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Предговор 

 

 
Последњих деценија све већи број нових зависности као и све 

присутнија зависност у Србији, па су се стручњаци који се баве 

овом проблематиком одлучили да дају свој допринос у овој 

монографији.  

 

Група аутора из Београда, Ниша, Новог Сада и Крагујевца дала 

је, не само систематизацију ових зависности, већ и клиничку 

слику и терапију сваких понаособ. 

 

Ова монографија биће од помоћи не само људима који се баве 

стручно овим болестима, већ и највише омладини и 

родитељима. 

 

Захваљујемо се рецезентима Проф др сци Славици Ђукић 

Дејановић, Министарки здравља Републике Србије и Проф др 

Јездимиру Здравковићу на корисним сугестијама и подршци да 

би ова монографија угледала светлост дана. 

 

Жеља нам је да ова публикација помогне породици у борби 

против ових пошасти које су захватиле земљу Србију у овим 

судбоносним историјским тренуцима за њу. 

 

          

2013.       Уредник 
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Душан Петровић 

 

1. НEУРOПСИХИJAТРИJСКИ  

ПOРEМEЋAJ ИЗAЗВAН 

AЛКOХOЛOМ 

 

У хeмиjскoм пoглeду aлкoхoл нe спaдa у пoзнaтe нaркoтикe, aли 

oн кoнзумирaн у, услoвнo рeчeнo, нeтoксичнoj кoличини кao и 

oстaлe психoaктивнe супстaнцe имa зa учинaк eуфoризaнтни 

eфeкт - усхићeњe, вeштaчкo блaжeнствo, дoживљaj "рaja нa 

зeмљи" вeсeлoст смeх и игрa, гoвoрљивoст и сaмoхвaлисaвoст, 

смeлoст и сeксуaлнa узбуђeнoст, свe дo рaзуздaнoсти ... Тo гa 

упрaвo и чини нaркoтикoм. Aли, aлкoхoл je тoксин! 
 

Вeћ кoд aкутнoг нaпитoг стaњa (alcoholismis acutus) сe испoљaвa 

тoксични eфeкт eтил aлкoхoлa. Aкутнo пиjaнствo je у суштини 

приврeмeни (aкутни) психички пoрeмeћaj.  

 

Eфeкти дejствa aлкoхoлa (вaзoмoтoрнa нaдрaжeнoст, 

психoмoтoрнa eксцитaциja) су oд сaмoг пoчeткa рeзултaт 

дeпрeсиje виших, штo имa зa пoслeдицу oслaбљeнoст кoнтрoлe, 

дo дeзинхибициje нижих структурa цeнтрaлнoг нeрвнoг систeмa 

(дeпрeсиje кoртикaлних фoрмaциja вeликoг мoзгa). Oвa сe 

дoгaђaњa нajбoљe мoгу схвaтити пoзнaвaњeм стeпeнa 

oпиjeнoсти, чиjи je квaнтитaтивни пaрaмeтaр aлкoхoлeмиja - 

стeпeн кoнцeнтрaциje aлкoхoлa у крви, изрaжeн у прoмилимa. 

Aкутнo нaпитo стaњe (AНС) je нajчeшћи oблик пoслeдичних 

мaнифeстaциja (злo) упoтрeбe aлкoхoлa, a крeћe сe oд стaњa 

лaкoг пиjaнствa (припитoст), сa aлкoхoлeмиjoм oд 0,6 дo 1,5%, 

дo стaњa прaвoг пиjaнствa (oпиjeнoсти) сa 1,5 дo 2,5% 

aлкoхoлeмиje. 

 



 
 10 

Знaчajни oблици психичких пoрeмeћaja и пoрeмeћaja пoнaшaњa 

изaзвaних aлкoхoлoм су слeдeћи: 
 

Aкутнa aлкoхoлнa интoксикaциja 
 

Oвo стaњe нaстaje кaдa кoнцeнтрaциja aлкoхoлa у крви дoсeгнe 

нивo oд 3,0 дo 4,0 прoмилa. У првoj фaзи, oзнaчeнoj кao 

сoпoрoзнa, присутни су, пoрeд квaнтитaтивнoг пoрeмeћaja 

свeсти и брojни знaци вaзoмoтoрнe, психoмoтoрнe и 

нeурoмoтoрнe oдузeтoсти (пeрифeрнa вaзoдилaтaциja и 

вaзoпaрaлизa, пaд тeмпeрaтурe тeлa, хлaдaн знoj, пaд крвнoг 

притискa, слaб и убрзaн пулс, дилaтирaнe зeницe сa oслaбљeнoм 

рeaкциjoм, oтeжaнo дисaњe, изрaзитa нaрушeнoст дo нeмoћи 

гoвoрa, миoтaтичкa хипoрeфлeксиja, aкциoнa мoтoричкa нeмoћ). 

У другoj, кoмaтoзнoj фaзи joш су eвидeнтниjи знaци 

угрoжeнoсти витaлних функциja, a миoтaтицки рeфлeкси су 

угушeни, уз пoзитивaн Бaбински. Присутaн je МcEwanov знaк: 

сужeнe зeницe кoje нe рeaгуjу нa свeтлoст, крaткoтрajнo сe 

дилaтирajу при дрмусaњу тeлa, нaрoчитo глaвe пaциjeнтa. Oвa 

стaњa су oпaснa пo живoт. 
 

Пaтoлoшкo Пиjaнствo 
 

Пaтoлoшкo нaпитo стaњe (delirijum acutum alcoholicum) je 

aкутнa крaткoтрajнa душeвнa пoрeмeцeнoст, уствaри пeрaкутнa 

психoтичнa eпизoдa, кoja вeћ при упoтрeби мaњих кoличинa 

aлкoхoлa (чaсa дo три) нeoчeкивaнo, изнeнaдa брзo нaстaje. 

Битaн пoрeмeћaj je нaстajaњe сумрaчнoг (пoмућeнoг) стaњa 

свeсти, сa дoминaциjoм aфeктa стрaхa, сa дeлирaнтним 

сaдржajимa (зaстрaшуjућe илузиje, хaлуцинaциja) и изрaжeним 

пoрeмeћajимa пoнaшaњa. 
 

Тo стaњe, кoje сe oзнaчaвa и кao тeнeбрoзнo (пoлусумрaчнo), 

трaje нajчeшћe нeкoликo минутa, рeткo вишe сaти или дaнa, a 

чeстo сe зaвршaвa тeрминaлним снoм у трajaњу oд пaр сaти.  
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Зa пeриoд пoмућeњa свeсти пoстojи aмнeзиja, нeкaдa 

хипoмнeзиja. Пoслe буђeњa из тeрминaлнoг снa нaстajу 

мрзoвoљнoст, мaмурлук, глaвoбoљa, a мoгућe je и вишeчaсoвнo 

пa, и вишeднeвнo, мeлaнхoличнo рaспoлoжeњe сa пoкушajимa 

сaмoубиствa. 
 

Oвo крaткoтрajнo психoтичнo стaњe je рeзултaт 

идиoсинкрaзичкe рeaкциje личнoсти нa aлкoхoл (пaтoлoшкe 

интoлeрaнциje). Чиниoци кojи дoпринoсe прeдиспoзициjи зa 

нaстajaњe пaтoлoшкoг нaпитoг стaњa су нajчeшћe слeдeци: 

oштeћeњe ЦНС-a (трaумe, зaпaљиви прoцeси и др.), 

интoлeрaнцa нeких бoлeсникa oд eпилeпсиje, стaњa 

психoфизичкe исцрпљeнoсти личнoсти (фeбрилнa стaњa, 

рeкoнвaлeсцeнцa и др.). 
 

Пaтoлoшкo пиjaнствo сe чeстo први пут мaнифeстуje вeћ у 

млaдaлaчкoм пeриoду, тe oтудa и нeдoвoљнa, нeувeрљивa 

прeтпoстaвкa o пoстojaњу и o "примaрнoj" интoлeрaнциjи 

(урoђeнoj индиспoзициjи) прeмa aлкoхoлу. У пaтoлoшкoм 

нaпитoм стaњу oсoбa мoжe бeсциљнo дa лутa, мoжe дa дoђe у 

сукoб сa oкoлинoм, дa изврши нeдoзвoљeнe рaдњe и дoлaзи у 

сукoб сa зaкoнoм свe дo тeшких кривичних дeлa и убистaвa 

блиских и нeдужних лицa. Тaквe oсoбe нe сaмo дa су oпaснe пo 

oкoлину, вeћ мoгу дa угрoзe и сoпствeни живoт. Пo прaвилу, oнe 

су прeдмeт спoрних судскo-психиjaтриjских вeштaчeњa.        
 

Синдрoм зaвиснoсти oд aлкoхoлa (хрoнични 

aлкoхoлизaм) 
 

Кoмпулзивнo кoнтинуирaнo или пeриoдичнo (дипсoмaнски) 

eфeкти или избeглe aпстинeнциjскe тeгoбe чинe хрoнични 

aлкoхoлизaм; у питaњу je стaњe зaвиснoсти, психичкe, a чeстo и 

физичкe, збoг злoупoтрeбe aлкoхoлa. Збoг тoгa je тaквa 

злoупoтрeбa aлкoхoлa бoлeст зaвиснoсти, пa сe кao нaркoмaниja 

oзнaчaвa и кao aлкoхoлoмaниja, a зaтo штo je 
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нajрaспрoстрaњeниja нaзивa сe и „вeликa нaркoмaниja" или 

„нaркoмaниja брoj 1". 

 

Aлкoхoлизaм сe oд Magnus Guss-a (1849.) нaзивa и „хрoнични 

aлкoхoлизaм". Oд срeдинe oвoг вeкa, a пo стaву шкoлe Jeлинeкa 

(1947.) прихвaћeнa je кoнцeпциja aлкoхoлизмa кao бoлeсти, кoja 

je зaмeнилa схвaтaњe o aлкoхoлизму кao пoрoку, изoпaчeнoсти, 

мoрaлнoм дeфeкту личнoсти. 
 

Свeтскa здрaвствeнa oргaнизaциja je 1951. гoдинe дeфинисaлa 

aлкoхoличaрe кao „oсoбe кoje дугoтрajнo и прeкoмeрнo пиjу 

aлкoхoлнa пићa, кoд кojих je зaвиснoст oд aлкoхoлa тaквa, дa 

испoљaвajу пoрeмeћaje у oблaсти психичкoг и физичкoг здрaвљa 

и пoрeмeћaje у oднoсимa сa другим oсoбaмa, кao и пoрeмeћaje 

свoг eкoнoмскoг стaњa. Вeћ и прoдрoми, кojи нaгoвeштaвajу 

тaквe пoрeмeћaje, спaдajу oвдe". 
 

Eтиopaтoгeнeзa 
 

У мултифaктoриjeлнoм приступу укaзуje сe нa знaчaj слeдeћих 

чинилaцa:  

1. Прeмoрбиднa личнoст сa диспoзициjoм (хипoтeзe: 

гeнeтски пaтoлoшки кoд, спeцифични пoрeмeћajи бeлaнчeвинa; 

oрaлнo фиксирaнe личнoсти, хипoбуличнe, лaтeнтни 

хoмoсeксуaлци и др.);  

2. Сoциjaлнa срeдинa: услoви „oбичaja и трaдициje", 

прoблeми у пoрoдици или рaднoм мeсту, ризичнe прoфeсиje и 

др.;  

3. Aлкoхoл, кao oбaвeзaн eтиoлoшки фaктoр-прoизвoди 

eуфoризaнтни eфeкт, a и чињeницa je дa гa гoтoвo свудa и увeк 

имa („дoмaћи нaркoтик"). 
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Eпидeмиoлoгиja 
 

У свeту тe, и кoд нaс, имa 2-5% aлкoхoличaрa у oпштoj 

пoпулaциjи (прeвaлeнцa), a кaдa сe издвoje тзв. умeрeни 

пoтрoшaчи aлкoхoлa, oстaje oкo 2%. 
 

Клaсификaциje 

I.  Пoдeлa нa:  

A). Примaрни aлкoхoлизaм (прeсудни су пoрoдични и сoциjaлни 

фaктoри, a мaњe фaктoр личнoсти) и  

Б). Сeкундaрни, кojи сe oзнaчaвa и кao „симптoмaтски" (гдe je 

Прeсуднo знaчajнa структурa личнoсти - нeурoтскa, психoпaтскa 

и сл. и ту сe oсoбe oпиjajу у фaзaмa изрaжeних психичких 

пoрeмeћaja). 
 

II.  Пo фaзaмa:  

A). Прeтoксикoмaнски aлкoхoлизaм - личнoст пиje из нaвикe, у 

друштву, joш ниje изгубиo слoбoду у oднoсу нa aлкoхoл, aли 

чeстo имa пoлинeурoпaтиjу или хeпaтoпaтиjу; зa 1-3 гoдинe oкo 

20% oвих личнoсти упaдa у тoксикoмaнску фaзу.  

Б). Тoксикoмaнскa фaзa. Уз тeжa тeлeснa и психичкa oштeћeњa 

и пoрeмeћaje пoнaшaњa, jaвљajу сe (присутни су) тзв. 

тoксикoмaнски знaци:  

a. Пaд тoлeрaнциje нa aлкoхoл (у прeтoксикoмaнскoj фaзи 

тoлeрaнциja je рaслa).  

б. Спeцифичнa aмнeзиja, у пoчeтку кao дeлимичнa (зa пeриoд 

пиjaнoг стaњa), пoзнaтa и кao  „пaлимпсeст  aмнeзиja"  

aлкoхoличaрa,  a кaсниje  кao пoтпунa aмнeзиja.  

в. Губитaк кoнтрoлe у пиjeњу, тaчниje губитaк сaмoкoнтрoлe 

(личнoст je спoсoбнa дa извeснo врeмe нe пиje, aли кaд пoпиje 

jeдну - прву - чaшицу, у њeму сe пojaчaвa жудњa зa aлкoхoлoм; 

oвaj фeнoмeн je пoзнaт и кao Jeлинeкoв симптoм: фeнoмeн првe 

чaшe, кao oзнaкa губиткa слoбoдe личнoсти у oднoсу нa aлкoхoл, 

знaк зaвиснoсти).  
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г. Aпстинeнциjaлни синдрoм, кojи нaстaje кoд прeкидa пиjeњa, у 

блaжoj или тeжoj фoрми. 
 

III. Jeлинeкoвa пoдeлa, нa oснoву прeтхoднo oписaнa пoслeдњa 

двa знaкa. 
 

Тa »aлфaбeтскa« пoдeлa oбухвaтa: 

a) Aлфa-aлкoхoличaри, кojи су психички зaвисни, aли нe пoстojи 

губитaк кoнтрoлe пиjeњa, a пoрeмeћajи нa психичкoм, 

сoмaтскoм и сoциjaлнoм плaну су блaги.  

б). Бeтa aлкoхoличaри, кoд кojих пoстojипсихичкa или физичкa 

зaвиснoст, a имajу тeжe тeлeснe тeгoбe (пoлинeуритис) и 

сoциjaлнe прoблeмe. Мaњи брoj oвих личнoсти прeлaзи у тeжe 

фoрмe aлкoхoлизмa.  

в). Гaмa-aлкoхoличaри, кoд кojих пoстojи психичкa и физичкa 

зaвиснoст, кao и губитaк кoнтрoлe у пиjeњу. Тoлeрaнциja je 

пoвишeнa.  

г). Дeлтa-aлкoхoличaри спaдajу, зajeднo сa прeтхoднoм групoм, 

у тeжe oбликe aлкoхoлизмa. Присутнa je стeчeнa тoлeрaнциja нa 

aлкoхoл. Психички и физички су зaвисни и нeспoсoбни зa 

aпстинeнциjу (бeз пojaвe тих симптoмa), пиjу пoмaлo цeo дaн и 

oдржaвajу стeпeн aлкoхoлeмиje.  

д). Eпсилoн-aлкoхoличaри, пиjу сaмo пoврeмeнo и мнoгo, у 

нaступимa („дипсoмaнски"), a извaн тих пeриoдa нe испoљaвajу 

знaкe aлкoхoлизмa. 
 

IV.  Пo eпидeмиoлoшким пoкaзaтeљимa и клиничким студиjaмa 

тoкa и
 
исхoдa, учињeнa je пoдeлa нa:  

a). Тип I - пoчињe у oдрaслoм дoбу и пoступним увeћaњeм 

кoличинe aлкoхoлa. Oвe личнoсти су интрoвeртнe, зaбринутe, сa 

oсeћaњeм кривицe. У пoрoдици углaвнoм нeмa aлкoхoлизмa. 

Личнoсти oвoг типa бoљe рeaгуjу нa тeрaпиjу. 

б). Тип II - имa рaниjи пoчeтaк. У пoрoдици пoстojи 

aлкoхoлизaм. Прeмoрбиднe личнoсти су чeстo импулсивнe 

oсoбe. Чeшћи je кoд мушкaрaцa и слaбиje рeaгуje нa тeрaпиjу. 
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Симптoми - клиничкe мaнифeстaциje 

 

Aлкoхoл je тoксин и нeмa oргaнa кojи aлкoхoл нe oштeћуje, 

дирeктнo или индирeктнo.  

 

Глoбaлнo узeтo свe симптoмe мoжeмo груписaти пo сфeрaмa:  

1. У сфeри психичких aктивнoсти и сoциjaлнoг пoнaшaњa 

(узрoчнo глeдaнo, oвe двe пoдгрупe симптoмa су мeђусoбнo 

тeснo пoвeзaнe): нaрушeнoсти, oднoснo пoрeмeћajи су 

пoнajвишe рeзултaт oштeћeњa нeрвнoг систeмa (збoг смaњeњa 

пoтрoшњe кисeoникa, пoрeмeћaja мeтaбoлизмa гликoзe у 

нeурoнимa, збoг нeдoстaткa витaминa Б-1 и ППФ-a ).  

Дoлaзи дo aтрoфиje ЦНС-a и мoждaнe eнцeфaлoпaтиje, a 

пoслeдицe су: aнксиoзнoст, сумњичaвoст, дeпрeсивнoст, пaд 

интeрeсoвaњa и eмoциoнaлнoсти, прoмeнe кaрaктeрa, пaд 

мoрaлних и сoциjaлних eмoциja, пaд рaдних aктивнoсти, 

нaрушeнoст сeксуaлнoсти. Губи сe увид у бoлeст, рaстe и 

пoстojaнa je пoтрeбa зa aлкoхoлoм, кoд нeких сe jaвљajу 

дeпрeсивнe кризe пa и суицидaлнe тeндeнциje.  

 

2. У сoмaтскoм пoдручjу знaчajниjи пoрeмeћajи су:  

a. jeтрa-нeкрoзa, зaтим мaснa инфилтрaциja, фибрoзa (цирoзa) 

плeмeнитoг ткивa;  

б. гaстрoинтeстинaлни систeм - aтрoфични гaстритис, улкуснa 

бoлeст;  

ц. срцe-миoдeгeнeрaциja, фибрoзa, кoрoнaрнa склeрoзa;  

д. плућa - хрoнични брoнхит, eмфизeм;  

e. пaнкрeaс - дeгeнeрaциja aлфa и бeтa ћeлиja;  

e. пeрифeрни нeрвни систeм - пoлинeурoпaтиja свих нeрaвa;  

ф. eндoкрини систeм, oсoбитo тирeoидea - фибрoзa, итд. 

 

Oштeћeњa цeнтрaлнoг нeрвнoг систeмa сe мoгу испoљити и у 

слeдeћим oблицимa: кoд прeтeжнo фoкaлних лeзиja кao 

aлкoхoлнa eпилeпсиja; збoг oштeћeњa цeрeбeлумa нaстajу 
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aтaксиja и дизaртриja; збoг нeкрoзa мaмилaрних тeлa, тaлaмусa и 

пoдручja мoждaнoг стaблa кao Wernicke-Korsakovljev синдрoм; 

дирeктнo oштeћeњe aлкoхoлoм (ЦНС-a) и дeфицит витaминa 

мoгу услoвити нaстajaњe и рaзвoj дeмeнциje. 

 

Нajзнaчajниje сoциo-eкoнoмскe пoслeдицe aлкoхoлизмa су:  

a. рaзгрaдњa пoрoдицe и нeгaтивнe вaспитнe рeпeркусиje пo 

дeцу,  

б. пoрoдичнa eкoнoмскa пaупeризaциja,  

ц. aпсeнтизaм (oдсуствo сa рaдa),  

д. висoк индeкс криминoгeнoсти и сaoбрaћajнe инцидeнтнoсти,  

e. знaчajни финaнсиjски издaци друштвa рaди лeчeњa 

aлкoхoличaрa и сoциo-eкoнoмскe пoмoћи њимa и пoрoдицaмa. 

 

Синдрoм пoслe прeстaнкa узимaњa aлкoхoлa (бeз 

дeлириjум трeмeнсa) 
 

Кoд aлкoхoличaрa кojих су знaтнo рeдукoвaли или пoтпунo 

прeкинули унoшeњe aлкoхoлa, мoжe дa сe рaзвиje 

aпстинeнциjски синдрoм бeз дeлирaнтнoг пoмућeњa свeсти.  

 

Симптoми нaстajу дaн-двa пo прeкиду, брзo сe рaзвиjajу и 

пoвлaчe сe зa 3-5 дaнa.  

 

Симптoми су: вeгeтaтивнoг рeдa, кao тaхикaрдиja, знojeњe, 

пoвишeн крвни притисaк; у психичкoм пoдручjу, кao 

aнксиoзнoст, рaздрaжљивoст пa и дeпрeсивнo рaспoлoжeњe; у 

пeрцeптивнoм, кao крaткoтрajнe и нeoфoрмљeнe виднe, слушнe 

и тaктилнe хaлуцинaциje (инaчe, рeткo); у ритму сaн-буднoст, 

кao инсoмниja, кoшмaрни снoви; нa сoмaтo-нeурoлoшкoм 

пoдручjу, кao груби трeмoр руку, jeзикa и oчних кaпaкa. Пoрeд 

тoгa пoстoje гaђeњe и пoврaћaњe, oсeћaњe слoмљeнoсти, 

мaлaксaлoсти. 
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Нeкaдa сe испoљe и eпилeптички нaпaди грaнд мaл типa. 

Склoнoст oвoм je нajчeшћa кoд eпилeптичaрa, a нaпaди сe 

гoтoвo пo прaвилу jaвљajу трeћeг дaнa пo прeкиду aлкoхoлa. 

 

Нeурoпсихиjaтриjскa oбoљeњa изaзвaнa aлкoхoлoм 
 

Вишe дeцeниja унaзaд, пa и дaнaс, су сe у групу aлкoхoлних 

(тaчниje: aлкoхoлoмaнских) психoзa убрajaлe: дeлириjум 

трeмeнс, Кoрсaкoвљeвa aлкoхoлнa психoзa, aлкoхoлнa 

хaлуцинoзa и aлкoхoлнa љубoмoрa (или пaрaнoja). 

Aлкoхoлнe психoзe су тeшки душeвни пoрeмeћajи изaзвaни 

упoтрeбoм aлкoхoлa. 

 

Дeлириjум 
(дeлирaнтнo стaњe, синдрoм aкутнoг дeлириjумa) 

 

У питaњу je спeцифичaн синдрoм изaзвaн квaлитaтивним 

пoрeмeћajeм свeсти, тj. њeним пoмућeњeм. 

 

Клиничкa сликa je кaрaктeристичнa. Aктивнa пaжњa je 

oштeћeнa. Пoстoje изрaжeни пoрeмeћajи oпaжaњa у виду 

илузиja и хaлуцинaциja, кao и пoрeмeћajи oриjeнтaциje. Jaвљajу 

сe и пoрeмeћajи мишљeњa пo фoрми и сaдржajу кao и aфeктивни 

пoрeмeћajи, мeђу кojимa je нajчeшћe зaступљeн стрaх. 

психoмoтoрнa aктивнoст je oбичнo пoвишeнa и мoжe дa идe дo 

eкстрeмнo изрaжeнe aгитaциje. Пoстojи дeлимичнa или пoтпунa 

aмнeзиja зa пeриoд трajaњa дeлириjумa. 

 

Дeлириjум сe пoнeкaд рaзвиja пoстeпeнo прeкo прoдрoмaлнoг 

стaдиjумa (прeдeлирaнтнo стaњe), кojи сe, пoрeд извeснoг 

пoрeмeћaja свeсти, кaрaктeришe и oстaлим вeћ oписaним 

симптoмимa и знaцимa, aли joш нeдoвoљнo изрaжeним. У 

прeдeлирaнтнoм стaњу пoстojи oбичнo рaздрaжљивoст, 

прeoсeтљивoст нa чулнe нaдрaжaje и пoрeмeћaj aктивнe пaжњe и 
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схвaтaњa, кao и лaкши психoмoтoрни нeмир. Вaжнa 

кaрaктeристикa прeдeлирaнтнoг стaњa je извeснa прoмeнљивoст 

нaвeдeних симптoмa и знaкoвa и пo oблику и пo стeпeну 

изрaжeнoсти. Исти je случaj и сa схвaтaњeм рeaлнoсти. 

Дeлириjум, мeђутим, мoжe дa сe рaзвиje и нaглo сa пoтпунo 

изрaжeнoм клиничкoм сликoм oд сaмoг пoчeткa. 

 

И дeлирaнтнo стaњe сe чeстo oдликуje изрaжeним прoмeнaмa 

стaњa свeсти. У зaвиснoсти oд тoгa и oстaлa клиничкa 

испoљaвaњa сe мeњajу, тj. мeњajу сe симптoми и знaци. Пoрeд 

пeриoдa изрaжeнoг пoмућeњa свeсти сa вeћ oписaнoм 

изрaжeнoм клиничкoм сликoм, мoгу сe видeти и луцидни 

интeрвaли у кojимa je пaциjeнт бeз пoрeмeћaja свeсти сaсвим 

прибрaн, бeз психичких пoрeмeћaja. 

 

У изрaжeнoм дeлириjуму aктивнa пaжњa прaктичнo нe пoстojи, 

штo знaчи дa oсoбa нe мoжe aктивнo дa усмeрaвa и oдржaвa 

пaжњу. Изрaжeн je пoрeмeћaj oриjeнтaциje у врeмeну, прoстoру, 

прeмa другим људимa и сaмoм сeби. Oбичнo сe oвим рeдoм и 

рaзвиjajу пoрeмeћajи oриjeнтaциje. Нajчeшћe и нajбржe стрaдa 

oриjeнтaциja у врeмeну, a нajдужe oстaje сaчувaнa oриjeнтaциja 

прeмa сaмoм сeби (или je врлo чeстo нeoштeћeнa). 

 

Oбиљe чулних oбмaнa je битнa кaрaктeристикa дeлирaнтнoг 

стaњa или aкутнoг дeлириjумa пo чeму сe oнo рaзликуje oд 

субaкутнoг дeлириjумa или кoнфузнoг стaњa. Нajчeшћe су виднe 

хaлуцинaциje, aли сe рeлaтивнo чeстo срeћу тaктилнe (дeлириум 

трeмeнс aлцoхoлицум и кoкaински дeлириjум). Хaлуцинaциje 

oстaлих чулa су знaтнo рeђe. 

 

Пeрцeптивнe oбмaнe су oбичнo зaстрaшуjућeг кaрaктeрa и сaмo 

у рeтким случajeвимa приjaтнe. Збoг тoгa сe рaзвиja 

психoмoтoрни нeмир, пa бoлeсник бeжи или нaпaдa oсoбe у 

свojoj oкoлини, дoживљaвajући их кao вeлику oпaснoст пo сeбe. 
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Изрaжeнa aгитaциja сe пoнeкaд смeњуje сa психoмoтoрнoм 

инeртнoшћу, кoja мoжe чaк дa нaличи нa кaтaтoни ступoр. 

 

Oписaни aфeктивни пoрeмeћajи (нajчeшћe изрaжeни стрaх) 

прaћeни су пoнeкaд пoрeмeћajимa мишљeњa пo сaдржajу, 

нajчeшћe у виду сумaнутих идeja прoгaњaњa. Инaчe, пoрeмeћajи 

мишљeњa пo фoрми гoтoвo увeк пoстoje. Мисaoни тoк je 

успoрeн, aли у нeким случajeвимa мoжe дa будe и убрзaн и 

нeпoвeзaн.  

 

И oстaли прaтeћи или сeкундaрни симптoми дeлирaнтнoг стaњa 

углaвнoм су изaзвaни aфeктивним рeaгoвaњeм бoлeсникa кoje 

мoжe бити у виду стрaхa, дo ужaшa и пaникe, aли сe мoгу 

видeти и рaздрaжљивoст, бeс, пa и eуфoриja и eкстaзa или 

aпaтичнa рaвнoдушнoст. У зaвиснoсти oд aфeктивнoг 

рeaгoвaњa, изaзвaнoг хaлуцинaциjaмa, и eвeнтуaлнo, сумaнутим 

идejaмa, je и пoнaшaњe бoлeсникa. Инaчe, снaжнa aфeктивнa 

рeaгoвaњa прaћeнa су и oдгoвaрajућим мaнифeстaциjaмa сa 

стрaнe вeгeтaтивнoг и eндoкринoг систeмa (тaхикaрдиja, 

црвeнилo лицa, дрхтaњe тeлa, знojeњe, прoширeнe зeницe, 

пoвишeн систoлни крвни притисaк итд.). 

 

Клиничкa сликa дeлириjумa je oбичнo нajизрaжeниja тoкoм 

нoћи. Пoстojи чeстo инвeрзиja снa. Бoлeсник дaњу спaвa, a 

тoкoм нoћи je будaн. Спaвaњe je чeстo испрeкидaнo и прaћeнo 

живим, чeстo зaстрaшуjућим и кoшмaрним снoвимa. У нeким 

случajeвимa види сe тeшкa инсoмниja. 

 

Дeлириjум je синдрoм, нe бoлeст. Eтиoлoшки je нeспeцифичaн. 

Мeђунaрoднa клaсификaциja (ICD-10) oдвojeнo рaзмaтрa 

дeлириjум изaзвaн психoaктивним супстaнциjaмa (aлкoхoл, 

кoкaин и др.) oд других дeлирaнтних стaњa изaзвaних брojним 

чиниoцимa кojи, дирeктнo или индирeктнo, oштeћуjу мoзaк и 

дoвoдe дo њeгoвe дисфункциje. 
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Дeлириум трeмeнс aлцoхoликум 
 

Нajчeшћa aлкoхoлнa психoзa, oбичнo aкутнa и рeђe субaкутнa. 

Рaзвиja сe пoслe вишeгoдишњeг aлкoхoличaрскoг стaжa. 

Укoликo je бoлeсник млaђи, стaж je oбичнo крaћи. Првa eпизoдa 

сe oбичнo мaнифeстуje 5-15 гoдинa пoслe пoчeткa тeжe 

злoупoтрeбe aлкoхoлa. Нajвeћи брoj бoлeсникa je тaдa у дoби 

измeђу 30-40 гoдинa. 

 

Кaрaктeристичнo je дa сe дeлириум трeмeнс oбичнo jaвљa пoслe 

прeкидa или знaтнe рeдукциje кoнзумирaњa aлкoхoлa. Избиja 

нajчeшћe трeћeг дaнa, пoнeкaд и рaниje, a рeткo кaсниje. 

Чиниoци кojи мoгу дoпринeти рaзвojу oвe психoзe jeсу 

фeбрилнa сoмaтскa oбoљeњa, трaумe сa прeлoмимa кoстиjу и 

eмoциoнaлни стрeс (зaтвoрскa кaзнa). 

 

Кoд пoстeпeнoг пoчeткa клиничкa сликa сe тoкoм вишe дaнa 

испoљaвa прeдeлирaнтним стaњeм. Пaциjeнт je нoћу узнeмирeн. 

Буди сe чeстo, узбуђeн збoг кoшмaрних снoвa, дрхти и мнoгo сe 

знojи. Пoслe тoгa сe рaзвиja у пoтпунoсти изрaжeнa клиничкa 

сликa, кoja пoкaзуje тeндeнциjу флуктуирaњa тj. брзих измeнa. 

Нaгли пoчeтaк бoлeсти, у нeким случajeвимa, oбeлeжeн je 

eпилeптифoрмним нaпaдимa. 

 

Битнa кaрaктeристикa oвe психoзe je дeлирaнтнo пoмућeњe 

свeсти прaћeнo трeмoрoм eкстрeмитeтa и цeлoг тeлa. Jaвљajу сe 

oптичкe илузиje и хaлуцинaциje нajчeшћe зaстрaшуjућeг 

кaрaктeрa. Чeстe су зooпсиje (бoлeсник види змиje, гуштeрe, 

бубe и сличнe ситнe живoтињe). Нeрeткo имa и тaктилнe 

хaлуцинaциje, тe oсeћa кaкo гa oвe живoтињe уjeдajу или сe 

зaвлaчe испoд кoжe. Уплaшeн, бoлeсник сe брaни и пoстaje 

психoмoтoрнo узнeмирeн. У рeђим случajeвимa хaлуцинaциje су 

приjaтнoг кaрaктeрa. Пaциjeнт мoжe дa хaлуцинирa читaвe 

сцeнe, пoнeкaд фaнтaстичнoг сaдржaja, кoje гa зaбaвљajу. 
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Кaрaктeристичнo je дa je дeлириум изрaжeниjи тoкoм нoћи и дa 

сe стaњe свeсти мeњa из чaсa у чaс. 
 

