце и младих на телесну болест, могу се макар условно 
разврстати у следеће подгрупе: 

1. Добро организован однос испољен као реалистичан став 
особе према сопственој болести какав се среће код 
емоционално зрелих личности које интелигентно 
контролишу своје страхове и успостављају рационалан 
однос према насталој телесној болести.  
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Такав став је активно позитиван, али се, што је 
схватљиво, у добро израженом и честом облику, ретко 
среће код деце и младих људи. 
 

2. Односи у којима оболеле особе настоје да механизмима 
одбране сузбију страх и анксиозност. Одбрмбени 
механизми, претежно аутоматизовани, осигуравају 
оболелој особи привремено олакшање и растерећења од 
страхова и мучне анксиозности. Краткотрајни облици 
ових реаговања су сврсисходни, мада је ефекат непотпун 
(у смислу психичко – адаприционе подобности). У 
конфликтним ситуацијама, каква је болест, деца често 
прибегавају упражњавању механизама одбране. 
Односи „негативне” вредности, који су у бити 
несврсисходни (или су то у безначајној мери). Такав 
однос је, по правилу, резултат „пуне демобилизације” 
оболелог појединца. Изуткин А. М. Ове типове 
понашања подваја у две подгрупе: 
а) хипохондричну – испољену хиперболичко – 
песимистичком оценом своје болести, и 
б) еуфоричко – анозогнозичку понајвише испољену 
упадљивим омаловажавањем свог телесног обољења. 

Многи аутори (М. Балинт, Д. Блажевић, Бл. Иванов и други) уз 
незнатне разлике, реакције овог типа групишу у: депресивне, 
параноидне („паранормалне”) и еуфоричке. Таква групација, 
углавном, одговара телесно оболелим зрелим личностима, али 
се могу често наћи и код деце а посебно код младих особа.  
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Реакције деце на хоспитализацију и хоспитализам 

Најпре, о „ синдрому институционализма”.  Дуготрајни боравак 
у институцијама затвореног типа (болнице, затвори, 
концентрациони логори), односно у установама које тотално 
„обухватају” човека временом „производе” посебан вид 
психолошких реакција, познатих под називом 
„ институционална неуроза”.  Поремећај ове врсте се јавља 
како код одраслих особа а тако и код хоспитализоване деце, 
која су, по природи ствари, принуђена да се у дужем 
временском периоду лече у здравственим установама 
затвореног типа. Условљена је следећим чиниоцима:  

а) умањењем или потпуним губитком контакта оболелог детета 
са спољашњим светом, 

б) његовом потчињеношћу хијерархијском поретку који владају 
у оваквим условима и стриктном реду и распореду живљења, 

в) очекивању здравствених радника да оболела деца стриктно 
поштују хијерархијско устројство, ред и распоред живљења у 
установи. 

Хоспитализација није ништа друго до смештај оболелог 
појединца у стационарну здравствену установу. Лекар 
хоспитализује оболело дете када процени да је његово стање 
такво да се дијагностички и терапијски поступци не могу са 
сигурношћу остварити у амбулантним условима (недостатак 
потребних метода и средстава било за дијагностичке поступке 
било за терапију). У неким случајевима лекар хоспитализује 
дете и због сопствене несигурности како у дијагностичком тако 
и у терапијском смислу. 
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Хоспитализација је веома значајан догађају у животу детета. 
Бити хоспитализован за сваку особу, а посебно за дете, у 
принципу, има вишеструко значење, од којих је најважнија 
шињеница да се принудно напушта сопствени „свет живљења”. 
Психоаналитички оријентисани аутори називају овај догађај 
„синдромом прекида породичних односа” са назнаком да је, пре 
свега, реч о прекиду до тада постојећег заштитног односа 
родитеља према оболелом детету. Одсуство мајке је овде 
посебно наглашено! Друга по важности трауматизирајућа 
чињеница проистекла из хоспитализације је растућа неизвесност 
и анксиозност детета због боравка у, до тада, непознатој 
средини. 

Реакције детета на хоспитализацију су разноврсне, како по 
квалитету, тако и њиховом интензитету и трајању. Узроковане 
су, како структуром личности детета, природом и тежином 
болести, тако и срединским условима. 

Од значаја су дакле: усзраст, особине темперамента и карактера, 
предходно искуство детета, природа, тежина и доживљај 
трпљења у болести. На другој страни су неизвесности и 
непознанице „новог хоризонталног света”, просторно и 
временски другојачијег од сопственог дома, сачињеног од 
непознатих људи (болесника и здравственог особља), у коме је 
ритам живљена утврђен „кућним редом”, али у коме се, готово 
безусловно, дете мора потчинити неприкосновеним 
ауторитетима здравствених радника. 

Потребно је напоменути да се у последњих пар деценија, од 
многих аутора наглашава потреба да се хоспитализам, у ужем 
смислу, мора разграничити од институционализма.  
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Наиме, институционализам је појам којим се обухватају и 
бројни поремећаји психичког и телесног развоја деце настали 
раним подвајањем дојенчади при смештају у различите ван 
болничке институције: јасла, дечији домови, сиротишта и сл. 
Заједничко овим, условима различитим видивима, одвајање 
мајке од детета и њена замена неговатељицом, која је у 
принципу, знатно мање интимно заинтересована за проблеме 
детета. И.В. Темков и сарадници (1969) описују следећи низ 
варијабли које подједнако учествују у настајању и хоспитализма 
и институционализма:  

1. Узраст детета у време хоспитализације 
Код деце унутар првих 6 месеци живота запажа се 
заостатак телесног раста, али и психичког развоја. 
Резултати тестирања психомоторног развоја овакве деце 
указују на елементе псеудоолигофреније, а понашање 
деце указује на њихову апатичност, индиферентност и 
одсуство воље за комуникацијом. Смртност код ове деце 
је веома висока. У каснијем животу испољавају 
лабилност у емоцијама, непостојаност пажње, 
ограничености у интересовањима, ослабљеност 
самоконтроле, што по некад одговара слици 
антисоцијалног понашања (психопатиформна стања). 
Код деце између 6 и 12 месеци старости може се јавити 
„анаклитична депресија”. Хоспитализација деце између 
прве и друге године старости условљава настајање нешто 
блажих последица; реч је о потешкоћама у 
интелектуалном развоју, умањењу способности стварања 
присних веза са другима, склоности ка моторном немиру 
и друго.  
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2. Трајање хоспитализације 
Хоспитализација детета у трајању од пар недеља 
најчешће не оставља последице, али хоспитализација у 
трајању од више месеци мохе да има за последицу 
афективне поремећаје, слабљење самоуверености, 
оштећење интелектуалног развоја и утицаје на 
формирање неповољних караткерних особина личности 
детета. 

3. Природа (квалитет) позиције детета у породици 
Чврста афективна повезаност детета са родитељима, по 
правилу, чини да дете лакше и безболније преживи 
одвојеност од чланова породице и лакше поднесе 
болнички живот. Насупрот томе, прекомерна везаност 
детета са родитељима и фиксација према стереотипима 
живљења у породичним условима, могу да отежају па и 
онемогуће адаптацију детета на хоспиталне услове. 

4. Услови хоспиталне средине 
Услови хоспиталне средине у развијању 
институционализма су веома значајни.  
Реч је о следеђим условима: 
 
а) број и смена персонала 
Медицинска сестра која у смени има велики број деце 
(више од 10 – 15) није у могућности да пружи, нити по 
обиму нити по квалитету задовољавајућу пажњу деци, а 
посебно да пружи индивуализовану бригу за дете. И сама 
чињеница да се персонал смењује у току дана (две и 
више смена) показује да је у таквим условима немогуће 
успостављање тако пожељне везе између детета и 
одређене сестре.  
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б) Недовољна педагошка и психолошка оспособљеност 
персонала 
 
Медицинска сестра којој недостају знања и умења, није у 
могућности да са дететом успостави близак и топао 
однос, што је, изгледа, од пресудног значаја за настанак 
хоспитализма. У ситуацији умањеног личног контакта 
детета са сестром (субституцијом мајке!), уз то и 
суштину формалног, безличног и хладног односа сестре, 
дете бива препуштено себи и остаје усамљено. 
  
в) Особености болничког ентеријера 
Негативан значај овог чиниоца је, утолико веђи, уколико 
су његови квалитети различитији од услова породичне 
средине детета. У собама за спавање и одмор, али и 
другим просторијама концентрисан је, најчешће, већи 
број деце, често различитог узраста. Изгледа 
парадоксално, али се у таквим условима знатан број деце 
осећа усамљено. Данима, па и месецима, дете је упућено 
на сусрете и дружење са истоветним лицима, без праве 
могућности да бира себи друштво (с тога се поводом тога 
казује о „касарнској” ситуацији). И не само да су лица 
истоветна, већ је и смисао живљења монотон: наметнут 
је и временски и просторно исти редослед активности: 
одржања хигијене, исхране, терапије, игре и учења... и то 
увек групно, са истоветним лицима. То, наравно, отежава 
стицање знања, укупан интелектуалан развој детета, а 
стицање навика се одвија на шаблонски 
(неиндивидуализован) начин. 
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г) Могућност контакта са родитељима, сродницима и већ 
стеченим пријатељима 
Контакти деце са родитељима у условима 
хоспитализације деце су од прворазредног значаја за 
спречавање појаве хоспитализма и институционализма. 
Контакти ове врсте су, наравно, у толико значајнији, 
уколико је дете млађе. У великом броју дечијих 
хоспитала и нема потребних техничких услова за 
сталалан или довољно чест и дуг боравак родитеља (пре 
свега мајке) и контакте са болесним дететом. Не ретко је 
у питању став персонала хоспитала као институције: 
присуство родитеља, који уистину и помажу персоналу у 
свим видовима активности, се често примају као вид 
„ремећење” устаљеног реда и рада. Поједина, али не 
малобројна, службемо ангажована лица у хоспиталима 
(не само сестре!), доживљавају рад родитеља а нарочито 
њихове примедбе и предлоге, не само као ремећење реда, 
већ и као атак на њихов професионални статус, на своје 
знање и умење, али и лично достојанство. 
 
За облике и интензитет реакција на хоспитализацију са 
деонтолошког становишта, посебно су значајни следећи 
чиниоци:  
а) ставови и понашање лекара и другог здравственог 
особља при пријему детета; од самог почетка однос 
лекара треба да буде родитељски топао и уверљив, 
одређен, категоричан и пре свега – истинит. Речи 
охрабрења и наде морају бити присутне и ауторитативне, 
како оне које су упућене оболелом детету, како и 
присутним родитељима (или пратиоцима); 



126 
 

б) смештај у здравствену установу треба да буде 
прилагођен очекивању оболелог детета, а ако то није 
могуће, болеснику се морају објаснити разлози 
неповољног смештаја; у том случају оболелом детету 
треба рећи да је такав „распоред” нужан, али свакако 
привремен; детету треба уверљиво рећи да ће му бити 
омогућено да са родитељима и блиским лицима буде у 
честим контактима, ако здравствено стање то дозвољава 
и ако оболело дете буде поштовало правила рада у 
хоспиталу. Ако је то могуће, а морало би бити, оболелом 
детету при хоспитализацији треба омогућити избор 
друштва, каоко по узрасту и полу, тако и по његовим 
склоностима; детету треба омогућити да изабере начин 
коришћења слободног времена (игре, читања и сл.). 

Последњих деценија стучњаци у здравственим установама за 
оболелу децу (али и одрасле) труде се да организују 
психолошки, медицинско-естетски и педагошки „климат” тако 
да буде што сличније просечној породичној микро-средини 
(„породичној клими”). У циљу превенције од „синдрома 
одвојености и прекида породичних односа”, посебно за децу у 
првим годинама живота, дозвољава се борављења мајке у истој 
болничкој соби са дететом. 

Н. Н. Бурмистрова разликује три основне групе облика реакција 
деце на хоспитализацију:  

- у првој, по броју значајној групи деце убрајају се деца 
која испољавају негативне реакције (немир, узбуђење, 
плач, поремећаји сна, повлачење, избегавање учешћа у 
игри и сл.);  
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- други групу чине деца која су привидно смирена, али 
инхибирана и трома, која у суштини не прихватају 
хоспитализацију, али се понашају као да јесу;  

- трећој групи припадају деца која веома брзо и лако 
прихватају нове услове живљења у хоспиталу, она која се 
у тим условима „осећају као у својој кући”. 