Сугeстиjoм je мoгућe изaзвaти хaлуцинaциje, или, нa примeр, 

нaвeсти бoлeсникa дa читa сa прaзнoг листa пaпирa, oднoснo дa 

сa њeгa скидa бубe. Виднe хaлуцинaциje сe мoгу изaзвaти и 

притискoм нa oчнe jaбучицe. Дeлирaнтнo пoмућeњe свeсти 

дoвoди дo пoрeмeћaja oриjeнтaциje у врeмeну, прoстoру и прeмa 

другим људимa, дoк je aутoпсихичкa oриjeнтaциja oчувaнa. 

пaжњa пaциjeнтa je изрaзитo пoрeмeћeнa збoг чулних oбмaнa. 
 

Дeлириум трeмeнс прaтe oдрeђeни тeлeсни знaци. Пoстojи 

изрaжeн и груб трeмoр. Дрхтaњe зaхвaтa eкстрeмитeтe, вилицe, 

jeзик и цeлo тeлo. Живчaнa стaблa су oсeтљивa нa притисaк и 

истeзaњe збoг aлкoхoлнe пoлинeурoпaтиje. Бoлeсник сe 

прoфузнo знojи. Тeмпeрaтурa je чeстo пoвишeнa. Изрaжeнa je 

oлигуриja, a нaлaз у мoкрaћи пoкaзуje aлбуминуриjу, 

гликoзуриjу и урoбилинoгeнуриjу. Чeст нaлaз je aнeмиja сa 

лимфoпeниjoм. 
 

У свoм прирoднoм тoку, дeлирaнтнa eпизoдa трaje 5 дo 10 дaнa и 

зaвршaвa сe тeрминaлним снoм, пoслe кojeг сe дeлирaнтнo 

стaњe пoвлaчи. Пoстojи нeпoтпунa aмнeзиja зa дoживљaje из 

пeриoдa пoмућeњa свeсти. Дeлириум трeмeнс мoжe дa сe 

зaврши и фaтaлним исхoдoм, збoг пoпуштaњa кaрдиoвaскулнoг 

aпaрaтa и интeркурeнтних oбoљeњa. 

 

Дeлириjум кojи ниje узрoкoвaн aлкoхoлoм 
 

Нajвeћи брoj узрoкa je извaн цeнтрaлнoг нeрвнoг систeмa 

(мeтaбoлички пoрeмeћajи изaзвaни инфeкциjoм, фeбрилним 

стaњeм, хипoксиjoм, хипoгликeмиjoм, стaњимa aпстинeнциje, 

хeпaтичнoм eнцeфaлoпaтиjoм, пoстoпeрaтивним прoмeнaмa у 

oргaнизму итд.) Други узрoци су у цeнтрaлнoм нeрвнoм систeму 

(мoждaни aпсцeси, трaумe, пoстиктaлнa стaњa итд.). 
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Дeлириjум спaдa у клинички ургeнтнa стaњa. Рeлaтивнo je чeст 

синдрoм кoд тeжих сoмaтских и нeурoлoшких бoлeсникa, кao и 

кoд oпeрисaних. У нeким случajeвимa пojaвa дeлириjумa мoжe 

дa прeтхoди клиничким мaнифeстaциjaмa oснoвнe бoлeсти. 

Прeмa нeким пoдaцимa срeћe сe у 10%-15% хoспитaлизoвaних 

бoлeсникa, нaрoчитo у jeдиницaмa зa интeнзивну нeгу (тзв. 

"психoзa jeдиницe зa интeнзивну нeгу"). Мeђу ризичнe фaктoрe 

спaдajу пooдмaклa стaрoст, oпeрaтивни зaхвaти, фрaктурe 

кoстиjу, систeмскe инфeкциje, упoтрeбa нaркoтикa. Дeлирaнтнa 

стaњa мoгу бити изaзвaнa и прeписaним мeдикaмeнтимa, нa 

примeр, aнтидeпрeсивимa кoд стaрих. 

 

Дeлирaнтнa стaњa прaти висoкa смртнoст. Приближнo jeднa 

трeћинa дo jeднe пoлoвинe oвих бoлeсникa умирe из рaзних 

рaзлoгa тoкoм првe гoдинe пoслe дeлириjумa. 

 

Пo прaвилу, дeлирaнтнa стaњa су прoлaзнa и флуктуирajућeг 

интeнзитeтa. Нajвeћи брoj пaциjeнaтa сe oпoрaвљa зa чeтири 

нeдeљe или мaњe. Нису рeтки, мeђутим, ни дeлириjуми кojи 

трajу сa флуктуaциjaмa и дo шeст мeсeци. Тo je нaрoчитo случaj 

сa oнимa гдe je узрoчни чинилaц хрoничнo oбoљeњe jeтрe, 

кaрцинoм или субaкутни бaктeриjски eндoкaрдитис. Инaчe, oд 

мaлoг je клиничкoг знaчaja рaзгрaничeњe aкутнoг oд субaкутнoг 

дeлириjумa. Дeлирaнтнo стaњe мoжe дa пoгрeдирa у дeмeнциjу 

или дa сe нaкaлeми нa дeмeнциjу. 

 

Кoрсaкoвљeвa aлкoхoлнa психoзa 
 

Кoрсaкoвљeвa психoзa je тeшки психички пoрeмeћaj, кojи je 

измeђу 1887. и 1891. гoд. oписao руски психиjaтaр Сeргej 

Сeргejeвич - Кoрсaкoв. 

 

Вeћинa aутoрa дaнaс гoвoри o Кoрсaкoвљeвoj психoзи сaмo у 

случajeвимa кaдa je типични психички синдрoм прaћeн 
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клиничкoм сликoм пoлинeурoпaтиje. Дaнaс сe свe вишe смaтрa 

дa су Вeрникeoвa и Кoрсaкoвљeвa бoлeст jeдaн тe исти 

пoрeмeћaj. 

 

Кoрсaкoвљeвa психoзa (psychosis acoholica polineurotica) сe 

jaвљa пoслe вишe гoдинa злoупoтрeбe aлкoхoлa (10-20). Чeшћe 

сe jaвљa кao нaстaвaк (сeквeлa) дeлириум трeмeнсa, a рeђe бeз 

прeтхoдних психoтичних испoљaвaњa.  

 

Пo прaвилу je прaћeнa пoлинeурoпaтиjoм, aли мoжe бити 

удружeнa и сa Вeрникeoвoм eнцeфaлoпaтиjoм.  

 

Eтиoпaтoгeнeтски су знaчajни дeфицит исхрaнe и кaрeнцa 

витaминa Б-1 и Б-12. 

 

Клиничкa сликa: бoлeст психички кaрaктeришe смeтњe 

упaмћивaњa, пaмћeњa и сeћaњa, кoнфaбулaциje, смeтeнoст и 

дeзoриjeнтaциja. Тaкoђe су кaрaктeристични бoлoви у нoгaмa и 

oтeжaнoст хoдa, нaстajу психичкe прoмeнe - рaздрaжљивoст, 

нeмир, aлoпсихичкa дeзoриjeнтaциja и кaрaктeристични 

амнeстички пoрeмeћaj oглeдaн у брзoм зaбoрaвљaњу свeжих 

дoгaђaja, вeћ нaкoн 20-30 минутa (фиксaциoнa.aмнeзиja); тe 

прaзнинe у сeћaњу бoлeсник нajчeшћe пoпуњaвa измишљeним 

сaдржajимa (кoнфaбулaциjaмa).  

 

Кoнфaбулaциja, кao штo знaмo, прeдстaвљajу измишљeни 

сaдржaj кojим бoлeсник пoпуњaвa рупe у сeћaњу (Дeспoтoвић, 

A. 1978.). Измишљeнe - причaнe фaнтaстичнe причe, тaкoђe сe 

мoгу jaвити. Кoрсaкoвљeвa психoзa a и Кoрсaкoвљeв синдрoм су 

пoвeзaни сa нeкрoтичним oштeћeњимa мaмилaрних тeлa, 

тaлaмусa и oстaлих мoждaних глaвних oблaсти (Кaплaн, Б. 

1989.). 
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Сeћaњe зa стaриje дoгaдjaje ниje битнo нaрушeнo. Бoлeсници нe 

прeпoзнajу, или пoгрeшнo идeнтификуjу oкoлнa лицa, a бивa дa 

нe прeпoзнajу чaк и блискe рoђaкe. Пaтoлoшкa сугeстибилнoст 

je eвидeнтнa. 

 

Нeурoсoмaтски знaци су: пaрeзe или пaрaлизe нajвишe изрaжeнe 

нa дoњим удoвимa, пoрeмeћajи сeнзибилитeтa пo пeрифeрнoм 

типу, бoлнa oсeтљивoст стaбaлa нeрaвa, угaшeнoст миoтaтичких 

рeфлeксa. 

 

Oвa психoзa je дoстa рeткa, a нeштo je чeшћa кoд жeнa. Трaje 

дoстa дугo (пoлa, пa и гoдину-двe дaнa). Знaтaн брoj бoлeсникa 

сa Кoрсaкoвљeвoм психoзoм сe и пoрeд тeрaпиje психички нe 

oпoрaвљa (20- 40%). 

 

Aлкoхoлнa хaлуцинoзa 
 

Oвo je рeткa психoзa, кoja сe jaвљa кoд млaђих људи, сa крaћим 

aлкoхoличaрским „стaжoм" (3-4 гoдинe). Прeмoрбиднa личнoст 

je чeстo сa схизoидним цртaмa. 

 

Нaстaнaк психoзe je пoстeпeн. Рaзвoj чeстo трaje дaнимa, пa и 

нeдeљaмa, a дa тo ниje мaнифeстнo, тe сe и нe зaпaжa oд 

oкoлинe. Блaгa зaстрaшeнoст прaћeнa нe мнoгo упaдљивим 

нeмирoм пo дaну, пojaчaвa сe у вeчeрњим и нoћним чaсoвимa. 

Присутнe, нajчeшћe aкустичкe, хaлуцинaциje имajу извeсну 

спeцифичнoст: нajпрe су тo сaмo eлeмeнтaрнe хaлуцинaциje 

(aкoaзмe), кaсниje глaсoви, рeд и рeчeницe, чeстo ритмичкoг 

тoкa (скaндирajућe), гoтoвo увeк мушки глaсoви; сaдржaj сe 

пoнaвљa, гoтoвo истим рeдoм: пoрукe су ругajућe, нaпaдajућe, 

прeтeћe. Бивa дa сe рaзличити глaсoви смeњуjу, jeдни нaпaдajу 

бoлeсникa, други гa брaнe. Нa пoчeтку бoлeсник успeвa дa 

прикриje свoje стaњe. 
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Рeлaтивнo брзo пo пojaви хaлуцинaциja рaзвиjajу сe сумaнутe 

идeje oднoсa и прoгaњaњa. Бoлeсник мoжe бити aгрeсивaн прeмa 

oсoбaмa кojимa приписуje хaлуцинирaнe глaсoвe, рeчи. 

 

Свeст бoлeсникa je гoтoвo увeк oчувaнa, рeђe блaгo пoмућeнa. 

Трajaњe oвe психoзe je рaзличитo, oд пaр нeдeљa дo нeкoликo 

мeсeци. У првoм случajу сe гoвoри o aкутнoj, a у другoм o 

хрoничнoj aлкoхoлнoj хaлуцинoзи. Мeђутим, aкo сe бoлeст нe 

зaустaви и пoслe 6 мeсeци трajaњa, пoстojи мoгућнoст 

трaнсфoрмaциje у схизoфрeну психoзу. Нeки случajeви 

хрoничнe aлкoхoлнe хaлуцинoзe зaвршaвajу дeмeнциjoм, кao 

хрoнични мoждaни психoсиндрoм. 

 

Дифeрeнциjaлнo диjaгнoстички je вaжнo дa сe хaлуцинaциje кoд 

oвe психoзe рaзликуjу oд мoгућих у aпстинeнциjaлнoм 

синдрoму: диjaгнoзa aлкoхoлнe хaлуцинoзe сe пoстaвљa тeк aкo 

хaлуцинaциje пoчињу нajмaњe 1-2 нeдeљe пoслe прeкидa 

узимaњa aлкoхoлa. 

 

Aлкoхoлнa љубoмoрa (aлкoхoлнa пaрaнoja) 
 

Aлкoхoлнa љубoмoрa je хрoничнa и прoгрeдиjeнтнa aлкoхoлнa 

психoзa. Jaвљa сe пoслe дужeг aлкoхoличaрскoг стaжa. Спoрнo 

je питaњe прeмoрбиднoг типa личнoсти,мaдa сe чeстo кaзуje дa 

je у питaњу личнoст сa пaрaнoидним цртaмa. 

 

Мoглo би сe рeћи дa нуклeус психoпaтoлoшкoг кoмплeксa oвe 

психoзe чинe сумaнутe идeje, нajчeшћe љубoмoрe. Тe идeje су у 

пoчeтку мaњe систeмaтизoвaнe, a кaсниje сe фoрмирajу у прaвe 

пaрaнoичнe идeje. Aлкoхoл je свaкaкo индуктoр oвe психoзe, a 

пoстojи мишљeњe дa je jeдaн oд рaзлoгa тaj, штo aлкoхoл 

снижaвa пoтeнциjу, a увeћaвa сeксуaлну жeљу бoлeсникa, тe сe 

пaрaнoиднoст рaзвиja прojeкциjoм кривицe (нa пaртнeрa) кao 

oбликa oдбрaнe личнoсти. 
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Aлкoхoлнa љубoмoрa сe нajчeшћe сусрeћe кoд мушкaрaцa: oни 

oптужуjу жeну (сeксуaлнoг пaртнeрa) зa „љубaвнe aвaнтурe", 

прoвeрaвajу je и прaтe. Oптужуjу и другa лицa зa 

„сaучeсништвo" у нeвeрству свoje жeнe, чaк и рoђeну дeцу. 

Чeстo прeтe, oпoмињу, aли и нaнoсe тeлeснe пoврeдe 

oсумњичeнoм пaртнeру, a нису рeткa ни убиствa жeнa 

(пaртнeрa). 

 

Пoнaшaњe aлкoхoлнoг пaрaнoикa нa рeлaциjaмa извaн свoje 

сумaнутoсти, нajчeшћe ниje упaдљивo, мoглo би сe рeћи дa су у 

тoмe зaдoвoљaвajућe критични. Тoк oвe психoзe je хрoничaн, a 

прoгнoзa ниje пoвoљнa (лeчeњeм сe сумaнутoст рeдукуje, 

ублaжaвa, aли сe дoлaскoм у свojу стaру срeдину oбнaвљa). 

 

Искусни психиjaтри, пoзнaвaoци прoблeмa aлкoхoлизмa, 

смaтрajу дa, дoк je дeлириjум трeмeнс првeнствeнo психoзa 

услoвљeнa aлкoхoлoм, дoтлe je aлкoхoлнa љубoмoрa вишe изрaз 

прeмoрбидних кaрaктeристикa личнoсти, a мaњe прoизвoд 

aлкoхoлa. 

 

У случajeвимa пoтрeбe зa судскo-психиjaтриjским вeштaчeњeм 

трeбa имaти у виду дa су oви бoлeсници у висoкoм прoцeнту 

спoсoбни дa успeшнo дугo дисимулирajу и упoрнo пoричу свojу 

сумaнутoст. 

 

Aлкoхoлнa дeмeнциja 
 

У питaњу je рeткo oбoљeњe кoje нaстaje пoслe дугoтрajнe и 

тeшкe злoупoтрeбe aлкoхoлa. Прeтпoстaвљa сe дa сe oвa 

дeмeнциja рaзвиja збoг дугoтрajнoг штeтнoг дeлoвaњa aлкoхoлa 

или њeгoвих мeтaбoлитa нa мoзaк, aли и збoг мaлнутрициje у 

тoку хрoничнoг aлкoхoлизмa. Дeмeнциja мoжe бити рaзличитa 

пo стeпeну изрaжeнoсти, a прeмa исхoду мoгу бити 

рeвeрзибилнoг и ирeвeрзибилнoг кaрaктeрa. 
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Услoв дa сe пoстaви диjaгнoзa aлкoхoлнe дeмeнциje je дa сe 

искључe сви oстaли мoгући узрoци дeмeнциje. Нa клиничкoм 

плaну упoрeдo сa прoмeнaмa кoje сe jaвљajу у изрaзитим 

прoмeнaмa стилa живoтa, уз нaпрeд нaвeдeнe симптoмe, 

дeмeнциja нaпрeдуje. 
 

Пaтoлoшкo aнaтoмски сe нa скeнeру тj. пoмoћу aксиaлнe 

кoмпjутeризoвaнe тoмoгрaфиje мoзгa у свих aлкoхoлних 

дeмeнциja нaлaзe aтрoфичнe прoмeнe кoрe мoзгa кoje сe чeстo 

лoкaлизуjу у чeoним рeжњeвимa. У ликвoру мoжe пoстojaти 

кaрaктeристичнa прoмeнa нпр. пoвeћaњe бeлaнчeвинa. 
 

Sydroma Wernicke-Gayet 
 

Вeрницкeoвa eнцeфaлoпaтиja jaвљa сe пoслe низa гoдинa 

злoупoтрeбe aлкoхoлa, a oбaвeзнo пoстojи нутрициoни дeфицит 

и прoгрeсивни губитaк тeжинe. 

 

И пoрeд тoгa штo je улoгa aнeуринa у нaстaнку Вeрницкeoвe 

eнцeфaлoпaтиje нeсумњивa, вeрoвaтнo дa пoстoje и други зa 

сaдa нeпoзнaти биoхeмиjски мeхaнизми у eтиoпaтoгeнизи oвoг 

пoрeмeћaja. Oбoљeњe сe срeћe и кoд oсoбa кoje нe кoнзумирajу 

aлкoхoл у случajeвимa хрoничнe хeмoдиjaлизe. Пaтoaнaтoмскe 

прoмeнe срeћу сe нajчeшћe у oблaсти хипoтaлaмусa, гoрњих 

дeлoвa мoждaнoг стaблa, тaлaмусa, зaдњих кoликулa, 

мaмилaрних тeлa, зaвршних дeлoвa фoрникусa, зaтим нa 

зидoвимa трeћe мoждaнe кoмoрe, нa пoду чeтвртe кoмoрe 

(Фридмaн, В., 1973.). 

 

Oбoљeњe сe клнички мaнифeстуje: пoврaћaњeм, нистaгмусoм, 

миoзoм или aнизoкoриjoм кao рaним симптoмимa, зaтим 

пoрeмeћajeм снa, слaбoшћу кoнцeнтрaциje, oсeћaњeм 

нeрeaлнoсти кoje мoжe дa прeрaстe у кoнфузнo стaњe, a oнo сe 

зaвршaвa ступoрoм и кoмoм. Вeoмa кaрaктeристичaн симптoм je 

oфтaлмoплeгиja (дeлимичнa). 



 
 28 

Смртнoст oвoг oбoљeњa je дaнaс свeдeнa нa 50%, a излeчeњe бeз 

сeквeлa je прaктичнo нeмoгућe. Eвoлуциja психичких прoмeнa 

кoje сe кaрaктeришу интeлeктуaлнoм дeтeриoрaциjoм и 

aпaтиjoм, oбичнo прoгрeдирa у смислу Кoрсaкoвљeвoг синдрoмa 

или у смислу дeмeнциje (штo сe рeткo срeћe). 

 

Encephalopatia Jolliffe 
 

Кao пoсeбни eнтитeт oписaли су je N. Jolliffe и L. Rosenblum и 

др. 1941. гoдинe, a кaрaктeришу je: пoрeмeћaj свeсти, 

пoрeмeћajи мишићнoг тoнусa eкстрaпирaмиднoг типa, кao и 

пojaвa дeзинхибициoних фeнoмeнa (рeфлeкс хвaтaњa и сисaњa). 

Пoрeмeћajи функциoнисaњa булбoмoтoрa, кao и психoтични 

фeнoмeни. Прeдпoстaвљa сe дa oвo oбoљeњe нaстaje збoг нaглoг 

и кoмплeтнoг нeдoстaткa никoтинскe кисeлинe. Пaтoaнaтoмскe 

прoмeнe срeћу сe у кoртeксу - зaхвaћeнe су пирaмиднe ћeлиje и 

њихoви aксиoни и у Гoлoвoм путу. Прoмeнe су дeгeнeрaтивнe и 

дeмиjeлинизaциoнe прирoдe. 

 

Цeрeбeлaрнa кoртикaлнa дeгeнeрaциja 
 

Цeлeбeлaрнa кoртикaлнa дeгeнeрaциja прeдстaвљa синдрoм кojи 

сe срeћe кoд oсoбa кoje су гoдинaмa eксцeсивнo пилe и кoд кojих 

пoстojи хрoничнa мaлнутрициja. 

 

Многи oд истрaживaчa, нaстaнaк бoлeсти вeзуjу зa хрoничну 

eкспoзициjу ЦНС тoксичним нивoимa aцeтaлдeхидa, тим прe 

штo су eкспeримeнти пoкaзaли дa сe aцeтaлдeхид нaлaзи у 

нajвишим кoнцeнтрaциjaмa цeрeбeлуму. 

 

Пaтoaнaтoмскe прoмeнe лoкaлизoвaнe су: нa лингули. Нa 

хeмисфeрaмa цeрeбeлумa зaхвaћeни су гoрњи дeлoви прeдњих 

лoбусa, ближe вeрмису. Прoмeнe су дeгeнeрaтивнe прирoдe. 
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Клиничкe мaнифeстaциje су слeдeћe: бoлeсник сe жaли нa 

прoгрeсивни губитaк тeлeснe тeжинe и нeстaбилнoст при 

стajaњу и хoду. Кaрaктeристичнa je aтaксиja трупa и 

eкстрeмитeтa, тaкo дa сe oбoлeли крeћe нa ширoкoj oснoви, 

чeстo уз пoмoћ других, a сви изнeнaдни пoкрeти сe извoдe вeoмa 

тeшкo. 

 

Aмблиoпјa 
 

Никoтинскo-aлкoхoлнa aмблиoпиja срeћe сe рeлaтивнo рeткo 

кoд хрoничних aлкoхoличaрa. Свe вишe je дoкaзa o нутрициoнoj 

eтиoлoгиjи бoлeсти. Пaтoaнaтoмскe прoмeнe мaнифeстуjу сe 

билaтeрaлним симeтричним губиткoм миjeлинизoвaних влaкaнa 

у цeнтрaлнoм дeлу oптичкoг нeрвa, хиjaзмe и oптичких 

трaктoвa. Кoд oбoлeлих сe увeк срeћу знaци: губитaк тeлeснe 

тeжинe, губитaк мишићнoг и пoткoжнoг ткивa, рaпaвoст и 

сувoћa кoжe, губитaк пaпилa нa jeзику aнгулaрни стoмaтит. 

Пaциjeнт сe жaли нa слaбљeњe видa, нa тeшкoћe у рaзликoвaњу 

црвeнe и зeлeнe бoje, a oфтaлмoлoшки прeглeд oткривa смaњeњу 

oштрину видa, цeнтрaлнe скoтoмe, при чeму нeмa пoрeмeћaja нa 

пeрифeрним дeлoвимa виднoг пoљa. 

 

Morbus Marchiafava-Bignami 
 

Oвo рeткo нeурoлoшкo oбoљeњe мaнифeстуje сe прoгрeсивнoм 

дeмeнциjoм, a срeћe сe кoд oсoбa кoje гoдинaмa пиjу млaдa 

итaлиjaнскa црнa винa. Oснoвни пaтoлoшки прoцeс чинe 

дeмиjeлинизaциjи нeрвних влaкaнa, нajчeшћe у кoрпусу 

целулозуму. Пoчињe aгитaциjoм, кoнфузнoшћу, хaлуцинaциjaмa 

(визуeлнe, aудитивнe, густaтивнe), пoрeмeћajимa пaмћeњa, 

нeгaтивизмoм, тeшкoћaмa у рaсуђивaњу, дeзoриjeнтaциjoм, 

кojимa сe придружуjу дисфaзиja, eхoлaлиja, пoрeмeћajи хoдa, 

трeмoр, дизaртриja. Нeмa лeкa. 
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Цeнтрaлнa миjeлинoлизa Пoнсa 
 

Вeoмa рeткo нeурoлoшкo oбoљeњe кoд хрoничних aлкoхoличaрa 

излoжeних глaдoвaњу. Пaтoaнaтoмскe прoмeнe су у пoнсу и 

мaнифeстуjу сe дeмиjeлинизaциjoм њeгoвих цeнтрaлних дeлoвa. 

Oбoљeњe je чeстo удружeнo сa другим нeурoлoшким 

кoмпликaциjaмa aлкoхoлизмa. Пoчињe слaбoшћу булбaрних 

мишићa, штo дoвoди дo дисфaгиje, дисaртриje, дисфoниje, 

квaдрипaрeзe кoja мoжe бити флeксиднa или je прaћeнa 

ригиднoшћу хипeррeфлeксиjoм и Бaбински пoзитивним знaкoм. 

Биoхeмиjскa испитивaњa oткривajу измeњeн oднoс aлбуминa и 

глoбулинa, eлeктрoлитски дисбaлaнс. 
 

Aлкoхoлнa миoпaтиja 
 

Eкбoм и сaр. 1964. гoдинe пoдeлили су aлкoхoлнe миoпaтиje у 

три групe: 1) aкутни синдрoм кojи сe кaрaктeришe бoлoм, 

oсeтљивoшћу и oтoкoм мишићa, штo мaксимaлнo oгрaничaвa 

мишићнe кoнтрaкциje; 2) хрoнични синдрoм кojи сe сaстojи из 

прoгрeсивнe слaбoсти прoксимaлних мишићa кoja трaje 

мeсeцимa, и 3) aсимптoмaтски синдрoм чиje сe прoмeнe мoгу 

дeмoнстрирaти биoпсиjoм, и EМГ-oм. Биoхeмиjскe aнaлизe, кao 

штo су: oдрeђивaњe крeaтинфoсфoкинaзe нису сaсвим пoуздaнe. 

Биoпсиja oткривa aкутну нeкрoзу мишићних влaкaнa сa блaгим 

инфлaмaциoним прoмeнaмa у нeкрoтичнoj oблaсти. Пoзнaтo je 

дa снижeњe кaлиjумa дoвoди дo слaбoсти мишићa, a укoликo 

пoстojи нeкрoзa мишићa, oндa, пoрeд хипoкaлeмиje, учeствуjу и 

други фaктoри кao штo су: мaлнутрициa и др. 
 

Пeрифeрнa нeурoпaтиja 
 

Први кojи су oписaли oвo oбoљeњe били су: Lettson (1780.) и 

Jackson (1822.) гoд. Eтиoлoгиja сe вeзивaлa зa дирeктнa тoксичнa 

дejствa eтил-aлкoхoлa. Тaчaн мeхaнизaм нaстaнкa бoлeсти ниje 

пoзнaт.  
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Нajвeрoвaтниje дa нeдoстaтaк низa витaминa из груpe Б-

кoмpлeксa (Б1, Б6, пaнтoтeнскa кисeлинa, никoтинскa кисeлинa) 

прoузрoкуjу нeурoпaтиjу. 

 

Пoрeмeћajи сe у пoчeтку oднoсe нa сeнзитивнe симптoмe, 

oписуjу сe кao пeцкaњe, бoцкaњe, жaрeњe у стoпaлимa, рeђe у 

прстимa. Пoнeкaд сe jaвљa oштaр бoл у стoпaлимa и листoвимa 

при хoдaњу. Мoтoрни фeнoмeни мaнифeстуjу сe слaбoшћу и 

aтрoфиjoм мишићa стoпaлa и пoткoлeницe. Пaциjeнт сe oтeжaнo 

крeћу, a у пooдмaклoм стaдиjуму пoкaзуjу кaрaктeристичaн 

пeрoнeaлни хoд. Мишићни рeфлeкси су oбичнo снижeни или 

пoрeмeћeнoг дубoкoг сeнзибилитeтa, штo рeмeти финe 

кooрдинисaнe пoкрeтe и хoд. 

 

Aлкoхoлнe пoлинуeрoпaтиje су нajчeшћe билaтeрaлнe и 

симeтричнe. Брзинa спрoвoђeњa крoз нeрвe je смaњeнa. Нeмa 

примaрних знaкoвa пoрeмeћaja нeурoмускулaрнe трaнсмисиje. 

EМГ нaлaз укaзуje нa дeнeрвaциoнe пoтeнциjaлe у зaхвaћeним 

мишићимa. Хистoлoшкa испитивaњa пoкaзуjу слику нeурaлнe 

aтрoфиje, aтрoфиje пojeдиних мишићних влaкaнa. 

 

Пoзнaтa je „пoнeдeoничнa пaрaлизa" руку aлкoхoличaрa, кoja сe 

jaвљa пoслe интeнзивнoг пиjeњa субoтoм и нeдeљoм, 

прoузрoкoвaнa тoксичним дejствoм aлкoхoлa и мeхaничким 

притискoм нa нeрвнa стaблa. (Гaчић, Б., 1988.). 

 

- Клинички oблици пoлинeурoпaтиja су слeдeћи: 

1.  Сeнзитивни тип 

2.  Мoтoрни тип 

3.  Сeнзитивнo-мoтoрни тип 

4.  Псeудoтaбeсaлцoхoлицa 

5.Aлкoхoлнa пoлинeурoпaтиja мaскирaнa дoминaнтнoм 

психoтичнoм сликoм (нajчeшћe дeлириjум трeмeнс) 
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Aлкoхoлнa eпилeпсиja 
 

Eпилeптичнe кризe мoгу дa сe jaвe тeк пoслe вишeгoдишњe 

злoупoтрeбe aлкoхoлa, кaдa чинe jeдну oд кaрaктeристикa 

aлкoхoлoм изaзвaнoг мoждaнoг oштeћeњa (aлкoхoлнa 

eпилeпсиja). Aлкoхoлнe кризe су у нajвeћeм брojу случajeвa 

клoничнo-тoничкoг типa и jaвљajу сe пojeдинaчнo или у мaњим 

сeриjaмa. (Мaртинoвић, Ж., 1997.). 

 

Клинички сe мoгу рaзликoвaти двe групe бoлeсникa сa 

aпстинeнциjaлним кризaмa. Првa групa имa кризe сaмo при 

пoтпунoj или дeлимичнoj oбустaви aлкoхoлa, a другa групa 

бoлeсникa дoбиja eпилeптичнe нaпaдe и спoнтaнo и у тoку 

oбустaвe aлкoхoлa. 

 

Eтиoпaтoгeнeзa aлкoхoлoм изaзвaних кризa свeсти je вeoмa 

слoжeнa, aли сe пoуздaнo знa дa упoтрeбa aлкoхoлa смaњуje 

нeурoнску eксцитaбилнoст. Кaрaктeристичaн je и мeтaбoлички 

пoрeмeћaj тoкoм злoупoтрeбe aлкoхoлa кojи дирeктнo утичe нa 

пojaву eпифeнoмeнa. 

 

Интeрмeдиjeлни aлкoхoлни синдрoм 
 

Интeрмeдиjaлни aлкoхoлни синдрoм je клинички синдрoм 

aлкoхoлнoг мoждaнoг oштeћeњa кojи сe нaлaзи нa срeдини 

измeђу aкутних рeвeрзибилних и хрoничних ирeвeрзиблних 

aлкoхoлних мoждaних пoрeмeћaja. Глaвни симптoми тoг 

синдрoмa oглeдajу сe у eмoциoнaлним смeтњaмa, вeрoвaтнo 

услeд oштeћeњa чeoнoг рeжњa мoзгa. Сoмaтски мoжe постojaти 

aлкoхoлнo oштeћeњe jeтрe и других oргaнa, тe aлкoхoлнa 

пoлинeурoпaтиja. 
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Тeрaпиja 
 

Oснoвни диjaгнoстички критeриjуми зa oдвикaвaњe oд aлкoхoлa 

су: 

A)    Прeстaнaк свaкoднeвнoг унoшeњa aлкoхoлa (нeкoликo дaнa 

или дужe) или смaњeњe кoличинe aлкoхoлa кojи сe унoси 

нeкoликo сaти je прaктичнo сa jaким трeмoрoм руку, jeзикa и 

oчних кaпaкa и укључуje joш нajмaњe слeдeћe: 

1.  Нaузeja или пoврaћaњe 

2. Мучнинa или слaбoст 

3. Aутoнoмнa хипeрaктивнoст (тj. тaхикaрдиja, знojeњe, 

пoвишeн крвни притисaк) 

4.  Зaбринутoст 

5.  Дeпрeсиja или иритaбилнoст 

6.  Прoлaзнe хaлуцинaциje или илузиje 

7.  Глaвoбoљe 

8.  Инсoмниja 

Б)  Кoд вeћинe пaциjeнaтa сa aкутнoм aлкoхoлнoм 

интoксикaциjoм дoвoљнe су сaмo прoстe супoртивнe мeрe. 

Испирaњe жeлуцa (или пoврaћaњe) дa би сe eвaкуисao сaдржaj 

aлкoхoлa, имa смислa сaмo aкo ниje прoшлo мнoгo врeмeнa oд 

пиjeњa. Кoд кoмaтoзних, ни тaдa нe трeбa вршити испирaњe 

жeлуцa. Пaциjeнтa трeбa утoплити. Дигитaлнoм мaсaжoм или 

влaжним пeшкирoм пo кoжи пoбудити рeaктивнoст мнoштвa 

пaрaлисaних мaлих крвних судoвa. Пoштo нeмa прaвих aнтидoтa 

aлкoхoлa, пaрeнтeрaлнo дaти вeћe кoличинe витaминa групe Б 

(Б-1, Б-6 и Б-12) и Ц витaминa. Кoд тeжих случajeвa: интрa 

вeнoзнo кoфeин сa 50% гликoзoм, a пoтoм и с.ц. кoфeин; 

инхaлaциja кисeoникa или кaрбoгeнa; у случajeвимa пoпуштaњa 

(угрoжeнoсти) срчaнe рaдњe 0,25 мг. стрoфaнтинa сa гликoзoм и 

200 мг. витaминa Б-1 интрa вeнoзнo. Пoслe буђeњa - 

утoпљaвaњe и нaпици кaфe. 
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Кoд пaциjeнaтa у стaњу пaтoлoшкoг пиjaнствa (delirijum acutum 

alcoholicum) тeрaпиjскe мeрe су углaвнoм истoвeтнe кao и кoд 

aкутнe aлкoхoлнe интoксикaциje. Нajчeшћe je нужнo дa сe тa 

тeрaпиja рeaлизуje у хoспитaлним услoвимa. Дa би сe сузбиo 

психoмoтoрни нeмир и стрaх, примeњуje сa хлoрпрoмaзин 

(3x100 мг днeвнo) или лeвoмeпрoмaзин (3x50-100 мг 

пaрeнтeрaлнo). Мoжe сe кoристити и диaзeпaм, a eвeнтуaлнo 

луминaлнaтриум. 

 

Трeтмaн пaциjeнaтa сa нeкoмпликoвaним aпстинeнциjским 

синдрoмoм oбухвaтa примeну  бeнзoдиaзeпинa уз лeкaрску 

кoнтрoлу, a у кућним услoвимa. У тeжим случajeвимa, у 

хoспитaлним услoвимa: висoкe дoзe витaминa Б-1, Б-12 и 

мултивитaминa (пaрeнтeрaлнo и пeр oс), хлoрдиaзeпoксид првoг 

дaнa 4 путa днeвнo пo 50-100 мг, a зaтим смaњивaти дoзу дo 

прeкидa, a у случajу пojaвe и eпилeптичних кризa Phenytoin  

(3x100 мг пeр oс тoкoм 5 дaнa). 

 

Зajeдничкo у тeрaпиjи свих aлкoхoлних психoзa je примeнa у 

висoким дoзaмa витaминa Б-1, Б-12, Б-6, ППФ и Ц. Кaд гoд je тo 

мoгућe, трeбa утврдити узрoк кojи je дoвeo дo дeлирaнтнoг 

стaњa и пo мoгућству примeнити кaузaлну тeрaпиjу. Нeoпхoднo 

je oбрaтити пaжњу нa витaлнe функциje oднoснo стaњe 

кaрдиoвaскулaрнoг, рeспирaтoрнoг систeмa, нeурoлoшки стaтус, 

бубрeжнe и jeтринe функциje, стaтус eлeктрoлитa итд. 

 

Зaвиснo oд пoтрeбe (симптoмa и пoрeмeћaja пoнaшaњa кao штo 

су стрaх, нeсaницa, aгитaциja итд.) мoгу сe дaти aнксиoлитици, 

хипнoтици, мaњe дoзe aнтипсихoтикa, кao штo су прaзинe, 

Хaлoпeридoл и сличнo. 

 

Кoд алкохолног делиријума oснoвнo je дaти Aд 1. инфузиoнe 

рaствoрe 5% гликозе 5oo мл или рaствoр NaCl o,9%., дo двa 

литрa у зaвиснoсти oд клиничкe сликe, Aд 2.висoкe дoзe aмп. и.в 
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aпликoвaни витaмини Б групe Aд 3. aнтибиoтикa збoг мoгуцe 

рeспирaтoрнe инфeкциje Aд 4. кaрдиoтoникa кojим сe рeгулисe 

рaд срцa, Aд 5. Кaлиjум у виду прaшкa или тaблeтa/тбл. Рeкaвaн 

3x1 или вишe у зaвиснoсти oд нивoa К у крви/ Aд 6. вeћ 

пoрнeнутe блaгe нeурoлeптикe, Aд 7 aнксиoлитикe 

бeнзoдиjaзeпинскoг типa или нeкe другe, Aд 8.хипнoтикe збoг 

пoрeмeћeнoг снa, Aд 9.сoл Хeминeрвинa пoлaкo кaп пo кaп дo 

увoдjeњa пaциjeнтa у стaњe снa, или цaпс. Хeминeврин дoзa je 

индивoдуaлaнa, нajћешће 3x1. 

 

Трeбa пoсeбнa мeрa oпрeзa сa oвaквим бoлeсницимa дa нe би 

дoшлo дo пoврeђивaњa и зaтo их трeбa физички фиксирaти. 

 

Кoд aлкoхoлнe хaлуцинoзe, прeмa пoтрeби мoгу сe дaвaти 

aнтипсихoтици, a мaлe дoзe хaлoпeридoлa уклaњajу 

зaстрaшуjућe хaлуцинaциje. Кoд Кoрсaкoвљeвe психoзe уз 

висoкo кaлoриjску исхрaну, пoливитaминскa тeрaпиja (нaрoдтo 

витaминa Б-1 и Б-12). Пoлинeуритис сe лeче симптoмaтски, a уз 

рeхaбилитaциoни трeтмaн. 

 

Кoд aлкoхoлнe пaрaнoje нeурoлeптици, aли и oстaлa 

психoфaрмaкa, пo принципимa тeрaпиje пaрaнoидних 

пoрeмeћaja, a у првoм рeду (Мeтoтeн, Лиoгeн). 

 

Тeрaпиja синдрoмa зaвиснoсти oд aлкoхoлизмa (хрoничнoг 

aлкoхoлизмa) je слoжeнa, a прe свeгa дугoтрajнa и, нe рeткo, 

пoнaвљajућa. Пoрeд aлкoхoлизмa вeћинa oвих пaциjeнaтa имa и 

joш нeки психиjaтриjски пoрeмeћaj (нajчeшћe aнксиoзни и 

дeпрeсивни). Циљ oвe тeрaпиje je пoстизaњe и oдржaвaњe 

пoтпунe aпстинeнциje, a зa тo je прeсуднo вaжнa мoтивисaнoст 

пaциjeнтa зa лeчeњe. 

 

Кoд синдрoмa Вeрникeовог тeрaпиja сe сaстojи у дaвaњу 

висoких дoзa тиaминa (300-500 мг пaрeнтeрaлнo).  
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Кoд цeрeбeлaрнe кoртикaлнe дeгeнeрaциje, тeрaпиja сe сaстojи 

oд aпстинeнциje oд aлкoхoлa уз oдгoвaрajући рeжим исхрaнe. 

Тeрaпиja aмблyoпиje сe пoстижe примeнoм диjeтe, кao и 

висoких дoзa витaминa Б (Б1 и Б12). Кoд aлкoхoлнe миoпaтиje, 

тeрaпиja сe усмeруje нa усклaдивaњу eлeктрoлитскoг 

дисбaлaнсa, унoшeњa aдeквaтнe хрaнe, уз oбaвeзнo дaвaњe 

витaминa. 

 

У тeрaпиjи пeрифeрнe нeурoпaтиje кoристимo висoкe дoзe 

витaминa Б1 oд 100-300 мг днeвнo, aли je пoтрeбнo дaвaти и 

oстaлe витaминe Б кoмплeксa, уз oпрeзну примeну и 

кoртизoнскe прeпaрaтe. 

 

Кoд лeчeњa eпилeпсиje изaзвaнe aлкoхoлoм, oснoвнa мeрa je 

лeчeњe eпилeпсиje, кao и aпстинeнциja oд aлкoхoлa. Пoслe 

устaнoвљeњa сoмaтскoг стaњa пaциjeнтa (oбрaтити пoсeбну 

пaжњу нa стaњe jeтрe, кaрдиoвaскулaрнoг и рeспирaтoрнoг 

систeмa), примeнити, пo пoтрeби, хeпaтoпрoтeктивнe прeпaрaтe 

и кaрдиoтoникe, уз aдeквaтну исхрaну. Пoтoм, a у пeриoду oд 

oкo 15 дaнa, спрoвoди сe дeтoксикaциoнa курa витaминимa (Ц и 

Б витaмини и гликoзa), инфузиjaмa физиoлoшкoг рaствoрa, 

мaгнeзиjум и кaлиjум. Примeњуjу сe и нeoтрoпни лeкoви кojи 

пoтпoмaжу мeтaбoлизaм нeурoнa. 

 

Зa тeрaпиjу и рeхaбилитaциjу oвих пaциjeнaтa нeoпхoдaн je 

дoбрo oргaнизoвaн тимски рaд. У хoспитaлним услoвимa 

знaчajну улoгу имajу сoциoтeрaпиjскa зajeдницa, oкупaциoнa и 

рaднa тeрaпиja и, прирoднo, индивидуaлнa психoтeрaпиja. Зa 

тeрaпиjски успeх je пoнeкaд прeсуднa успeшнa пoрoдичнa 

тeрaпиja. 

 

Зa oдржaвaњe aпстинeнциje кoристe сe aвeрзивнe и услoвнo-

рeфлeкснe мeтoдe тeрaпиje-прeвeнциje. Нajчeшћe сe кoристи 

дисулфирaрн (aнтaбус): oн рeмeти рaзгрaдњу aлкoхoлa нa нивoу 
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aцeтaлдeхидa, штo гoмилaњeм истoг дaje бурнe вeгeтaтивнe 

рeaкциje (симптoмe), пa и кoлaпс. У припрeмнoj фaзи сe 

пaциjeнту, кojи je вeћ пoд тeрaпиjoм, aнтaбусoм, „прoбнo" дa 

чaшa-двe њeму oмиљeнoг aлкoхoлa дa испиje (присутaн je 

лeкaр!). Вeгeтaтивнa бурa и зaстрaшeнoст кojи при тoм брзo 

нaстajу, прeкидajу сe ињeкциjoм Ц-витaминa. У суштини сe 

тимe „дoзирa стрaх" пaциjeнту. 

 

Пo oтпусту из бoлницe, нужaн je нaстaвaк тeрaпиje (у 

кoнтинууму): групнe у диспaнзeримa и пoдржaвajућe 

индивидуaлнe психoтeрaпиje, aли и eкoтeрaпиja (eкoлoшкa 

тeрaпиja-тeрaпиja пoрoдицe и ужe сoциjaлнe срeдинe), кao и 

рeхaбилитaциja. Зa пoдржaвaњe aпстинeнциje знaчajнe су 

aктивнoсти клубoвa лeчeних aлкoхoличaрa. 
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Јовица Потребић 

 

2. УЛОГА СОЦИОТЕРАПИЈСКИХ 

КЛУБОВА У ЛЕЧЕЊУ И 

РЕХАБИЛИТАЦИЈИ 

АЛКОХОЛИЧАРА 

 

 

Савремена достигнућа на пољу алкохолизма, непобитно, 

поврђују да је данас могуће успешно лечити и рехабилитовати 

оболеле од алкохолизма. Међутим, ово лечење тражи одређене 

захтеве пре свега, самог болесника, његове породице, а потом 

шире социјалне заједнице. Апстиненција која је дуго уважавана 

као синоним успешног лечења, у савременом смислу, само је 

предуслов за лечење и рехабилитацију. Према томе, савремена 

терапија има задатак да обезбеди свестрану и највишу могућу 

здравствену и социјалну рехабилитацију. 

 

Рехабилитација алкохоличара и њихова реадаптација започиње 

већ на самом почетку лечења. Овај процес је дуг и напоран. 

Промене које се траже је одрицање од ранијег начина живота. 

Више у породици не постоји ''црна овца'' или ''жртвени јарац'' 

као дежурни кривац за све што није добро. Сада је у породици 

свако суочен са реалношћу и приморан је да преиспита себе, да 

се посвети сопственом развоју, а не јаловој бризи за другог. Сви 

се мењају, учи се нов начин живота и понашања, па то и не иде 

тако лако, јер се јављају многи отпори који вуку назад у ранија 

научена и уходана болесна понашања. 
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Комплексан третман лечења подразумева, поред интензивне 

фазе, која се одвија у хоспиталним и/или диспанзерским 

условима и продужне рехабилитационе, без које лечење не 

може да буде потпуно и успешно. Значи, ради се о два основна 

вида третмана, који условљавају један другог. Продужни 

третман одвије са превасходно у социотерапијским клубовима 

лечених алкохоличара. Како социотерапијски клубови 

примењују усвојену и верификовану методологију у лечењу и 

рехабилитацији, обавезује их стручност у раду, коју обезбеђују 

едуковани стручњаци – алкохолози, без којих клубови не могу 

да добију ''атрибут'' социотерапијски, јер едукованог терапеута 

клуб поприма само социјалну димензију, а не и терапијску. 

Клубови се оорганизују при институцијама које лече 

алкохоличаре, при домовима здравља, диспанзерима, центрима 

за социјални рад, меснин заједницама, итд. 

 

Етимолошки гледано на клуб 
 

Клубови су један облик удруживања и деловања, које је понекад 

тешко разликовати од политичких партија и удружења, јер су 

многе политичке партије настале из одговарајућих клубова. 

 

Политички клубови су једна врста друштвених клубова и 

њихова особеност, за разлику од политичких партија је 

постојање друштвених просторија клуба и неформална 

друштвена активност. Сваки друштвени клуб може, у 

одређеним околностима, стећи политички карактер. То се у 

прошлости често дешавало са литерарним и културним 

клубовима, нпр. будимпештански литерарни клуб ''Петефи'' 

1956., а спортски клубови су постајали центри политичке акције 

и пропаганде. Клубови су одиграли значајну улогу у припреми 

Француске револуције 1789. године. И клубови лечених 

алкохоличара су 1972. године  у мас покрету у Хрватској 

добијали политичке призвуке.  
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Познати Јакобински клуб, који је имао просторије у манастиру 

Свети Јакоб. Тај Клуб је мењао разна имена, као ''Пријатељи 

Устава'',  ''Пријатељи слободе и једнакости'', ''Бретански клуб'', а 

био је у ствари Робеспјерова (Максимилијан Робеспјер 1758. – 

1794.) политичка организација са мрежом клубова у 

Француској. У Чешкој су пре Првог светског рата секције 

''Сокола'' деловале као политички клубови у ширењу 

националне свести итд. 

 

Значи, реч КЛУБ се доста употребљава, а њено схватање, 

користи се вишеструко. Баш ради тога, као и ради адекватног 

поимања овог термина у социотерапији, потребна су прецизнија 

схватања социотерапијског клуба лечених алкохоличара, као 

модела социотерапије, где се односи чланова групе заснивају на 

принципу реципроцитета и пуне демократичности. 

 

Данас је социотерапијски клуб, уопште, прихваћен као 

незаменљив методски поступак у сложеном лечењу и 

рехабилитацији алкохоличара. Међутим, често уочавамо 

неуједначене ставове и различита схватања о клубу, што 

показује да нам увек недостаје уопштено поимање 

социотерапијског клуба. Како се види из литературе и праксе, 

клуб су прихватили готово сви терапеути, који се баве лечењем 

и рехабилитацијом алкохоличара. Социотерапијски клуб је 

постао синоним за један значајан и незаменљив методски 

поступак, па се с правом намеће обавеза, да се заједнички нађе 

право значење клуба у социотерапији алкохоличара. 

 

Шта је социотерапијски клуб? 
 

Социотерапијски клуб лечених алкохоличара је велика 

социотерапијска група, која омогућава и помаже међусобно 

прилагођавање особа путам интеграционог процеса, без 

доминације унутар или над групом.  
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Клуб је метод и облик социотерапијске заједнице у којој су 

омогућене разне интерперсоналне комуникације и активности, а 

основни задатак му је да леченим алкохоличарима олакша и 

осигура потпуну и трајну апстиненцију и највишу могућу 

рехабилитацију. Главни чиноци у раду клуба су: живот у групи, 

групини састанци и групне активности, што ствара осећање 

припадности одређеној социјалној групи и њеној животној 

физофији. 

 

Задатак клуба је да кроз своје организационе облике омогући 

сваком свом члану одређен простор у ком ће моћи да искаже 

своја интересовања и потврди своју актовност. Активност 

клуба, у ширем смислу, не ограничава се само на састанке, већ 

се наставља преко својих чланова у свакодневном животу, у 

породици, суседству, радној организацији и осталом 

друштвеном животу. Поред тога, клуб делује преко својих 

актива, у форми социотерапијских група у институцији лечења, 

радним организацијама, месним заједницама и др. Шире 

поимање клуба омогућава свестранију активност, која покреће 

људски потенцијал и томе стимулише животну енергију, ствара 

богатство акција преко којих се афирмишу и обликују 

рехабилитациони потенцијали у здрав начин живљења. Ово 

доприноси да рехабилитант буде задовољан и мобилише га за 

нове конструктивне напоре. 

 

Рехабилитанту се пружају нови садржаји, који га активно 

укључују у социјалну средину и тада престаје да буде отуђен од 

своје животне средине, није излован, већ је присутан са свим 

својим људским квалитетима, а процес рехабилитације се одвија 

уз ангажовање свих чинилаца. 

 

 

 

 



 
 43 

Могући облик активности 
 

Циљ састанка клуба је да повеже угодно са корисним, што 

омогућава стварање динамике групног живота, користећи при 

том познате динамизме терапијске заједнице и групне терапије. 

Састанке клуба је могуће организовати на различите начине, али 

увек се мора водити рачуна да не буду усиљени, досадни и 

непланирани. У пракси се показало погодним да се састанак 

клуба организује у етапама: 1) Прикупљање чланова 2) 

Програмски део и  3) Постпрограмски (време одређено за 

релаксацију и разилажење). 

 

Прва етапа почиње прикупљањем, међусобним разговорима о 

догађајима из протекле недеље, да ли је било неких проблема, 

како су се осећали и сл. Често у овим разговорима учесвује и 

терапеут који у слободним контактима омогућава пацијентима 

интеракцију на нивоу обичних саговорника. 

 

После прве етапе прелази се на програмски (тематски) део 

активности, који је унапред планиран. Нарочито се води рачуна 

да у програму учествује што већи број рехабилитаната. 

Активнији подстичу пасивне пацијенте и на тај начин 

повећавају своју сигурност, а пасивнији се постепено укључују 

у активност групе. 

 

После овако организоване активности у другој етапи, прелази се 

на завршну фазу рада, односно на време одређено за 

релаксацију и разилажење. 

 

Терапијски ефекти 
 

За многе лечене алкохоличаре може се рећи да се осећају 

сигурно када су заједно. Међусобна идентификација, коју прати 

смањивање осећања кривице, омогућава рехабилитанту да 
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постепено напушта механизме одбране ранијег начина 

понашања. Поред тога, ефекти се виде у следећем: 

 

- члан клуба дозвољава осећање припадности социјалној 

групи, што га чини сигурнијим и одговорнијим, смањује му 

анксиозност и повећава удобност; 

- он улаже своје снаге, удружује их са другима у заједнички 

циљ и повећава осећање самопоштовања; 

- доживљава нова искуства и стиче реалнији увид у своју 

болест; 

- мотивише сопствене снаге у процесу рехабилитације, мења 

раније друштво са којим нема више ништа заједничко и 

ствара нова пријатељства; 

- изграђује друштвеност и све више потврђује своју 

човечност, што му олакшава укључивање у друге социјалне 

групе и томе повећава сигурност и задовољство. 

 

Наведимо и речи Ј. Bierera када каже: ''Основне предности клуба 

су у томе што у својој делатности подразумева трансфер, 

охрабрење и групну атмосферу.'' 

 

Нешто о терапеуту у клубу 
 

Како би се стручно унапредио третман лечених алкохоличара у 

социотерапијским клубовима, осећа се потреба за едукацијом 

терапеута, која би обухватила садржај рада и методологију 

приступа у клубу. Едукација се односи на практично теоријски 

поступак социотерапије у комбинацији са терапијским 

моделима, који су уско повезани сараднички и испреплићу се са 

психијатријом, психологијом, социјалним радом, 

дефектологијом, социологијом... Различите теоријске 

концепције настале протеклих деценија, омогућиле су више 

приступа разумевању људске природе и понашање појединца у 

групи.  
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Специјалистичке студије из социотерапије и социјалне 

рехабилитације објединиле су и повезале теорију и праксу и 

тиме успоставиле ''двоструку везу'' од теорије ка пракси и од 

праксе ка теорији. Овакав приступ показује да више не постоје 

оштре поделе на струке и стручњаке, који се баве човеком и 

друштвом, што је била пракса у ближој прошлости. Тимски рад 

је увео процес сарадње међу стручњацима што омогућава да све 

афирмисане теорије, под одређеним условима, могу бити 

коришћене. Они који своју професионалну перспективу виде у 

бављењу социотерапијом, могу се уверити да су могућности 

избора вишеструке. То им даје шансу да постижу афирмацију у 

стручној комуникацији. За овај вид едукације постоји Програм, 

који је усвојио Управни и Стручни одбор Заједнице клубова 

лечених алкохоличара Србије. 
 

Могућност клуба у превенцији болести зависности 
 

Основни задатак социотерапијског клуба лечених алкохоличара 

је да служи лечењу и рехабилитацији алкохоличара и њихових 

породица. Активност клуба мора да се подреди тим задацима и 

не сме да му се приписује нека друга улога, која би доводила у 

опасност његову основну функцију. Он самим својим 

постојањем има снажно превентивно деловање. Међутим, клуб 

не би смео да буде носилац превентивно акције у мери у којој 

би угрозио своју основну функцију. Клуб је отворена 

социотерапијска група и у њу пристижу пацијенти са 

различитим степеном успешности у лечењу и са собом доносе 

многа неразјашњена питања, која треба да се решавају у клубу.  
 

С друге стране, старији чланови са вишим степеном 

рехабилитације су у обавези да помогну, још увек 

рехабилитационо недефинисаним колегама. Ниједна делатност, 

па ни друштвено корисна, ако не служи лечењу и 

рехабилитацији алкохоличара, не спада у приоритетан садржај 

рада у клубу.  
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У својим задацим аи свом садржају, који је вишедимензионалан, 

клуб испољава значајне превентивне мере, које се односе на 

породицу, у првом реду, на децу леченог алкохоличара, као и на 

његово шире социјално окружење. Само његово понашање у 

локалној заједници представља превенцију, јер почиње више да 

се цени апстиненција од пијења. 

 

Ипак, под условом да клуб води добро едуковани терапеут, да 

су чланови успешно лечени, да то показују својим понашањем и 

својом вишегодишњом апстиненцијом и рехабилитацијом, клуб 

добија ''квалификацију'' могућег партнера у локалној заједници 

у превенцији алкохолизма. Клуб са рецидивима или са још 

''ровитим'' члановима тешко да може да буде партнер у локалној 

заједници у превенцији алкохолизма.  

 

Значи, потребни су одређени предуслови да би клуб, поред своје 

основне делатности, предузимао и неке друге активности. У 

превентивном програму локалне заједнице, треба пажљиво у 

опрезно одабрати место и улогу, као и начин активности клуба. 

Постоје разне могућности које би могле да се искористе, као 

што је позивање гостију (школска и студентска омладина, 

запослене у радним организацијама... ) на састанке клуба, где би 

се разговарало о проблему, Такође је могуће да се у клубу 

организују трибине и округли столови, као и учешће у 

одређеним превентивним пројектима и сл. 
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Јовица Потребић 

 

3.СОЦИОТЕРАПИЈСКИ КЛУБОВИ 

ЛЕЧЕНИХ АЛКОХОЛИЧАРА У 

ТРАНЗИЦИЈИ 

 
Данас можемо са извесном сигурношћу потврдити, да су 

социотерапијски клубови лечених алкохоличара доказали своје 

квалитете и незаменљивост у методологији рехабилитације 

алкохоличара. Без клубова нема комплекснох лечења и нема 

успеха у лечењу. Уз сву своју шароликост, индивидуалност 

терапијских приступа и тешкоћа око услова рада, они ипак 

опстају. Додуше, њихово битисање у последњим годинама нас 

забрињава. Мање их је у Србији за око 30% у односу на време 

када су се стварали у методологији лечења. Осетан је и мањак 

терапеута, па у многим градовима нема ни помена о клубовима. 

Подсетимо се како, у кадровском смислу, функционишемо када 

су у питању клубови и Заједница. Понудом стручњака, било 

којег профила, са жељом да буде терапеут у клубу лечених 

алкохоличара, сви заједно, озареног лица прихватамо понуду, 

што је у сваком случају добро. Он постаје социотерапеут, буде 

промовисан у органе Заједнице, а нико га не пита о његовом 

познавању алкохологије (јер ни на једном факултету није учио 

методологију лечења алкохоличара), а он почиње да измишља 

нешто што је давно измишљено, ствара и намеће неку своју 

методологију и тако се бесконачно гушимо у непотребним 

расправама. Установимо да су сви паметни, али да су нам идеје 

различите. Такав закључал омогућава настављање хаотичне 

праксе, уместо да унапређујемо годинама изграђивану 

методологију, како би нови терапеути своје драгоцене идеје, 

знања и ентузијазам обликовали у креативна решења.  
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Разуме се да је за ова остварења предуслов добро организована 

едикација из алкохологије. Ми данас имамо разне школе, 

курсеве и практичан рад, када су у питању одређени терапијски 

модели, као што су: Гешталт терапија, Породична терапија, 

Трансакциона анализа и низ других, а немамо едукацију за 

социотерапеуте у клубовима лечених алкохоличара. Ово питање 

се, заиста, хитно и приоритетно намеће Заједници клубова 

лечених алкохоличара Србије. Њему је потребно озбиљно 

прићи, да би се стручно унапредио третман у социотерапијским 

клубовима, у смислу садржаја рада и методолошког приступа. 
 

Едукација се наставља на практично теоријски поступак 

социотерапије у комбинацији са теоријским моделима, који су 

уско повезани сараднички и испреплићу се са психијатријом, 

социјалним радом, психологијом, дефектологијом, 

социологијом и томе слично. 
 

Различите теоријске концепције настале протеклих деценијам 

омогућиле су више приступа разумевању људске природе и 

понашање појединаца у групи. 
 

Специјалистичке студије из социотерапије и социјалне 

рехабилитације објединиле су и повезале теорију и праксу и 

тиме успоставиле ''двоструку везу'', од теорије ка пракси и од 

праксе ка теорији. 
 

Овакав приступ показује да више не постоје оштре поделе на 

струке и стручњаке, који се баве човеком и друштвом, што је 

била пракса у ближој прошлости. Тимски рад је увео процес 

сарадње међу стручњацима што омогућава да све афирмисане 

теорије, под одређеним условима, могу бити коришћене.  
 

Они који своју професионалну перспективу виде у бављењу 

социотерапијом, могу се уверити да су могућности избора 

вишеструке. То им даје шансу да постижу афирмацију у 

стручној комуникацији. 
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Положај клуба у друштву 
 

Клуб лечених алкохоличара по својој дуалистичкој природи је 

често несхваћен. Он се бави лечењем и рехабилитацијом 

пацијената (клијената) оболелих од социјално – здравствене 

болести – алкохолизма. Неупућени у њихов веома обиман, 

сложен и одговоран рад, питају се да ли је то здравствена 

делатност или нека социјала и социјални рад. Таман згодно дође 

да се ''лоптица'' пребацује из једног ресора на други ресор и 

обратно. Резултати тога пребацивања огледају се у наводном 

недостатку финансијских средстава за финансирање делатности 

из другог ресора. Захваљујући личном ангажовању, понекад се и 

добије маља помоћ за одређене манифестације, али је све то 

далеко од стварних потреба. А за алкохолизам, као најмасовнију 

и најпогубнију болест зависности, нека брину тамо неки 

хуманитарци. Волонтери, који често досађују неким својим 

програмима и мољакају за финансирање. Разуме се, да ти 

програми, по правилу, најчешће буду одбијени, јер се увек нађу 

приоритетнији проблеми. 

 

Одавно је позната чињеница да је алкохолизам социјално 

занемарен у односу на друге болести зависности. Та чињеница 

се мора мењати и свакој од болести зависности дати 

одговарајуће место према њеним проблемима и опасностима по 

друштво. Заједница клубова лечених алкохоличара Србије мора 

предузети одговарајуће кораке у условима транзиције друштва, 

како би се од надлежних разјасниле одређене дилеме и 

побољшао статус клубова. Ако знамо да је Влада Србије 

(Министарство здравља) усвојила националну стратегију за 

СИДУ, зашто не би постојала и нека стратегија за институције 

лечења и рехабилитације у социотерапијским клубовима 

лечених алкохоличара. 
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Алкохолизам није изолован и није некакав локални проблем, он 

је захватио цео свет. Узмимо за пример Извештај Института за 

студије алкохолизма из Лондона за 2003. годину, који је 

сачињен на захтев Европске комисије. У Извештају стоји да 

алкохол изазива чак 60% разних болести и да је чланице 

Европске уније у 2003. години коштао 125 милијарди € (око 650 

€ по домаћинству услед преране смрти, лечења, криминала, 

саобраћајних несрећа, изгубљене продуктивности и сл.). 

Алкохол је кривац за смрт 115 000 људи, махом младих. У ЕУ 

се роди око 60 000 беба са смањеном тежином због трудница 

које пију алкохол. Даље се наводи да је алкохол ''окидач'' за 2 

000 убистава годишње у ЕУ. Процењује се да у ЕУ има 23 

милиона алкохоличара, итд. 

 

И ако нисмо чланица ЕУ, ми смо у Европи и имамо исте 

проблеме, када је у питању алкохолизам. Довољно је само 

пратити штампу, па прочитати новинске наслове: ''Деца у 

Европи – српска деца, прваци у пушењу и цугању'', или 

прочитати да је у једном здравственом центру у Србији због 

обилног пијанства ''испирању'' организма од алкохола 

подвргнуто 95 особа млађих од 35 година, а да је међу њима 

било23 деце узраста 14 до 18 година. Може се наћи и наслов 

''Деца се оверила препеченицом'', уз напомену да су два 

деветогодишња дечака примљена на клинику због тровања 

ракијом, и све у том стилу. 

 

С друге стране, Скупштина Србије је усвојила закон о дувану, 

којим се уводи додатни динар на сваку акцизну маркицу, која се 

даје у промет, а који је намењен спречавању болести, које су 

последица употребе дувана. Овај Закон је добро дошао и треба 

га поздравити, али нешто слично мора да се уради и за 

алкохолизам. 
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Процес транзиције захватио је наше друштво, па се и клубови 

лечених алкохоличара морају активније поставити у локалној 

заједници, у циљу информисања јавности о друштвено корисној 

делатности клубова. Познато је да су клубови организовани при 

здравственим установама нешто у повољнијој ситуацији, јер 

деле судбину тих организација, од клубова који делују 

самостално као правна лица. Клубови регистровани као 

удружења грађана, морају у транзицији своју трансформацију 

обликовати као невладине организације и укључити се у 

локалној заједници у сарадњу са сродним хуманитарним 

организацијама, удружењима, комисијама, али и у сарадњу са 

локалном самоуправом, која има активну улогу у социјалној 

заштити, здравству и другим областима. 

 

Споменимо само неке могућности из социјалне заштите у 

локалној заједници. Пројект ''Мобилни тимови за свеобухватну 

дечју заштиту'' бави се заштитом права угрожене деце и 

малолетника, кроз развијање сарадње између владиног и 

невладиног сектора. Зар угрожена деца алкохоличара не 

заслужују ову заштиту? Ова активност развија се од 2001. 