Афективне реакције деце на хоспитализацију, у оквиру поделе 
L. Mochaux-a и D.Duche-a (1957) дели се у следеће подгрупе: 

- Активне или пасивне реакције протеста, пасивног које се 
јављају у случајевима када хоспитализација има вредност 
психотрауматизирајућег збивања. Активан протест 
испољава се у оквирима различитих нивоа емоционалног 
пражњења све до праве „моторичке буре” понекад 
праћене сужењем свести. Пасиван протест се испољава 
негативизмом али и другим могућим реакцијама (често 
хистеричног карактера), афективно-респираторним 
кризама, па је могућ синдром мутизма (елективног). Овај 
се синдром најчешће сусреће у деце од пете до десате 
године, а код девојчица скоро два пута чешће него код 
дечака. 

Пасиван протест се испољава упадљивим „повлашењем” детета, 
усамљењем или одбијањем сваког контакта ка персоналу па и 
родитељима. Деца која испољавају овај тип понашања често 
покушавају бекство из здравствене установе у којој су 
хоспитализовани. 

Веома ретко се пасивни протест манифестује суицидом, односно 
суицидалним понашањем (планирањем, покушајима и сл.). 
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Енуреза и енкопреза, као „биоафективне реакције” (L. Micheaux 
1950.) нису ретки облици манифестовања негативизма, као 
израза протеста и незадовољства.  

- Реакција одбијања („De demission”) својствена је деци 
која уз страх од новог, у свом понашању испољавају 
манифестну безиницијативност, аспонтаност и страх од 
свега што постоји... пасивност и недостатак било какве 
жеље. Такво понашање подсећа на атипичну реактивну 
депресију. Овакав облик понашања често код посматрача 
оставља утисак да је дете душевно заостало (?!).  

- Реакција имитације састоји се у подражавању упадљивих 
облика понашања околних лица, углавном оних која за 
дете значе ауторитет. Могућа су тзв. „ливерска 
понашања (имитације)”, када оболело дете преузима 
улогу „организатора” у датој ситуацији, пропагира, 
наговара и припрема бекства из хоспитала или 
једноставно организује „демонстрацију мира” ћутање и 
одбијање сваке сарадње са педијатром и његовим 
сарадницима. 

Листа набројаних и сажето изложених облика реакција оболеле 
деце и младих, није исцрпљена. Уз то је и присутна чињеница 
да наведени облици реакције могу трпети знатне измене. 

Искусни педијатри знају да многи облици реакција деце на 
хоспитализацију могу „модификовати” свеукупно клиничко 
стање, те симптомо-комплекс болести постаје сложенији: некада 
се и свесно прикривају праве тегобе, а „нуде” се други, уистину 
непостојећи симптоми;  
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Oсим тога, деца изнурена болешћу са присутном надградњом 
психо-реактивне природе, остављају утисак као да болују од 
знатно теже болести него што она заиста јесте. 

Отуда и правило да, осим у ургентним случајевима, педијатар уз 
бригу и позитиван психотерапијски приступ, сачека да реакција 
на хоспитализацију (и болест) изгуби на интензитету. Прави 
закљушак о врсти и степену болести детета, може се, дакле, 
донети тек после више часова или дана од пријема детета у 
болницу. Енергичан, али искусан и мудар педијатар у том 
периоду неће налагати значајније медицинске поступке, чак и 
онда када „нестрпљиви и застрашени” родитељи инсистирају на 
томе. 

Брзој адаптацији деце на хоспитализацију знатно доприноси, 
некада и пресудно, медицинска педијатријска сестра, која са 
педијатром учествује у пријему, а надаље негује и реализује низ 
програмираних дијагностичких и терапијских поступака. 
Велики је број деце, посебно предшколског узраста која 
медицинску сестру доживљавају као особу која их штити, а са 
таквим уверењем и напуштају здравствену установу. 

Након фазе адаптације на болничку средину, дуге обично 
неколико дана (изузетно дуже или до краја хоспитализације 
неостварене), настаје фаза стабилизације.  Дете прихвата начин 
живљења у новој средини, упушта се у разговоре, учествује у 
играма, прихвата храну у ритму живљења, делимично или у 
потпуности увиђа нужност медицинских поступака, а ипак 
одбројава дане боравка у хоспиталу и памти посете родитеља и 
пријатеља. 
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Да би се убрзала фаза адаптације деце на болничке услове 
неопходно је да се деци омогући игра, занимљиве педагошке  и 
друге сродне садржаје. Те садржаје треба, пре свега, да 
организује клинички педагог у заједништву са психологом и 
педијатром. 

Након фазе стабилизације – под условом да се дете и 
субјективно осећа знатно боље, наступа период очекивања 
отпуста и извесност одласка кући. Наступа, дакле, период 
нестрпљивог исчекивања када се одбројавају не само дани већ и 
часови, а одлука педијатра о томе се готово анксиозно очекује. 
Из углавном објективних разлога, може се десити, да се отпуст 
из хоспитала одложи на неко време. Ако детету у 
рековалесценцији није правовремено и уверљиво дато 
образложење за то оно може поново доспети у ситуацију пре 
стабилизације – манифестујући, поново, суштински исту 
реакцију на хоспитализацију.  
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11. ЛЕКАР КАО БОЛЕСНИК 

 

Да ли психијатар треба да лечи самог себе и чланове своје 
породице је један од важних питања медицинске деонтологије? 
Велики број лекара на то питање одговарају одрично.У одбрани 
свог става наглашавају да је реч о етичким разлозима, обзиром 
да емотивни моменти могу условити субјективност, нереалност 
процене здравља самог себе или чланова своје породице што, са 
друге стране, доводи до кобних грешака у терапији. 

Став личности према свом обољењу је централна тачка, 
односно, „нуклеус” психологије болесника. У оформљењу 
одређеног става логична је предпоставка да стручна 
подкованост, знање и професионално искуство лекара игра 
значајну улогу. У условима оболелости, лекар се обраћа другом 
лекару чиме се успоставља однос „болесник-лекар”. Такав 
однос је специфичан, јер лекар-болесник и у тој ситуацији не 
престаје да буде лекар, обзиром да уноси у процес лечења 
сопствено искуство, па се у мањој или већој мери понаша и као 
лекар самога себе. 

Медицинска делатност је једна од најзначајнијих друштвених 
делатности, а лекарски позив у њој једна од професија са 
повећаном друштвеном одговорношћу.  

Особености рада лекара одређене су природом тог позива, који 
изнад професионалних обавеза, а у духу медицинске етике, 
тражи од лекара да у свој рад уноси одговорно понашање у духу 
дуга, части и савесности. Такво понашање значи спремност 
лекара на самоодрицање и пожртвовање. 
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У таквим условима рада и живот знатног броја лекара 
карактеришу следеће особености: интензивна физичка и 
психофизичка радна ангажованост; недостатак слободног 
времена и скучене могућности да се оно планира, организује и 
користи; велика одговорност, како за свој рад, тако и за рад 
сарадника и медицинског особља; дужан је да у међуљудским 
односима, који су, због природе посла, често фрустрирајући, 
контролише своје емоционалне реакције, било да су у питању 
пацијенти, чланови њихових породица или сарадници; од њега 
се очекује да се примерено понаша у друштву и да се друштвено 
ангажује, изван својих професионалних обавеза и редовног 
радног времена. 

У таквим условима живота и рада, мале су могућности да лекар 
користи обрасце и норме рационалног режима живота: 
распореда и ограничења дневних обавеза, активног одмора у 
слободном времену, регуларне исхране и слично. Отуда је однос 
лекара према свом здрављу испод норми које медицина налаже. 
Тако се дешава да лекар не чини оно што свакодневно 
препоручује својим пацијентима ради одржања стања здравља. 
Таква ситуација повећава ризик обољевања и смртности лекара. 

Структура морбидитета и узрока смрти лекара, са високом 
учесталошћу лезија централног нервног и кардиоваскуларног 
система, морају бити узрочно повезани са егзогеним факторима 
психосоцијалне природе.  

Такав положај лекара намеће предпоставку о високој 
учесталости психосоматских и неуротичних обољења и 
поремећаја код лекара. Чињеница је, међутим, да лекара готово 
и нема у амбулантама психијатрије. Та појава је вредна пажње и 
озбиљне стручне анализе. 
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Како се лекари односе према себи и код настанка болести? 

У највећем броју случајева лекари у тзв. преклиничкој фази 
болести, која се одликује оскудним и дифузно израженим 
симптомима, поступају аутодијагностички. Карактеристично је 
да оболели лекар нереално оцењује своје стање, умањујући 
значај присутних израза болести, што води привиду природе 
новонасталог стања. Субјективни одраз објективно присутног 
(патолошког) стања као извора трпљења, у тој фази, има одлике 
својеврсне „илузије болести” – нереалне слике објективног 
стања.  

Логично је очекивати, а тако по правилу и бива, да лекар-
болесник, а и психијатар, у првој етапи болести, због мањкаве 
процене свог стања здравља, испољи пасивни однос, не 
предузимајући мере за правовремено испитивање и лечење. 

Продужено трпљење тегоба наводи оболелог лекара на поступке 
који нису адекватно решење, нити у дијагностичком ни у 
терапијском смислу: он поступа као аутотерапеут, 
опредељујући се најчешће само за симптоматски третман, или 
се, без озбиљних лабораторијских и других претрага, о природи 
симптома болести «консултује» са неким од својих колега. 
Најчешће – према сопственој процени симтома, искусном 
колеги специјалисти.  

И опет – неадекватно. У овој фази, наиме, оболели лекар 
испољава другачији став према себи, односно, прецењује 
тежину свог стања.  

Лекар – болесник у тој фази болести „уместо да тачно изложи 
своје тегобе и своја проживљавања... даје често артефакте... и 
пренаглашења самозапажања свог стања”.  
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Јасно је да, оваквим понашањем, лекар – болесник отежава 
посао лекару – дијагностичару. Јасно је, такође, да лекар – 
болесник у целом процесу учествује као консултант у 
процењивању свог сопственог стања, односно понаша се као 
кодијагностичар. 

Лекар – псијатар има истовремено две концепције о својој 
болести: једну песимистичку, коју исказује и другу 
оптимистичку у коју дубоко верује, или хоће да верује. Ма како 
се оболели лекар понашао, он увек има своју концепцију 
болести (природи, узроку, стању, тежини и прогнози).  

Сложена је и, морамо рећи, незахвална улога лекара коме се 
други лекар обрати за стручну помоћ, поготово ако концепт 
оболелог лекара није сличан концепту дијагностичара. По 
правилу, у таквој ситуацији, умножава и број лекара учесника у 
консултативним прегледима и број консултација. Осим у 
дијагностички сасвим јасним случајевима и ургентним стањима, 
време за окончање дијагностичког поступка се продужавају 
поновљеним клиничким прегледима и параклиничким 
дијагностичким поступцима, чији је број пропорционалан 
сложености ситуације. Честа закашњења коначног 
дијагностицирања болести и лекара – болесника, разлог су што 
се и терапијски захтеви реализују са закашњењем.  

И тада све испада сложеније него што је морало бити. Отуда и 
формирано уверење међу лекарима „да се све компликује и иде 
натрашке када је у питању оболели лекар”, а слично бива и са 
члановима породице лекара. 

На терапијском плану су такође чести неспоразуми и сложене 
ситуације. Оболели лекар, руковођен својим знањем и 
искуством, понаша се као котерапеут самога себе.  
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Најчешће он то чини кроз предлоге и примедбе ординирајућем 
лекару. Захтеви лекара – болесника да болничко замени кућним 
лечењем, или инсистирање на промени здравствене установе, 
најчешће су мотивисани неслагањем са терапијом која му је 
преписана. У кућним условима њему су дате могућности да 
реализује свој програм, а да при том очува коректне односе са 
колегама, који заступају други концепт о његовој болести. 

Поверење у знање и моћ медицине, са којим је лекар толико 
пута иступао пред своје пацијенте као здрав човек, бива 
пољуљано када и сам оболи. Сигурност у медицину уступа 
место несигурности, веровање – сумњи и скепси. Зато су овде, 
као и код осталих болесника, потребне речи бодрења и 
оптимистичан став терапеута. Можда и више. 

Правила „вребалне асепсе” и овде морају бити поштована. 
увећан је број могућности да се „штетним речима” (verba 
nociva) повреди оболели лекар. Прегледи ординирајућег лекара 
и консултативни прегледи лекара – болесника су наиме, чести и 
по правилу завршавају се заједничким разговорима о стању и 
даљем лечењу оболелог. Већ и сама чињеница, с друге стране, 
да му се посвећује већа пажња него осталим болесницима, може 
имати јатроген значај по лекара – болесника.  