године у сарадњи са UNICEF-ом. Резултати пројекта  у времену 

од септембра 2004. до августа 2005. године показали су 

ефикасност овог модела. Пројекат се успешно реализује и за 

период децембар 2005. до децембра 2006. године и обухвата 14 

општина у Србији: Обреновац, Смедерево, Земун, Пожаревац, 

Ваљево, Бајина Башта, Бор, Јагодина, Крушевац, Ниш, 

Лесковац, Бујановац, Прешево и Лебане. Од ових 14 општина, 

колико нам је познато, у 10 нема социотерапијских клубова 

лечених алкохоличара. Са правом се можемо запитати, по којој 

методологији се лече алкохоличари у тим местима? Случајно 

смо набројали ових десет општина, као репер за све општине 

без клубова у Србији. 

 

 



 
 52 

Подсетимо се на још једну активност локалне самоуправе. 

Према позитивним прописима, локална самоуправа може и 

треба да иницира ликални систем социјалне заштите у општини 

и региону преко разних социјалних програма, сама, или у 

сарадњи са другим општинама и да обезбеди средства из јавних 

прихода. Закон о локалној самоуправи и Закон о социјалној 

заштити омогућава сједињавање ресурса из две или више 

локалних заједница за извођење програма, као што су 

професионални, просторни, технички ресурси и др. 
 

Занимљив је КОМПАКТ као облик сарадње, који се данас 

примењује  у неким земљама Европе и Канаде. Компакт је 

документ о сарадњи централне власти, локалне власти и 

невладиног сектора, којим се регулише сарадња између власти и 

невладиних организација, у нашем случају социотерапијских 

клубова лечених алкохоличара и Заједнице клубова лечених 

алкохоличара Србије. Компакт регулише, између осталог, и 

финансирање програма. 
 

У реализацији идеје компакта на локалном нивоу, требало би да 

учествују: локална самоуправа (скупштина општине), невладине 

организације, јавне службе са седиштем у општини и привредни 

субјекти. 
 

Помоћу компакта могуће је и увести статут општине, норму о 

тзв. ''празној столици'' у скупштини општине, како би невладин 

сектор чествовао у раду скупштине без права одлучивања. 

У овом контексту, зашто не споменути и могућност лобирања у 

корист клубова лечених алкохоличара. Разуме се да за ову 

активност треба адекватна едукација, како би лобирање било 

успешно. 
 

Сама реч лобирање изведена је из енглеске речи lobby, која 

означава предсобље или ходник и сугерише на придобијању 

утицајних из другог плана, а не на главној сцени. 
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Лобирањем се подразумева анимирање и придобијање свих 

оних који утичу на процесе доношења одлука, почев од јавног 

мњења па све до непосредних носилаца управних и извршних 

функција  локалној заједници. 

 

Лобирање је процес који захтева брижљиво планирање и 

реализацијум, како би де појединци и конкретне циљне групе 

иницирале, укључиле и непосредно заступале интересе других, 

користећи свој формални положај, моћ и ауторитет. Према томе, 

социотерапијски клубови лечених алкохоличара, налазећи се у 

транзицији друштва, као невладине организације морају 

овладати (првенствено се мисли на њихове терапеуте) и овим 

знањима, јер лобирање је истовремено и процес развијања 

ефикасних комуникација, са онима који имају формалну или 

неформалну моћ. 

 

Немамо намеру да разрађујемо феномен лобирања, али 

указујемо и на ту могућност. 

 

Овде смо споменули само неке могућности, којих, разуме се, у 

локалној заједници има више у разним областима рада где клуб 

може пронаћи партнере не обострану корист. 

 

Као резиме свега, може се казати да се пред социотерапијским 

клубовима лечених алкохоличара налазе веома значајни задаци, 

које треба савладати у друштвеној транзицији и на тај начин 

ојачати њихову позицију и посрешити већ доказану вредност у 

лечењу и рехабилитацији алкохоличара. 
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Војин Лилић 

 

4. ПОРОДИЧНА ТЕРАПИЈА 

АЛКОХОЛИЗМА 

 

I   о термину ''породична терапија'' 
 

Термин ''Породична терапија'' дефинитивно је непрецизан. У 

најширем смислу, он се односи на све терапијске интервенције 

које медецина спроводи у оквирима породице. 
 

Тако схваћена ''Породична терапија'' би представљала један од 

најважнијих сегмената екосистемског приступа у  медицини (6) 

и била би један од кључних садржаја онога што називамо 

''Породична медицина''. 
 

Термин ''Породична психотерапија'' је нешто прецизнији и он 

се тиче свих психотерапијских поступака који се спроводе над 

породицом  и њеним члановима (3). И овде смо у ситуацији 

парадокса. 
 

Радећи психотерапију било које врсте, са једним чланом 

породице, ми тежимо да изазовемо позитивну промену, а ова 

(промена), са своје стране, утиче и на остале чланове породице. 

И обрнуто, радећи са породицом без једног њеног члана, 

практично саучествујемо у промени која ће се, потенцијално, 

одразити и на члана који није директно укључен у терапијски 

процес. 
 

Отуда је најтачније рећи да је свака психотерапијска метода, по 

својим ефектима, потенцијална и индивидуална и породична, у 

исто време. 
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Када кажемо ''Породична терапија'' или ''Породична 

психотерапија'', ми у ствари мислимо на ''Системску 

психотерапију'' (прави синоними су: ''Екосистемска 

психотерапија'', ''Породична системска психотерапија'', 

''Породична, екосистемска психотерапија''). (11) 
 

 

II    основни циљеви системске породичне 

психотерапије и парадокси процеса терапијске 

промене 

 
Основни циљ системске породичне психотерапије је да, палетом 

својих психотерапијских интервенција, изазове ''позитивну 

терапијску промену'', тј. губитак симптома (проблема или 

болести), у овом случају алкохолизма. 
 

У том смислу, ова психотерапијска школа се ни по чему не 

разликује од било које друге психотерапијске школе. 
 

Оно што, међутим, битно разликује системску породичну 

психотерапију је то што су припадници овог психотераписјког 

правца одавно увидели парадоксалне садржаје онога што смо 

претходно назвали ''позитивном терапијском променом''. 
 

Наиме, ови психотерапеути су јасно уочили чињеницу да 

уклањањем једног симптома (што је случај и кад је у питању 

алкохолизам), често добијамо појаву неког другог проблема, и 

то било код истог пацијента (системски психотерапеути га 

означавају као ''индекс пацијент''), било код неког од других 

чланова породице. 
 

Овај феномен су назвали ''Променом првог реда'' (4). Сам 

феномен појаве ''Промене првог реда'' уводи озбиљне разлоге за 

нужни терапијски опрез. 
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Успешност психотерапије (у конкретном случају психотерапије 

алкохолизма) се озбиљно доводи у путање ако је њен резултат 

замена лакшег симптома тежим (нпр.: 1/ појава да алкохоличари 

који одржавају успешну апстиненцију испоље појаве 

карцинома, коронарну болест, наркоманију (што се дешава у 

алкохоличара млађе животне доби)... или, пак, 2/ случај када се 

периоди успешне апстиненције алкохоличара смењују са 

развојем малигног обољења код супруге и епизодама 

наркоманије код детета адолесцента... ) (7) 
 

Постоји и друга врста терапијске промене. 
 

То је ''Промена другог реда''. 
 

Њу карактерише губитак симптома (у конкретном случају 

алкохолизма), али без појаве његове супституције неким другим 

проблемом. Уз такву промену уочавамо и специфичне  измене у 

области индивидуалног и породичног функционисања, што је 

веома често праћено и променама породичне структуре (некада 

дође до рађања новог детета или до смрти неког члана 

породице, или, пак, до развода партнера у алкохоличарској 

брачној дијади). Пример за овакав тип промене био би  и 

клинички добро познат феномен губитка патолошке љубоморе 

који корелира са разводом партнера (овај феномен се бележи 

код специфичног ентитета параноичне алкохолне љубоморе). 

Изучавањем историје алкохоличарских породица (а за то је 

најбољи начин Метода израде гемограма, тј. породичног стабла) 

(10), јасно се уочава да су многи породични симптоми, па и 

алкохолизам, у породицама настајали и нестајали у ранијим 

генерацијама (могуће и без посебних психотерапијских 

интервенција или бар без оних официјелних, начињених од 

стране квалификованих психотерапеута) (?!) 

Отуда се, не без одређеног основа, може поставити и питање: 

Колико је породична системска психотерапија ''окидач 
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промене'', а колико је само у питању коинцидирање између 

психотерапијског процеса и процеса промене? 
 

Овој дилеми иде у прилог и практична чињеница, коју јасно 

уочавају системски психотерапеути у свакодневном раду, а то 

је: да је немогуће претпоставити када ће (и да ли ће уопште) 

доћи до процеса промене. 
 

''Зашто се онда уопште и упуштамо у сав овај труд?'' – са правом  

питате. 
 

Па, пре свега зато што постоји и она друга страна логике, а то је 

претпоставка, по вероватноћи једнака претходној, да 

интервенцијама које чинимо ипак уносимо у породицу веома 

важне садржаје који носе потенцијал да, кад-тад, буду 

искоришћени у позитивне терапијске сврхе. 
 

 

III  јединствени концепти у системској 

породичној психотерапији који се 

аналогно примењују у оквирима 

системске породичне психотерапије 

алкохолизма 

 
1. Померање психотерапијског фокуса са индивидуе која је 

носилац симптома, тј. ''индекс пацијент'' (у овом случају 

алкохоличар) на породицу у целини 

 

Управо овај феномен у оквирима системске породичне 

психотерапије је и био она кључна карика која је допринела да 

психотерапеути ове оријентације буду у позицији да уоче 

претходно дискутоване феномене процеса промене (првог и 

другог реда) и све дилеме које тај процес са собом носи. 
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С друге стране, захваљујући томе што су се фокусирали на 

породицу као на целину, успели су да поставе тезу о скоковитом 

развоју породице који протичу кроз смену карактеристичних 

фаза породичног животног циклуса (Duvall, 1971).(2) (Постоје 

и другачије поделе, по другим ауторима, али их овом приликом 

не износимо). 

 

По Duvall-у, то је осам добро познатих фаза: 

1/ Фаза заснивања породице,  

2/ Породица са малим дететом,  

3/ Породица са предшколским дететом 

4/ Породица са школским дететом 

5/ Породица са адолесцентом,  

6/ Породица коју напуштају деца,  

7/ Породица са празним гнездом и 

8/ Породица која стари. 

 

Наведене фазе породичног животног циклуса имају карактер 

хомеостаских периода, тј. представљају релативно стабилне 

периоде у животу породице. Током тих фаза, породица се 

развија еволутивно (постепено и без великих промена). 

 

На додирним тачкама прелаза из претходне у наредну фазу 

породичног животног циклуса, овављају се скоковите промене 

структуре и функционисања породице (по типу 

''револуционарних промена''). То су тренуци везани за појаву 

''очекиваних критичних животних догађаја'' (они се тичу: 

склапања брачне или ванбрачне заједнице, рађање нових 

чланова породице, њиховог уласка у предшколски, а касније и 

школски узраст, улазак деце у адолесценцију, период када деца 

напуштају своју примарну породицу и формирају нове 

породице, пензионисање, а касније и оболевања и смрт 

најстаријих чланова трогенерацијске породице). 
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Поред ових ''очекиваних'', породицу кроз њену историју прати и 

низ ''неочекиваних критичних животних догађаја'' (разводе, 

задеси, болести и смрти... ). 

 

2. Укључење симптома (у овом случају алкохолизма) у 

породични систем 
 

Највећа учесталост појаве симптома (проблема, болести), дакле, 

и алкохолизма у породицама, коиндицира са појавом једног или 

више очекиваних или неочекиваних критичних животних 

догађаја, тј. најчешће је везана за кратак период прелаза из једне 

у другу фазу животног циклуса породице. 
 

Хипотеза која покушава да објасни појаву симптома (у 

конкретном случају алкохолизма) претпоставља да се исти 

формира током једне или више неадекватних персоналних 

комуникација и размена које се обављају у миљеу неадекватног 

нивоа афективитета (што је чест пратилац критичних 

индивидуалних и породичних догађаја). 
 

Тада се међу члановима породице испољи један од следећих 

садржаја: 

1/ недостатак љубави или, чак, отворена мржња или 

2/ неадекватна љубав, са карактеристикама инцестуозности. 
 

Поменути садржаји, као болне теме индивидуе и породице у 

целини, бивају неадекватно обрађени (или потпуно необрађени) 

на свесном нивоу и потиснути у несвесно. 

 

Овај је механизам (механизам потискивања) међутим 

неефикасан и тада се симптом (у овом случају алкохолизам) 

укључује као још један ''фактор сигурности''. 

 

Улога симптома (у овом случају алкохолизма) је, практично 

двојака: 



 
 61 

 

1/ Фокусирањем породичне пажње на себе, симптом 

(алкохолизам) одвлачи пажњу од ''врућих тема'', као што је 

инцестуозност у породици или недостатак љубави, па и 

постојања мржње у породичним релацијама. 

 

2/ Такође, по сличном механизму, он обезбеђује оквир да се 

континуирано одвија интеракција са даљом разменом 

инцестуозности или мржње, а да се суштински проблематични 

односи не мењају (много ових садржаја, а посебно 

нцестуозност, наставља се тако и потискује у несвесно). (8) 
 

 

3. Принцип хомеостазе 
 

Када је симптом (алкохолизам) укључен у породицу, он врши 

одговарајућу хомеостатску улогу, организујући породицу и 

њено функционисање све до појаве карактеристичних образаца 

понашања сваког од чланова породице у целини (Секвенца 

функционисања алкохоличарске породице). (9) 

 

Некада, инсталирани симптом (у овом случају алкохолизам), као 

да отежа, успори, па чак и потпуно блокира даљу биолошку 

репродукцију породице, уводећи је у тзв. ''застојну равнотежу'' 

(Морфостазу) – као што је то случај са појавом алкохолизма 

код малдих  који не склапају партнерске односе и тако остану 

''везани'' за породицу порекла, или, пак, алкохолизам у већ 

формираном партнерском односу активира емоционалну и 

сексуалну дистанцу, што као исход има ''неконзумиран брак'', 

који не рађа потомство. 

 

У другом случају, симптом (алкохолизам) као да има супротну 

функцију, тј. као да потпомаже биолошки раст породице (нпр. 

неке студије говоре о рађању сигнификантно већег броја деце у 
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породицама у којима је отац алкохоличар (7), што би се, у 

крајњем, могло протумачити идејом да алкохоличари, због 

специфичног дезинхибишућег ефекта алкохола на ЦНС, у 

дужем току своје болести, тј. док не доживе теже 

полинеуропатске измене, могу имати појачан сексуални 

нагон...). Овакву врсту хомеостазе називамо ''развојна 

равнотежа'' или Морфогенеза. 

 

4. Принцип комуникације 

 

Одржавање симптома (алкохолизма) у породичном систему у 

корелацији је са одржавањем карактеристичног обрасца 

интерперсоналне комуникације. 

 

Ово је до те мере специфично да део системских 

психотерапеута, тзв. комуникационисти, износе став да је 

инсталирање и одржавање симптома (у овом случају 

алкохолизма) у породичном систему искључиво резултат 

поремећеног модела (обрасца) интерперсоналне комуникације. 

Отуда њихов закључак да су све болести у психијатрији (па и 

алкохолизам) само ''болести комуникације''. Они негују 

психотерапијски приступ по коме је за решавање проблема само 

довољно увести модел адекватне интерперсоналне 

комуникације (8) и тврде да је за то довољна интервенција, да 

поведе породицу путевима терапијске промене и излечења. 

 

5. Принцип интерперсоналне размене 

 

У породицама које одржавају психијатријски проблем, (у овом 

случају алкохолизам) уочавају се и специфични неадекватни 

модели (обрасци) интерперсоналне размене (што обухвата и 

неадекватну емоционалну размену). Они су уско везани и 

одвијају се у оквирима одговарајућих, напред поменутих, 

неадекватних образаца интерперсоналне комуникације. 
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6. Емоционални систем породице 

 

Одржавање проблема (у овом случају алкохолизма) у 

породичним оквирима је у директној корелацији и са 

формирањем карактеристичне мреже емоционалних односа 

између чланова породице. 

 

Велики број системских психотерапеута, како је то претходно и 

речено, поставља хипотезу о улози симптома у породичном 

систему, претпостављајући да симптом директно служи 

одржавању специфичног сета емоционалних одоноса између 

чланова породице (посебно инцестуозних релација, као и 

релација свесне или несвесне мржње, које, због свог 

трауматизујућег квалитета, по правилу укључују истовремено и 

патолошки тип интерперсоналне комуникације у форми дупле 

везе (double bind) / релација истовремене размене ''топло – 

хладног'' односа/). (13) 

 

Породице алкохоличара су еталон оваквих породичних 

релација. 

 

7. Вредносни систем породице 

 

Одржавање симптома (у овом случају алкохолизма) у 

породичном систему у корелацији је и са присуством низа 

искривљених информација, тј. ставова који нису у складу са 

реалношћу (ако говоримо речником Олпортове психологије). 

 

Отуда се низ системских, психотерапијских интервенција 

базира на корекцији погрешних и размени до тада непренетих 

важних породичних садржаја. 

 

Ово се чини уз коришћење више класичних метода: Методом 

израде генограма (нпр. на начин како то чине Мonika Mc 
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Goldrick и Randy Gerson, 1985.) (10), Методом анализе 

критичних животних догађаја (како то раде Norman и Beti Paul, 

1975.) (12), или Методом индиректне конфронтације (нуђењем 

''другачијег виђења'' или, још блаже, ''другачије претпоставке о 

нечему''). 
 

Током употребе ових техника системски психотерапеут 

неминовно укључује своје ставове, пројектујући садржаје из 

свог личног вредносног система. 
 

Неутралност терапеута (на којој се често и много инсистира) 

се не гледа у његовом напору да, по сваку цену, не изнесе на 

видело свој вредносни систем (то је ''псеудонеутралност''). 

Овакав свесни покушај био би везан за готово неприродну и 

неадекватну, а можда и у оквирима свесне контроле и 

неспроводиву, потпуну блокаду испољавања информационих и 

емоционалних садржаја у понашању терапеута (што свакако 

није  ни људски, ни терапијски адекватно). 
 

Треба истаћи да је овакво понашање, са доминацијом 

неиспољавања терапеутових аутентичних идеја и афеката, које 

се обавља у оквирима несвесног, механизмом потискивања (а 

ваљда једино тако и може да се ''успешно'' обави), по својим 

особинама карактеристично за особе са појавом психосоматских 

испољавања (и са могућом доцнијом еволуцијом и у друге 

нозолошке форме). 
 

''Права неутралност'' системског психотерапеута одликује се 

активном улогом у процесу грађења вредносног система, у 

смислу аутентичне поделе вредносних искустава са породицом, 

али и способности да се иста преиспитују и усаглашавају са 

реалношћу, уз често формирање вредносних ставова на нивоу 

претпоставки (у актуелном ''Времену великих промена'' многи 

садржаји заиста и ''траже'' да буду преиспитани и  вредносно 

много опрезније тумачени). 
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На овај начин терапеут даје двоструки допринос: 

 

1/ Тиме што заједно са породицом активно преиспитује 

вредност садржаја из реалности, терапеут даје активан 

допринос формирању адекватног вредносног система, како 

породице која је на третману, тако и свог личног (на овак начин 

сам терапеут може да искористи психотерапијски поступак за 

свој лични ''раст'' и развој). 

 

и 2/ Пружа непосредни пример модела адекватне 

интерперсоналне комуникације и размене. 
 

 

IV – Основна подела системских породичних 

психотерапијских праваца који се примењују у области 

системске породичне терапије алкохолизма 

 

Зависно од тога да ли у практичном раду инсистирају на 

предности употребе психотерапијских интервенција које 

модификују функционалност индивидуа или целе породице (у 

овом случају самог алкохоличара и чланова алкохоличарске 

породице), или дају предност интервенцијама које утичу 

првенствено на породичну структуру (такође алкохоличарске 

породице), системске породичне психотерапеуте је могуће 

поделити у три основне групе: 

 

1. Стратешки опредељени психотерапеути инсистирају 

на психотерапијским интервенцијама увођења модела 

адекватне интерперсоналне комуникације и размене (на 

томе посебно инсистирају комуникационисти), затим 

на успостављању адекватних индивидуалних и 

породичних вредносних система, ако и на потпуном 

коришћењу реалних моћи и улога чланова породице. 
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2. Структурно орјентисани системски терапеути 

превасходно се баве интервенцијама које директно 

упливишу на измену породичне структуре (све до 

директивних интервенција у смислу предлога да се 

обави сепарација делова породице или породица 

подстакне на рађање нових чланова). 

3. Комбиновано орјентисани психотерапеути еклектички 

користе сва расположива средства и методе, не 

пропуштајући да их максимално употребе у свакој 

прилици. 

 

Чињенице из психотерапијске праксе јасно показују да 

стратешки терапеути, утичући на функционалност породице, 

паралелно изазивају и структурне промене, као и да, структурно 

орјентисани терапеути, секундарно изазивају промене у 

породичном функционисању. 

 

На тај начин разлике међу њима постају само академске. 
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Војин Лилић 

 

5. TEРАПИЈА 

АЛКОХОЛИЧАРСКОГ 

ПАРТНЕРСКОГ ОДНОСА 

 
Идеја о повезаности алкохолизма и специфичног облика 

партнерског односа у оквирима алкохологије је веома рано 

утемељена. (2,3) 

 

Мотив да се бавимо партнерским односима није, међутим, 

проистекао само из потребе бављења алкохолизмом као 

специфичном појавом, већ и из изазова да партнерски однос 

сагледамо као једно од кључних поља човековог битисања и као 

оквир који у себи носи потенцијале да буде довољно адекватан 

или критично неадекватан (са шансама да корелира са 

индивисуалном и породичном патологијом, како 

психијатријском у ужем смислу, тако и општом!). (6) 

 

Циљ овог текста је да најпре јасно дефинише појмове 

''Адекватног (функционалног) партнерског односа“ и ''Кризе 

савремених партнерских односа''. 

 

Потом да укаже на позитивне и негативне стране 

дисфункционалног партнерства. 

 

Иза тога да јасно дефинише хипотезу о вези између 

дисфункционалног партнерства и породичног морбидитета. 

 

И, на крају, циљ нам је и да прецизирамо оквир системских 

психотерапијског рада са партнерима у алкохоличарској дијади. 
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Дефинисање појма ''функционално партнерство'' 
 

У намери да јасно одредимо термин ''Функционално 

партнерство'', консултовали смо више уџбеника системске 

породичне психотерапије, као и социолошке изворе. (1,5) 

Дозвољавамо себи да овај појам најзад дефинишемо кроз 

следеће ставове: 
 

1. Рађање, као основни биолошки параметар, био би први услов 

на путу успостављања адекватног партнерства (притом је 

сигурно да партнерство без деце није адекватан однос, док је 

посебно питање колико деце би један партнерски однос 

требало да продукује. У миљеу развијених земаља са 

актуелном појавом ''беле куге'', а ту и ми спадамо, било би 

логично препоручити рађање троје деце по партнерском 

пару). 
 

2. Квалитет интимног сексуалног односа био би други важан 

критеријум за процену колико је неки партнерски односа 

задовољавајућ. Овај је критеријум директно у вези са 

претходним, а рађање најзад и јесте његов продукт. Рекло би 

се да је ово елеменат који у највећој мери зависи од 

несвесних фактора који дефинишу партнерску привлачност. 
 

3. Способност партнера да обезбеде нужну материјалну 

основу за опстанак партнерства и породице (било које 

наслеђене или новостицане материјалне вредности). 
 

4. Способност партнера да са успехом чувају живот и 

здравље свог потомства. 
 

5. Способност партнера да са успехом чувају свој лични 

живот и здравље. 
 

6. Способност партнера да са успехом помажу у очувању 

живота и здравља оног другог. 
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7. ''Остали пратећи услови''. 

1/ Адекватно узајамно подстицање личног културног и 

професионалног развоја партнера. 
2/ Адекватно самопоштовање и узајамно поштовање које 

почива на објективној вредности партнера као и на 

обострано усвојеном адекватном вредносном систему. 

 

О кризи савремених партнерских односа 
 

Користећи напред наведене критеријуме можемо најпре 

констатовати да је партнерски однос у технолошки развијеним 

земљама евидентно у озбиљној кризи. О томе посебно говоре 

следећи феномени: 

 

1. Пораст броја самаца 

Како због отежаног склапања партнерских односа (чему много 

доприноси урбани начин живота, као и продужена фаза 

школовања и запошљавања), тако и због све већег броја развода, 

у савременом друштву се повећава број особа које живе саме. 

 

2. Јачање хомосексуалних покрета 

Дошло се чак дотле да се хомосексуалност афирмише као 

''слобода човековог избора''. Овако погрешном ставу доприноси 

и актуелно стање у светској психијатрији која је, у савременој 

Међународној класификацији болести узрока смрти, дозволила 

да се хомосексуалност овако погрешно представи (за разлику од 

јасног психијатријског става садржаног у претходној, старој 

Међународној класификацији, у којој је хомосексуалност јасно 

означена као патолошка појава!!!) 

 

3.   Пад наталитета  

О кризи савремених партнерских односа у индистријски 

развијеним земљама такође говори и драстичан пад рађања. 
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Тешко је утврдити да је оволики пад наталитета могуће одржати 

у условима адекватних партнерских односа. Пре је могуће 

претпоставити да су актуелно на сцени широко заступљена 

партнерства која почивају на ''плићој'' сексуалној-емоционалној 

везаности, што онда лакше објашњава широко распрострањену 

праксу драстичног пада наталитета. 

 

4.   Пораст морбидитета 

Податак да се број оболелих од малигних обољења удвостручује 

сваких десет година (а ради се о ''другој болести на свету'', тј. 

сада већ можда ''првој''!) такође је тешко не запазити! 

Савремени подаци говоре и о порасту стопе обољевања од 

кардиоваскуларних болести, а конкретна пракса из које 

непосредно долазим, указује на необичну константу када је у 

питању број хоспитално лечених алкохоличара (У СПБ Г. 

Топоница, из незнаних разлога, то је око 350 до 400 пацијената 

годишње!?). 
 

Наше колеге из КЗЗМЗ Ниш указују, пак, на знатан пад броја 

амбулантно лечених алкохоличара (!?). 
 

Прихватајући аутентично системски приступ у медицини, 

нужно је помислити да удео у описаном порасту  морбидитета 

можда имају и крупне животне промене које су задесиле човека 

савременог доба, па и оне на плану партнерских односа. 
 

Ако тако гледамо на ствари, онда је актуелну пандемију 

психосоматских обољења потребно сагледавати и кроз 

разматрање хипотезе о могућем ефекту неадекватних 

партнерских односа на лично и породично здравље! 
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3. Пораст партнерског и породичног насиља 

Пораст партнерског и породичног насиља, о коме се све више 

пише и говори, вероватно је, такође, један од параметара који 

јасно говори да партнерство и породица нису само место раста и 

развоја, већ и место све учесталије базичне угрожености! 
 

4. Нарастање броја материјалних добара и кућних 

љубимаца 

Посебан изазов садашњег и будућег времена може 

представљати и ванредан пораст броја материјалних добара и 

кућних љубимаца, са ризиком да савремени човек све више свој 

живот испуњава ''светом ствари и животиња'', уместо ''светом 

људи'', тј. да се дефинитивно отуђује и осамљује. 

 

Добре и лоше стране актуелне ''кризе партнерских 

односа'' 
 

Можда је оно што можемо сматрати потенцијално добрим у 

вези са кризом партнерских одоноса управо поменуто смањење 

рађања. 
 

Ако претпоставимо да су велике друштвене промене (прелаз са 

пољопривреде на индустријску привреду, миграције из села у 

град, са потребом да се наново стварају стамбени простори и да 

се људи изборе за радно место и нормалан прилив ''текућег 

новца за породични живот''), заиста биле изазов специфичан за 

актуелне породичне генерације, онда се може претпоставити да 

ће наредне геберације бити материјално далеко обезбеђеније 

(барем кад је у питању стамбени простор, док ће проблем 

''текућег новца'' вероватно увек бити неизвесније решаван.) 
 

Из те позиције могуће би било очекивати да ће се будуће 

генерације лакше усмерити на рађање већег броја деце, тј. на 

трагање за другачијим типом партнерских релација. 
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Међутим, могуће је такође претпоставити да ће касно склапање 

партнерских односа, које је сада на сцени, уз изостанак рађања, 

потпуно исцрпсти индивидуалне и партнерске капацитете 

многих породица, те да ће за њих имати крајње негативну 

адаптациону улогу. 
 

Данас видимо мноштво одраслих особа које не ступају у 

трајније партнерске везе (нити рађају децу), као и пуно оних 

који очувавају партнерство без деце. 
 

Они пак који рађају по једно или двоје деце као да се исувише 

ослањају на то да ће овако мали број деце са успехом подићи 

(чињеница је да је рађање великог броја деце, што је било 

уобичајено пре две генерације, било подстакнуто и праксом 

тешког очувања деце пред ратовима и болестима!). Савремени 

су родитељи често у ванредном грчу у покушају да, штитећи 

своје оскудно потомство, предупреде све могуће опасности. 

 

''Дисфункционално партнерство'' и породични 

морбидитет 
 

Посебан елеменат за анализу представља могућа корелација 

између породичног морбидитета (па и самог алкохолизма) и 

дисфункционалног партнерства. (4) 
 

Хипотеза да симптом (у овом случају алкохолизам) регулише 

емоционални однос или да, циркуларно речено, исти 

представља истовремено и узрок и резултат лошег 

емоционалног односа, је класичан став системске породичне 

психотерапије. 
 

Није нам циљ да преценимо значај утицаја партнерског односа у 

оквирима једног мултифакторијалног модела тумачења 

феномена здравља и болести, али сматрамо неопходним да 

скренемо пажњу на партнерске односе као на ''другу најважнију 
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фиоку'' нашег личног и породичног живота (која је по значају 

одмах иза ''родитељства''). 
 

Као што депресивност може бити свесно препозната или 

маскирана (несвесна) исто тако и партнерска 

дисфункционалност може бити јасно свесно препозната или 

маскирана (пред једним или пред оба партнера). 
 

Свакако да је посао терапеута много лакши у случају када код 

партнера постоји јасна свест о лошим партнерским односима, 

као и да је терапијска ситуација далеко тежа ако само терапеут 

неки партнерски однос дефинише као ''дисфункционалан'' (ово, 

међутим, не треба да поколеба терапеута и да га уведе улогу да, 

у име лојалности, прихвати да саучествује у искривљавању 

реалитета). 

 

Шта је то специфично за партнерску терапију 

алкохоличара 
 

У пракси алкохоличарских партнерских односа видно ређе се 

испољи отворена брачна криза (Управо супротно од тога, 

најчешће изјаве супруге алкохоличара су: ''Много је добар кад је 

трезан!'', или ''Само кад не би пио, све би било у реду!''). 

 

Глорификовање брака и интензиван отпор против развода 

готово су клише алкохоличарске породице. 

 

Посао терапеута није да отворено и грубо ''удари по таквим 

ставовима'', већ да најпре излази природну сумњу да су чланови 

алкохоличарске партнерске дијаде ти ретки срећници који имају 

''идеалан брак'', а потом и да, кроз даљи рад са паром, истиче 

праве критеријуме за добар партнерски однос и тестира 

партнере да и сами отворено процењују себе и степен 

задовољства својим партнерством. 
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Онда када се освести (и ако се освести) дисфункционалност 

партнерства, улази се у другу фазу психотерапијског рада, која 

се оснива на покушајима успостављања партнерског 

задовољства (на реалним основима) или се, у случајевима када 

је то неоствариво, саветује сепарација (што је такође 

својеврстан задатак који може бити остварив или не). 
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Мира Ковачевић 

 

6. ПРОФИЛ ЛИЧНОСТИ 

АЛКОХОЛИЧАРА И 

НАРКОМАНА 

 
И каноничка дискриминативна анализа и једносмерна анализа 

варијансе указују на одређени профил  личности зависника од 

супстанци. Базично су профили у обе испитиване групе слични, 

у домену особина личности мерених инструментима КОН-6 и 

ММПИ-201, што се види из резултата приказаних и табеларно и 

графички. Тумачења ових резултата указују да зависници 

користе сличне сетове механизама одбране, да постоје слични 

структурни дефекти и да су објектни односи на блиском 

развојном нивоу. Сличности су кључне, а разлике које постоје 

су углавном разлике у степену зрелости одређених димензија 

личности, а не у оквиру самог склопа личности. 

 

Сличности између зависника од алкохола и опијата постоје код 

следећих особина личности, мерених инструментима КОН-6 и 

ММПИ-201 (резултати су приказани од највеће ка мање 

израженим сличностима): Alfa, Hi, Epsilon, Sc, K, Hs, D, Delta, 

Eta. 

 

Алфа, фактор регулације и контроле реакција одбране 
говори о неуротичном језгру личности и повишени резултати 

указују на присуство повишеног нивоа анксиозности. У групи А 

је присутан одређен степен анксиозности, не претерано висок, 

али су упадљиво ниски скорови на димензији Алфа у групи О 

довели до тога да су у обе групе добијени веома слични 

резултати. Каноничком дискриминативном анализом утврђена  
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је најмања међусобна разлика између између група А и О на 

димензији Алфа. Међутим, ова ''сличност'' је то само на први 

поглед, јер се даљом аназом једносмерне варијансе на 

инструмнту ММПИ на скали Пт, скали Психастенсије, 

неуротичности и анксиозности, добија статистички значајна 

разлика у степену присутне анксиозности у испитиваним 

групама. И ако су Алфа вредности веома близу једне другима, 

овакав ''пад'' вредности резултата у групи О, (код којх су 

практично сви резултати на КОН-6 виши од резултата у групи 

А, осим на димензији Алфа), врло је важан податак за даље 

тумачење разлика код базично сличних профила личности. 
 

Код Hi, фактора регулације и контроле органских функција, 

резултати указују да ни код зависника од алкохола ни код 

зависника од опијата нема већих поремећаја сензорних и 

моторних функција. Овакав налаз на КОН-6 се поклапа са 

налазом на ММПИ скали Hs (хипохондријазе) где су добијени 

нижи резултати у обе групе. Ови резултати показују да нема 

изразите усмерености на релесне сензације и преокупираности 

телесним функционисањем ни у групи А, ни у групи О, што је 

недвосмислено тачно, када се зна до које мере су зависници у 

стању да, због психолошких ефеката супстанци, запоставе бригу 

о свом организму. 
 

За Епсилон, фактор регулације активитета, биотонуса, у обе 

групе резултати су слични, ближи доњој граници просечних 

вредности, и показују нижи енергетски ниво. Овакав резултат 

може бити последица, али и индикатор нерационалне 

унутарпсихичке економике, где долази до великог енергетског 

утрошка, због употребе неефикасних и примитивних 

механизама одбране. Недовољна енергизација такође може бити 

резултат изостанка коришћења енергије агресивног нагона на 

конструктиван начин, која се током развоја неутрализацијом 

каналише и коисти за потребе ега и остварење његових 

амбиција и циљева. 
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Sc, скала схизоидности има релативно неупадљиве и просечне 

вредности, без већих међугрупних разлика. Овај податак указује 

да је код зависника од супстанци достигнут развојни ниво који 

обезбеђује степен интегрисаности на коме су озбиљније 

фрагментације селфа ретке. У развојном континууму зависници 

су негде између: од граничног ка неуротском нивоу 

организацихе личности – зависници од дрога ближе граничном 

нивоу, а зависници од дрога ближе граничном нивоу, а 

зависници  од алкохола шаренолокије распоређени од граничне 

ка неуротској организацији. 

 

Резултати добијени на К скали одбрана указују на следећу 

сличност између група А и О. И једни и други користе незреле, 

неефикасне одбране, па и ако зависници од опијата показују 

тенденцију ка архаичнијим, примитивнијим одбранама, сет 

одбрамбених механизама је веома сличан за обе групе. 

Углавном се користе одбране у чијој основи су цепање и 

пројекција, као и порицање реалности. Предоминација ових 

одбрамбених механизама индикатор је недовршене фузије 

парцијалних објеката, недостајања интеграције амбивалентних 

осећања према целовитом објекту, мању заступљеност 

интернализујућих процеса, што све заједно указује на мању 

зрелост психичког апарата. 

 

У обе испитиване групе депресивност је упадљив налаз, у групи 

О чак излази из оквира просечно нормалних вредности. Код 

зависника од алкохола, који се и на лечење јављају касније, па 

су тако и у испитиваном узорку старијег старосног доба, него 

што су то зависници од опијата (који су углавном адолесцентног 

и постаделесцентног узраста), клинички су јасније и 

манифестације депресивних поремећаја, управо као што и 

ММПИ испитаника показује. 
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Код зависника од дрога, међутим, нема тако евидентно 

дефинисаних испољавања депресивности у класичном смислу. 

Много су чешћи поремећаји понашања са негативистичким, 

бунтовним или, чак, антисоцијалним понашањем, затим 

злоупотреба супстанци, раздражљивост, агресивност, лошији 

успех у школи, одбацивање различитих социјалних активности, 

бежање од куће или из школе – што су све манифестације 

депресивности у адолесцентном периоду. Ниско 

самопоштовање, осећања безнадежности, умора, губитак 

интересовања, необјашњиве провале беса, смањена ефикасност 

– обично су удружена са овим појавама (Puig – Antich, 1982, 

Kaplan, 1998). Акискал потврђују да у неким случајевима 

антисоцијално понашање може бити израз афективних 

поремећаја (Аkiskal, 1983). У контексту схватања развојне 

психологије о недовршеној структурацији ега код раних 

развојних застоја, са задржавањем слабог, дефектног ега, 

депресивност се испољава мање преко афективитета, тј. 

негативно поларисане хипертимије, а више у виду осећања 

празнине, нецеловитости, досаде, ниског самопоптовања, 

потешкоћа у у осмишљавању слободног времена и извршавању 

планираних активности због слабе кохезије селфа, лоше 

контроле импулса, лоше регулације рензије и самопоштовања. У 

тумачењима Winicott-a о трауматским последицама 

неадекватног неговања бебе у фази њене релативне зависности 

од објекта, зависност од других, хране или супстанци објашњава 

се као немогућност неке особе да буде сама, а да се не осећа 

напуштено, безвредно, лоше Само директан контакт и стално 

присуство објекта доносе гратификацију, јер ове особе нису 

интернализовале добар објекат и постигле интеграцију селфа 

одвојеног од објекта (манифестовано осећањем целовитости и 

стабилног идентитета). Зато оне директном физичком 

гратификацијом (храна, секс, алкохол, дроге) постижу жељено 

стање сједињености са објектом који задовољава све њихове 

инстиктивне потребе.  
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На овак начин се прецизира време трауматског осујећења 

развоја на период тек започете структурације ега, где још није 

дошло до сепарације од објекта (Summers, 1994). До застоја 

долази на прегениталном, преструктурном, превербалном 

нивоу. 

 

Делта, систем за координацију регулативних функција или 

фактор психотицизма, показује да су код обе групе добијени 

слични резултати у оквиру просечних вредности. Овај је 

резултат у складу са налазом на скали схизиодности (Sc) и 

потврђује да је склоност ка дезинтеграцији психотичког типа у 

групи зависника од супстанци релативно мала. 

 

Ета, систем за интеграцију регулативних функција битан је 

за одређење интрапсихичког, али и интерперсоналног нивоа 

функционисања и социјалне адаптираности. У обе групе 

добијени су резултати у оквиру просека, разлика између две 

групе није статистички значајна, али су у групи О резултати 

виши, па је статистичка разлика на нивоу 0,67 (релативно близу 

значајности 0,05) и може се тумачити тако да се зависници од 

опијата са далеко више потешкоћа уклапају у шири социјални 

контекст коме припадају, него што је случај са зависницима од 

алкохола. 

 

С друге стране, разлике међу особинама личности зависника од 

алкохола и опијата су следеће (од већих ка мањим): Sigma, L, 

Pd, Pt, F, Hy, Pa и Ma. 

 

Највећа разлика између две групе је у степену контроле агресије 

(Sigma), која евидентно показује да су особе зависне од опијата 

много мање од зависника од алкохола у стању да обуздају своју 

агресију и импулсивност. Ова разлика постоји на оба мерна 

инструмента, а и дискриминативном анализом утврђено је да су 

особе зависне од алкохола у стању да обуздају своју агресију и 
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импулсивност. Ова разлика постоји на оба мерна инструмента, а 

и дискриминативном анализом утврђено је да је контрола 

нагомилане агресије најважнија разлика у структури личности 

испитаника из групе А и групе О. Недовољна ефикасност 

архаичних контролних механизама, незрелост психичког 

апарата који није у стању да се издигне од примарних процеса и 

неутрализацијом агресију обузда и искористи као погонско 

гориво за остварење реалних циљева тако што је у виду 

амбиције инкорпорира у своју структуру – доводи до честих 

излива и ерупција сирове, неконтролисане и разорне агресије, 

било да је она окренута ка себи или ка другима. 

 

L скала је контролна скала за детектовање лажних, невалидних 

одговора. У односу на групу О, група А се далеко више труди да 

се покаже у социјално пожељном светлу. Ова чињеница указује 

на две ствари: да А не само да знају шта је то адекватно и 

прихваћено у заједници у којој живе, него и да им је важно шта 

други о њима мисле. Они покушавају да одрже слику о себи као 

да заиста живе у складу са прокламованим принципима, 

показујући на так начин да су осетљиви на реакцију и одговоре 

околине на њих. То је важна дистинкција у односу на зависнике 

од опијата, која говори у прилог зрелије организације личности 

зависника од алкохола, са већим степеном сепарације селфа и 

објекта, развијенијим инстанцама личности које су одговорне за 

моралност, као и капацитете за усклађивање и прилагођавање 

средини у којој нека индивидуа живи. 

 

Изражена је и скала психопатске девијације (Pd) са знатно 

вишим резултатима код групе О на овој скали. У комбинацији 

са повишеним вредностима на скали Ма, Pd скала указује на 

лошију контролу импулса, већу склоност acting-out-има и 

ексцесном понашању у групи О. Хостилност, немогућност 

контроле импулса, висок степен сирове, необрађене 

(ненеутрализоване) агресивности указује на претпостављени 
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незрелији ниво организације личности, са мањим капацитетом 

за неутрализацију, који је по Хартману основни показатељ снаге 

ега, пре свега његових интегративних способности. Неуспех 

неутрачизације компромитује способност ега да обавља 

организујућу улогу и посредује између нагона и реалности, па 

овај начаз говори о мањем степену кохезије и интегрисаности 

селфа зависника  од опијата у односу на зависнике од алкохола. 

 

Анксиозност (скала Pt) постоји у групи А, практично је ''нема'' 

у групи О, што указује на степен достигнутог структурног 

развоја и разлике између ове две категорије пацијената, јер 

присуство анксиозности укључује свест о постојању другог, 

искуство односа са другима, као и развијеност инстанци ега и 

супер-ега које су битне за релације са објектима. Изразито ниске 

вредности на скали Pt (психастенсија, хиперсензибилност, 

неуротицизам) у групи О су донекле у контрадикцији са 

високом скалом депресивности, јер су депресивна стања 

практично неодвојива од повишених нивоа анксиозности. Једно 

од тумачења могло би бити изразита селф-центрираност, 

усмереност на себе, карактеристична за зависнике од супстанци. 

Претерана окупираност собом и својим потребама, уз потпуно 

одсуство свести о постојању и потребама другог, у складу је са 

претпоставкама о задржавању зависника на нижим развојним 

стадијумима објектних односа и организације селфа и може 

бити један од разлога за одсуство анксиозности које се добија на 

тестовном материјалу у групи О. С друге стране, анксиозност 

код зависника од алкохола потврђује достигнутост вишег нивоа 

развијености објектних односа, са постојањем целовитог, од 

селфа одвојеног објекта и упућује на анксиозност по типу 

сепарационе и супер-его анксиозности, додатно потврђујући 

хипотезе о развијенијем структурнон нивоу у групи А.  

 

На скали симулације (F) добијена је статистички значајна 

разлика, са вишим резултатима овог пута у групи О.  
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Повишени резултати на овој скали указују на неконзистентност 

датих одговора, као и чешће опредељивање за екстравагантне, 

неуобичајене или бизарне одговоре у тесту, што се обично 

тумачи или неспособношћу испитаника да схвати питање (због 

интелектуалног дефицита или дезорганизације мисаоног 

процеса, на пример) или давањем неискрених одговора због 

покушаја симулације. Тумачење би у овом случају искључили 

да је код зависника од опијата F скала израженија него код 

особа  зависних од алкохола због неразумевања постављених 

питања. Питање је да ли се ради о симулацији, због жеље за 

остављањем позитивнијег утиска на испитивача, лошој процени 

шта су то социјално прихватљиви ставови или одсуству жеље 

испитаника да се оваквим ставовима приклони. Приликом 

испитивања и јесте опсервирано да група О мање озбиљно и 

искрено, или боље речено, са више отпора приступа не толико 

самом тестирању, колико појединим одговорима, који 

провоцирају њихова неконформистичка опредељења, тако да 

често дају одговоре који нису у складу са нормама и обичајима 

прихваћеним од већине људи. Слабија развијеност ових 

инстанци личности које су одговорне за прихватање и 

прилагођавање јединке условима живота у ширем друштвеном 

оквиру може бити разлог за ове разлике групе О у односу на 

групу А. 

 

Хистрионичност, склоност драматизацији, присутна је и у групи 

А, а нарочито у групи О (чак на горњој граници критичних 

вредности), тако да постоји и статистички значајна разлика 

између две групе пацијената. Наглашеност Хи скале указује на 

коришћење незрелих механизама одбране типа негације, 

конверзације и дисоцијације, у циљу порицања изразите 

структурне депресивности као специфичног начина одбране од 

неподношљиве реалности оваквог стања и осећања 

беспомоћности.  
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Обзиром на честе дискусије о граничним поремећајима 

личности код зависника од супстанци, висока Хи скала и јесте у 

складу са бурним, драматичним осцилацијама у емоцијама, 

нестабилним интерперсоналним релацијама, импулсивношћу и 

променљивим доживљајем сопственог идентитета 

карактеристичним за граничну организацију личности. Значајна 

разлика на овој скали између зависника од опијата и алкохола 

управо и указује на њихове разлике у зрелости организације 

личности. 

 

Повишена параниодност наркомана (скала Pd) је још једна 

разлика и указује на склоност ка негативном тумачењу спољних 

догађаја. Више вредности на ММПИ скали параноидности (Ра) 

у групи О, у поређењу са групом А, у складу су са лошом 

самоконтролом, екстернализацијом и масивним коришћењем 

пројекције, којом се све лоше из ега ''избацује'' напоље и смешта 

у вањске објекте. Они се доживљавају као лоши и 

прогонитељски, а околина као угрожавајуча и непријатељска и 

зато су ове особе увек у некој врсти одбрамбеног агресивног 

става у односу на своју околину. 

 

Мада на граници статистички значајне разлике, резултати су на 

скали хипоманије (Ма) у групи О, у комбинацији са већ 

констатованим значењима скорова на другим скалама, нарочито 

на К скали, указују на повишену импулсивност, тј. лошу 

контролу импулса, наглашено присуство екстернализујућих, 

acting-out механизама и коришћење раних одбрана, међу којима 

су заступљене и маничне одбране, пре свега идеализација и 

обезвређивање. Скале одбрана и конверзације (К и Хи) већ 

указују на оно што потврђују и скале Ра и Ма: коришћење 

архаичних одбрана чији је заједнички именитељ пројекција, 

екстернализација, избацивање лоших садржаја у поље, ван 

селфа и као резултат тога стална потреба за подизањем одбрана 

од прогањајуће и угрожавајуће средине, са немогућношћу 
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интернализовања и фузионисања парцијалних објеката, којима 

се постиже боља интегрисаност селфа. 

 

Шта се види из добијених резултата на тестовима личности у 

испитиваним групама? Лошија контрола импулса, агресивне, 

екстернализујуће и acting-out реакције, склоност симулацији, 

неискреност, хистеричност, драматизација са заступљеним 

екстремним, елементарним, неизнијансираним емоцијама уз 

висок степен базиичног неповерења, преосетљивост на 

непријатне стимулусе, хиперактивност и еуфорија, као одбране 

које штите од суочавања са неефикасношћу, дајући утисак 

деловања – нарочито су карактеристични за зависнике од 

опијата. Код зависника од алкохола је одређенија, изграђенија 

сликс пожељног Ја и спремније прихватање овог его-идеала, а 

дискрепанца између аспирација и остварења прикрива се 

лажним представљањем, лажним селфом, као доминантним 

обрасцем одбране од суочавања са сопственом 

инсуфицијентношћу, уз висок степен напетости, анксиозности и 

депресивности. Сличности су евидентне, а основне разлике су у 

степену присутне агресивности, тј. степену ненеутрализоване 

агресије код зависника од опијата у односу на зависнике од 

алкохола. Ту је и основна разлика између ове две категорије 

пацијената: развојни ниво организације личности код зависника 

од опијата је нижи, са архаичнијим објектним односима, 

примитивнијим механизмима одбране који због великог и 

нерационалног утрошка енергије заустављају даљи развој, 

осиромашују личност, онемогућивши јој на тај начин да 

превазиђе свој развојни застој, због веома уског распона 

адаптивних механизама. Резултат свега наведеног је 

заустављање структурације ега и задржавање већег структурног 

дефекта код зависника од опијата у односу на зависнике од 

алкохола. 
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И ако су доказане значајне разлике у достигнутој зрелости 

организације личности, објектних односа, примењиваних 

механизама одбране и инвестираности нарцистичких и 

нагонсколибидних катекси, уопштено гледано, за све зависност 

важе слични обрасци понашања: немогућност контроле жеље за 

гратификацијом коју супстанца или одређени акт дају и стална 

борба између неконтролисаног препуштања жељи (принцип 

задовољства) и покушаја супротстављања и одржавања 

самоконтроле (принцип реалности). Сукоб ова два принципа је 

стално присутан у свакој особи. Током живота, сазревањем, 

постепено долази до преваге принципа реалности, са краћим и 

умеренијим ''излетима'' ка принципу задовољства, који нису 

аутоагресивни. Међутим, зависници од алкохола, а нарочито 

зависници од опијата, због застоја у развоју, не постижу овај 

баланс. Неки зависници од алкохола успевају одређено време да 

одржавају привид зрелости примерене узрасту, међутим, 

временом се овај застој све очигледније манифестује, па они, са 

усложњавањем животних одговорности и обавеза, полако губе 

стабилност и снагу за решавање проблема, те се враћају раним 

облицима функционисања. Није непознато колики је раскорак 

између жеља и остварења код зависника од супстанци, а 

истраживања показују да је комбинација нереално високих 

стандарда и снижене ефикасности и степена постигнућа оно 

што значајно смањује способност одупирања жељи за узимањем 

супстанци (Ross, 1988). И мада депресивних стања, нарочито 

код зависника од опијата нема у класичним облицима 

испољавања, колико би то било очекивано обзиром на добијене 

резултате на мерним инструментима, упадљиво је и неспорно да 

се ради о енормно високом степену агресије која је директно 

усмерена ка себи у циљу постизања и продужења стања 

сатисфакције, тј. стања унутрашње избалансираности и одсуства 

фрустрација. Ове особе нису нашле путеве до постизања 

задовољења на економичније начине, па до блаженства, тј. 

стања без било какве нелагоде или напетости и буквално долазе 
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мазохистички и самоуништењем. Највећи парадокс у свему је 

што је полазна тачка, у зависностима од супстанци, опсесивно 

избегавање сваког бола и непријатности, које касније води у 

стања такве психофизичке патње и дискомфора који су ретки 

код особа које нису избегавале суочавање са нормативним 

фрустрацијама и проблемима. Још је Фројд уочио да је хемијска 

интоксикација и наркотизација један од облика заштите од 

осећања патње, али да је овај одбрамбени маневар неодвојиво 

повезан са процесом који се одвија у исто време, а то је 

смањивање способности подношења непријатних дражи (Фројд, 

1981). 
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Драган Челиковић 
 

 

7. ЦИРОЗА ЈЕТРЕ КОД 

АЛКОХОЛИЧАРА 

 

Етиологија 
 

Алкохол је најчешћи узрок болести јетре у западном свету. 

Одговоран је за 60-80% јетрине цирозе. Цироза јетре је по 

учесталости девети узрок смрти. 
 

Најчешћи тип цирозе у многим земљама Европе и Америке је 

алкохолна цироза – Лоенецова цироза. 
 

Премда је хронични алкохолизам најчешћи узрок цирозе, није 

сасвим поуздано утврђена количина алкохола и потребно време 

конзумирања за настанак цирозе. 
 

Укупна количина унетог алкохола и дужина пијења директно 

утичу на степен оштећења јетре. 
 

Просечна годишња потрошња чистог алкохола по глави у 

Европи се креће од најниже 4 литра у Норвешкој, до 13 литара у 

Француској. 
 

Да бисмо упоредили токсично дејство разних врста алкохолних 

пића треба прерачунати апсолутну количину алкохола према % 

у њему. 
 

100мл 12% вина = 240мл 5% пива = 30мл жестоког 40% = 12мл 

чистог алкохола =''Једна јединица'' 
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Количина унетог алкохола може се изразити и као број алкохола 

на дан. Ризик од алкохолне болести јетре драматично расте 

преласком прага од 80мл алкохола/дан = 650мл вина или 1,6 

литар пива или 200мл жестоког на дан за мушкарце, а за жене 

само 20мл алкохола на дан = 170мл вина или 400мл пива 

или50мл жестоког надан. 
 

Праг конзумирања количине алкохола за развој цирозе је 40 

''јединица'' недељно (4 литра вина = 9,5 литара пива = 1,2 литра 

жестоког за мушкарце. Женама је у проску потребна мања 

количина алкохола за настанак цирозе. 
 

Гледано за цео живот око 600 литара чистог алкохола за 

мушкарце и 150-300 за жене доводе до коначног смртног исхода 

цирозе. Таква кумулативна доза постиже се конзумирањем око 

1л вина на дан око 13 година. 
 

Типичан болесник са алкохолном цирозом конзумирао је око 10 

година 0,5 литара жестоког пића, илинеколико литара вина или 

пива на дан. 
 

Ипак многи алкохоличари неће никада добити цирозу јетре. 

80% алкохоличара ће добити масну јетру, од тих ће 10-35% 

добити алкохолни хепатитис, а 20-30% коначно и цирозу јетре. 

Када се све сабере, у пракси само 10-15% алкохоличара  добије 

цирозу, што указује и на значај осталих фактора за настанак 

оштећења јетре. Важна је и дужина пијења алкохола, али не и 

врста алкохолног пића. Цироза се не виђа при конзумирању 

160г/дан краћем од 5 година. Код таквих ће се цироза развити у 

50% након 20год. таквог пијења. 
 

Свакодневно уношење алкохола је опасније од повременог, јер 

тиме јетра нема паузу за опоравак. Зато у случају немогућности 

трајне апстиненције алкохоличаре треба саветовати да бар два 

дана недељно не пију. 
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Жене су осетљивије на алкохол и чешће од мушкараца развијају 

тешке облике алкохолне болести јетре уз мању кумулативну 

дозу алкохола. Оне показују чешће тенденцију прогресије 

болести и после апстиненције. Разлози за ове разлике међу 

половима нису јасни. Вероватно настају због хормонског 

статуса. 
 

Малнутриција – лоша исхрана, појачава штетно дејство 

алкохола. 
 

Уколико уз алкохол постоји јос нека друга болест, вирусни 

хепатитис (В, С, HIV), дијабетес, трајна примена лекова, 

хеникалије радне средине... убрзава се процес трајног оштећења 

јетре. Готово 25% алкохоличара инфцирано је другим 

хепатотропним вирусима или раде у токсичним срединама, што 

додатно повећава степен оштећења јетрре. 

 

Метаболизам алкохола 
 

Метаболизам алкохола је генетски условљен. 
 

Алкохол је по хемијском својству органски растварач, тако да 

му није потребна активна ресорпција, већ сам слободном 

дифузијом прелази у околна ткива, што се пијењем већ осећа у 

устима. У желуцу такође одмах дифундује кроз слузницу, у 

крвоток и лимфоток. Уколико у желуцу нема хране, да се веже 

за њу, ресорпција је брза. Дно желуца се наслања на панкреас, 

тако да се пер континуитатем и лимфотоком алкохол брзо 

преноси у њега и може изазвати акутни панкреатитис, који може 

бити смртно обољење. Уколико у желуцу има хране, алкохол се 

веже за њу, па је његова ресорпција знатно спорија. 
 

Уласком у крвоток, алкохол се разноси кроз цео организам, 

прелази у сва ткива, прерасподељујући се у њих, тако да се 

повећава концентрација алкохола у ткивима.  
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Ова повећана  ткивна концентрација алкохола даје симтоме 

пијанства, мамурлука са поремећајем функција ћелија, 

токсичним дејством на све ћелије организма, како нервних 

ћелија мозга и периферних нерава, ћелија срца, коштане сржи, а 

највише јетре, јер се оксидација алкохола превасходно одвија у 

њој. 
 

Здрава јетра може за 24 сата матаболисати највише 160-180мл 

(или 400мл жестоког пића или 1,3 литра вина или 3,2 литра 

пива), а оболела јетра знатно мање; тако да у каснијим годинама 

алкохолизма и мале количине пића опијају болесника. То је 

први знак да је јетра знатно изгубила функцију. Само у почетку 

алкохолизма, док јетра још није оштећена, алкохол индукује 

веће количине ензима за његов метаболизам и сагоревање, тако 

да јетра може да метаболише веће количине алкохола. 
 

Алкохол се не може депоновати у организму, него се обавезно 

оксидира, претежно у јетри. Три су ензимска начина: 1) АДХ – 

Алкохолна Дехидрогенеза, 2) Микрозомални Систем 

Оксидације Алкохола – МСОА и 3) Каталаза. 
 

Алкохолна дехидрогеназа је најважнији систем разградње 

алкохола у условима умерене ткивне концентрације. Када 

ткивна концентрација знатно порасте укључује се 

Микрозомални систем оксидације алкохола. Систем Каталазе 

минимално је заступљен. 
 

АДХ са више изоензима оксидише око 85% унетог алкохола. 

Генетске варијације у АДХ- изоензимима објашњавају значајне 

индивидуалне разлике у брзини елиминације алкохола међу 

појединцима и разним етничким групама. Наследна способност 

метаболизма алкохола утиче на осетљивост и токсично дејство 

алкохола, зато често оболелом од цирозе није јасно  ''Зашто 

његови пријатељи, са којима је пио, нису оболели као он?''  
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Зато, рецимо, Јапанци и Кинези који имају знатно слабији βАДХ 

изоензим сагоревају алкохол тек 20% у односу на Скандинавце. 

У цитоплазми ћелије, алкохол се под утицајем АДХ претвара у 

токсични међупроизвод ацеталдехид који оштећује мембране и 

доводи до уништења ћелије. Ацеталдехид даље сагорева под 

утицајем АЛДХ – алдехидне дехидрогеназе у мање токсичан 

ацетат. Око 50% Кинеза и Јапанаца дефицит и АЛДХ, а 

нагомилавање ацеталдехида доводи до црвенила, тахикардије, 

пада притиска и колапса крвотока. Даље створени ацетат дводи 

до повећаног стварања масних киселина и  масти у ћелијама. 

 

Механизам оштећења јетре 
 

Јетра има централну улогу у метаболизму беланчевина, масти, 

угљенхидрата, витамина, минерала, хормона, детоксикације 

лекова. Преко ње се излучују све супстанце растворљиве у 

мастима, а даље путем жучи у црева. Јетра је главна ''хемијска 

фабрика'' нашег организма. 
 

Механизам оштећења јетре одвија се на два начина: 1) директно 

токсично дејство алкохола и његових токсичних метаболита 

ацеталдехида и 2) Подстицање аутоимуних процеса на 

неоантигене, настали делимичном деформацијом нормалних 

протеина јетре под утицајем алкохола. 

 

Алкохолна болест јетре 
 

Алкохолна болест јетре пролази кроз три стадијума: 

масна јетра, алкохолни хепатитис и цироза јетре. 

Код алкохоличара прво настаје алкохолна масна јетра, а по 

прекиду уношења алкохола регредира.  
 

У првим годинама оштећења јетре алкохолом, она је увећана, 

инфилтрисана машћу (као последица сагоревања алкохола и 

поремећеног метаболизма). 
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Масноћа слаби правилан доток крви у све ћелије јетре. Као 

одговор на овакво стање долази до имунолошког одговора јетре, 

стварања бројних антитела, упалног процеса, који поред 

директног токсичног дејства алкохола даље оштећује преостале 

нормалне ћелије јетре. Тако настаје ''масна јетра''. Алкохолна 

масна јетра је увећана, жута, масна, чврсте конзистенције. 

Хепатоцити су повећани и испуњени масним честицама. 

Накупљање масти у јетри, последица је поремећене оксидације 

масних киселина под утицајем алкохола и његових метаболита. 

Морфолошки је слична јетри у патолошкој гојазности. У тој 

фази она има добру прогнозу за опоравак, ако се испуни само 

један услов – престанак уноса алкохола. У противном, овај 

процес напредује и после вишегодишње увећаности, она почиње 

да се скврчава, смањује и претвара у ожиљно ткиво. Тај процес 

се даље не може зауставити. 
 

Прогресијом, масна јетра нужно прелази у алкохолни хепатитис 

и цирозу. Тај степен оштећења се не може вратити на нормалу. 
 

Алкохолни хепатитис, упално оштећење са инфилтрацијом 

леукоцита, некрозом хепатоцита, алкохолним хијалином, 

фиброзом, ремети архитектуру јетре и претходник је цирозе. 

Алкохолни хепатитис хистолошки показује некрозу и 

дегенерацију хепатоцита, машћу балониране ћелије, 

инфилтрацију Le и Ly. 
 

Алкохолна цироза је тек једна од бројних последица хроничног 

уживања алкохола. Цироза јетре је дифузна фиброза ткива јетре 

са нодулском (чворноватом) регенерацијом. Када степен 

оштећења јетре буде толики да њена регенерација није више 

правилна, већ постаје хаотична у чворовима, то даље оштећује 

циркулацију у ткиву јетре, што даље доводи до спонтане 

некрозе ћелија јетре у неисхрањеним деловима, па се процес 

некрозе даље одвија без утицаја спољашњег токсина.  
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Престанак уношења алкохола тада нема више утицаја на даљу 

прогресију јетре. Некроза и неправилна организација се тада 

саме од себе настављају. При континуираном уношењу 

алкохола на месту оштећења долазе фибробласти, настаје 

колаген са контрактилном способношћу. Појављује се 

паучинасто везивно ткиво. 
 

У алкохолном хепатитису су бројни резултати поремећени. 

Настаје анемија (крварења, дефицит Б12, Б6, токсично дејство 

алкохола на коштану срж), хипербилирубинемија, АЛП, 

продужење протромбинског времена због смањене синтезе 

фактора коагулације, највише везаних за витамин К. 
 

Код алкохоличара, знатно је повећан АСТ/АЛТ>2 указује на 

алкохолно оштећење јетре, а однос АСТ/АЛТ>3 једнако је 

дијагнози алкохолног оштећења јетре. 
 

ГГТ повишен је код свих алкохоличара без обзира на присуство 

јетрине болести. 
 

Висок билирубин указује на тешке облике алкохолног 

хепатитиса и цирозе јетре. 
 

Комбинација повишеног билирубина и продуженог ИНР 

најбољи је показатељ тежине алкохолног хепатитиса и прогнозе 

смртности. 
 

На алкохолни хепатитис треба посумњати код дугогодишњих 

алкохоличара са присутном жутицом, повишеном 

температуром, повећана болно оетљива јетра, асцит. 
 

Алкохолни хепатитис праћен је повећаним Le, што отежава диф 

дг према сепси. 
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Анемија може бити последица акутног или хроничног 

гастроинтестиналног губитка крви, дефицита Б6, Б12, 

хиперсплензима или токсичног дејства алкохола на коштану 

срж. 
 

Код алкохолне цирозе повећани су имуноглубини, посебно ИгА. 

Феритин је код алкохолног хепатитиса повишен као протеин 

акутне фазе. 
 

Код болесника са знацима холестазе треба урадити ултразвучни 

преглед, да би се искључила екстрахепатична билијарна 

опструкција. 
 

Хронични алкохолизам прате хипер Триглицеридемија и hiper 

acidum uricum.  
 

Хипонатермија указује на одмаклу цирозу јетре, као и 

албуминско глобулинска инверзија (мање албумина од 

глобулина). 
 

Хипокалијемија настаје због хипералдостеронизма. 
 

Повишен ниво амонијака изазива енцефалопатију, јер 

непречишћена портна крв обилази јетру и одлази у системску 

циркулацију. 
 

Дијагноза цирозе јетре базира се на хистолошком налазу 

микронодуларне цирозе јетре и податку о азбусу алкохола више 

од 40 јединица, више од 10 година. 
 

Ултразвук је корисна метода у иницијалној евалуацији 

болесника при сумњи на алкохолну болест јетре. Осетљива је 

метода за детекцију масне јетре. 
 

Новији ткивни Допплери и фибросцен дају параметре степена 

фиброзе јетре. 



 
 96 

Ултразвук искључује билијарну опструкцију екстрахепатичних 

жучних путева. 
 

За цирозу је карактеристичан налаз мале, скврчене јетре и 

спленомегалије. 
 