Честе прегледе и мноштво помоћно – дијагностичких поступака 
којима се подвргава, може схватити као израз несигурности 
ординирајућег лекара у погледу дијагнозе болести или 
успешности ординирајуће терапије. 

Уобичајено је да се лекару – болеснику, из колегијалне пажње, 
обезбеђује у болницама соба са једним креветом. Он се тиме 
ставља у ситуацију усамљености и препушта размишљањима и 
својим страховима.  
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Таква ситуација може бити штетна, утолико пре што је лекар, по 
природи посла, и био стално окружен са другим људима којима 
је помагао, дакле, са створеном навиком  „живљења међу 
људима”. 

Питање казивања истине болеснику о природи болести и 
изгледима на излечење, када је реч о болеснику – лекару, чини 
положај ординирајућег лекара веома деликатним. 

Право је болесника да буде обавештен о стању сопственог 
здравља, односно болести. То је најчешће и корисно јер се тиме 
обезбеђује активна сарадничка улога болесника у терапији. 
Проблем је, међутим, какав став по томе треба и сме да има 
лекар у случајевима болесника са инфаутсном прогнозом. 

Став по том питању није јединствен. Рећи или не, слагати или 
рећи само део истине, по типу евазивног става, двосмисленог 
откривања истине? 

Преовладава мишљење, да је у тим случајевима, лекару 
дозвољено да изрекне тзв. „добронамерну лаж” („piafraus”). 
Дакле, не рећи истину болеснику. Под условом да је у питању 
болесник без професионалног медицинског знања и искуства, 
такав поступак је могућ и често изводљив. Када је реч о лекару 
који болује од терминалне болести, ствар је компликованија. У 
случајевома када се лекар – терапеут, ипак, одлучи за 
„добронамерну лаж” према лекару – болеснику, ризикује да ће 
лекар – болесник кад – тад открити истину. Формирања тзв. 
„лажних историјаа болести” у које се често улажу и лажни 
налази из лабараторија и кабинета у највећем броју случајева су 
без правог ефекта. Лекар који болује од терминалних болести 
врло често, захваљујући знању и искуству, брзо „проваљује” 
лаж.  
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У жељи за животом и нади за излечењем, лекар – болесник тежи 
и прижељкије да његова наслућивања о лошем исходу и блиској 
смрти буду негирана. Он то чини инсистирајући на истини, 
речима : „мене не можете обманути, и ја знам медицину”, или: 
„мени можете све рећи, ја знам да се мора умрети и да ја нисам 
изузетак”, или очајнички: „сазнаћу кад – тад, зашто би сте 
лагали”? 

Позив лекара је одређен професионалним нормама и начелима 
медицинске етике. Тај високо хумани и друштвено веома 
одговоран позив захтева од сваког лекара повишену радну 
ангажованост и спремност на извршавање дужности и задатака 
чак и по цену опасности по своје здравље и живот. 

Психофизички напори, изложеност фрустрационо – 
стресогеним ситуацијама и обавезе лекара да контролише своје 
емоционалне реакције и њихова испољавања, као и недостатак 
слободног времена за опоравак психичких и физичких 
потенцијала, чине да су централни нервни и кардиоваскуларни 
систем организма лекара изложени особитим напорима. 
Структура морбидитета и узрока смрти лекара говоре у прилог 
томе. 

У циљу превенције обољевања лекара, неопходно је даље 
побољшавање услова рада у овом позиву. Лекар се не може 
ослободити етичких обавезе, али је олакшање услова рада 
могуће, углавном смањења обима његових обавеза. 

Истом циљу би допринело и увођење обавезног систематског 
прегледа ради контроле стања здравља лекара. 
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Присутни су и прихватљиви разлози (психолошке природе) 
против става да лекар лечи себе и чланове своје породице. Због 
могућих грешака које лекар лечећи себе може ушинити, ово 
питање је ствар етичког става лекара. 

Однос „лекар лекар – болесник” је веома деликатан. Према 
оболелом лекару, лекар – терапеут мора имати веома тактичан и 
строго индидуализован став. Мора се избећи могуће штетно 
„сарадничко” учешће оболелог лекара, како у дијагностичком, 
тако и у терапеутском поступку. 
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12. ТАНАТОЛОГИЈА 

 

-Етички и психосоцијални проблеми- 

 

Термин „танатологија” R.Park (1912.) је наговестио настајање 
мултидисциплинарне научне дисциплине, чији су предмети и 
циљеви изучавање феномена смрти и пропратних феномена 
блиско повезаних са срћу. Реч је о појавама као што су умирање, 
смрт, самоубиство, еутаназија и друге активности које могу 
угрозити сопствени или туђи живот. 

Настанак ове научне дисциплине није неочекиван а ни случајан. 
Она је одређена, с једне стране, универзалношћу феномена 
смрти, њеном егзистенцијалном категоричношћу коју ближе 
одређује страх од смрти, као својство човека, а с друге стране, 
парадоксално, њеном човечношћу. Поменута својства човека су 
најбоље, што не значи и најисправније, разматрана у оквирима 
егзистенцијалне филозофије и антрополошке теорије 
психопатологије. Становиште ових школа одређује чувена 
синтагма да је „сам човек страх од смрти”. Схватање у суштини 
одбацује становиште позитивиста да „човек има страх од 
смрти“. Танатологија, без обзира да ли у ужем смислу припада 
медицини или некој другој научној дисциплини, садржи 
филозофску и етичку нит, која мора бити разматрана у 
клиничком раду са умирућим болесницима, али и у односу на 
реалности као што су самоубиство и убиство и посебно у 
оквирима проблема „убиства из милосрђа“ односно еутаназије. 
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Настанак танатологије, као посебне научне дисциплине, блиско 
је повезана са прерастањем медицине од науке, која је била 
искључиво управљена према чувању квантитета живота у науку 
која превасходно води рачуна и о његовом квалитету, 
другојачије речено, о достојанству човека не само за живота, већ 
и у болести, достојанственом умирању, па чак и о могућој 
самоодлуци: докле трпљења? Такво прерастање медицине од 
стања које би се могло означити као „технологија хуманости“ у 
праву хуманистичку технологију, омогућено је понајвише 
њеним значајним и бурним развојем. 

Неколико упадљивих збивања ближе карактеришу савремени 
напредак медицине и значајне унутрашње противуречности 
повезане са њеним развојем. Реч је о успесима у искорењивању 
заразних болести, затим о генетичком инжењерству, подручју 
трансплантације органа – једном речју, о могућностима да се 
захваљујући техничком напредку може продужити „телесни 
живот“ болесника у терминалном стадијуму, чак временски и 
дуже од настанка „психолошке смрти“. 

До појаве танатологије питања у вези са умирањем и смрћу 
припадала су готово искључиво подручјима патологије и делом 
форензичкој психијатрији. Нова сазнања и савремена 
оријентација у хуманој медицини али и изван ње, условили су 
као дијалектичку нужност, настанак танатологије. 

Операционална дефиниција одређује танатологију као научну 
дисциплину која се бави физичким и психосоцијалним 
аспектима смрти (A. Dweisman, 1975). Мада ово одређење није 
целовито, ипак је довољно као основ за научни приступ 
феноменима повезаним са смрћу и умирањем. 
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Одређење момента смрти 

Негде шездесетих година прошлог века у стручним 
медицинским круговима истицала се потреба за тачним и 
правовременим одређењем момента срти. Важност овог питања 
није искључиво теоријска и етичка. Питање има практички 
значај и уско је повезано са трансплантацијом органа. 

У знаку борбе мишљења и ставова централни проблем је: да ли 
је за утврђивање момента смрти битнији клинички суд лекара 
или „непристрасност“ података добијених савременим 
техничким методама? 

Група стручњака, на челу са Х. Хамлинтоном (1964) заступа 
тезу да изразито десинхронизован тип траса ЕЕГ-а буде 
одлучујући критеријум за одређење времена смрти одређене 
особе. Овај став је у многоме „покривен“ логистичком 
поставком аутора да „ је личност мртва, под условом да је мртав 
њен мозак“. Проблем би, наравно, био једноставан за 
разрешење, да није позната могућност да се мождано ткиво 
вештачки одржава извесно време по престанку сваке свесне 
активности умируће особе. Тако су практична питања, углавном 
везана за проблем трансплантације органа, отворила бројна 
питања, не само практичног, него и теоријског значаја. У том 
смислу се може говорити о „неуролошкој смрти“ о 
„психолошкој смрти» чиме се обнављају стара питања везана за 
Картезианску дилему „душе“ и „тела“.  

Светска Здравствена Организација у Деклерацији сачињеној у 
Сиднеју (1968) прихватила је „раван“ ЕЕГ као критеријум за 
одредбу тренутка смрти али само као помоћно средство за 
клиничку констатацију.  
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Међутим, у тексту Деклерације је наглашено да „ни један прост 
технички критеријум, нити било која технолошка процедура на 
данашњем степену развоја медицине, не може, по питању 
одређења смрти, бити замена за крајњи суд лекара“. 

Ствар се, и даље, компликује питањема да ли уз техничке 
податке које пружају ЕЕГ, ЕКГ и друге методе, суд о моменту 
смрти може да донесе лекар који је на било који начин укључен 
у програм трансплантације органа, да ли такву одлуку треба 
препустити само једном лекару и тако надаље. Један од највише 
пропагираних критеријума за одређење момента смрти сачинио 
је тзв. „Ad Hoc Komitet Hardvard-ске медицинске школе“. Као 
критеријуми се наводе: одсуство реакција болесника, попут 
одсуства покрета и респирације, рефлексне активности и раван 
електро енцефалограм.  

 

Терминалност и умирање 

У танатологији се појмови „смрт” и „умирање” разликују, мада 
је реч о појавама које су у веома блиској вези. Смрт представља 
одсуство функције свих органа, умирање је, пак, стање у коме 
пад функција организма предходи смрти. Неки аутори уместо 
термина „умирање” користе израз „терминални стадијум 
болести” да би на овај начин укључили све активности 
физичког и психичког карактера чији престанак рада предходи 
смрти. 

Један од најпознатијих светских танатолога Е. Киблер Рос 
(1969) описала је пет прогресивних психолошких фаза кроз које 
пролази личност по сазнању да ће умрети у догледно време.  
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Реч је, наравно, о типичним фазама кроз које пролази највећи 
број терминалних болесника. Јасно је да у зависности од 
психолошких својства и животне ситуација, фазе код свих 
терминалних болесника не морају да прате овакав ред. 

а. Фаза негације или одрицања фаталног исхода 
болести 

По сазнању да му предстоји неизбежна смрт, прва реакција 
болесника је негација или одрицање фаталног исхода болести. 
Таква реакција се испољава на различите начине. Неки 
болесници, једноставно, не прихватају дијагнозу, тврдећи да је 
она погрешна или бар спорна; други негирају знање и умеће 
лекара; трећи тврде да је болница, у којој је дијагноза 
постављена, лоша. Ипак, највећи број болесника верује да је 
баш његова болест, и поред раширеног схватања о њеној 
фаталности, излечива.  Неки прелазе на лечење «народном» 
медицином, други се препуштају врачарама и видовњацима. 
Чајевима се, при томе, придаје огроман значај, па напитак 
постаје главни лек „кућне апотеке“ терминалног болесника.  

Код болесника, а и код чланова породице, развија се у овом 
периоду посебна перцептивност за сваку реч , било лекара, било 
лаика, које могу побудити наду у излечење. Највећи део кућне 
атмосфере посвећен је разговорима о народним лекарима, 
видарима, или о здравственим установама ван земље у којима се 
види спас. Појава се означава као „хало ефект даљине“.  

Што је у већој мери удаљенија земља у којој се налази 
здравствена установа, тим је веће уверење оболелог и чланова 
породице да је то право место где је излечење терминалног 
болесника сигурно могуће. 
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Киблер Рос прихвата претпоставку психоаналитичара да фаза 
негације фаталног исхода болести настаје због болесниковог 
«несвесног уверења у сопствену бесмртност“. И даље, да му 
„нада проистиче из омнипотентног осећања, које потиче још из 
остатака психосексуалног развоја“. Сматрамо да такве 
спекулације и нису нужне да би се објаснило психолошко стање 
болесника у терминалној фази болести. Свака претња 
интегритету личности, а поготову овакве врсте и овако 
присутна, наглашава нагон за живљење, који је суштински део 
биолошког наслеђа човека, а сврха му је одржање врсте. 