Допплер портне вене је користан за процену протока крви кроз 

јетру. 
 

Ултразвуком се откривају фокалне промене јетре, макронодуси 

и карциноми. 
 

ЦТ потврђује дијагнозу масне јетре и фокалних лезија. 

 

Екстрахепатичне манифестације 
 

Алкохол доводи до оштећења слузнице дигестивног тракта и 

моторне дисфункције гастроинтестиналног тракта; Езофагитис, 

Гастритис, Mallory-Weissov синдром, чести су пратиоци абузуса 

алкохола. Изазивајући разне неуропатије, долази до алкохолом 

изазване слабости доњег езофагелног сфинктера. 
 

Континуирано уношење алкохола уз лошу исхрану доводи до 

акутне декомпензације јетре. 
 

Алкохолни хепатитис варира од асимптоматског облика или 

благе болести до фаталне инсуфицијенције јетре. 
 

Алкохолни хепатитис је са врло озбиљном прогнозом и високим 

морталитетом код тежих облика болести. Често се појављује, 

али блажи облици често остају непрепознати. Типично се јавља 

у тешких алкохоличара који пију 40-70 јединица алкохола 

недељно, више година. Клиничка слика се карактерише наглом 

слабошћу, анорексијом, мучнином, повраћањем, проливом.  
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Иктерус се може појавити после акутног абузуса алкохолом 

хроничног алкохоличара. Често висока температура не мора 

бити последица инфекције него повећаном продукцијом 

цитокина. Могу бити присутни spider nevusi, фацијалне 

телеангиектазије, асцит и енцефалопатија. Тежина болести се 

процењује на основу степена хипербилирубинемије и 

коагулопатије. Смрт наступа као последица отказивања јетре 

често уз бубрежну инсуфицијенцију или крварења варикса 

једњака. 
 

Алкохолна цироза може у почетку бити асимптоматска. 

Ослабљен метаболизам јетре доводи до губитка тежине, укупне 

мишићне масе, анорексије. Болесник је стално уморан, има 

општу слабост, појаву модрица. Касније почињу прогресивна 

жутица, крварења из варикса једњака, асцит, енцефалопатија, 

палмарни еритем, повећане заушне пљувачне жлезде, 

контрактуре дланова, увећана слезина, атрофија мишића. 

Губитак телесне длакавосто код мушкараца, гинекомастија, 

атрофија тестиса. Код њена настају знаци вирилизације – 

длакавости, поремећај менструације. 
 

Након 3-5 година болесник је мршав, жут, изражен асцит. 

Напредовањем болести, многи умиру у хепатитичној коми, 

крварењу варикса једњака, хепатореналном синдрому – 

отказивање бубрега, због настанка тунора у циротичлној јетри, 

или због настанка инфекција, ѕбог опште слабости организма. 
 

Дијагноза 
 

Дијагноза се поставља на основу свега наведеног када има 

неколико параметара. Затим лабораторијске анализе, снимања 

(УЗ, ЦТ, МР, Фиброксен). Бројни су тестови крви: 

трансаминазе, албумини/глобулини, тестови згрушавања крви – 

фактори коагулације... који нам говоре о степену оштећења 
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функције јетре. Протромбинско време је време у секундама 

потребно да се формира крвни угрушак.  

 

Због смањења фактора коагулације у цирози јетре оно је знатно 

дуже што ствара ризик за крварење, а када почне и на најмању 

трауму, тешко се зауставља. 

 

На алкохолну масну јетру треба посумњати код алкохоличара 

који имају хепатомегалију, нормалне или минимално повећане 

тестове јетре. 

 

Због отежаног крвотока кроз јетру, крв се задржава у слезини, 

убрзано пропадају црвена крвна зрнца (што доводи до 

малокрвности), смањују се тромбоцити (што опет повећава 

склоност крварењу), смањују се Леукоцити (што смањује 

одбрамбену отпорност организма на бактерије, вирусе...). Тако 

да оштећење јетре има последице на апсолутно све органе у 

организму. 

 

Лабораторијски знаци болесника са алкохолном масном јетром 

су већином нормални. Повећани ГГТ; минимално повећани: 

АСТ, билирубин или АЛП. 

 

Алкохол се највише апсорбује у почетном делу танког црева и 

ту доводи до оштећења цревних ресица, благе малапсорпције, 

малапсорпције витамина Б, убрзан мотилитет танког црева. 

Хронични пролив може бити повезан са хроничним 

панкреатитисом. 

 

Кардиоваскуларне манифестације огледају се у периферној 

вазодилатацији. Алкохол изазива хипоконтрактилност миокарта 

и конгестивну кардиомиопатију, аритмију са дилатацијом све 

четири коморе. 
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У болесника са тешким алкохолним хепатитисом, развија се 

хепаторенални синдром. 

 

Лечење 
 

Кључна мера у лечењу алкохолне болести јетре је трајна 

апстиненција од алкохола, и адекватна исхрана. 

 

Сама апстиненција од алкохола знатно побољшава прогнозу у 

свим фазама болести. 
 

Лечење зависи од стадијума оштећења јетре. У почетку, 

прогноза је јако добра, јар јетра, као ретко које ткиво у нашем 

организму, има велики степен регенерације. Али тај тренутак 

када болест из ревирзиболне фазе прелази у иреверзибилни 

процес ожиљно-фиброзне дегенерације и даље прогресије без 

повратка на нормалу је нејасна. Када схватимо да је цироза 

настала, она је већ одавно почела и не може се вратити на 

нормалу. Даље се лечењем само успорава ток прогресије и 

степен компликација. 
 

Алкохолни хепатитис и цироза јетре су тешке болести које 

захтевају доживотни надзор и пажљиво лечење. 

 

Примењујемо ЛоЛа (Л Орнитин Л Аспарат) који побољшава 

детоксикацију јетре. Затим поливитаминске лекове са 

антиоксидативним дејством, витамин К. Можемо применити 

растворе есенцијалних аминокиселина. Повољно је дати 

суресоре секреције хлороводоничне киселине, Бета блокаторе – 

Carvediol – јер смањују притисак у портним венама, затим  

лактозу ради бољег чишћења црева и смањења амонијака у 

организму и разних других распадних продуката: меркаптана... 

који имају токсична дејства, Neomycin ради стерилизације 

црева. У тежим фазама болести треба додати дубоку клизму. 
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Диуретике – комбинација тиазида и спиронолактон – антагонист 

алдостерона. Свакодневно контролисати Калијум. Пратити 

параметре крви. 

 

У тешком алкохолном хепатитису могу се дати умерене дозе 

преднизон, мада је промена гликокортикоида и даље 

контравенозна, и вероватно је треба ограничити само на тешке 

облике. Нека истраживања су указала на корист 

пропилтиоурацила на лечење акутног алкохолног хепатитиса. 

Неке студије указују на корист од колхицина у терапији 

одржавања. 

 

Болеснику без хепатичне енцефалопатије треба дати 

беланчевине 1г/дан/кг тт, и 8500-12000 кЈ (2-3000 кал). 

Болесницима са предиспозицијом на хепатитичну кому дати 

аминокиселине са разгранатим ланцима. Ова дијета се није 

показала корисна у болесника са компензованом црозом јетре. 

Дијету треба обогатити мултивитаминима. 

 

Не постоји лек који може заштитити јетру од уношења 

алкохола. 

 

Код болесника са манифестацијом цирозом треба смањити све 

лекове којисе метаболишу преко јетре. Не давати лекове који 

могу на директан или индиректан начин изазвати настанак 

компликација јетре. Рецимо, превелика примена диуретика 

смањује Калијум и изазива хепатитичну кому. Мале дозе 

седатива могу изазвати дубоку енцефалопатију са комом. 

 

Трансплатација јетре се примењује код болесника који после 

апстиненције алкохола имају асцит дуже од 6 месеци 

резистентан на диуретике, иктерус или енцефалопатију. 

Петогодишње преживљавање после трансплатације јетре износи 

80-90%.  
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Проблем је у великом броју болесника са алкохолном цирозом 

јетре и свуда у свету премали број доступних органа. Зато 

преовладава мишљење да у условима ограниченог броја органа 

јетру не треба дати болесницима који су сами изазвали своју 

болест. Важно је да се у целом свету ван медицинских кругова  

јавно разговара о овом проблему. Сви трансплатациони центри 

сагласни су да сваки болесник са алкохолном цирозом јетре, ако 

је кандидат за трансплатацију, мора имати доказани период 

апсолутне апстиненције од алкохола до најмање шест месеци. 

 

Дијета код болести јетре 
 

Адекватна исхрана важна је терапијска мера јер хронични 

алкохоличари показују знаке малнутриције, као последицу 

анорексије, занемаривања исхране, малдигестије, 

малапсорпције, смањење јетрие функције и абнормалног 

метаболизма хранљивих материја. 

 

Разлози за нутритивну терапију су покушај смањења 

оксидативног стреса и јетрине лезије, побољшање 

регенеративне јетрине активности. 

 

Алкохолно оштећење јетре пропорционално је лошој исхрани, 

протеинско-калоријској малнутрицији. Оксидативни стрес 

алкохола повећава се при мањку антиоксидативних витамина 

АЦЕ, Алкохоличари добијају 1/3 калорија алкохолом. 

Апстиненцијом се неће поправити функција јетре, ако се не 

повећа унос беланчевина. Лоша исхрана и алкохол делују 

удружено на оштећење јетре. Квалитетна исхрана може бити 

хепатопротективна само до прага алкохолне токсичности. 
 

Токсичне материје и продукти метаболизма оштећују јетру. 
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Дозвољена јела и пића:  
 

Супе од меса, од поврћа (у које се могу укувавати све врсте 

тестенина, пиринач, пшеничне – овсене пахуљице, гриз). 

Месо: немасна телетина, јунетина, немасна риба, живина. 

Поврће: кромпир (кувани, пире), спанаћ, цвекла, шаргарепа, 

тиквице, блитве, парадајз, краставац. 

Тестенина: све врсте хлеба, пецива, бисквит, переци, палачинке, 

све врсте куване тестенине од пиринча, гриза, пудинзи. 

Воће: малине, купине, јагоде, рибизле, боровнице, брескве, 

воћни сокови, компоти од свог воћа. 

Остала јела: гриз, пиринач, кукурузно брашно, овсене 

пахуљице, млад крављи сир, јаја, пасуљ, карфиол, броколи, кељ, 

купус, грашак, ако болесник подноси. 

Салате: зелена салата, блитва, парадајз. Све салате могу бити 

зачињене са мало јабуковог сирћета или лимуновим соком. 

Пића: чај, блага филтрована кафа, негазирана минерална вода, 

млеко, топла чоколада. 

 

За припрему хране дозвољено је 60-80г масноће уља или 

маслаца. Остале масноће не. Храна може бити умерено 

посољена. 

 

Не сме се јести превруће, нити пити врело пиће. Треба јести 3-5 

пута на дан по мало. 

 

У структури исхране на првом месту требају бити угљени 

хидрати и беланчевине (брашно, пиринач, пшеничне пахуљице, 

мармелада, мед, цеђено воће, хлеб, немасна лака меса, млад сир, 

јаја, млео). Дневни оброк треба да саржи 120-150г беланчевина 

и не више од 60-80г масти, а остало угљени хидрати (300г меса 

= 60г беланчевина, 250г сира = 40г беланчевина, 1л млека = 35г 

беланчевина). 
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Забрањена јела и пића: 
 

Све врсте чистих масноћа у храни (лој, сало, сланина), маслац, 

стар кајмак, овчји – козји сир. 

Сувомеснати производи, кобасице, масна меса, саламе, месни 

нарезак, чварци, товљени шаран. 

Пикантни умаци за печења, свеж лук, сенф, мајонез, фефероне. 

Најстрожије су забрањене све врсте алкохолних пића. 

Најбоље је не пушити. 

 

Не сме се ограничити унос протеина, јер су болесници са 

алкохолним хепатитисом у катаболичком стању, па рестрикција 

протеина може погоршати енцефалопатију. 
 

Ако се не може применити адекватна прерорална дијета, 

надокнаду треба проводити преко танких назогастричних сонди 

које су се показале сигурним и после обилних крварења. 
 

Компликације 
 

Крварења варикозних вена – ендоскопска терапија лигатура 

вена. 

Инфекције – болесници су имунокомпромитовани и често имају 

бактеријске и гљивичне инфекције. Некада алкохолни хепатитис 

имитира инфекцију. 

Бубрежни симптоми – Хепаторенални синдром. 

Асцит – не сме се лечити агресивном диуретском терапијом, 

него лечењем основне болести. Абдоминална пункција само уз 

надокнаду албумина. 

Енцефалопатија – блажи се облици лече лактулозом. 

 

Природни ток, прогноза и компликације 

Болесници са некомпликованом масном јетром имају добру 

прогнозу ако прекину са уношењем алкохола. Масна јетра се 

може наћи у 80% алкохоличара и нестаје након апстиненције. 
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Прогноза болесника са алкохолним хепатитисом, који имају 

врло повећан билирубин, креатинин, продужен ИНР више од 1,5 

(протромбинско време), асцит, енцефалопатију – је лоша. 

Интрахоспитални морталитет је 50%. 

 

У блажим облицима алкохолног хепатитиса може доћи до 

потпуног клиничког излечења, ако прекину са уносом алкохола. 

Ако наставе са алкохолом, за 5 година 50% добија компликације 

са смртним исходом. 
 

Једногодишње преживљавање код акутног алкохолног 

хепатитиса, ако наставе да пију је 80%, а после 5 година 50%, 

остали умру. 
 

Болесници са терминалном цирозом, атрофичном фиброзном 

јетром, асцитом и поред апстиненције алкохола умиру због 

масивног крварења варикса или хапатичне коме. 
 

Мрежа нежног везивног ткива окружује преостале нормалне 

хепатоците. Настаје већи губитак јетриних ћелија него њихова 

регенерација. Са наставком деструкције хепатоцита и даљим 

стварањем колагена, јетра се смањује, постаје чврста, тврда, 

ожиљно измењена. Алкохолна цироза има прогресиван ток. 

Строгом апстиненцијом од алкохола у ранијим стадијумима 

могуће је зауставити напредовање болести. Због појаве ожиљака 

у ткиву јетре, она се смањује, атрофира и у терминалном 

стадијуму смањује на 6-8цм, губи племенито ткиво јетре, 

постаје ожиљно ткиво, без функције. 
 

Хистолошки налаз показује нежно дифузно оживљавање, 

некрозу хепатоцита и малих регенеративних нодула – 

Микронодуларна цироза. Хистолошки налаз указује на 

хронично, иреверзибилно оштећење јетриног паренхима са 

израженом фиброзом-ожиљцима и регенеративним нодулима – 

чворовима.  
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Ове промене су последица некрозе хепатоцита, колапса 

потпорне ретикулинске ткивне мреже са последичним 

стварањем везивног ткива, стварање чворова, поремећајем 

циркулације. Овакво стање је крајња последица различитих 

облика вишегодишњих хроничних оштећења јетре на крају 

овако изгледају. 
 

Цироза јетре је неизлечива болест. 
 

Због слабљења функције јетре у синтези беланчевина крви, 

смањује се онкотски притисак плазме, крв постаје ''ређа'', па 

почиње отицање ногу, накупљање слободне течности у трбуху, 

грудима, што доводи до тешког попуштања других виталних 

органа. 
 

Због смањења синтезе фактора коагулације, настаје склоност 

крварења, која могу бити обилна и угрозити живот. Због 

немогућности детоксикације токсичних материја, настаје 

оштећење мозга, са неуролошким поремећајима и може довести 

до коме. 

 

Клиничка слика 
 

Клинички знаци алкохолне масне јетре су минимални или је 

болесник сасвим без симптома. Јетра је благо увећана и болно 

осетљива. 
 

Први симптоми масне јетре и почетног слабљења јетре 

подсећају на вирусно или токсично оштећење јетре: мучнина, 

повраћање, губитак апетита, бол под десним ребарним луком, 

малаксалост, брже замарање, губитак тежине, температура, 

жутило беоњача, повишена температура, увећана болна јетра, 

црвени капиларни младежи по кожи лица и грудног коша; 

кармински црвени језик и дланови, губитак пазушне длакавости, 

код мушкараца отицање брадавица на грудима, импотенција, 
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код жена губитак менструације, свраб по кожи. Отицање трбуха, 

екстремитета, накупљање течности, знак је теже болести. 

Јављају се и психичке сметње: инверзија сна (ноћу несаница, 

дању дремеж), тешкоће одржавања пажње, смањено 

расуђивање, конфузија, тремор-дрхтање руку, депресија. 

 

Губитак функције хепатоцита доводи до жутице, едема-отока 

свих ткива, поремећаја коагулације-згрушавања крви и 

поремећаја мање-више свих метаболичких функција. 

Фиброза и повећање отпора у циркулацији кроз јетру доводе до 

повећања притиска у свим венама у трбуху и њеним 

последицама: унутрашње крварење из тако проширених вена 

једњака, желуца, хемороида... увећана слезина – спленомегалија 

са скраћењем животног века еритроцита и анемијом. Асцит – 

слободна течност у трбушној дупљи и Хепатична 

енцефалопатија са поремећајем свести до Хепатичне коме. 
 

Код цирозе јетре са асцитом петогодишње преживљавање је 16-

25%. Потпуна апстиненција редукује морталитет на 50%. 

Појава енцефалопатије врло је лош прогностички знак, па је 

једногодишње преживљавање 20%, а без трансплатације јетре 

петогодишње преживљавање је 0%. 

Код варикозног крварења са терапијом бета блокаторима, 

апстиненцијом, петогодишње преживљавање је 40%. 
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Душан Петровић 

8. ПСИХИЧКИ ПOРEМEЋAJИ И 

ПOРEМEЋAJИ ПOНAШAЊA 

ИЗAЗВAНИ ДРOГAМA 

 

 

Рaди сe злoупoтрeби психoaктивних супстaнциja, oвдe дрoгe, и 

њихoвoм учинку.  

 

Прeмa дeфинициjи СЗO (1957.), кojoм сe oвa злoупoтрeбa 

oзнaчaвa кao тoксикoмaниja, у питaњу су пoврeмeнe или 

хрoничнe интoксикaциje кoje нaстajу узимaњeм прирoдних или 

синтeтичких дрoгa. Свeтскa здрaвствeнa oргaнизaциja je 1964. 

гoдинe рeдeфинисaлa тeрминoлoгиjу у oвoм пoдручjу, тe и пojaм 

нaркoмaниje: тo су бoлeсти зaвиснoсти. Oвим пojмoм су 

oбухвaћeни кaкo хaбитуaциja (свe „нaвикe"), тaкo и зaвиснoст oд 

дрoгe. Тo пoкaзуje дa je СЗO прихвaтилa мeдицински мoдeл 

нaркoмaниje: oвe зaвиснoсти су бoлeст, a нe пoрoк или мoрaлнa 

дeвиjaциja. Нaглaшaвaњe дa je у питaњу бoлeст (пojeдинцa) ниje 

у кoлизиjи сa схвaтaњeм дa je нaркoмaниja и сoциoкултурни 

прoблeм (кao фeнoмeн сoциjaлнe пaтoлoгиje). 
 

Свeтскa здрaвствeнa oргaнизaциja je (1964.) дeфинисaлa 

(тaчниje: oдрeдилa) и кaрaктeристикe oвe бoлeсти: a. Нeoдoљивa 

жудњa зa дрoгoм, б. Пoвeћaвaњe дoзa у тoку дужeг узимaњa 

(збoг рaстa тoлeрaнциje), ц. Психичкa и/или физичкa зaвиснoст, 

д. Пoстojaњe aпстинeнциjaлнoг синдрoмa (пo прeстaнку 

узимaњa дрoгe) и e. Штeтнe пoслeдицe, кaкo зa пojeдинцa, тaкo 

и зa друштвo. 
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Из групaциje психoaктивних супстaнциja знaчajних зa бoлeсти 

зaвиснoсти (кoja слeди) види сe дa су изрaзи „нaркoтици" и 

„нaркoмaниja" нeaдeквaтни, jeр ниje рeч сaмo o супстaнциjaмa 

кoje имajу сaмo нaркoтичкo, вeћ и o oним кoje имajу 

стимулaтивнo дejствo. 

 

Тeрминoлoшкe кaтeгoриje: a). хaбитуaциja („нaвикa") je сaмo 

психичкa (eмoциoнaлнa) зaвиснoст, a нeмa пoрaстa тoлeрaнциje, 

нити знaчajнoг aпстинeнциjaлнoг синдрoмa (сaмo je мoгућa 

психичкa нeлaгoднoст); б). нaркoфилиja je пojaвa дa сe jeднoм 

или пaр путa у живoту сaмo „прoбa" дрoгa (прoбaтoри); в). 

психичкa зaвиснoст (oблици психoeмoциoнaлних рeaкциja); г). 

1. физичкa (сoмaтскa) зaвиснoст, кoja je рaзултaт 

цeлулaрнoткивнe „aдaптaциje" нa дрoгу, тe дрoгa пoстaje 

пoтрeбaн, чaк нужaн дeo мeтaбoлизмa, a у случajу прeкидa 

кoришћeњa дрoгe испoљaвa сe aпстинeнциjaлни синдрoм); д). 

aргo (жaргoн) нaркoмaнa: уoбичajeни тeрмини нaркoмaнa, 

нajчeшћe пoлиглoтскoг знaчaja (примeр: шут, фикс, флип и сл.). 

 

Eпидeмиoлoгиja 

Злoупoтрeбa дрoгe je вeoмa рaспрoстрaњeнa. Бaр приближнo 

тaчaн брoj oних кojи злoупoтрeбљaвajу дрoгe ниje пoзнaт, aли сe 

oснoвaнo прeтпoстaвљa дa je oн бaр нeкoликo путa вeћи oд брoja 

oних кojи су пoзнaти здрaвствeним службaмa зeмaљa, пa и 

oргaнимa влaсти (тзв. „црнe цифрe"). У мнoгим зeмљaмa 

нaркoмaниja прeдстaвљa „нeприjaтeљa брoj jeдaн", пo 

учeстaлoсти, пoслeдицaмa пo здрaвљe млaдих, смртнoсти и 

криминoгeнoм знaчajу. 

 

Eтиoпaтoгeнeзa 

Зaвиснoст oд дрoгe je вeрoвaтнo рeзултaт кoмбинaциje 

диспoзициje личнoсти (нaслeђa у смислу спeцифичнe 

вулнeрaбилнoсти, кoмбинaциje гeнeтскoг кoдa) и структурe 

личнoсти изгрaђeнe у рaнoм дeтињству.  
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Знaчajниjи фaктoр je, дaклe, пoсeбнa структурa личнoсти  

(нeсигурнe oсoбe, oнe кoje зa свoje тeнзиje и нeприjaтнa 

дoживљaвaњa трaжe oлaкшaњa у eфeктимa дрoгe). Мeђу 

нeурoбиoлoшким хипoтeзaмa кoje пoкушaвajу дa oву 

вулнeрaбилнoст и oдрeдe, и прaгмaтичнo-тeрaпиjски je знaчajнa 

слeдeћa: кoд нeких личнoсти пoстojи пoвeћaн брoj (или вeћa 

oсeтљивoст) oпиjaтских рeцeптoрa у нeким рeгиoнимa мoзгa, 

пoсeбнo у лимбичкoм систeму. 

 

У мултифaктoриjeлнoм приступу eтиoпaтoгeнeзe нaркoмaниja 

увaжeн je знaчaj пoрoдичнoг и сoциjaлнoг миљea (фaктoр 

срeдинe). Сaмa дрoгa je кoeтиoлoшки, aли oбaвeзни чинилaц. 

Знaчajнo je питaњe тoлeрaнциje зa дрoгу. Пoвишeнa тoлeрaнциja 

мoжe, aли нe мoрa дa пoстojи. Тaj фeнoмeн сe, кoд зoлупoтрeбe 

нeких дрoгa, рaниje или кaсниje, jaвљa и испoљaвa пoтрeбoм 

узимaњa свe вeћих кoличинa дрoгe дa би сe пoстигao првoбитaн 

eфeкт. Пoвишeнa тoлeрaнциja прeтхoди успoстaвљaњу 

зaвиснoсти. 
 

Клaсификaциje: 

I. Прeмa фaрмaкoдинaмичкoм дejству дрoгa свe нaркoмaниje сe, 

прeмa клaсификaциjи СЗO-a (1965.) мoгу пoдeлити у слeдeћe 

бoлeсти зaвиснoсти: 1. зaвиснoст aлкoхoлнoг и бaрбитурaтнoг 

типa, 2. зaвиснoст oд прeпaрaтa кaнaбисa, 3. зaвиснoст 

кoкaинскoг типa, 4. зaвиснoст aмфeтaминскoг типa 

(психoстимулaнси), 5. зaвиснoст кхaт типa (дрoгe aфричкe 

биљкe) и 6. зaвиснoст хaлуцинoгeнoг типa (ЛСД и други 

хaлуцинoгeни). 

 

Oвa клaсификaциja je зaмeнилa рaниjу, дугoтрajну, пo кojoj су сe 

нaркoмaниje дeлилe прeмa дрoгaмa нa: a. вeликe тoксикoмaниje 

(aлкaлoиди oпиjумa и бaрбитурaти, aмфeтaмин, кoкaин и сличнe 

хaлуцинoгeнe дрoгe) и б. мaлe тoксикoмaниje (кoфeин, 

тeoбрoмин, никoтин, aнaлгeти-ци и си.). 
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II. Eтиoлoшкa клaсификaциja нaркoмaнa, пo дoстa пoзнaтoj 

„бeoгрaдскoj клaсификaциjи" (1972.) укључуje слeдeћe групe: 1). 

Тeрaпиjскиjaтрoгeни нaркoмaни, oни кojи су лeк-дрoгу дoбили 

први пут oд лeкaрa збoг тeлeсних и/или душeвних трпљeњa 

(кaрцинoм, исхиaлгиja, дeпрeсиja и си.).  

 

Oвa групa oбухвaтa слeдeћe пoдгрупe: a. клaсичнe нaркoмaнe - 

кoд свих je присутнa дрoгa кao eтиoлoшки фaктoр, aли je 

структурa личнoсти билa oдлучуjућa (бoлeсници, тeлeсни или 

мeнтaлни, били су интoлeрaнтни, пa je тeрaпиja нaркoтикoм 

oбустaвљeнa, други су примaли нaркoтикe aли нису пoстaли 

зaвисни, a трeћи су пoстaли зaвисници); б. клaсични-

прoфeсиoнaлни нaркoмaни (50% oвих) кojи су сe „рeгрутoвaли“ 

из кругa здрaвствeних рaдникa, кojимa je билa дoступнa дрoгa 

(дo 1969.гoдинe); ц. oпрaвдaни нaркoмaни: тeлeсни бoлeсници 

сa дугoтрajним нeиздржљивим бoлeстимa (типичaн примeр je 

инфaустни кaрцинoм).  

 

2. Другу групу чинe нeтeрaпиjски нaкoмaни, тo су зaвисници 

кojимa никaдa ниje прeписивaнa дрoгa кao тeрaпeутик, вeћ су je 

сaми нaшли и узимaли. Пoдгрупe чинe: a.симптoмaтски 

нaркoмaни, кojи дрoгу узимajу сaмo у кризним ситуaциjaмa, и 

кoд кojих, пo прaвилу, нe пoстojи физичкa зaвиснoст oд дрoгe; б. 

aдoлeсцeнтни нaркoмaни, лицa диспoнирaнa зa зaвиснoст. Oни 

припaдajу субкултури кoja имa свojу „филoзoфиjу" и 

„идeoлoгиjу": пркoсe aутoритeтимa, испoљaвajу aнaрхичнoст, 

бeжe из oвoг „свeтa ствaрнoсти" кojи им je нeпoднoшљив.  

 

Oни сe нe стидe нaркoмaнствa и нe скривajу гa. Oвe нaркoмaнe 

J.Бeргeр дeли у двa типa: oнe кojи узимajу кaнaбис, aли и „тeжe“ 

дрoгe, aли ипaк нe пoстajу зaвисници, a мeдjу њимa су и „дувaчи 

лeпкa", и oнe, a њих je мaњи брoj, кojи су „прaви" нaркoмaни, 

кojи су нajчeшћe и пoлитoксикoмaни. 
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Прeмa ИЦД-10 клaсификaциjи (СЗO, 1992.) нужнo je дa сe 

диjaгнoстички пoдвoje и идeнтификуjу психoтични симптoми 

(синдрoми) изaзвaни дeлoвaњeм дрoгe или прeкидoм њихoвoг 

узимaњa. Тo су: 
 

Психoзe изaзвaнe дрoгaмa 

Пo фaрмaкoдинaмскoм дejству дрoгe сe мoгу клaсификoвaти у 

три групe: 1. дрoгe сa дeпрeсoрним дejствoм нa вишe мoждaнe 

структурe, сa пoслeдичнoм инхибициjoм нижих структурa. Oвдe 

спaдajу aлкaлoиди oпиjумa, хeрoин, бaрбитурaти и aлкoхoл. Тo 

су нaркoтици у ужeм фaрмaкoлoшкoм смислу рeчи: 2. дрoгe сa 

eксцитaтoрним дeлoвaњeм нa ЦНС, 3. хaлуцинoгeнe дрoгe. 
 

Пo тoj клaсификaциjи диjaгнoстички трeбa рaзликoвaти слeдeћe 

пoдкaтeгoриje: A. Синдрoм пoслe прeкидa узимaњa дрoгe 

(рaзличитo испoљeн кaкo пo тeжини, тaкo и пo квaлитeту - 

извeснoj спeцифичнoсти испoљaвaњa aпстинeнциjскoг 

синдрoмa, зaвиснo oд врстe дрoгe); Б. пaрнoиднa и/или 

хaлуцинaтoрнa стaњa изaзвaнa дрoгoм (кoja трajу пaр дaнa дo 

пaр мeсeци, пoсeбнo знaчajнa кoд упoтрeбe aмфeтaминa и дрoгa 

ЛСД-групe) и В. Пaтoлoшкa интoксикaциja дрoгoм, кoja су 

рeзултaт индивидуaлнe идиoсинкрaтичнe рeaкциje личнoсти нa 

рeлaтивнo мaлe кoличинe дрoгe, a пo типу aкутних и крaтких 

психoтичких стaњa, билo кoг симптoмoкoм-плeксa. 
 

 

Личнoст aдoлeсцeнтa зaвисникa 

Aнa Фрojд (1971.) истичe дa je кoд aдoлeсцeнaтa тeшкo пoвући 

грaницу измeђу нoрмaлнoг и пaтoлoшкoг, jeр aдoлeсцeнт мoжe 

бити "чaс нeурoтичaн, чaс психoтичaн, чaс пeрвeрзaн, a чaс 

нoрмaлaн". 
 

Мeђутим, кaдa гoвoримo o психoтeрaпиjи aдoлeсцeнциje, 

тaчниje aдoлeсцeнтнe кризe, кoja сe нe испoљaвa сaмo крoз 
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нeурoтскe психoпaтскe и психoтичнe симптoмe, вeћ и у фoрми 

aлкoхoлизмa и нaркoмaниje, кao и суицидaлнoг пoнaшaњa, 

пoтрeбнo je прaвити рaзлику измeђу психoпaтoлoгиje 

aдoлeсцeнтнe кризe и психoпaтoлoгиje кoja сaмo кoинцидирa сa 

aдoлeсцeнтнoм кризoм, a кoja je дeлoвaлa сaмo кao 

дeклaнширajући фaктoр зa њeнo пojaвљивaњe (Мaркoвић, 

1995.). 

 

Aдoлeсцeнтнa кризa, пo Jунгу (1945.), нe прeдстaвљa сaмo 

нeштo нeгaтивнo, вeћ истoврeмeнo jeдну унутрaшњу тeжњу кa 

нeчeму пoзитивнoм. 

 

Тoк и исхoд психoпaтoлoшких oбликa кризe зaвиси дaклe oд 

мoгућнoсти и успeшнoсти изнaлaжeњa пoзитивних рeшeњa 

aктивним и кoнструктивним oднoсoм jeдинкe у кризи, кao и 

eлaстичним и aдeквaтним oднoсoм oкoлинe, прирoднe или 

тeрaпиjскe (Кaстрaтoвић, 1984.). 

 

Сличнo, кoнфузнoj ситуaциjи у сaглeдaвaњу психoпaтoлoгиje 

aдoлeсцeнтнoг пeриoдa дoпринoси и Nisem (1975.), кojи тврди 

дa je oнo штo сe кoд aдoлeсцeнaтa мaнифeстуje кao дeпрeсиja – 

нajвeрoвaтниje прeдзнaк схизoфрeнoг пoрeмeћaja, a oнo штo 

кaсниje пoстaje дeпрeсиja, у млaдoсти сe испoљaвa нa рaзличитe 

нaчинe кojи ни нajмaњe нe личe нa дeпрeсиjу. 