Однос болесника и здравственог радника у овој фази 
терминалне болести често се своди на ситуацију у којој лекар 
„награђује“ болесника да поништава болест. Уместо 
реалистичког прилаза који укључује разговоре о страху од 
смрти, лекар даје исцрпне податке болеснику о стању његових 
органа и организма у целини. Другим речима, не само болесник, 
него и лекар, избегава да се суочи са реалношћу. 

У једној студији Glaser и Sraus (према Goleman-у, 1977) 
закључују да је здравственом особљу много угодније да са 
терминалним болесником разговара о ТВ програму, спорту и 
другим питањима него о смрти. Оваквим вербалним порукама 
здравствено особље несвесно сугерише болеснику да се живот 
наставља у истом ритму. Исти аутори наглашавају да 
здравствени радници игноришу очекивања болесника и 
отворене позиве да се са њим разговара о смрти.  

Осим психолошких, постоје и традиционални разлози који 
доводе до оваквих ситуација. Све до шездеситих година 
прошлог века, до доласка идеја танатологије у болнице, 
медицина је „тврдоглаво“ била окренута искључиво животу. 
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Ако говоримо психолошким језиком, медицина је испољавала 
својеврсну танатофобију. 

Бројне етичке дилеме, које се отварају оваквом ситуацијом, 
имају релативно просто решење. Здравствено особље треба да 
покаже болеснику да разговор о смрти није табу тема, али, 
наравно, болесник треба да прихвати тему разговора. 

Осим здравственог особља у „игру скривања блиске смрти“ 
укључена је и породица болесника. Понашање чланова 
породице према болеснику крећу се у широком распону од 
оптимистичких осмеха и речи, које нестају истог часа када се 
комуникација са болесником прекине, преко еуфемистичких 
примедби да је болесник „права слика здравља“, да дивно 
изгледа, до грозничаве трке са временом да се било где и под 
било којим условима пронађе лекар чудотворац или неко ко би 
судбину преокренуо у корист умирућег. Описана завера у коју 
су укључени сви актери драме срти – спречава и породицу 
пацијента да у смиреној (колико – толико) и рационалној 
атмосфери реализује неизбежне послове који су некада од 
великог значаја за даљи живот осталих чланова породице, па и 
преостали део живота самог болесника. 

б) Фаза беса 

Неминовно погоршање телесног здравља пацијента проласком 
времена, пратећа психичка и физичка немоћ посебно, болови, 
верни стадијуми процеса терминалности, утичу да болесник 
почиње да прихвата неминовност смрти.  
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Негација и одрицање болести замењује се љутњом и бесом. 
Према Ros-у, болесник у овој фази, поставља уобичајено и 
логичко питање: „зашто баш ја или зашто баш мени ово да се 
деси“? Парадоксално, оваква психолошка ситуација делује 
позитивно, припремајући терминалног болесника да доврши 
неке послове породичног или друштвеног карактера.   

в) Фаза депресије 

За ову фазу карактеристична су осећања беспомоћности и 
безнађа, што на известан нашин доприноси самоизолацији 
болесника. Селигман је концептом «научене беспомоћности» 
дао рационалне основе за разумевање суштине психолошког 
стања пацијента. Основа теорије потврђена и на животињама и 
на људима, а састоји се у појави да особа која се нађе у 
ситуацији коју, и поред свих напора, није у стању да превазиђе, 
развија пасивне и беспомоћне облике понашања.  

г) Фаза прихватања блиске смрти 

Према Ros-у прихватање блиске смрти истовремено је и начин 
изласка из депресије. Пацијент се више не бори и не 
прижељкује да живи што дуже. Истовремено, враћа се животу, 
контакти са блиским људима поново му причињавају 
задовољство, спреман је да ужива у свакодневним стварима. По 
тврдњи ове ауторке, болесник је, у тим тренуцима, припремљен 
да без остатка живи преостале дане и да умре на достојанствен 
начин. Страх од смрти, као универзалну егзистенцијалну 
категорију, треба макар условно посматрати одвојено од 
психолошких фаза кроз које пролази терминални болесник. 
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 Тај страх није искључиво везан за терминалност. Wiesman 
(1975) је описао три синдрома карактеристична за понашање 
терминалних болесника. Једну од њих овај аутор је назвао 
синдром алијенације. Карактерише се специфичним осећањем 
усамљености, напуштености, апсолутне изолованости и 
дереализацијом. Код терминалног болесника развијају се 
сложена и мучна осећања, која га нагоне да мисли да је блиска 
смрт „његов сопствени проблем“, што чини да људе око себе 
доживљава удаљеним. Речено језиком егзистенцијалиста, људи 
губе сопствену „физиогномику“.  

Једна од специфичних осећања јесте да болесник верује да је у 
тој мери сам и изолован, да чак нема ни коме да се изјада. Таква 
сложена осећања учвршћују му филозофију да је „све 
изгубљено“. „Синдром уништења“ карактерише се страхом 
болесника од претварања у ништавило и ишчезнуће. Као 
консеквенца страха од уништења јавља се својеврсна 
деперсонализација код болесника, мучно стање у коме личност 
себе не доживљава као пуно људско биће. 
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Еутаназија 

Термину „еутаназија“ придају се разна значења. Кованицу чине 
две грчке речи: „tanatos“ и префикс „eu“ које дословно 
означавају „лако доживљену смрт“. Еуфемизми, које налазимо у 
литератури под називима „добра“ или „милосрдна“ смрт 
подлеже дискусији, обзиром да је немогуће смрт, која је сама по 
себи негативна категорија живота, везати за речи које 
имплицитно носе позитивна значења. 

У општем смислу, треба разликовати медицинску, еугеничку и 
друштвену еутаназију.  

Термини имају суштински различита значења, не само у односу 
према субјектима који спроводе еутаназичке поступке, већ и у 
чињеници да термини имају филозофске, психосоцијалне и 
етичке димензије.  

Под медицинском еутаназијом подразумевају се активни и 
пасивни поступци и акције здравственог особља, пре свега 
лекара, у циљу изазивања смрти терминалног болесника, или 
болесника којима не прети блиска смрт, али који су болешћу и 
инвалидношћу угрожени у тој мери да је њихов живот праћен 
искључиво болом, патњом и мизеријом. 

Еугеничка еутаназија је назив који означава поступке и акције 
одређене врсте стручњака са циљем да се побољша генетски 
састав популационе групе (негативна еугеника). 

Државна или компулсивна еутаназија односи се на правне 
поступке легалних органа у циљу побољшања психолошког и 
здравственог стања становништва на територији коју 
контролише та држава. 
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Еутаназичке идеје нису одраз новог, технолошки ефикасног 
времена. Напротив, потичу још из древног Египта, а окупирале 
су мисли грчких и римских филозофа и државника. Према 
писању неких историчара, на острву Косу, родном крају 
Хипократа, постојао је обичај да старије особе, неспособне за 
привређивање, једном годишње заједнички испијају чашу 
отрова. Платон и Сократ су се јавно залагали за елиминацију 
тешко инвалидне деце. У „Идеалној држави“ Аристотела, 
дефектној деци није било места. Марко Аурелиус је бранио 
право личности да саму себе ослободи интелектуалне 
детериорације. 

Однос према еутаназији брзо се мења под утицајем пропагатора 
раног хришћанства св. Аугустина. Суочен са појавом све 
учесталијих самоубистава верника и осипањем „хришћанског 
стада“, св. Аугустин је прокламовао синтагму да је самоубиство 
„гнусан, проклет и неморалан чин“. Осим самоубиства забрана 
се односила и на еутаназични чин.  

У 13. веку схоластички филозоф и теолог св. Тома Аквински 
дефинитивно изриче категоричко негативан став цркве према 
самоубиству и еутаназији. 

Све до тридесетих година прошлог века еутаназија је била једва 
помињани концепт у медицини, религији и филозофији. Са 
демократизацијом живота, смањењем догматичких утицаја 
цркве и налетом утописких и хуманистичких идеја, појавиле су 
се, испрва малобројне, а касније учесталије расправе на тему 
про и контра еутаназије. Крајњи циљ ових расправа сводио се на 
борбу око легализације права на чин „милосрдне смрти“ код 
терминалних болесника и осталих особа које немају, због 
инвалидитета и других болести, услова за достојанствен живот. 
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Разлози против легализације еутаназије кретали су се од 
позивања на универзалне етичке норме, шесту божију заповест, 
преко уважавања Хипократове заклетве, позивање на нагонску 
потребу човека да „живи по сваку цену“, просветљење човека 
кроз патњу, ослањање на „концепт наде“, указивање на 
напредак медицине који „сутра може пронаћи лек за неизлечива 
стања“ а указивање на могућност бројне злоупотребе 
еутаназичког чина, било због несавсности појединца или самог 
друштва, до централног питања: ко, када, како и под којим 
условима би требало да спроводе еутаназички акт! 

Заступници еутаназије, с друге стране, вештом реториком 
настоје да докажу да максима „не убиј“ пре треба да се односи 
на стварање таквог друштва где у ратним збивањима неће 
страдати човек, а ако у масовном страдању људи, човек и буде 
повређен да му нема правог и достојног живота, друштво треба 
да му обезбеди милосрдну смрт; да због промењених услова 
неке поставке  Хипократове заклетве треба ревидирати. 
Цитирају се нека научна истраживања чији резултати показују 
да код болесника и инвалида, који последње дане проводе у 
мизерији, нагон за животом уступа месту жељи за смрћу; 
огољавају, затим филозофску арому „патње и бола“ указујући 
на њихову погубну улогу у достојанственом живљењу, и на 
крају, образлажу да се позитивним актима могу спречити 
злоупотребе еутаназије. 

Историја је сурово указала на злоупотребу еутаназије. У 
нацистичкој Немачкој је у току Другох Светског рата на око 
200.000 људи, психички оболелих, тешких туберколозних 
болесника, особа са урођеним психо-физичким дефектима, 
старих и изнемоглих извршена еутаназија. 
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На процесу у Нирнбергу утврђено је да је око 200 немачких 
лекара извршило еутаназичке акте, док је око 300 других, знало 
за еутаназички програм нацистичке партије али су ћутали. 
Вршена је масовна стерилизација жена, махом јеврејки. У циљу 
проучавања одбрамбених процеса организма, затвореницима су 
ампутирани здрави органи; а у циљу обуке младих хирурга, 
урађена је маса хируршких интервенција на логорашима без 
медицинских индикација. Како је то могло да се деси? 

Знамените су речи психијатра Лео Александра изречене на 
Нирнбершком процесу: „без обзира на пропорције нацистичких 
злочина, очигледно је за све који су учествовали у њиховом 
осветљавању, да је све почињало у малим размерама“. 
Почињало је, дакле, од усвајања принципа еутаназије, 
филозофије да постоје људи који нису вредни живота, да би се, 
брзо такав приступ, проширио на све људе који не привређују а 
једу хлеб и људе који су непожњљни у расном и политичком 
смислу (према Russel-u R, 1975). 

Уопштено, медицинска еутаназија се дели на две велике 
категорије: 

а) активна насупрот пасивној, 

б) вољна насупрот невољној 

Код активне еутаназије, „милосрдно убиство“ односно „лака 
смрт“ узрокована је директном или индиректном активношчу 
лекара. Док у првом случају лекар са предумишљајем узрукује 
смрт болесника, у другом, лекар употребом супстанци које 
ублажавају бол и патњу, индиректно, убрзава фаталан исход 
болесника. 
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У случају пасивне еутаназије, лекар свесно одустаје од лечења, 
најчешће искључивањем апарата који одржавају живот 
болесника. О пасивној еутаназији говоримо у случајевима када 
је лекару познато да искључивањем апарата пацијента „гура“ у 
сигурну смрт. Алтернативни термин за пасивну еутаназију је 
„антидистаназија“.  

Термином „вољна еутаназија“ означава се пристанак болесника 
да се над њим спроведе еутаназички акт. Такав пристанак се, у 
највећем броју случајева, добија од болесника који је у стању 
измењене или поремећене свести. Насупрот томе, термином 
„невољна еутаназија“ означава се ситуација у којој болесник не 
даје пристанак да се над њим изврши еутаназички акт, па се 
„лака смрт“ код такве особе изазива вољом друге особе.  

 

Самоубиство 

Питањима самоуништења или самоубиства бави се део 
танатологије под називом Суцидологија. И овде је реч о 
мултидисциплинарној научној области која, осим медицине, 
укључује и науке као што су психологија, филозофија, 
социологија и етика. Појам „самоубиства“ у суицидологији се 
веома широко одређује, обзиром да обухвата велики број 
отворених и „скривених“ облика понашања личности, чији је 
заједнички именитељ – самодеструкција. На прво место долази 
акт успешне самодеструкције (suicidium), затим покушај 
самодеструкције (tentamen suicidii) и на крају широка скала 
свесног или аутоматизованог понашања које собом носе 
озбиљне могућности самодеструкције.  



154 
 

Док су самоубиство и покушај самоубиства  одређене и омеђене 
категорије, трећа група због арбитрарности у процењивању 
ризичног понашања није јасно ни феноменолошки, ни 
терминолошко дефинисана. Термини „парцијална смрт“ или 
„замена за самоубиство“, на пример, у психоаналитичкој 
теорији личности, обухватају веома разнородну групу 
понашања, почев од бријања главе, пушења, алкохолизма и 
наркоманије, до избора опасних занимања. Meningeer (1938) 
разликује неколико врста понашања за које претпоставља да 
представљају замену за самоубиство: 

a) хронични суицид обухвата аскетизам, алкохолизам, 
неуротски инвалидизам, мазохизам, анти социјално понашање, 
па и психозе. 

б) фокални суицид се манифестује самомутилацијом, 
прихватањем и захтевом за бројним хируршким интервенцијама 
без основе, неким облицима мотивисане симулације, 
изазивањем честих акцидената, импотенцијом и фрифидношћу. 

в) органски суицид има значење самокажњавања, обухвата 
агресивна и еротичка понашања личности која болују од 
хроничних органских болести. 

Мишљења смо да је Менгерова теорија о самоубиству неје само 
конфузна, него и бескорисна. Неограниченим проширивањем 
неког појма, сам појам губи значење. С друге стране, очигледна 
симболика бројних феномена које помиње овај аутор као врсту 
„потиснуте жеље за смрћу“ своди нагон за живљењем на нагон 
за смрћу, што не потврђују нити емпиријски нити клинички 
показатељи. 
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Социјални значај суицидалног понашања видљив је из 
националних статистика бројних земаља према којима 
самоубиство спада у пет најчешћих узрочника смрти одраслих 
особа. Водећа места на црној листи редом имају Аустрија, 
Немачка, Јапан, Чешка, Словачка, Данска, Шветска и 
Швајцарска у којима се самоубиство креће од 25 људи на 
100.000 становника.  

Мушкарци у односу на жене предњаче у самоубиству у односу 
3:1; однос је обрнут када је реч о покушају самоубиства. 

Статистички подаци о самоубиству деце су ретки и 
некозистентни. Према једној студији из САД-а, суицид деце 
испод 10 година старосног узраста, су реткост. У групи деце од 
10 до 14 година живота, годишње се у овој земљи убије између 
35 и 60 деце, а између 15 и 19 година око 250 до 350 младих 
особа. Слично као и у одраслој популацији, женска деца у 
односу на мушку у сразмери 3:1 врше покушаје самоубиства, а 
мушка деца се у истој сразмери више самоубијају од женске 
деце. 

Када је реч о самодеструкцији, лекари спадају у веома угрожене 
професије. Унутар професије, психијатри, уз онкологе, врше 
највећи број самоубистава (61 на 100.000, а педијатри најмање, 
10 на 100.000). објашњење може бити једноставно. Док 
педијатри раде са групом пацијената који су на самом почетку 
живота и усмерени према животу, психијатри уче од пацијената 
да је самоубиство, у неким случајевима, најефикаснији начин 
„решавања“ животних проблема.  

На основу анализе бројних статистичких података, M. Simson је 
израдио „карактеристичну слику личности“ потенцијалног 
самоубице.  
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Реч је о мушкарцу, беле расе, неожењеном или удовцу, 
разведеном или човеку који живи изван породичног круга, 
адолесценту или особи изнад 65 година живота, пензионеру или 
незапосленом, депресивцу који је и раније покушавоа да се 
убије. Уз овакву „слику“ иде могућа употреба дрога или 
алкохола, али и тешкоће у разрешењу конфликтних ситуација. 
Оваква хипотетична личност, на крају, може боловати и од неке 
хроничне органске болести праћене болом и патњом. 

Статистика показује, даље, да повезивање самоубиства и 
психичких болести представља мит, мада је извесно да извесне 
подгрупе душевних болесника спадају у категорију личности 
под високим ризиком самоубиства. 

У принципу, друштво не одобрава самодеструкцију. Бројне 
религије убрајају самоубиство у један од најтежих грехова. Све 
до најновијих дана у многим цивилизованим друштвима 
негативан однос друштва према самодеструкцији изражавао се 
легалним забранама тог чина. Изузетак чине припадници 
егзистенцијалне филозофске школе, најбоље исказане тврдњом 
Алберта Камија, да постоји само једно филозофско питање, а то 
је питање самоубиства. Алберт Ками пише: „ако се запитам по 
чему ћу судити да је такво питање прече од неког другог, 
одговарам по акцијама на које оно обавезује. Никада нисам 
видео ни једну особу да је умрла због онтолошких доказа. 
Галилеј, који је заступао значајну научну дисциплину, веома се 
лако одрекао ње чим му је живот био доведен у опасност. У 
извесном смислу, он је добро поступио. Наиме, због те истине 
није вредело да га спале: да ли се Земља окреће око Сунца или 
Сунце око Земље, то није за њих било тако важно. Напротив, 
видимо да многи људи умиру зато што сматрају да не вреди 
живети. 
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Исто тако, видимо и друге, који се парадоксално убијају због 
идеја или илузија које представљају смисао њиховог живота 
(оно што се назива разлогом да се живи је и ванредан разлог да 
се умре)“. По Камију, дакле, испада да је принципијелна 
дужност човека да се убије, као једини прави одговор на 
бесмисленост и апсурд живота. 

Научни приступ, наравно, не може да усвоји реторику 
егзистенцијалиста па тражи одговор на једно, наизглед, 
једноставно питање: зашто се човек убија? Одговор није прост, 
јер самоубиство представља загонетку не само у животу већ и у 
психопатолошкој науци. Чињеница јесте да акт самоубиства 
„контролише“ велики број варијабли као што су генетичка 
својства човека, актуелно стање будности његовог ЦНС-а, 
породична ситуација, психолошки „make up“, начин реаговања 
личности на стрес, еколошки фактори, употреба хемијских 
супстанци. Тврдимо: комбиновањем ових фактора могуће је се 
приближити разумевању ове појаве као индивидуалног чина, 
али не и целовитом решењу загонетке. 

Социолошке теорије самоубиства баве се односом самоубице и 
друштва. Према Е. Dirkhem-у (1951) постоје три основне врсте 
самоубиства: 

а) алтруистичка где је веза између појединца јака и где 
друштво одређује правила живота и смрти. Пример су камиказе. 

б) егоистичка када су везе између појединца и друштва слабе.  

б) аномичка: одражавају ситуацију изненадног прекида везе 
између јединке и друштва.  
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Ова врста самоубиства карактеристика је тако зване „аномије“, 
односно друштвене ситуације у којој влада безнормност, 
незапосленост и свеопшта економска и морална криза. 

Социолошке теорије дају само ограничени увид у генезу 
самоубиства. Треба имати на уму да је суицид крајње 
индивидуализиран чин који се не може разматрати само из угла 
везе појединца и друштва, него и из личног психолошког угла, 
независног од друштвених околности.  

Међу психички оболелим личностима, прво место по 
учесталости самоубиства припада схизофреним болесницима. 
Реч је о групи код које је ризик од самоубиства већи него код 
депресиваца, што је супротно устаљеном мишљењу. 
Официјелне статистичке бројке, према Лехману, крећу се у 
распону од 2 до 3%. Исти аутор, на основу студија Niskanena и 
Acheta, закључује да се у петогодишњем периоду може 
очекивати да ће 1 од 33 схизофрених болесника покушати, а 1 
од 33 одузети себи живот. Како код највећег броја схизофрених 
болесника није могуће предвидети самоубилачке намере, 
превенција суицидиума код ових болесника је изузетно заметна 
ствар. Неки подаци указују на чињеницу да највећи број ових 
болесника извршава самоубиство у почетној фази болести, а 
затим долазе болесници који акт самодеструкције извршавају 
импулсивно под утицајем суманитих идеја и халуцинација. 
Један број ових болесника извршава самоубиство у депресивној 
фази, а у оквиру схизоафективног поремећаја. На крају, 
самоубиства младих особа у току служења војног рока или 
интернатском одвајању од породице, може се приписати 
иницијалној фази схизофрене болести. 



159 
 

И поред тога што особе које испољавају разне облике депресије 
у мањој мери извршавају самоубиства у односу на схизофрене 
болеснике, ризик од самодеструкције је код ове групе највећи у 
целој хетерогеној групи личности које испољавају психичке 
поремећаје. Како наглашава Кецмановић (1987) постоји слагање 
стручњака да су суицидалне идеје и тенденције заједнички 
именитељ свих депресивних стања. Ипак, постоји битна разлика 
између суицидалности које испољавају знаке ендогене 
депресије у односу на пацијенте који манифестују неуротични 
облик депресије. Док је у првом случају суицидалност, по 
правилу, повезана са одређеном фазом болести, суицидалност 
неуротичног депресивца је инстументалног карактера. Таква 
разлика указује на потребу да се у превенцији ове две групе, 
такође, направе одређене методолошке разлике. 
Карактеристична је, на пример, студија Renni-a који је три 
године пратио понашање 208 манично-депресивних болесника. 
У овој групи 7 болесника покушало, док је 11 болесника 
извршило самоубиство. 

У стручним круговима је раширено мишљење да особе које 
намеравају да изврше самоубиство остављају за собом трагове 
упозорења. У том смислу и речи попут „ ја ћу се убити... мислим 
да не вреди даље живети... живот је бесмислен“ имају такво 
значење. Други знак упозорења у овом смислу је промена у 
понашању одређене личности. Таква промена карактерише се 
повлачењем личности у себе, избегавањем друштва и, уопштено 
речено, редуковањем општења са блиским и „удаљеним“ 
особама. Трећи важан знак упозорења је смањење нагонске 
активности личности, која се огледа у паду нагона за исхраном 
и поадању сексуалне активности. 
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У принципу, сви поступци медикалног или другог карактера 
који имају за циљ спречавање суицида, своде се на три групе: 

а) превенција самоубиства која свеобухватно укључује 
поступке спречавања могућег самоубиства неке особе; 

б) интервенције у време или између суицидалних аката; 

в) поственција која се односи на поступке који спречавају 
стресне ситуације код особа које су преживеле покушаје 
самоубиства. 

У ширем смислу те речи, превенција, интервенција и посвенција 
представљају мере сузбијања суицидалног понашања, мере које 
садрже, сама по себи, бројна етичка, психолошка и филозофска 
питања. Сложеност проблема открива се једним простим 
питањем: Ако је суверена воља сваког човека да сам бира 
између живота и смрти, да ли је свако ограничавање његове 
воље да умре, акт задирања у његову слободу? Одговор чувеног 
филозофа Витгестајна је двосмислен: „ако је самоубиство 
дозвољено – све је дозвољено, ако самоубиство није дозвољено 
– ништа није дозвољено“.  

Медицински радници немају дилеме. Њихово етичко „верују“ 
окренуто је искључиво животу. 
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13. ЗАКОН О  ЗАШТИТИ  ЛИЦА 
СА  МЕНТАЛНИМ 
СМЕТЊАМА*  

 
 
 

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Садржина закона 
 

Члан 1. 
 
Овим законом ближе се уређују основна начела, организовање и 
спровођење заштите менталног здравља, начин и поступак, 
организација и услови лечења и смештај без пристанка лица са 
менталним сметњама у стационарне и друге здравствене 
установе. 

 
Значење израза у овом закону 

 
Члан 2. 