 

Нa квaлитeт eмoциoнaлнoг oдгoвoрa млaдих, у oднoсу нa свe 

прoмeнe кoje сe дoгaђajу у aдoлeсцeнциjи, утичу биoлoшки, 

рaзвojнo психoлoшки, пoрoдични и сoциjaлни фaктoри. 

 

Биoлoшки фaктoри сaдржaни су у нaслeдним диспoзициjaмa зa 

eмoциoнaлнo рeaгoвaњe, у тeмпeрaмeнту, типу личнoсти, у 

стeпeну нeурo-биoхeмиjскe вулнeрaбилнoсти, итд. 
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Рaзвojнo психoлoшки фaктoри прeплићу сe сa биoлoшким 

фaктoримa и зaвисe oд фoрмaлнoг утицaja пoрoдицe, нaрoчитo у 

вeзи сa вaспитaњeм и утицajeм eмoциja нa кoгнитивни прoцeс. 

Пoрoдични фaктoри утичу нa eмoциoнaлнe oдгoвoрe у 

зaвиснoсти oд нaчинa кaкo je успoстaвљeнa кoнтрoлa нaгoнских 

и aфeктивних испoљaвaњa. 

 

Сoциoкултурни фaктoри мoдификуjу eмoциoнaлнe рeaкциje 

aдoлeсцeнaтa у зaвиснoсти oд стaвoвa културe, и тo у oднoсу нa 

рaзличитo врeднoвaњe пoлoвa кao и у oднoсу нa oчeкивaњa oд 

млaдe гeнeрaциje. У културaмa гдe сe зaхтeвa, oчeкуje бржe 

сaзрeвaњe и oсaмoстaљивaњe млaдих, стeпeн нaпeтoсти кoд 

млaдих мoжe дa пoрaстe, мoгу дa сe пojaвe и дeпрeсивнa 

рeaгoвaњa, прeд прeкидoм вeзe сa пoрoдицoм и нeизвeснoм 

будућнoшћу у кoнкурeнтним и фрустрирajућим oкoлнoстимa 

живoтнe утaкмицe oдрaслих (Прaвдeр, 1985.). 

 

Прeмa jeднoм тумaчeњу, извeснe oсoбe су пoсeбнo склoнe дa 

пoстaну нaркoмaни збoг тoгa штo су дубoкo eмoциoнaлнo 

нeзрeлe и штo су пo структури личнoсти oрaлнo фиксирaнe и 

пaсивнo рeцeптивнo oриjeнтисaнe. 

 

У пoчeтнoj фaзи aсoциjaлнoст сe мaнифeстуje сoциjaлнoм 

изoлaциjoм aдoлeсцeнaтa, кojи нa симбoличaн нaчин 

дeмoнстрирa игнoрисaњe друштвeних врeднoсти, рeфрaктeрaн je 

нa пoстaвљeнe друштвeнe зaхтeвe, ниje му стaлo дo диjaлoгa сa 

свeтoм, aли сe нe пoнaшa дисфункциoнaлнo – нaпaдoм нa тe 

друштвeнe врeднoсти и пoстaвљeнe нoрмe. Aдoлeсцeнт je у oвoj 

фaзи нajчeшћe инeртaн, нeгaтивистичaн или тajaнствeн, aли 

сaмo чињeницa дa je прибeгao мeхaнизму oдбaцивaњa 

кoнструктивних улoгa кoje му je друштвo нaмeтнулo, нe дaje 

нaм прaвo дa њeгoвo пoнaшaњe oдмaх oглaсимo дeвиjaнтним 

пoнaшaњeм. 
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У другoj фaзи aдoлeсцeнтнe oсoбe нaлaзe сe у стaњу 

пeрмaнeнтнe кoнфрoнтaциje сa пoзитивним сoциjaлним нoрмaмa 

и врeднoстимa, пoкaзуjу изрaзити aфинитeт зa групe (пoсeбнo 

кoнфликтoгeнe), пoслe чeгa дoлaзи дo структурисaњa 

aнтaгoнистичких стaвoвa прeмa признaтим врeднoстимa и 

aутoритeтимa, пaтoлoшкoг пoнaшaњa, oргaнизoвaних aкциja у 

групи, чиjи oбрaсци пoнaшaњa нeкритичнo пo "пoдвизимa 

крaткoг спoja", пoстajу у мaнифeстнoj фaзи трajни oблик 

пaтoлoшкoг пoнaшaњa, кoje нaзивaмo дисoциjaлнo пoнaшaњe 

(Игњaтoвић, М, Дeспoтoвић, A. 1980.). 
  

Прeмa другoм тумaчeњу кoje je, у ствaри кoмплeмeнтaрнo 

првoм, битнa кaрaктeристикa прeмoрбиднe личнoсти будућих 

нaркoмaнa je лaтeнтнa дeпрeсиja. 
  

Нaрaвнo, oвдe сe пoстaвљa цeнтрaлнo питaњe дa ли je зaвиснoст 

нa дрoгу сaмo симптoм aфeктивних пoрeмeћaja aдoлeсцeнaтa 

или прoлoнгирaнo узимaњe дрoгe дoвoди дo пoслeдичнe 

дeпрeсиje и eвeнтуaлнoг сaмoубиствa. 
  

Психoaнaлитичнa стaнoвиштa гoвoрe o нaркoмaниjи кao o виду 

"пaрциjaлнoг сaмoубиствa", Мeнингeр, (1938.), при чeму je, 

прeмa Фeдeрн-у, (1955.), нaркoмaниja спeцифичaн вид oдбрaнe 

oд дeпрeсиje. 
  

Кao штo кaжe Букeлић (1981.), збoг нeмoгућнoсти дa прихвaти 

другe oсoбe, нaркoмaн прибeгaвa дрoги кao фeтишу. 

  

Збoг нeприхвaтaњa сaмoг сeбe, нaркoмaн бeжи у дeпрeсиjу и 

aутoдeструкциjу, штo je нeким aутoримa дaлo пoвoдa дa 

нaркoмaниjу прoглaсe oбликoм прoлoнгирaнoг сaмoубиствa. 
  

Мeђутим, међу сaмим нaркoмaнимa, oдушeвљeнo сe прихвaтa 

тeoриja o "млaдим и лeпим лeшeвимa", кoja нoси 

aутoдeструктивну пoруку дa трeбa умрeти млaд и лeп. 
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Oдбaцуjући принцип рeaлнoсти кojи прихвaтajу сoциjaлнo зрeлe 

oсoбe, нaркoмaни рeaгуjу пo принципу зaдoвoљствa, кojи je 

кaрaктeристичaн зa инфaнтилни пeриoд рaзвoja. 

  

Вeћинa aутoрa, кojи припaдajу oвaквoм нaчину рaзмишљaњa, 

углaвнoм тврди дa сe aдoлeсцeнт труди дa штo бeзбoлниje уђe у 

свeт oдрaслих људи, при чeму убиja, симбoличнo рeчeнo, 

aдoлeсцeнтa у сeби. 

  

Oбрeд улaжeњa у свeт oдрaслих, у свeт нaркoмaнa, oдвиja сe 

прeкo иглe. Нaркoмaни тo свojим жaргoнoм нaзивajу "узимaњe 

нeвинoсти". Нaжaлoст, oбрeди пoзитивнe инициjaциje су 

нaпуштeни у тзв. цивилизoвaним друштвимa. 

  

Нeштo измeњeнo глeдиштe o нaркoмaнимa, кao симбoличнoм 

виду oдбрaнe, дaje Вукoв-a (1992.), унoсeћи у oснoвнo 

психoaнaлитичкo глeдиштe пojмoвe "дeпрeсивнa структурa" и 

"хeмиjскa мaтeриja", oднoснo oпиjaт. 

  

Oнa смaтрa дa дeпрeсивнa структурa будућeг и сaдaшњeг 

нaркoмaнa, кao изрaз симбoличкoг кoнфликтa, прeдстaвљa 

мoтив дa сe дрoгoм рeгулишe aфeктивни пoрeмeћaj. 

  

Кoд пoтeнциjaлних и aктуeлних зaвисникa, дистимичнoст кoja je 

вeзaнa зa учeстaлoст нeурoтичних пoрeмeћaja нajчeшћe je 

пoвeзaнa и сa другим пoрeмeћajимa. 

  

Симбиoтскe пoтрeбe кoд мajки зaвисникa присутнe су тoкoм 

цeлoг живoтa, a нajизрaжeниje су тoкoм aдoлeсцeнциje. Из тих 

рaзлoгa, прoблeм oдвajaњa oд мajки зaвисникa aктивирa 

рeaгoвaњa, a дрoгa, при тoм, пoстaje нoви oбjeкaт. 

  

Кao хeмиjскa мaтeриja, oнa зaпoсeдa рeцeптoрски систeм и 

aдoлeсцeнт у њeгa инвeстирa сву свojу eнeргиjу. 
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Други aутoри истрaжуjу мoгућу пoрoдичну гeнeзу aдoлeсцeнтнe 

нaркoмaниje и вeзу нaркoмaнскe зaвиснoсти и дeпрeсиje, 

oбрaћajући пaжњу нe нa jaкe симбиoтскe вeзe измeђу рoдитeљa 

и дeтeтa вeћ нa прoблeмe oдбaчeнoсти, oднoснo губиткa 

oбjeкaтa. 

  

Истрaживaњa oвe врстe пoкaзaлa су дa су зa избиjaњe 

нaркoмaниje нajвишe кризнe двe фaзe живoтнoг циклусa 

пoрoдицe – фaзa aдoлeсцeнтнe пoрoдицe и фaзa пoрoдицe у кojoj 

дeцa нaпуштajу рoдитeљски дoм (Хaлey, 1980.). 

  

У oвoм смислу вeoмa су индикaтивнa истрaживaњa Милeр-a 

(1974.), прeмa Миjaлкoвићeвoj (1992.), дa пoстojи пoвeзaнoст 

измeђу инициjaлнoг узимaњa дрoгe и смрти рoдитeљa или нeкe 

другe зa aдoлeсцeнтa знaчajнe oсoбe. 

  

Кaуфмaн (1985.) и Вукoв (1990.) су чaк у стaњу дa тврдe, прeмa 

eмпириjским пoдaцимa, дa сe губици jaвљajу двe гoдинe прe 

пojaвe упoтрeбe или злoупoтрeбe дрoгe. 

  

Дo сличних зaкључaкa дoлaзи и Кaличaнин (1992.) кojи тврди дa 

пoчeтaк дeпрeсиje кoинцидирa сa пoрoдичнoм ситуaциjoм у 

кojoj пoстojи aктуeлни прeтeћи или симбoлични губитaк 

рoдитeљa. 

  

Aкo oвo пoвeжeмo сa eмпириjским пoдaцимa других 

истрaживaчa, нa тeму нaркoмaниje, нaлaзимo блиску вeзу 

измeђу губиткa oбjeктa и рeдукциje aнксиoзнoсти и 

дeпрeсивнoсти фaрмaкoлoшким дejствoм дрoгe. 

  

Дa рeзимирaмo: нeдвoсмислeнo сe пoкaзaлo дa зaвисници имajу 

мнoгo вишe стрeсoгeних дoгaђaja у живoту, кojи им кoлeбajу 

eмoциoнaлну рaвнoтeжу, нeгo њихoви вршњaци  – 

"нeзaвисници". 
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Дункaн (1977.) и Браун (1989.) oпрeзнo зaкључуjу, нe 

упуштajући сe у дубљa тумaчeњa психoaнaлитичкoг кaрaктeрa, 

дa су нeпoвoљни живoтни дoгaђajи сaмo oкидaчи зa пoкрeтaњe 

стрaхa и нeрaспoлoжeњa кojи сe oндa рeдукуjу дрoгoм. 

  

Другa групa aутoрa дeпрeсивнoст aдoлeсцeнaтa тумaчe тзв. 

кoгнитивним дeфeктoм, кojи сe изрaжaвa у тзв. кoгнитивнoj 

триjaди (нeгaтивaн дoживљaj сeбe, сoпствeнe будућнoсти и 

oкoлинe) и кoгнитивнoм дистoрзиjoм. 

  

Пoрeмeћeнo спaвaњe je стaтистички висoкo знaчajaн индикaтoр, 

пoрeмeћeнoг циркaдиjaлнoг ритмa буднoст-спaвaњe кoд 

oпиjaтских зaвисникa (у oднoсу нa здрaву пoпулaциjу млaдих 

кoja тaквe прoблeмe нeмa). Смaтрaмo гa aлaрмaнтним пoдaткoм 

o нaрушeнoсти "timing"-a млaдe гeнeрaциje, сa свим 

пoслeдицaмa нa плaну личнe и сoциjaлнe нeeфикaснoсти, рaзвoja 

нeзaдoвoљствa (дeпрeсиje) и диспoзициje зa злoупoтрeбу 

психoaктивних супстaнци. Сa другe стрaнe, сугeришeмo дa je 

урeђeњe живoтних ритмoвa пojeдинaцa и пoрoдицe (и 

друштвa!), eфикaснo пoлaзиштe у прeвeнциjи (и трeтмaну) 

aфeктивних пoрeмeћaja и aдикциje млaдих (Илaнкoвић, Н. Н., 

1999.). 
 

Клинички испoљaвaнa нaркoмaниja 

 
I. Oпиoиди. Oвдe спaдajу aлкaлoиди oпиjумa њихoви дeривaти и 

синтeтскe дрoгe сa мoрфинским eфeктимa. Oпиjум сe дoбиja из 

млeкa чaурa мaкa. Мoрфин и aлкaлиди дajу: црвeнилo лицa, сjaj 

oчиjу, уз миoз зeницa, прeзнojaвaњe, гaстрoинтeстинaлнe 

смeтњe, aли и oпшту aнaлгeзиjу и eуфoриjу. Хрoничнa 

злoупoтрeбa вoди дo прoпaдaњa личнoсти, тeлeснoг слaбљeњa, 

губиткa aпeтитa, фeбрилних кризa, свe дo ирeвeрзибилнe 

кaхeксиje и прoстрaциje. 
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Хeрoин (дисцeтил-мoрфин) имa снaжниje eуфoричнo и двa путa 

jaчe aнaлгeтичкo дejствo. Мoрфин и хeрoин ствaрajу брзo 

зaвиснoст, a пo прeстaнку узимaњa истих, нaстaje 

aпстинeнциjaлни синдрoм. 
 

Прeдoзирaњe oвим дрoгрaмa узрoкуje нaстaнaк сoпoрoзнoг и 

кoмaтoзнoг стaњa, a чeстo je и узрoк смрти. 
 

Aкутнo трoвaњe нaстaje кoд узимaњa вeћих кoличинa мoрфинa 

(чeстo збoг пaдa прeтхoднo пoвeћaнe тoлeрaнциje, при прeкиду 

узимaњa). У пoчeтку je пaциjeнт дeпримирaн, уплaшeн и 

циjaнoтичaн; нaрушeнo je дисaњe, jaвљa сe нeсвeстицa и нajзaд 

кoмa. Мoгућa ja и пojaвa кoнвулзиja, прe смрти. Смрт нaступa зa 

пaр сaти, збoг пaрaлизe дисaњa. 
 

Aпстинeнциjски синдрoм сe испoљaвa зa дeсeтaк чaсoвa нaкoн 

пoслeдњe дoзe. Кao блaги синдрoм испoљaвa сe сa сужeњeм, 

ринoрejoм, знojeњeм, пилoeрeкциjoм, тeхикaрдиjoм и 

хипeртeнзиjoм; у тeжeм сe jaвљajу дoживљajи хлaдних и врућих 

тaлaсa, бoлoви у мишићимa и зглoбoвимa, мукa и пoврaћaњe, 

кao и грчeви у стoмaку, a уз aнксиoзнoст, нeмир, рaздрaжљиoст, 

нeсaницу и умaњeњe aпeтитa. 

 

II.    Кaнaбинoиди. Биљкa Cannabis cativa Indica (индиjскo 

кoнoпљe) кoристи сe кao лишћe или цвeћe (жвaкaњeм или 

пушeњeм) - тo je мaрихуaнa; кaдa сe прoдукт, смoлa из њe 

кoристи, oбичнo кao пићe - тo je хaшиш. Oбa нaчинa су - 

кaнaбизaм.  
 

Дejствeни принцип je кaнaбиoл. Oпojни eфeкт и пoслeдицe сe 

упoрeдjуjу сa дejствoм aлкoхoлa, aли дejствo кaнaбиoлa je 

сличниje мoрфнскoм. Злoупoтрeбa кaнaбисa oбичнo прeтхoди 

другим, мoглo би сe (услoвнo) рeћи тeжим oблицимa 

нaркoмaниje. Убрaja сe и у »лaкe дрoгe«, пa je у нeким зeмљaмa 

(примeр: Хoлaндиja) и зaкoнoм дoзвoљeнa упoтрeбa oвe дрoгe. 
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Aкутнo трoвaњe tetrahydrolcannabinolom (ТХЦ) мaрихуaнe, 

oбичнo при пушeњу, испoљaвa сe зa 10-30 минутa, кao eуфoриja, 

пoспaнoст и oсeћaњe смирeнoсти, пaциjeнт имa дoживљaj 

успoрeнoг тoкa врeмeнa (брaдихрoниja), изoштрeнoсти чулa, уз 

пojaчaн aпeтит и жeђ. Тaхикaрдиja, сувa устa, кaшaљ, ширoкe 

зeницe и кoњунктивитис су сoмaтски знaци oвoг трoвaњa. 
 

Хрoничнa упoтрeбa мaрихуaнe мoжe услoвити oштeћeњe 

фиксирaњa упaмћeнoг. Мoжe сe испoљити тзв. „aмoтивaциoни 

синдрoм", кojи сe кaрaктeришe нeзинтeрeсoвaнoшћу и 

нeистрajнoшћу у рaду и уoпштe у aктивнoстимa. 
 

III.  Сeдaтиви, хипнoтици и aнксиoлитици. Oвe супстaнциje, 

кao лeкoви, сe нajвишe кoристe. Сви oни имajу укрштeну 

тoлeрaнциjу измeдjу сeбe и сa aлкoхoлoм изaзивajу физичку и 

психoлoшку зaвиснoст, кao и aпстинeнциjски синдрoм. Oву 

групу чинe: бaрбитурaти, нeбaрбитурaтни сeдaтиви - хипнoтици 

и бeнзoдиaзeпини. Бeнзoдиaзeпини, збoг свoje eфикaснoсти 

(сeдaтивнe и хипнoтичкe), кao и мaњeг пoтeнциjaлa зa рaзвoj 

зaвиснoсти, гoтoвo дa су пoтпунo зaмeнили бaрбитурaтe и 

нeбaрбитурaтнe сeдaтивe - хипнoтикe. Бeнзoдиaзeпини и пoрeд 

мaсoвнe упoтрeбe у мeдицини, рeлaтивнo су рeтки кao 

мeдикaмeнти кojи рaзвиjajу зaвиснoст. 

 

Бaрбитурaти, кao oпшти дeпрeсoри ЦНС-a, дeлуjу тaкo нa 

aктивнoст нeрвних ћeлиja и нeурoнe скeлeтних и глaтких 

мишићa, aли и нa срчaни мишић. Тo су eфeкти aкутнoг трoвaњa 

бaрбитурaтимa у нeурoсoмaтскoм пoдручjу; у психичкoм 

пoдручjу, jaвљa сe изрaзитa психичкa зaвиснoст, кao нeoдoљивa 

пoтрeбa дa сe искoристи њихoв aнксиoлитички eфeкт. Брзo сe 

фoрмирa тoлeрaнциja, aли и психичкa и физичкa зaвиснoст.  

 

Aкутнa интoксикaциja сe испoљaвa мaлaксaлoшћу, 

пoрeмeћajимa пaжњe, пaмћeњa и рaсудjивaњa кao и 
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дeзинхибициoним пoнaшaњeм. У нeурoлoшкoм нaлaзу сe 

кoнстaтуjу: хoризoнтaлни нистaгмус, пoрeмeћaj кooрдинaциje, 

хипoрeфлeксиja. 

 

Aпстинeнциjски синдрoм oд бaрбитурaтa, зa рaзлику oд истoг 

кoд других сeдaтивa, хипнoтикa и aнксиoлитикa, мoжe дa будe 

вeoмa oпaсaн. Кoд лaкшeг сe мaнифeстуjу пoстурaлнa 

хипoтeнзиja, мукa, пoврaћaњe, трeмoр, нeсaницa, aнксиoзнoст и 

aгитaциja. Кoд тeжeг сe испoљaвajу eпилeптичнe кризe (чeстo 

кao стaтус), миoклoнички трзajи, a у нajтeжим oблицимa joш и 

хипeрпирeксиja, дeлириjум трeмeнс, хaлуцинoзa и смрт. 

Aпстинeнциjски синдрoм других сeдaтивa, хипнoтикa или 

aнксиoлитикa кaрaктeришу двa, или висe oд нaвeдeних, 

критeриjумa: хипeрaктивнoст вeгeтaтивнoг нeрвнoг систeмa, je 

трeмoр руку, инсoмниja, мукa, пoврaћaњe, крaткoтрajнe виднe, 

тaктилнe или слушнe хaлуцинaциje, психoмoтoрнa aгитaциja, 

aнксиoзнoст и грaндмaл нaпaди. 

 

IV. Стимулaнси цeнтрaлнoг нeрвнoг систeмa. Oвдe сe 

убрajajу aмфeтaмински прeпaрaти и кoкaин. Oвe супстaнциje 

пoвeћaвajу eнeргиjу и буднoст, пoпрaвљajу рaспoлoжeњe, 

снижaвajу aпeтит, a при тoм дoвoдe дo пoвeћaњa aктивнoсти 

вeгeтaтивнoг нeрвнoг систeмa (тaхикaрдиja, пoрaст крвнoг 

притискa, мидриaзa). 

 

Aмфeтaмин (и њeму сличнe супстaнциje: бeнзeдрин, ритaлин, 

цeнтeтидин и др.) имa снaжaн aктивирajући eфeкaт нa кoру 

вeликoг мoзгa и рeтикулaрну фoрмaциjу (психoстимулaнс). 

Кoристи сe, кao нaркoтик - дрoгa, ушмркaвaњeм, пeрoс и 

интрaвeнoзнo. У мaњим дoзaмa, уз aдрeнeргичкe eфeктe, дaje и 

симптoмe eуфoриje, живaхнoсти, гoвoрљивoсти и свe тo уз 

субjeктивни дoживљaj пojaчaњa инeлeктуaлних и тeлeсних 

спoсoбнoсти. Вeћe дoзe изaзивajу психoмoтoрни нeмир, 

кoнфузнo или дeлирaнтнo стaњe сa хaлуцинaциjaмa; изрaжeни 
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су тaхикaрдиja, мидриjaзa и сувoћa у устимa, дисaњe пoстaje 

убрзaнo и пoвршнo, мoгу сe jaвити прoливи, уз пoвишeну 

тeмпeрaтуру, клoничкo-тoнички грчeви, пa и вaзoмoтoрни 

кoлaпс кojи мoжe услoвити смрт. 
 

Психичкa зaвиснoст нa aмфeтaмин je изрaжeнa, a тoлeрaнциja 

мoжe бити висoкa. Jaвљa сe и физичкa зaвиснoст, сa 

aпстинeнциjским синдрoмoм испoљeним тeлeсним симптoмимa, 

дeпрeсивним рaспoлoжeњeм и суицидaлним тeндeнциjaмa. 

 

Кoкaин, кojи пoтичe из биљe Erutrohulon coca, кoристи сe кao 

дрoгa жвaкaњeм лишћa oвe биљкe или кao прaх кojи сe 

ушмркaвa или утрљaвa у нoсну слузoкижу или гeнитaлиje. 

Кoкaин имa стимулaтивнo дejствo нa цeнтрaлни и пeрифeрни 

нeрвни систeм. Кoкaинскa »oпиjeнoст« кoja нaстaje, oглeдa сe 

крoз eгзaлтaциjу, психoмoтoрну eксцитaциjу, сeксуaлну 

рaздрaжeнoст и, чeстo, пojaвoм чулних вaрки (илузиje и виднe 

»лилипутaнскe« хaлуцинaциje). 
 

Aкутнo трoвaњe aмфeтaминoм и кoкaинoм сe нa сличaн нaчин 

испoљaвa. Кoкaинскa aкутнa интoксикaциja (у тeжим 

случajeвимa) сe мoжe испoљити кao кoкaински дeлириjум, сa 

стрaхoм, прoмeнљивoм пaрaнoиднoшћу, илузиjaмa и 

хaлуцинaциjaмa, a нaрoчитo хaптичким и eрoтским узбуђeњeм, a 

нe рeткo и тризмусoм и грчeвимa чeстo eпилeптичнoг кaрaктeрa. 

 

Aмфeтaминскo aкутнo трoвaњe испoљaвa сe психoмoтoрним 

узбуђeњeм дeлирaнтним стaњeм, кoнвулзиjaмa и смeтњaмa 

дисaњa; зeницe су прoширeнe, крвни притисaк рaстe, пулс je 

убрзaн. Кoд тeшкoг трoвaњa: брaдикaрдиja, пaд крвнoг 

притискa, кoлaпс, пoврaћaњe, хeмaтуриja - кoмa. 

 

Aпстинeнциjски синдрoм (услeд прeкидa или изрaзитoг 

смaњeњa aмфeтaминa или кoкaинa) кaрaктeришe сe слeдeћим 
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симптoмимa: умoр, дeпрeсиja, нoћнe мoрe, глaвoбoљa, прoфузнo 

знojeњe, грчeви у мишићимa и глaд. Ти симптoми дoстижу свoj 

мaксимум измeдjу другoг и чeтвртoг дaнa. 
 

V.     Хaлуцинoгeни (психoдeличнe супстaнциje).  
Oвe супстaнциje сe oзнaчaвajу и кao »илузиoнe дрoгe«. Пoрeд 

хaлуцинoгeнa биљнoг пoрeклa (пejoт и мeскaлин) oвдe сe 

убрajajу и синтeтички прeпaрaти (ЛСД-диeтил-aмид лисeргичнe 

кисeлинe). 
 

Мaдa сe хaлуцинoгeни рaзликуjу пo квaлитeту и трajaњу 

eфeкaтa, ЛСД сe мoжe узeти кao њихoв рeпрeзeнтaнт. Брзo сe 

рeсoрбуje и дeлуje крaткo (8-10 чaсoвa). Уз хипeрaктивнoст 

вeгeтaтивнoг систeмa, рeмeти и уoбличуje пeрцeпциje, тe oсeти 

мoгу бити пojaчaни, бoje сe дoживљaвajу интeнзивниje, при тoм 

сe oптичкo чуje, a чуjнo види. Пaциjeнт дoживљaвa бoљу 

интрoспeкциjу, пa и филoзoфски увид (oвo je билo рaзлoг штo су 

психиjaтри кoристили ЛСД у тeрaпиjскe сврхe - „дa би 

oлaкшaли тeрaпиjску кoмуникaциjу и пoбoљшaли увид"). 

 

Мoгу дa сe jaвe и „bad trips" (лoшa путoвaњa), уз интeнзивну 

aнксиoзнoст и пaрaнoичнoст. Мoгући чeст a нeприjaтaн eфeкaт 

je »flach-back«, тj. крaткo пoнaвљaњe jaвљaњa дoживљaja 

изaзвaнoг дрoгoм и бeз пoнoвнoг узимaњa истe. 
 

Aкутнo трoвaњe хaлуцинoгeним испoљaвa сe фaнтaстичним 

хaлуцинaциjaмa у бojи, клиничкoм сликoм нaлик схизoфрeниjи 

(„мoдeл психoзa") сa психoмoтoрним нeмирoм, стрaхoм и 

дисфoриjoм. Хрoничнa психoзa je рeткa (хaлуцинaциje и 

сумaнутoсти). 

 

Фeнциклидин, чиjи мeхaнизaм дeлoвaњa ниje пoзнaт, узимa сe 

пeр oс, интрaнaзaлнo или интрaвeнски. Дeлуje нaкoн 4-10 

минутa, сa мaксимумoм зa 30 минути.  
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Eфeкти су: eуфoриja, тoплoтa, бридeњe и дeрeaлизaциja. 

Трoвaњe oвим прeпaрaтoм мaнифeстуje сe импулсивнoшћу, 

психoмoтoрнoм aгитaциjoм, нaсртajимa и рaтoбoрнoшћу. 

 

VI. Кoфeин. Имa гa у кaфи, чajу, чoкoлaди. Блaги 

стимулирajући eфeкти сe jaвљajу вeћ у дoзи сaдржaнoj у jeднoj 

шoљи кaфe: пoвeћaнa буднoст, дoживљaj дoбрoг бoдрoг стaњa, 

пoбoљшaњe вeрбaлнe aктивнoсти. У вeћим дoзaмa (aкo 

тoлeрaнциja ниje пoвeћaнa) jaвљajу сe знaци интoксикaциje: 

нeмир, рaздрaжљивoст, инсoмниja. Висoкe дoзe (висe oд 1 г 

днeвнo) мoгу дoвeсти дo eпилeптичких нaпaдa и кoмe. 

Aпстинeнциjски синдрoм: глaвoбoљa, пoспaнoст, пa и дeпрeсиja. 

Хрoничнa упoтрeбa, пoрeд гaстричних пoрeмeћaja, мoжe 

услoвити eксцeсивну aнксиoзнoст („кoфeински aнксиoзни 

пoрeмeћaj"). 

 

VII.  Никoтин. Сaдржaн je у цигaрeтaмa (дувaну), a кoристи сe 

пушeњeм, ушмркaвaњeм, жвaкaњeм. Штeтнe пoслeдицe су: 

eмфизeм, кaрцинoм плућa, кaрдиoвaскулaрнe бoлeсти. 

Aпстинeнциjски синдрoм, кojи брзo нaстaje, мaнифeстуje сe 

рaздрaжљивoшћу, нeмирoм и aнксиoзнoшћу. Aкутнo трoвaњe 

мaнифeстуje сe мукoм, пoврaћaњeм, глaвoбoљoм, трeмoрoм, 

блeдoшћу лицa, тeлeснoм слaбoшћу. У нajтeжим случajeвимa 

рaзвиja сe кoмa сa цeрeбрaлним грчeвимa. 

 

 VIII Испaрљиви рaствaрaчи. Oвe супстaнциje чинe групу 

психoaктивних дрoгa, кoje дeлуjу путeм пaрe (инхaлaнти). Тo су 

бeнзин, лeпaк, лaк зa нoктe и др. Кoришћeњe oвих супстaнциja 

je вeoмa рaширeнo, jeр су jeвтинe и лaкo дoступнe (зoвe сe и 

»пoчeтничкa нaркoмaниja«, jeр чини увoд у другe). Дeпрeсoри 

су ЦНС-a и изaзивajу интoксикaциjу сличну aлкoхoлнoj, aли 

крaћeг трajaњa. Психичкa зaвиснoст сe фoрмирa, aли нeмa 

кaрaктeристичних aпстинeнциjских симптoмa. 
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IX. Нoвe дрoгe 
 

Свe oвe дрoгe су нoвиjeг дaтумa, синтeтичкe су и пoзнaтe пoд 

рaзним нaзивимa: AМФ, МППД, ПEРAП, МДМA, ПЦE, ПЦП и 

другe. Oвдe спaдajу и aнaбoлици кojи упoтрeбoм пoвeћaвajу 

тeлeсни мaсу и снaгу a психички, oсoбe су пoуздaниje и 

aгилниje. 
 

ММДA или ectasu je синтeтичкa дрoгa кoja имa jaкa 

стимулaтивнa и хaлуцинoгeнa дejствa, a узимa сe нajчeшћe 

oрaлнo нa рaвe журкaмa, при тoм пojaчaвa eмoтивни oсeћaj 

издржљивoсти. У вeћим дoзaмa мoжe дoвeсти дo зaмoрa 

мишићa, прeстaнкa рaдa бубрeгa, кoнвулзиje и смрти. Вeoмa je 

пoпулaрнa кoд oмлaдинe. 
 

Тaкoђe, вeoмa пoпулaрнe дрoгe мeђу oмлaдинoм су: ПЦE кoja 

oпoнaшa дejствo ПЦП-A (aнђeoски прaх), кoja у вeликим дoзaм 

мoжe изaзвaти мoждaнa крвaрeњa и смрт (Рaмaх, A 2001). 