 
Основни појмови у овом закону имају следеће значење:  
1) лице са менталним сметњама је недовољно ментално 

развијено лице, лице са поремећајима менталног здравља, 
односно лице оболело од болести зависности;  

2) психијатријска установа је стационарна здравствена установа 
или организациони део стационарне здравствене установе у 
којој се обављају специјалистичко-консултативни прегледи и 
болничко лечење лица са менталним сметњама;  

 
_____________________________________________________ 
* (Сл. гласник РС бр. 45/13) Основни текст на снази од 
30/05/2013 , у примени од 30/05/2013 
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3) психијатар је доктор медицине са завршеном 
специјализацијом из психијатрије или неуропсихијатрије, 
односно дечије психијатрије;  

4) конзилијум чине најмање три здравствена радника и 
здравствена сарадника, од којих су најмање два психијатра, а 
један здравствени сарадник;  

5) стручни тим чине здравствени радници и здравствени 
сарадници који утврђују и спроводе индивидуални план 
лечења и рехабилитације лица са менталним сметњама;  

6) медицинска мера је одређени дијагностички поступак, облик 
лечења, пријем исмештај у психијатријску установу, 
укључивање у одговарајуће образовне програме који се 
спроводе у психијатријској установи, истраживање на 
подручју заштите и унапређења здравља лица са менталним 
сметњама;  

7) пријем у психијатријску установу је поступак од доласка или 
довођења лица са менталним сметњама у ову установу ради 
прегледа и лечења, до доношења одлуке о његовом 
задржавању или смештају у психијатријску установу;  

8) пристанак на смештај је слободно изражена воља лица са 
менталним сметњама на смештај у психијатријску установу, 
ради примене одређене медицинске мере, која се заснива на 
одговарајућем познавању сврхе, природе, последица, користи 
и ризика од медицинске мере и других могућности лечења;  

9) добровољни смештај је смештај лица са менталним сметњама 
у психијатријску установу, уз његов пристанак;  

10) задржавање без пристанка је смештај лица са менталним 
сметњама у психијатријску установу од тренутка доношења 
одлуке психијатра о задржавању овог лица без његовог 
пристанка, до одлуке суда о смештају без пристанка;  

11) смештај без пристанка је смештај лица са менталним 
сметњама у психијатријску установу, без његовог пристанка, 
односно пристанка његовог законског заступника, који је дат 
без претњи или неприличног подстрекивања, и то пошто му 
се пруже довољне и разумљиве информације о 
дијагностичкој процени, сврси, начину и предвиђеном 
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трајању лечења и очекиваним користима од њега, 
алтернативним начинима лечења укључујући мање инвазивне 
методе, могућим боловима и нелагодностима, ризицима и 
пропратним појавама предложене терапије;  

12) дете је лице које није навршило 18 година живота;  
13) члановима уже породице сматрају се супружник или 

ванбрачни партнер, деца, браћа, сестре, родитељи, усвојитељ, 
усвојеник и друга лица која живе у заједничком породичном 
домаћинству са лицем са менталним сметњама. 

 
 II. НАЧЕЛА 

 
Заштита менталног здравља 

 
Члан 3. 

Заштита менталног здравља подразумева превенцију настанка 
менталних сметњи, унапређење менталног здравља, анализу и 
дијагнозу менталног стања лица, лечење и рехабилитацију због 
менталних сметњи, као и сумње на постојање менталних 
сметњи. 

 
Забрана дискриминације 

 
Члан 4. 

Заштита лица са менталним сметњама врши се без 
дискриминације по основу расе, пола, рођења, језика, 
држављанства, националне припадности, вероисповести, 
политичког или другог уверења, образовања, правног или 
социјалног статуса, имовног стања, узраста, инвалидитета или 
било којег другог личног својства.  
 
Забрањена је дискриминација на основу менталних сметњи. 
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Заштита достојанства 
 

Члан 5. 
Свако лице са менталним сметњама има право на хумани 
третман, уз пуно поштовање његовог достојанства. 

 
Забрана злоупотребе 

 
Члан 6. 

Забрањено је свако злостављање, занемаривање, експлоатација, 
злоупотреба или понижавајуће поступање према лицу са 
менталним сметњама. 

 
 

III. ПРАВА ЛИЦА СА МЕНТАЛНИМ 
СМЕТЊАМА 

 
Унапређење менталног здравља 

 
Члан 7. 

Лице са менталним сметњама има право на заштиту и 
унапређење менталног здравља кроз превенцију, негу, лечење и 
психосоцијалну рехабилитацију у одговарајућим здравственим 
и другим установама, опоравак и укључење у породичну, радну 
и друштвену средину, уз уважавање његовог избора. 
 

Право на једнаке услове лечења 
 

Члан 8. 
Лице са менталним сметњама има право на једнаке услове 
лечења који супримерени његовим здравственим потребама, под 
истим условима као и други корисници здравствених услуга. 
 
Лице са менталним сметњама има право на лечење у најмање 
рестриктивној околини, уз примену најмање рестриктивних и 
принудних медицинских поступака. 
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Лице са менталним сметњама има право на лечење које 
одговара његовој верској и културној припадности. 

 
Право на приватност 

 
Члан 9. 

Лице са менталним сметњама има право на приватност, у складу 
са његовим најбољим интересима. 

 
Право на остваривање грађанских и других права лица са 

менталним сметњама 
 

Члан 10. 
Лице са менталним сметњама има право на остваривање 
грађанских, политичких, економских, социјалних и културних 
права, у складу са Уставом и законом. 
 
Лице са менталним сметњама има право и на друга права којима 
се уређује област здравства и другим законима. 

 
Ограничење права лица са менталним сметњама 

 
Члан 11. 

Права лица са менталним сметњама могу бити ограничена овим 
законом и другим законима, само када је то неопходно да се 
заштити здравље или безбедност лица са менталним сметњама 
или других лица. 
 
Здравствени радници дужни су да организују примену 
медицинских мера и лечењелица са менталним сметњама којима 
се у најмањој могућој мери ограничавају њихова права и 
слободе, само онда када постоји одсуство могућности за неко 
друго решење. 
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Нико не може бити присиљен на процену здравственог стања 
ради утврђивања постојања менталних сметњи, осим у 
случајевима и у поступку утврђеним законом. 
 
 

IV. ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ЗА ЛЕЧЕЊЕ 
ЛИЦАСА МЕНТАЛНИМ СМЕТЊАМА 

 
Врсте установа за лечење лица са менталним сметњама 

 
Члан 12. 

Здравствене установе за лечење лица са менталним сметњама су 
психијатријске установе и домови здравља који обављају и 
делатност лечења лица са менталним сметњама. 
 
У здравственим установама из става 1.овог члана образују се 
посебне организационе јединице које обављају послове заштите 
менталног здравља у заједници. 
 
Врсту и ближе услове за образовање организационих јединица и 
обављање послов азаштите менталног здравља у заједници 
прописује министар надлежан за послове здравља. 

 
Лечење лица са менталним сметњама у здравственим 

установама 
 

Члан 13. 
Превенција менталних сметњи, нега, лечење и рехабилитација 
лица са менталним сметњама, првенствено се обавља у 
примарној здравственој заштити, увек када је то могуће. 
(2) Лечење у психијатријским установама спроводи се када је то 

једини или најбољи начин да се обезбеди одговарајући 
медицински поступак.  
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Вођење медицинске документације и евиденције 
 

Члан 14. 
Медицинска документација и евиденција лица са менталним 
сметњама води се у складуса законом којим се уређује вођење 
медицинске документације и евиденције. 

 
Индивидуални план лечења лица са менталним сметњама 

 
Члан 15. 

Лечење лица са менталним сметњама у здравственим 
установама из члана 12.Овогзакона, прилагођава се сваком лицу 
са менталним сметњама посебно, у зависности од медицинских 
индикација, и заснива се на индивидуалном плану лечења који 
утврђује испроводи стручни тим здравствене установе, уз 
учешће тог лица, односно његовогзаконског заступника. 
 
Индивидуални план лечења саставни је део медицинске 
документације и ажурира се једном недељно. (3) Чланови уже 
породице лица са менталним сметњама увек су укључени у 
поступак његовог лечења, осим ако то неповољно утиче на 
његово лечење.  

 
Пристанак лица са менталним сметњама на медицинску 

меру 
 

Члан 16. 
Медицинска мера без сагласности претходно информисаног 
лица са менталним сметњама може се спроводити само под 
условима утврђеним законом. 
Лице са менталним сметњама које разуме природу, последице и 
ризик предложене медицинске мере, и које на основу тога може 
да донесе одлуку и изрази своју вољу, може се подвргнути 
медицинском поступку само уз свој писмени пристанак. 
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Способност лица са менталним сметњама за давање пристанка 
на предложену медицинску меру процењује психијатар и 
писмени налаз и мишљење о томе прилаже у медицинску 
документацију. 
 
Способност доношења одлуке о пристанку на предложену 
медицинску меру подразумева способност лица са менталним 
сметњама да разуме природу стања, сврху мере која му се 
предлаже и последице давања или одбијања пристанка на 
медицинску меру. 
 
Лице са менталним сметњама из става 2.овог члана може 
захтевати да давању пристанка на предложену медицинску меру 
буде присутно лице у које оно има поверење. 
 
Лице са менталним сметњама не може се одрећи права на 
давање или одбијање пристанка. 

 
Опозив или одбијање пристанка лица са менталним 

сметњама намедицинску меру 
 

Члан 17. 
Пристанак на предложену медицинску меру из члана 16.овог 
закона може се опозвати у било које време, у писменој форми. 
 
Лицу са менталним сметњама које опозива пристанак на 
медицинску меру морају се претходно објаснити последице 
престанка примењивања одређене медицинске мере. 
 
Опозивање пристанка на предложену медицинску меру не 
производи правно дејство, уколико се испуне услови за примену 
поступка лечења без пристанка лица саменталним сметњама. 
 
 
 



170 
 

У случају опозива или одбијања предложене медицинске мере, 
лице са менталним сметњама може бити подвргнуто 
медицинској мери у случајевима и на начин прописаним чланом 
19.овог закона. 
 

Члан 18. 
Лице са менталним сметњама које није способно да дâ свој 
пристанак на предложену медицинску меру, јер не испуњава 
услове из члана 16.став 4.овог закона, може бити подвргнуто 
медицинској мери, у складу са законом.  

 
Дете може бити подвргнуто медицинској мери само под 
условима утврђеним законом. 

 
Када пристанак на предложену медицинску меру даје законски 
заступник детета или лица са менталним сметњама, психијатар 
је дужан да га информише на начин и попоступку који су 
утврђени законом. 

 
Поступак лечења лица са менталним сметњама без његовог 

пристанка 
 

Члан 19. 
Ако лице са менталним сметњама није способно да дâ свој 
пристанак на предложени поступак лечења, а нема законског 
заступника или нема услова да се пристанак законског 
заступника прибави, може бити подвргнуто медицинској мери 
без пристанка, изузетно ако је:  
1) лечење неопходно да би се спречило значајно погоршање 

његовог здравственог стања;  
2) медицинска мера усмерена ка поновном успостављању 

способности доношења одлуке о пристанку на предложену 
медицинску меру;  
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3) предузимање медицинске мере без пристанка лица са 
менталним сметњама неопходно да би се спречило 
угрожавање живота и безбедности тог лица или живота и 
безбедности других лица.  

(2) Ако лице са менталним сметњама нема законског 
заступника, здравствена установа дужна је да о томе обавести 
надлежни орган старатељства и да предложи да се покрене 
поступак за постављање законског заступника, у складу са 
одредбама закона којим се уређују породични односи.  

(3) Медицинска мера може се примењивати без пристанка лица 
са менталним сметњама, само док трају разлози из става 1. и 
поступак из става 2. овог члана.  

(4) Одлуку о предузимању медицинске мере без пристанка лица 
са менталним сметњама доноси конзилијум здравствене 
установе одмах по наступању разлога изстава 1. овог члана.  

(5) О разлозима за лечење лица са менталним сметњама без 
пристанка из става 1. Овог члана, здравствена установа 
дужна је да, без одлагања, обавести његовог законског 
заступника и да га поучи о праву на приговор, у складу са 
законом. 

 
 
 

V.  ДОБРОВОЉНИ СМЕШТАЈ ЛИЦА СА 
МЕНТАЛНИМ СМЕТЊАМА У 
ПСИХИЈАТРИЈСКУ УСТАНОВУ 

 
Пристанак лица са менталним сметњама на болничко 

лечење 
 

Члан 20. 
Лице са менталним сметњама које може да разуме сврху и 
последице смештаја у психијатријску установу и које је на 
основу тога способно да донесе одлуку о пристанку на смештај, 
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може се, уз писмени пристанак, сместити у психијатријску 
установу. 
 
Пристанак на смештај у психијатријску установу лице са 
менталним сметњама даје у писменом облику психијатру, који 
је дужан да у време давања пристанка утврди способност тог 
лица за давање пристанка на смештај, као и да дату изјаву о 
пристанку на смештај уложи у медицинску документацију. 
 
Лице са менталним сметњама сместиће се у психијатријску 
установу уколико психијатар утврди да се ради о лицу са 
менталним сметњама код којег се побољшање стања, односно 
повољан терапијски исход не може постићи лечењем изван 
психијатријске установе. 
 
Лице са менталним сметњама, које није способно да дâ приста-
нак, може се сместитиу психијатријску установу на захтев и уз 
писмени пристанак његовог члана уже породице или његовог 
законског заступника. 
 
Дете, или лице са менталним сметњама, може се сместити у 
психијатријску установу уз писмени пристанак законског 
заступника. 
 
У случају да психијатар сматра да законски заступник не 
поступа у најбољем интересу детета, лица са менталним 
сметњама или лица лишеног пословне способности, психијатри-
јска установа је дужна да о томе без одлагања обавести 
надлежни орган старатељства. 
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VI. ЗАДРЖАВАЊЕ БЕЗ ПРИСТАНКА И 
СМЕШТАЈБЕЗ ПРИСТАНКА ЛИЦА СА 

МЕНТАЛНИМ СМЕТЊАМА У 
ПСИХИЈАТРИЈСКУ УСТАНОВУ 

 
Разлози за задржавање без пристанка и смештај без 

пристанка лица са менталним сметњама 
 

Члан 21. 
Лице са менталним сметњама за које доктор медицине или 
психијатар процени да, услед менталних сметњи, озбиљно и 
директно угрожава сопствени живот или здравље или 
безбедност, односно живот или здравље или безбедност другог 
лица, може сесместити у психијатријску установу без свог 
пристанка, само уколико нису н арасполагању мање 
рестриктивни начини за пружање здравствене заштите, по 
поступкуза задржавање без пристанка и смештај без пристанка 
лица са менталним сметњама, ускладу са овим законом.  
Лице са менталним сметњама или лице лишено пословне 
способности може се, изразлога наведених у ставу 1.овог члана, 
сместити у психијатријску установу и без пристанка његовог 
законског заступника, по поступку за задржавање без пристанка 
и смештај без пристанка, у складу са овим законом.  
 
Лице из ст. 1. и 2. овог члана задржаће се без пристанка или 
сместити без пристанка у психијатријску установу, само када је 
то једини начин да му се обезбеди неопходна медицинска мера 
и која траје само док трају здравствени разлози за задржавање 
без пристанака или смештај без пристанка. Покретање поступка 
за задржавање без пристанка и смештај без пристанка лица са 
менталним сметњама 

 
Члан 22. 

Поступак за задржавање без пристанка и смештај без пристанка 
лица са менталним сметњама могу покренути чланови његове 
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уже породице, орган старатељства, послодавац и здравствени 
радници, обавештавањем министарства надлежног за 
унутрашње послове и хитне медицинске помоћи о 
угрожавајућем понашању тог лица. 
 
Службена лица министарства надлежног за унутрашње послове 
и здравствени радници хитне медицинске помоћи, дужни су да 
без одлагања лице са менталним сметњама одведу у најближи 
дом здравља или завод за хитну медицинску помоћ. 
 
Уколико доктор медицине дома здравља или завода за хитну 
медицинску помоћ процени, на основу прегледа, да је потребно 
стационарно лечење, упутиће без одлагања лице са менталним 
сметњама у психијатријску установу. 
 

Члан 23. 
Психијатар који прими лице из члана 22.овог закона, дужан је 
да без одлагања изврши његов преглед, како би утврдио да ли 
постоје здравствени разлози за његово стационарно лечење. 

 
Одлука о задржавању без пристанка лица са менталним 

сметњама 
 

Члан 24. 
Када психијатар утврди да постоје здравствени разлози за 
стационарно лечење и задржавање без пристанка лица из члана 
22.овог закона, дужан је да без одлагања донесе одлуку о 
задржавању без пристанка лица са менталним сметњама. 
 
Психијатар који је донео одлуку из става 1.овог члана дужан је 
да образложење те одлуке упише у медицинску документацију. 
(3) Психијатар ће одлуку о задржавању без пристанка на 
пригодан начин саопштити и образложити лицу са менталним 
сметњама задржаном без пристанка и упознати га са разлозима 
и циљевима таквог задржавања, као и са његовим правима и 
дужностима, ускладу са законом.  
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По пријему лица са менталним сметњама у психијатријску 
установу, најкасније првог радног дана конзилијум 
психијатријске установе одлучиће да ли ће се ово лице задржати 
на даљем болничком лечењу, или ће бити отпуштено. 
 

Обавештење о задржавању без пристанка лица са 
менталним сметњама 

 
Члан 25. 

Психијатријска установа која је задржала без пристанка лице са 
менталним сметњама дужна је да организује хитан 
конзилијарни преглед овог лица. 
 
Психијатријска установа која је задржала без пристанка лице са 
менталним сметњама из члана 22. овог закона дужна је да у 
року од 24 сата од дана конзилијарног прегледа достави 
надлежном суду на подручју на којем се налази та 
психијатријска установа обавештење о његовом задржавању, 
заједно са медицинском документацијом, као и образложење о 
здравственим разлозима задржавања без пристанка лица са 
менталним сметњама.  
 
Психијатријска установа дужна је да обавештење о задржавању 
без пристанка лица са менталним сметњама достави без 
одлагања и том лицу, његовом законском заступнику уколико је 
познат, једном од чланова уже породице, као и надлежном 
органу старатељства. 
 
Задржавање без пристанка добровољно смештеног лица са 

менталним сметњама 
 

Члан 26. 
Поступак задржавања лица са менталним сметњама, из чл. 24. и 
25. овог закона, без његовог пристанка примењује се и када је 
лице са менталним сметњама већ смештено у психијатријску 
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установу уз свој пристанак, па тај пристанак опозове, уколико у 
међувремену наступе здравствени разлози за смештај без 
пристанка лица са менталним сметњама.  
 
Рок од 24 сата за достављање обавештења о задржавању лица са 
менталним сметњама без његовог пристанка и медицинске 
документације надлежном суду, почињеда тече од дана опозива 
пристанка на смештај. 
 
Психијатријска установа дужна је да обавештење о задржавању 
лица са менталним сметњама из става 1.овог члана без његовог 
пристанка, достави и том лицу, његовом законском заступнику - 
уколико је познат, једном од чланова уже породице и 
надлежном органу старатељства. 
 

Надлежност суда 
 

Члан 27. 
О задржавању лица са менталним сметњама у психијатријској 
установи без његовог пристанка одлучује суд на чијем се 
подручју налази седиште психијатријске установе у којој је лице 
са менталним сметњама задржано без свог пристанка. 
 
Поступак за задржавање у психијатријској установи без 
пристанка лица са менталним сметњама уређује се овим 
законом, а на питања поступка која нису посебно уређена овим 
законом примењују се одредбе закона којима се уређује 
ванпарнични поступак. 

 
Хитност поступка и искључење јавности 

 
Члан 28. 

Поступак пред судом за задржавање без пристанка лица са 
менталним сметњама у психијатријској установи је хитан. 
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У поступку из става 1.овог члана искључена је општа јавност. 
 
Суд може да допусти да рочишту присуствује, поред чланова 
уже породице лица са менталним сметњама, и лице у које оно 
има поверења ако се оно или његов законски заступник томе не 
противе. 
 
Рочишту може да присуствује и пуномоћник лица са менталним 
сметњама. 

 
Поступак суда по сазнању о задржавању лица са менталним 

сметњама без његовог пристанка 
 

Члан 29. 
Суд је дужан да у року од три дана од дана пријема обавештења 
о задржавању из члана 25.став 2.овог закона одржи рочиште у 
психијатријској установи у којој је задржано лице са менталним 
сметњама и саслуша лице о чијем задржавању одлучује.  
 
Суд је дужан да у року из става 1.овог члана донесе одлуку о 
задржавању без пристанка лица са менталним сметњама. 

 
Одлука о задржавању без пристанка или отпусту лица са 

менталним сметњама 
 

Члан 30. 
Одлуком о задржавању лица са менталним сметњама из члана 
29.став 2.овог закона суд одређује и време задржавања у 
психијатријској установи.  

 
Члан 31. 

Суд може, пре истека времена одређеног за задржавање лица са 
менталним сметњама у психијатријској установи, по службеној 
дужности или на предлог тог лица, његовог законског 
заступника или психијатријске установе, да одлучи о његовом 
отпусту из психијатријске установе, ако утврди да се 
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здравствено стање тог лица побољшало у толикој мери да су 
престали здравствени разлози за његово даље задржавање без 
пристанка.  

 
Члан 32. 

Суд је дужан, пре доношења одлуке о задржавању без пристанка 
лица са менталним сметњама или о његовом отпусту из 
психијатријске установе, да прибави писмени налаз и мишљење 
једног од психијатара са листе сталних судских вештака о томе 
да ли је задржавање без пристанка или отпуст из психијатријске 
установе, оправдан. 
 
Суд, пре доношења одлуке о задржавању без пристанка детета 
или о његовом отпусту из психијатријске установе, мишљење из 
става 1.овог члана, по правилу, прибавља и од специјалисте 
дечије психијатрије. 
 
Психијатар из ст. 1. и 2. овог члана, након што лично обави 
преглед лица са менталним сметњама, доставља суду писмени 
налаз и мишљење о потреби задржавања без пристанка, односно 
о отпусту из психијатријске установе.  
 
Пре доношења одлуке о задржавању без пристанка или о 
отпусту из психијатријске установе, суд може затражити 
обавештење и од надлежног органа старатељства, чланова уже 
породице или од других лица који могу дати податке који су од 
утицаја наодлуку о задржавању без пристанка или отпусту лица 
са менталним сметњама. 
 
Пре доношења одлуке о задржавању без пристанка или о 
отпусту лица са менталним сметњама из психијатријске 
установе, суд је дужан да у психијатријској установи одржи 
рочиште и саслуша лице са менталним сметњама о чијем 
задржавању одлучује. 
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Члан 33. 
Суд је дужан да у одлуци о задржавању без пристанка лица са 
менталним сметњама одреди трајање задржавања без пристанка, 
које не може бити дуже од 30 дана, рачунајући од дана када је 
психијатар донео одлуку о задржавању без пристанка лицаса 
менталним сметњама.  
 
Продужење задржавања у психијатријској установи лица са 

менталним сметњама без његовог пристанка 
 

Члан 34. 
Ако психијатријска установа процени да лице са менталним 
сметњама које је задржано без свог пристанка, треба да остане 
на болничком лечењу и након истека времена задржавања 
одређеног у решењу суда, дужна је да пет дана пре истека 
времена одређеног у решењу суда, предложи суду доношење 
решења о продужењу задржавања тог лица без његовог 
пристанка, у складу са проценом конзилијума психијатријске 
установе у погледу исхода лечења.  
 
Суд је дужан да о предлогу психијатријске установе о 
продужењу задржавања лица са менталним сметњама без 
његовог пристанка, одлучи до истека времена одређеног 
решењем о задржавању без пристанка. 
 
Суд може, решењем из става 2.овог члана, продужити 
задржавање без пристанка  лица са менталним сметњама у 
психијатријској установи у трајању до три месеца од дана 
истека времена одређеног решењем суда о задржавању без 
пристанка. 
 
Свако даље задржавање без пристанка лица са менталним 
сметњама може се продужити решењем суда, на време до шест 
месеци. 
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Психијатријска установа, по правилу, доставља суду редовне 
тромесечне извештајео здравственом стању лица са менталним 
сметњама задржаног без његовог пристанка, а на захтев суда и 
чешће. 

 
Одлука о продуженом задржавању у психијатријској 
установи лица са менталним сметњама без његовог 

пристанка 
 

Члан 35. 
Суд је дужан да донесе решење о продуженом задржавању у 
психијатријској установи лица са менталним сметњама без 
његовог пристанка, по истом поступку по коме је донео и 
решење о задржавању без пристанка. 
 
Суд је дужан да решење о продуженом задржавању у 
психијатријској установи лица са менталним сметњама без 
његовог пристанка донесе најкасније до истека претходно 
одређеног трајања времена задржавања без пристанка. 
 

Достављање одлуке суда о задржавању без пристанка 
 

Члан 36. 
Суд је дужан да, без одлагања, решење о задржавању у 
психијатријској установи лица са менталним сметњама без 
његовог пристанка достави том лицу, његовом законском 
заступнику, односно пуномоћнику, једном од чланова уже 
породице, надлежном органу старатељства и психијатријској 
установи у којој је лице са менталним сметњама задржано без 
пристанка.  
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Поступак по жалби 
 

Члан 37. 
Против решења о задржавању, односно смештају у 
психијатријску установу лица са менталним сметњама жалбу 
може изјавити то лице и његов законски заступник, у року од 
три дана од дана достављања решења. 
 
Лице са менталним сметњама може изјавити жалбу без обзира 
на стање свог менталног здравља. 
 
Жалба не задржава извршење решења ако суд из оправданих 
разлога другачије неодлучи. 
 
Суд жалбу са списима без одлагања доставља другостепеном 
суду, који о њој одлучује у року од три дана од дана њеног 
пријема. 
 
 
VII. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЛИЦА СА МЕНТАЛНИМ 

СМЕТЊАМА У ПСИХИЈАТРИЈСКОЈ 
УСТАНОВИ 

 
Права и обавезе лица са менталним сметњама смештених у 

психијатријску установу 
 

Члан 38. 
Свако лице са менталним сметњама које је смештено у 
психијатријску установу, има право да:  
1) буде обавештено о разлозима и циљевима смештаја, сврси, 

природи, последицама, корисности и ризицима спровођења 
предложеног лечења, као и о идентитету и професионалном 
статусу здравствених радника и здравствених сарадника који 
учествују у поступку његовог лечења;  
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2) у време пријема, а касније на свој изричит захтев, буде 
упознато са својим правима и обавезама, као и да буде 
поучено о томе како може да их остварује;  

3) активно учествује у планирању и спровођењу свога лечења, 
опоравка и ресоцијализације;  

4) се радно оспособљава према општем или посебном програму 
за лице са менталним сметњама;  

5) добије одговарајућу накнаду за рад у радно-терапијским 
пословима од којих психијатријска установа у којој се налази 
на лечењу остварује приходе;  

6) подноси приговоре, у складу са законом којим се уређују 
права пацијената;  

7) без надзора и ограничења подноси захтеве, приговоре, жалбе 
и друге правне лекове надлежним правосудним, државним и 
другим органима;  

8) се саветује насамо са својим законским заступником или 
пуномоћником;  

9) се одмара, дружи са другим лицима, бави рекреативним 
активностима, у складу сасвојим могућностима и да прима 
посете;  

10) о свом трошку шаље и прима, уз пуну приватност, без 
надзора и ограничења, пошту, пакете, новине и да 
телефонира;  

11) прати радио и телевизијске програме;  
12) држи код себе предмете за личну употребу;  
13) да учествује, по сопственом избору, у верским 

активностима, у оквиру могућности које има психијатријска 
установа;  

14) да зависно од пола, буде смештено и да спава у одвојеним 
просторијама.  

 
Остваривање права лица са менталним сметњама из става 
1.тач.1), 2), 3), 6) и 7) овог члана, у име овог лица може 
захтевати и његов законски заступник. 
Лице са менталним сметњама је дужно да активно учествује у 
лечењу, премапретходно договореном терапијском програму. 
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За време лечења и остваривања здравствене заштите, лице са 
менталним сметњама је дужно да поштује правила о условима 
боравка и понашања предвиђених општим актима психија-
тријске установе. 
 
Права из става 1.тач. 9), 10), 11), 12) и 13) овог члана могу се 
ограничити кад постоји основана сумња да лице са менталним 
сметњама намерава да прибави оружје или психоактивне 
контролисане супстанце, да се договара о бежању, да планира 
извршење кривичног дела, или кад то захтева његово 
здравствено стање.  
 

VIII. ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА О 
ЗДРАВСТВЕНОМ СТАЊУ ЛИЦА СА 

МЕНТАЛНИМ СМЕТЊАМА 
 

Подаци о здравственом стању лица са менталним сметњама 
 

Члан 39. 
Подаци о здравственом стању, односно подаци из медицинске 
документације лица са менталним сметњама, спадају у податке 
о личности и представљају нарочито осетљиве податке о 
личности, у складу са законом. 
 
Податке из става 1.овог члана дужни су да чувају сви 
здравствени радници и здравствени сарадници који учествују у 
лечењу лица са менталним сметњама, као идруга лица запослена 
у здравственим установама, у складу са законом. 

 
Члан 40. 

Не сматра се одавањем података из медицинске документације 
лица са менталним сметњама:  
1) откривање сазнања да лице са менталним сметњама припрема 

извршење кривичног дела;  
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2) откривање, покретање или вођење кривичног поступка за 
најтежа кривична дела, ако би кривични поступак био знатно 
успорен или би вођење поступка било онемогућено без 
откривања иначе заштићених података о личности;  

3) ако је то у интересу јавног здравља и безбедности;  
4) ради спречавања излагања другог лица са менталним 

сметњама непосредној и озбиљној опасности за живот, 
безбедност или здравље, односно, ако би чување података 
битно угрозило живот или здравље тог лица или других лица 
са менталним сметњама.  

 
Доступност медицинске документације и евиденције 

 
Члан 41. 

Подаци из медицинске документације и евиденције, или копије 
тих података могу се достављати суду, органу старатељства, 
организацији обавезног здравственог осигурања, правним 
лицима које обављају делатност добровољног здравственог 
осигурања, органу надлежном за послове статистике као и 
здравственим установама које обављају послове јавног здравља, 
у складу са законом.  
 
Медицинска евиденција и документација која се доставља у 
складу са ставом 1.овогчлана, садржи само оне податке који су 
неопходни за остваривање сврхе због које се захтева њено 
достављање. 

 
Увид у медицинску документацију и евиденцију 

 
Члан 42. 

Лице са менталним сметњама има право увида у своју 
медицинску документацију иевиденцију, у складу са законом. 

 
 
 



185 
 

Разговор са службеним лицима и другим стручним 
радницима 

 
Члан 43. 

Психијатар може да одобри разговор лица са менталним 
сметњама, смештеног у психијатријску установу, са службеним 
лицима министарства надлежног за унутрашње послове и 
стручним радницима надлежног органа старатељства, само кад 
то дозвољава његово здравствено стање. 
 
Лице са менталним сметњама, које је смештено у 
психијатријску установу, увек кад то дозвољава његово 
здравствено стање, има право да тражи заштиту својих права, у 
складу са законом којим се уређује област заштите права 
пацијената. 
 
IX. ОТПУСТ ИЗ ПСИХИЈАТРИЈСКЕ УСТАНОВЕ 

 
Отпуст 

 
Члан 44. 

Поступак отпуста из психијатријске установе добровољно 
смештеног лица са менталним сметњама, исти је као поступак 
отпуста других пацијената из других здравствених установа, 
осим уколико су настали разлози за задржавање без пристанка. 

 
Отпуст по одлуци суда 

 
Члан 45. 

Лице са менталним сметњама, које је смештено без његовог 
пристанка у психијатријску установу, отпушта се из 
психијатријске установе истеком времена које је одређено 
решењем суда и након што престану разлози због којих је 
одређен присилни смештај. 
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Психијатријска установа може отпустити лице са менталним 
сметњама, које је смештено без свог пристанка у психијатријску 
установу, пре истека времена смештаја одређеног решењем 
суда, ако више не постоје разлози за задржавање без пристанка 
у психијатријској установи, уз претходно донету одлуку суда. 
 
Суд може, и пре истека времена смештаја у психијатријску 
установу без пристанкалица са менталним сметњама, да одлучи 
о његовом отпусту и на његов захтев или захтев његовог 
законског заступника, ако то дозвољава здравствено стање лица 
са менталним сметњама. 

 
 
 

X. ПРИМЕНА ФИЗИЧКОГ СПУТАВАЊА И 
ИЗОЛАЦИЈЕ 

 
Разлози за примену физичког спутавања и изолације 

 
Члан 46. 

Физичко спутавање и изолација лица са менталним сметњама 
које је смештено у психијатријску установу, примениће се, 
изузетно, када је то једино средство да се то лице спречи да 
својим понашањем озбиљно угрози сопствени живот и 
безбедност или живот и безбедност других лица. 
 
Пре него што примени физичко спутавање и изолацију из става 
1.овог члана, психијатар ће упозорити то лице да ће се 
предузети мере његовог физичког спутавања и изолације. 
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Примена и трајање физичког спутавања и изолације 
 

Члан 47. 
Физичко спутавање и изолација из члана 46.овог закона 
примениће се искључиво у мери и на начин преко потребан 
ради отклањања опасности изазване поступцима лица са 
менталним сметњама. 
 
Ове мере могу да трају само онолико времена колико је 
потребно да се оствари сврха из става 1.овог члана. 

 
Услови за примену физичког спутавања и изолације 

 
Члан 48. 

Примена физичког спутавања и изолације лица са менталним 
сметњама дозвољена је у психијатријским установама које 
имају обезбеђене све услове за њену примену. 
 
Ближе услове које морају да испуњавају психијатријске 
установе за примену физичког спутавања и изолације, прописује 
министар надлежан за послове здравља. 

 
Надлежност за доношење одлуке о физичком спутавању и 

изолацији 
 

Члан 49. 
Одлуку о примени физичког спутавања и изолације лица са 
менталним сметњама, доноси психијатар и надзире њену 
примену. 
 
Подаци о разлозима, начину, мерама и трајању примене 
физичког спутавања иизолације лица са менталним сметњама, 
као и име психијатра који је донео одлуку о њеној примени, 
обавезно се уписују у медицинску документацију. 
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Психијатријска установа дужна је да одмах обавести законског 
заступника лица са менталним сметњама о његовом физичком 
спутавању и изолацији. 

 
Праћење примене физичког спутавања и изолације 

 
Члан 50. 

Психијатар је дужан да прати физичко и ментално стање лица са 
менталним сметњама у случају примене физичког спутавања и 
изолације. 

 
Савладавање телесног отпора лица са менталним сметњама 

уз помоћ службених лица 
 

Члан 51. 
Овлашћена службена лица министарства надлежног за 
унутрашње послове дужна су да, на позив здравственог радника, 
пруже помоћ приликом савладавања телесног отпора лица са 
менталним сметњама, и то само док то лице пружа телесни 
отпор и док се необезбеди збрињавање и отклањање непосредне 
опасности за њега, или за друга лица.  

 
Помоћ службених лица 

 
Члан 52. 

Када постоји директна опасност да ће лице са менталним 
сметњама својим понашањем у психијатријској установи 
угрозити сопствени живот, живот другог лица, или се радио 
другим тежим ситуацијама, овлашћена службена лица 
министарства надлежног за унутрашње послове, на позив 
здравствених радника психијатријске установе или хитне 
медицинске помоћи, пружиће одговарајућу помоћ у складу са 
одредбама закона којим се уређује поступање полицијских 
службеника.  
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Поступак службених лица у случају бекства лица са 
менталним сметњама из психијатријске установе 

 
Члан 53. 

Овлашћена службена лица министарства надлежног за 
унутрашње послове дужна су дана основу пријаве 
психијатријске установе, усмене или писмене, пронађу и врате 
лице са менталним сметњама које је побегло из ове установе. 
 

Позив службеним лицима 
 

Члан 54. 
Здравствени радник, који је упутио позив службеним лицима 
министарства надлежног за унутрашње послове, дужан је да тај 
позив накнадно, у писменом облику, образложи и да то 
образложење уложи у медицинску документацију лица са 
менталним сметњама. 
 
Образложење из става 1.овог члана психијатријска установа у 
обавези је да без одлагања достави и министарству надлежном 
за унутрашње послове, чији су полицијски службеници 
поступали. 
 
 

XI. ПОСЕБНИ ОБЛИЦИ ЛЕЧЕЊА ЛИЦА СА 
МЕНТАЛНИМ СМЕТЊАМА 

 
Електроконвулзивно лечење лица са менталним сметњама 

 
Члан 55. 

Електроконвулзивно лечење лица са менталним сметњама може 
се применити само ако се кумулативно испуне следећи услови:  
1) ако је то у најбољем интересу лица са менталним сметњама, у 

односу на његово здравствено стање;  
2) ако су претходно предузете све остале методе лечења;  
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3) ако је лице са менталним сметњама над којим се спроводи 
лечење, или његов законски заступник, писмено 
информисано о овом лечењу;  

4) ако је лице са менталним сметњама над којим се спроводи 
лечење, дало свој писмени пристанак на такво лечење.  

 
Примена електроконвулзивног лечења лица са менталним 
сметњама дозвољена је само уз претходну медикацију, односно, 
коришћење анестетика и миорелаксаната. 
 
Примена електроконвулзивног лечења лица са менталним 
сметњама уписује се у медицинску документацију, заједно са 
његовим писменим пристанком, односно писменим пристанком 
његовог законског заступника. 
 
Примена електроконвулзивног лечења деце забрањена је. 

 
Забрана примене психохирургије и стерилизације лица са 

менталним сметњама 
 

Члан 56. 
Примена психохирургије и стерилизације у лечењу лица са 
менталним сметњама, забрањена је. 
 

Медицинска истраживања над лицима са менталним 
сметњама 

 
Члан 57. 

Медицинска истраживања над лицима са менталним сметњама 
могу се вршити само на начин и по поступку прописаним 
законом. 
 
 