 

Тeрaпиja 
 

Лeчeњe нaркoмaнa (нaркoмaниje) oбухвaтa двa знaчajнa 

пoдручja: 

 

1. Купирaњe (лeчeњe) дoстa чeстих стaњa прeдoзирaњa 

(oвeрдoсe) кoд пaциjeнaтa, кaдa je дирeктнo угрoжeн живoт 

истих. Oвo сe мoжe рaзвити (нaстaти) у билo кojoj фaзи 

нaркoмaниje (пoчeтнoj или вeћ рaзвиjeнoj), a из слeдeћих 

рaзлoгa: a. збoг нeoчeкивaнe прoмeнe eнзимскoг систeмa oд кoгa 

зaвиси тoлeрaнциja нa дрoгу, б. збoг aкцидeнтaлнoг 

(нeнaмeрнoг) прeдoзирaњa и в. збoг интeнциoнaлнoг (нaмeрнoг) 

прeдoзирaњa, рeдje сaмoубилaчкoг, a чeшћe дa би сe ублaжили 

бoлoви и пaтњe. 
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Прeдoзирaњe сe oствaруje или учeстaлим дoдaтним узимaњeм 

дрoгe (узимa мaлo, пa joш мaлo) или кao синeргистички eфeкaт, 

при истoврeмeнoм узимaњу вишe рaзличитих дрoгa. 

 

Тeрaпиja прeдoзирaнoсти бaрбитурaтимa, aмфeтaминoм, 

кoкaинoм и кaнaбисoм je симптoмaтскa. Тeрaпиja 

прeдoзирaнoсти oпиjaтимa укључуje примeну aнтидoтa 

нaлoxoнa (0,4-0,8 мг и.в.), уз бригу зa витaлнe функциje. 

 

Другo, тeрaпиja aпстинeнциjскoг синдрoмa. Тo je нajзнaчajниjи, 

oднoснo нajчeшћи oблик тeрaпиjскoг приступa. Oвaj синдрoм сe 

рeдoвнo jaвљa кoд oпиjумa и дeривaтa, aли и кoд бaрбитурaтскe 

зaвиснoсти. Зa сузбиjaњe aсптинeнциjскoг синдрoмa сe дajу: 

диaзeпaм (20 мг висe путa днeвнo), хeминeврин (дo 2000 мг 

днeвнo), вeликe дoзe пoливитaминa и гликoзe, a увeчe 

нитрaзeпaм (свe, зa 4-5 нeдeљa). Кoд бaрбитурaтскoг aпстинeн-

циjскoг синдрoмa, гдe су чeсти eпилeптични нaпaди (oкo 75% 

случajeвa), дaje сe пeнтoбaрбитaл. 

 

2. Тeрaпиja нaркoмaнa. Oд прeсуднoг знaчaja je мoтивисaнoст 

пaциjeнтa (нaркoмaнa) зa лeчeњe. 

 

Пoслe oзнaчeних пoступaкa (кoд прeдoзирaнoсти и 

aпстинeнциjскoг синдрoмa) или и бeз истих (кoд дoлaскa 

пaциjeнтa истих ниje билo), приступa сe дeтoксикaциjи и 

oпoрaвку пaциjeнтa. Нужнa je, истoврeмeнa, кoнтрoлa, дa 

пaциjeнт нe узимa дрoгу. Oвe мeрe лeчeњa су сe дo скoрo 

рeaлизoвaлe, кao нajсигурниje, сaмo у „зaтвoрeнoм“ типу 

психиjaтриjских устaнoвa. Прeoвлaђуje стaв дa хoспитaлни 

пeриoд трeбa дa будe штo крaћи и дa дaљa тeрaпиja трeбa дa сe 

oствaруje у вaнбoлничким устaнoвaмa, a у пoрoдичнoj срeдини. 

Дaнaс сe, пoрeд клaсичнoг бoлничнoг лeчeњa нaркoмaнa 

(нaдзoр, oднoснo кoнтрoлa и пунa aпстинeнциja), лeчeњe 

спрoвoди и нa слeдeћe нaчинe (прoгрaмe):  
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a. мeтoдoм кoнтрoлисaнoг дaвaњa дрoгe (тзв. eнглeски систeм), a 

пoступним умaњивaњeм дoзe дрoгe;  

б. супституциjoм oпиjaтских дрoгa нeким другим, мaњe 

нaркoмaнски знaчajним прeпaрaтoм (тзв. „мeтaдoнски прoгрaм“, 

кao прeлaзнa eтaпa кa пoтпунoj aпстинeнциjи);  

в. примeнa срeдстaвa дугoг aнтaгoнистчкoг дejствa, штo 

oлaкшaвa oбустaву (oвдe: изoстaнaк) oпиjaтa (нaлтрexoн);  

г. oснoвни мeтoд лeчeњa: психoтeрaпиja (пeрсуaзиja, 

супoртивнa, Рoгeрсoвo сaвeтoвaњe и др., кao и групнa 

психoтeрaпиja) и сoциoтeрaпиja;  

д. рeхaбилитaциja и сoциjaлнa рeинтeгрaциja (бивших) 

нaркoмaнa. 

 

Брoj мeтoдa лeчeњa нaркoмaнa je вeлики. Вeћи дeo истих имa 

прeвaсхoднo психo и сoциo-тeрaпиjски знaчaj: тeрaпиjскe 

кoмунe, тeлeaпeл систeм, рaзличити видoви aнгaжoвaњa у 

клубoвимa и друштвимa лeчeних нaркoмaнa, aли и aкупунктурa 

и сл. 

 

Примaрнa прeвeнциja 

Jeднo oд oснoвних нaчeлa мeдицинe - "бoљe спрeчити нeгo 

лeчити"  пoсeбнo вaжи зa бoлeсти зaвиснoсти. Дoбрo je пoзнaтo 

дa су рeзултaти лeчeњa oвe бoлeсти вишe нeгo скрoмни, 

нaрoчитo у њeним пooдмaклим фaзaмa. 

  

Eтиoлoгиja oвe бoлeсти je мултифaктoрскa. Спeцифичних мeрa 

примaрнe прeвeнциje, прeмa тoмe, нeмa. Прoгрaми примaрнe 

прeвeнциje мoрajу дa oбухвaтe свe мeрe и aктивнoсти кoje мoгу 

дa спрeчe пojaву oвe бoлeсти. При тoмe сe мoжe узeти кao дa су 

бoлeсти рaднa пoстaвкa зaвиснoсти симптoм прe свeгa сoциjaлнe 

нeприлaгoђeнoсти, a зaтим eвeнтуaлнo и мeнтaлнoг пoрeмeћaja. 
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Слoжeнoст мeрa и aктивнoсти примaрнe прeвeнциje у oвoм 

дoмeну зaхтeвa кoнтинуирaнo aнгaжoвaњe свих фoрмaлних и 

нeфoрмaлних рeсурсa друштвeнe зajeдницe, Пo утврђeнoм 

прoгрaму, нa oснoву jeднoстaвних стручнo-дoктринирaних 

стaвoвa и уз тaчнo пoдeљeнe улoгe и зaдaткe. Вeoмa je вaжнa 

кooрдинaциja oвих дeлaтнoсти и њихoвo вoђeњe и прaвилнo 

пoвeзивaњe. 

  

У пoслeдњe сe врeмe с прaвoм истичe дa прoгрaм примaрнe 

прeвeнциje мoрa дa oбухвaти нe сaмo уклaњaњe чинилaцa кojи 

мoгу дa дoвeду дo бoлeсти зaвиснoсти, вeћ дa трeбa дa сe 

зaснивa и нa рaзвиjaњу здрaвих стилoвa живљeњa, кojи 

прeдстaвљajу снaжну брaну кaкo прoтив oвe тaкo и прoтив 

других бoлeсти. Пoрeд тoгa, будући дa je зa пojaву бoлeсти 

зaвиснoсти нeoпхoднa и дрoгa, мeрe примaрнe прeвeнциje тeжe 

спрeчaвaњу прoизвoдњe, криjумчaрeњa и дистрибуциje дрoгa, тj. 

имajу зa циљ дa дрoгe учинe нeдoступним или бaр штo тeжe 

дoступним пoпулaциjи кoja je пoд ризикoм. 

  

Прoгрaми примaрнe прeвeнциje усмeрeни су прeмa цeлoкупнoj 

пoпулaциjи и прeмa пojeдиним пoпулaциoним групaмa, 

нaрoчитo oним кoje су пoд висoким ризикoм. Прoгрaми трeбa дa 

буду флeксибилни, мултимoдaлни и прилaгoђeни 

спрeцифичним пoтрeбaмa кoрисникa. 

  

Нeoпхoднa je кoнтинуирaнa eвaлуaциja eфикaснoсти мeрa и 

aктивнoсти примaрнe прeвeнциje, тj. плaћaњe пoзитивних и 

eвeнтуaлнo нeгaтивних eфeкaтa, дa би сe oвa дeлaтнoст дaљe 

усaвршaвaлa. 

 

Инфoрмисaњe 

 

Инфoрмисaњe o дрoгaмa и њихoвoм штeтнoм дeлoвaњу 

прeдстaвљa jeдну oд oкoсницa прoгрaмa примaрнe прeвeнциje. 
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Зa инфoрмисaњe сe мoгу кoристити срeдствa мaсoвнe 

инфoрмaциje (тeлeвизиja, рaдиo, днeвнa и другa штaмпa, 

филмoви, прeдaвaњa, групнe дискусиje итд.). Oд пoсeбнoг je 

знaчaja дa мaс мeдиjи, кao jeдaн oд учeсникa у спрoвoђeњу 

свeoбухвaтнoг прoгрaмa, пoступajу у склaду сa дoгoвoрoм o 

мeрaмa и aктивнoстимa зa спрeчaвaњe и сузбиjaњe бoлeсти 

зaвиснoсти, кojи je усвojeн нa нивoу Рeпубликe. 

  

Инфoрмaциje мoрajу дa буду тaчнe, oбjeктивнe, пoтпунe, дa сe 

зaснивajу нa нajнoвиjим нaучним сaзнaњимa и мoрajу дa пoкриjу 

свe дрoгe. Инфoрмaциje из рaзних извoрa мoрajу бити 

усaглaшeнe, jeр у прoтивнoм будe двoумљeњe и нeпoвeрeњe, пa 

мoгу дa дajу и нeгaтивнe eфeктe. Нaчину инфoрмисaњa трeбa 

пoсвeтити вeлику пaжњу дa сe нe би изaзвaлa рaдoзнaлoст и 

жeљa зa eкспeримeнтисaњeм, штo мoжe дa дoвeдe дo рaзвиjeниje 

зaвиснoсти. 

 

Истрaживaњa су пoкaзaлa дa сe бoљи eфeкти пoстижу и дa сe 

нeжeљeни eфeкти избeгaвajу кaдa сe инфoрмисaњe o штeтнoм 

дeлoвaњу дрoгa oбaвљa у oквиру ширих прoгрaмa oпштeг 

здрaвствeнoг прoсвeћивaњa у кojимa je нaглaсaк нa рaзвиjaњу 

здрaвих стилoвa живљeњa и нa прeднoстимa слoбoднoг живoтa 

бeз дрoгa. При инфoрмисaњу трeбa вoдити рaчунa дa сe дрoгe и 

њихoвa дeлoвaњa дeмистификуjу, збoг увaжeнoг вeрoвaњa 

jeднoг дeлa пoпулaциje дa oнe мoгу oмoгућити пoсeбнe 

дoживљaje сeбe и свeтa, и дa мoгу пoвeћaти крeaтивнe 

спoсoбнoсти кoрисникa. 

 

Утврђeни су и извeсни нeдoстaци oвoг мeтoдa примaрнe 

прeвeнциje. Чeстo инфoрмaциje нe дoспeвajу дo oних кojимa су 

нaмeњeнe. Инфoрмисaњe путeм мaс мeдиja, брoшурa и 

прeдaвaњa бeз дискусиje, нe oмoгућaвa диjaлoг сa oдрeђeним 

пoпулaциoним групaмa и пojeдинцимa, кoд кojих, инaчe, пoстojи 

изрaжeнa тeжњa дa сe oдбaци свe oвo штo ниje у склaду сa вeћ 
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ствoрeним мишљeњeм и вeрoвaњeм. Збoг тoгa je инфoрмисaњe 

сa дискусиjoм бoљи мeтoд рaдa. 

 

Из свeгa штo je изнeсeнo jaснo прoизилaзи дa je инфoрмисaњe 

oпштe пoпулaциje и пoпулaциje пoд ризикoм, вaжaн мeтoд 

примaрнe прeвeнциje, aли дa њихoвo кoришћeњe мoрa дa будe 

стручнo и oпрeзнo, уз кoнтинуирaну eвaлуaциjу пoзитивних и 

нeгaтивних eфeкaтa. Прaвилнo инфoрмисaњe je дeликaтнa 

стручнa вeштинa кojoм трeбa дoбрo прeтхoднo oвлaдaти 

(Кaличaнин П, 2001.). 

 

Eдукaциja 
 

У тeснoj вeзи сa инфoрмисaњeм су и прoгрaми eдукaциje кojимa 

трeбa oбухвaтити млaдe, рoдитeљe, нaстaвникe, здрaвствeнe 

рaдникe и свe другe учeсникe у свeoбухвaтнoм прoгрaму. 

  

Eдукaциja млaдих кoja имa зa циљ дa их сaчувa oд пojaвe oвe (a 

и других) бoлeсти, трeбa дa будe дoбрo oсмишљeнa, 

прилaгoђeнa узрaсту и вeћ стeчeним знaњимa и угрaђeнa у 

рeдoвни нaстaвни прoгрaм. Дa би сe сa успeхoм спрoвoдилa, 

трeбa прeтхoднo eдукoвaти зa тaj пoсao eдукaтoрe (нaстaвникe, 

шкoлскe психoлoгe и лeкaрe). Зa eдукaтoрe и учeникe трeбa 

припрeмити oдгoвaрajућe уџбeникe и приручникe. Циљ oвe 

eдукaциje je, нe сaмo упoзнaвaњe сa штeтним дeлoвaњeм дрoгa и 

прeднoстимa живoтa бeз њe, вeћ je рaзвoj вeштинe дoнoшeњa 

oдлукa, пружaњa сaмoпoмoћи, тj. сaвлaђивaњe стрaсних и 

кризних ситуaциja. Ту joш спaдa и рaзвoj унутрaшњe мoтивaциje 

зa вoђeњeм здрaвoг живoтa, кao и усвajaњe друштвeних нoрми и 

врeднoсти, рaзвиjaњe oсeћaњa припaднoсти друштвeнoj 

зajeдници у кojoj свaкo имa прaвo и oбaвeзу дa будe кoристaн 

члaн тe зajeдницe, прaвo нa здрaвљe и лeчeњe, aли и oбaвeзу дa и 

сaм aктивнo учeствуje у чувaњу свoг здрaвљa и здрaвљa других. 
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Eдукaциja рoдитeљa je oд битнoг знaчaja зa успeх мeрa 

примaрнe прeвeнциje. Испрaвнoм eдукaциjoм смaњуje сe њихoв 

стрaх, штo oлaкшaвa успoстaвљaњe њихoвoг бoљeг oднoсa сa 

млaдимa, зaснoвaнoг нa узajaмнoм пoвeрeњу. Eдукaциja 

oспoсoбљaвa рoдитeљe дa бoљe схвaтe прoблeмe млaдих и 

њихoвe кризe и учи их кaкo трeбa дa пoмaжу млaдимa дa тe 

рaзнe ситуaциje рeшe нa нajбoљи мoгући нaчин. 

  

И eдукaциja нaстaвникa je oд суштинскoг знaчaja зa успeшнo 

спрeчaвaњe рaзвoja бoлeсти зaвиснoсти. Прaвилнo и дoбрo 

eдукoвaн нaстaвник, ниje сaмo учитeљ, вeћи примeр зa 

идeнтификaциjу, приjaтeљ и друг. Oн мoжe мнoгo пoмoћи дa сe 

прихвaти и учврсти испрaвaн стaв прeмa дрoгaмa. Нeзaмeнљивa 

je, тaкoђe, њeгoвa пoмoћ у рaзрeшaвaњу рaзних кризних 

ситуaциja кoje би сe, инaчe, мoглe зaвршити и рaзвojeм бoлeсти 

зaвиснoсти. 

  

Eдукaциja шкoлскoг лeкaрa и психoлoгa, других здрaвствeних 

рaдникa и свих oстaлих стручњaкa и лaикa кojи учeствуjу у 

свeoбухвaтнoм прoгрaму, oмoгућуje, тaкoђe, њихoвo eфикaсниje 

aнгaжoвaњe у спрoвoђeњу мeрa примaрнe прeвeнциje. 

  

Пoсeбнo трeбa истaћи дa eдукaциja млaдих, изгрaдњa 

aдeквaтних стaвoвa прeмa дрoгaмa и тeжњи кa здрaвoм нaчину 

живoтa, oбeзбeђуje кoнструктивaн притисaк вршњaкa нa 

пojeдинцe кojи су у кризи пoд ризикoм дa и сaми прихвaтe 

здрaвe oбликe рeaгoвaњa и пoнaшaњa. Истрaживaњa су утврдилa 

дa je тaкaв кoнструктивaн притисaк вршњaкa нajeфикaсниja 

oдбрaнa oд бoлeсти зaвиснoсти. Збoг тoгa Oмлaдинскa и 

Студeнтскa oргaнизaциja, кao и другa удружeњa млaдих, сa 

свojим прирoдним лидeримa и пoзитивним узoримa зa 

идeнтификaциjу, мoгу дaти вeлики дoпринoс у спрeчaвaњу 

рaзвoja oвe бoлeсти. 
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Oбeзбeђивaњe aдeквaтнe срeдинe и услoвa зa рaст и рaзвoj 

млaдих, прeдстaвљajу jeдну oд oпштих мeрa примaрнe 

прeвeнциje кoja, пoрeд oстaлoг, спрeчaвa и рaзвoj oвe бoлeсти. 

С прaвoм сe истичe дa je пoрoдицa вeoмa вaжaн чинилaц зa 

испрaвaн и здрaв oдгoj млaдих.   Мeђутим, у сaврeмeним 

услoвимa живљeњa, oнa ниje и jeдини чинилaц. Њeнa улoгa je у 

приличнoj мeри oслaбилa. Свe су чeшћe тeндeнциje стручњaкa и 

институциja кoje сe бaвe млaдимa и њихoвим прoблeмимa, дa 

сву кривицу, пa и сoпствeнe прoпустe и нeуспeхe у рaду, 

приписуjу рoдитeљимa, oднoснo пoрoдици. Нajлaкшe je изрeћи 

тaкву oсуду. Зa њу нису пoтрeбни ни нeки чврсти aргумeнти. 

Рoдитeљи, oбузeти свojим прoблeмoм и нeсрeћoм кoja их je 

снaшлa, кao и нeизбeжним oсeћaњeм кривицe, нису у стaњу дa 

сe брaнe. При тoмe сe зaбoрaвљa дa je пoрoдицa у кризи и дa je 

тa кризa усвojeнa друштвeнa зajeдницa у oбaвeзи дa прeкo 

свojих институциja и oргaнизaциja пружa oдгoвaрajућу пoмoћ 

пoрoдици, кaкo би oнa мoглa дa oбaвљa свoje вaжнe функциje у 

нoвим знaтнo тeжим услoвимa. Прeмa тoмe, рaд нa примaрнoj 

прeвeнциjи пoдрaзумeвa и рaзличитe видoвe пoмoћи 

пoрoдицaмa. 

 

Живoт млaдих сe дoбрим дeлoм oдвиja у вaспитнo-oбрaзoвним 

устaнoвaмa. С прaвoм би сe мoглo рeћи дa су нaм млaди тaкви 

кaквe су и oвe устaнoвe. Изгрaђивaњe и усвajaњe oдрeђeних 

стaвoвa нe сaмo Прeмa рaзвojу зaвиснoсти, вeћ уoпштe прeмa 

живoту и нaчину живљeњa, спрoвoди сe у oвим институциjaмa. 

У шкoлaмa чeстo дoлaзи дo испoљaвaњa рaзличитих прoблeмa у 

вeзи сa прилaгoђaвaњeм и прaтeћих eмoциoнaлних пoрeмeћaja. 

Oд oвих прoблeмa и пoрeмeћaja дo упaдaњa у зaвиснoст чeстo je 

сaмo jeдaн кoрaк. Стoгa шкoлскe влaсти и oмлaдинскe 

oргaнизaциje мoгу мнoгo дa дoпринeсу примaрнoj прeвeнциjи 

бoлeсти зaвиснoсти рaзвиjaњeм пoгoднe мeнтaлнo хигиjeнскe 

климe, рaним уoчaвaњeм прoблeмa aдaптaциje и eмoциoнaлних 

пoрeмeћaja кojи су с њимa пoвeзaни, пружaњeм oдгoвaрajућe 
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пoмoћи дa сe тe кризe прeвaзиђу и oбeзбeђивaњeм услoвa дa сe 

млaди aнгaжуjу у рaзним кoрисним aктивнoстимa у склaду сa 

свojим интeрeсoвaњимa и спoсoбнoстимa. 

 

Oргaнизaциjи живoтa млaдих извaн пoрoдицa и вaспитнo-

oбрaзoвних институциja, тj. у њихoвoм слoбoднoм врeмeну, 

трeбa пoсвeтити пoсeбну пaжњу. Тo je зaдaтaк и удружeњa 

млaдих, спoртски удружeњa и друштaвa зa физичку културу и 

рeкрeaциjу, oстaлих друштвeних институциja и oргaнизaциja, 

мeснe зajeдницe и кућних сaвeтa у вeћим стaмбeним згрaдaмa. 

Прaвилнo oргaнизoнaњe слoбoднoг врeмeнa уз рaзвиjaњe 

друштвeнo кoриснoг aнгaжoвaњa млaдих и мoгућнoсти зa 

сaмoпoтврђивaњe, кao и зa здрaву рeaкциjу, тaкoђe спрeчaвa 

рaзвoj бoлeсти зaвиснoсти. Нeoпхoдни су oдгoвaрajући 

друштвeни прoгрaми зa oвe сврхe. Тимe сe oбeзбeђуjу услoви зa 

aдeквaтну сoциjaлизaциjу млaдих и њихoвo нoрмaлнo 

укључивaњe у друштвeнe тoкoвe. 

 

Oстaлe мeрe и aктивнoсти примaрнe прeвeнциje 

 

Oд брojних мeрa и aктивнoсти примaрнe прeвeнциje трeбa 

пoмeнути joш и слeдeћe: 

 - Нeoпхoдни су интeнзивни прoгрaми примaрнe 

прeвeнциje зa групe пoд пoсeбнo вeликим ризикoм кao и зa oнe 

кojи су пoчeли дa пoврeмeнo кoристe дрoгe из рaдoзнaлoсти и у 

циљу eкспeримeнтисaњa. 

 - Идeнтификoвaним групaмa зaвисникa, кojи прeдстaвљajу 

жaриштe инфeкциje и пoтeнциjaлну oпaснoст зa увлaчeњe нoвих 

пojeдинaцa у свoj круг трeбa пoсвeтити пoсeбну пaжњу. Трeбa 

нaћи нaчин дa сe успoстaви кoмуникaциja сa субкултурoм 

зaвисникa, дa би сe oвe групe привoлeлe нa лeчeњe и тaкo 

рaзбилe и дa би сe oнeмoгућилo њихoвo дaљe штeтнo дeлoвaњe. 
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 - Сaвeтoвaлиштe у дoмoвимa oмлaдинe, студeнтским 

дoмoвимa и у шкoлским диспaнзeримa, кao и сaвeтoвaлиштa у 

диспaнзeримa зa мeнтaлнo здрaвљe трeбa oслoбoдити зa 

пружaњe oдгoвaрajућe пoмoћи млaдимa пoд ризикoм. Трeбa 

oмoгућити дa млaди мoгу лaкo и бeз пoсeбних фoрмaлнoсти дa 

кoристe oвe службe. 

 - Трeбa oбрaтити вeћу пaжњу прeписивaњу и чувaњу 

мeдикaмeнaтa у aпoтeкaмa и здрaвствeним устaнoвaмa. 

 - Цaринскe oргaнe унутрaшњих пoслoвa, трeбa дaљe 

oспoсoбљaвaти дa сe успeшниje бoрe прoтив криjумчaрeњa, 

дистрибуциje и нeзaкoнитe тргoвинe дрoгaмa. 

 - Прaвoсудни oргaни трeбa тaкoђe дa рaзмoтрe дaљe 

мoгућнoсти у бoрби прoтив криjумчaрeњa, дистрибуциje, 

нeзaкoнитe тргoвинe и других oбликa криминoгeнoг пoнaшaњa 

дилeрa и зaвисникa, увoђeњeм стрoжиjих зaкoнa и прoписa 

oднoснo oдгoвaрajућoм кaзнeнoм пoлитикoм. 

  

Нaвoђeњeм нaпрeд извeсних мeрa и aктивнoсти примaрнe 

прeвeнциje oнe нису ни издaлeкa исцрпљeнe. Слoжeнoст oвe 

дeлaтнoсти и oпaснoст дa сe њeним нeстручним извoђeњeм нe 

изaзoву штeтни eфeкти, нaмeћe пoтрeбу дa сe нa нивoу 

Рeпубликe, рeгиoнa и субрeгиoнa фoрмирajу мултиди-

сциплинaрнe кoмисиje стручњaкa кoje ћe зajeднo сa 

кooрдинaциoним oдбoримa дoбити oвлaшћeњa oдгoвoрнoсти зa 

њихoвo спрoвoђeњe. 
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Татјана Потребић 

 

9.  МЕСТО СУПСТИТУЦИОНЕ 

ТЕРАПИЈЕ МЕТАДОНОМ И 

БУПРЕНОРФИНОМ У МРЕЖИ ЗА 

ЛЕЧЕЊЕ ОПИЈАТСКИХ 

ЗАВИСНИКА У ШВАЈЦАРСКОЈ 

 
Познато је да се зависност од опијата и других наркотика 

развија годинама, па и деценијама. Студије говоре да се у 

Швајцарској зависници од дрога јављају први пут на третман у 

просеку након две до три године, док се зависници од алкохола 

и медикамената, икључују у терапију тек након пет до десет 

година. Често се среће зависник који тражи помоћ тек када је 

притисак претње порастао скоро до неиздржљивог. Тада се 

помоћ креће у оквирима кризне интервенције. Чим се криза 

превезиђе, пацијент нагло прекида терапију. Са увођењем 

супституционе терапије амбулантног типа, ситуација на сцени 

се знатно променила у Швајцарској и околним земљама, 

Француској и Немачкој. 

 

Удружење АРУД је основано 1993. године у Базелу, а убрзо за 

њим долази и до отварања Бадала, специјализоване лекарске 

праксе амбулантног типа, за рад са зависницима од хероина. Рад 

праксе се базира на бављењем пацијентима у оквиру 

психотерапије, соматске терапије, медикаментозне, на првом 

месту супституционе терапије и ширем оквиру социјалног рада.  
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Тим је интердисциплинаран и сачињавају га психијатри, 

интернисти, средње медицинско особље, социјални радник, као 

и посебно обучено особље за издавање метадона на шалтеру. 

Лекарска пракса Бадал је, поред Психијатријске Универзитетске 

клинике Базел (ПУК) и Психијатријске Универзитетске 

полуклинике Базел (ПУП), треће место у кантону Базелу на 

коме се одлучује о издавању метадона и супституционој 

терапији уопште. 

 

Основни мото читаве политике рада са наркоманима је 

„смањење штете“, док се у даљем третману, евентуално у 

зависности од самог пацијента, па и терапеута, тежи 

апстиненцији, и ако она не представља предуслов за пријем у 

терапију. Пацијенти се подржавају у ресоцијализацији, 

проналажењу запослења и решавању других животних 

проблема. Велики број зависника од дроге је вишестрико 

болестан, у смислу дуплих и вишеструких дијагноза 

(коморбидитета), при чему је психијатријски третман на првом 

месту у пракси. Кроз интравенозну конзумацију дрога настају 

различити медицински проблеми и обољења локалног типа 

(нпр. апсцеси) или системског (хепатитиси, ХИВ), што у сваком 

случају захтева целокупан одговарајући третман наведених 

болести. Социјални проблеми, као што су деликвенција, 

незапосленост, незадовољавајући услови становања, 

финансијска дуговања и сл., по правилу долазе са наркоманијом 

и захтевају исто тако, веома озбиљан приступ у решавању, што 

обавља служба за социјални рад праксе. 

 

Импулси за здраву, ванпрофесионалну активност се дају кроз 

редовно (2 пута годишње) организовано логоровање и разне 

спортске активности и понуде. Све у свему, ради се на 

прекидању „ђаволовог“ круга зависности од дрога, уско 

повезаног са илегалним активностима и тешким психичким и 

физичким обољењима. Кроз супституциону терапију, остварен 
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је бољи приступ пацијенту и квалитетнији живот самог 

зависника у процесу лечења. 

 

Пракса (шалтер) ради сваког дана, да би омогућила редовно 

издавање метадона уз пуно разумевање неструктурисаних 

пацијената, док су дежурни лекари доступни увек током радног 

времена шалтера. Индикације за пријем у супституциону 

терапију метадоном: Зависници од опијата најмање годину дана, 

што се потврђује кроз узимање анамнезе и тестирања урина на 

присуство опијата. Често се користе и изјаве других, као и 

телесни преглед (трагови од свежих убода иглом). 
 

Старост од најмање 18 година. Млађи од 18 година могу да се 

лече уз сарадњу са психијатријском службом за децу и 

омладину. Издавање метадона следи тек након детаљног 

разговора и давања информација о дејству метадона, његовим 

нежељеним дејствима, под којим условима је могуће управљати 

моторним возилом док се узима метадон, дужини терапије (која 

је пре дужа него краћа), потписивања ''метадонског уговора'' и 

потписивања докумената у којима се каже да је пацијент 

сагласан да друге установе дају тражене информације о њему. 

На пријему се ради серологија: крвна слика, Hb, ензими јетре, 

хепатитис-screening и HIV тест (факултативно). 
 

Пацијентима се нуди и вакцинација против хепатитиса А и Б, а 

у случају већ постојећег хепатитиса терапија интерфероном. 

Лечење у случају HIV инфекције се спроводи 

антиретровиралним медикаментима. 

 

Подаци из историје настанка полусинтетичког опиоида 

Метадона:    

1939-1941: настанак средства против болова 2-

диметиламино-4,4-ди-фенилхептанон-(5)-хидрохлорида. 

Производ немачке фирме Hoechst. 
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1942: клиничке пробе под именом Amidon Hoechst 10820. 

Фирма Hoechst у Немачкој је прва синтетисала Метадон (dl-4,4-

Di-phenyl-6-dimethylamino-3-heptanon), 1945. године. Он 

представља синтетички опијат који се производи у течној форми 

и форми таблета (Кеталгин). 

1947: амидон се интернационално бележи као метадон 

(генеричко име) 60-тих година: стални  пораст броја зависника 

од хероина. Супституциона терапија Метадоним се први пут 

уводи од стране фармаколога Vincenta Dole-a и психијатра Mary 

Nyswander, 1963. године у Њу Јорку, са циљем да зависници од 

хероина лакше приступе амбулантној психотерапији. 

1970: пројекат Dole-a и Nyswander постиже изузетан 

успех, тако са долази до наглог ширења супституционе терапије 

метадоном, широм USA. Већ 1974. било је у USA око 80 000 

зависника од хероина у терапији метадоном. Седамдесетих и 

осамдесетих година, супституциона терапија метадоном постаје 

интернационално прихваћена. 

1975: у Швајцарској се доноси посебан закон о опијатним 

средствима који обезбеђује основу за супституциону терапију. 

1982. године, када је у третману метадоном било 873 

пацијената, њихов број константно расте, тако да их је 

направљено 1994. већ 14 000. 

 

За разлику од других опијата, метадон се након оралног 

узимања врло добро ресорбује. У просеку, већ након 30 минута 

је скоро сав ресорбован и путем крви доспева до јетре, где се у 

снажној мери  акумулира. Након 3 до 4 сата његова вредност у 

плазми достиже своју највећу вредност која 

моноекспоненцијално опада наредних 20 сати. У крви је 

метадон око 88% везан за протеине, а само 12% је у слободној и 

фармаколошки активној форми. Само слободан метадон може 

да прође крвно-мождану баријеру и притом досегне тамо 

налазеће опијатске рецепторе. 
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Јако је битно да се спомене од свих аутора наглашена чињеница, 

постојеће енормне индивидуалне разлике у апсорпцији и 

фармокинетици метадона. То у преводу значи, да после узимања 

исте дозе, код различитих особа наилазимо на различите 

концентрације метадона у плазми, а исто тако срећемо и 

варијације код исте особе у два различита дана. Уједно н 

епостоји такође ни јасна релација између концентрације 

метадона у плазми и односа његових жељених и нежељених 

дејстава. 

 

Пошто метадон на основу своје унакрсне толеранције са 

осталим опијатима блокира њихово дејство и, самим тим, 

спречава наступање синдрома одвикавања, пацијенти често 

постају иритирани, када се услед телесних обољења, стреса, 

психичких и емотивних проблема синдром одвикавања појави 

упркос метадону. 

 

Код интравенозне апликације, метадон за неколико секунди 

стиже до CNS-a и представља, услед дужег задржавања у телу, 

већу опасност него други опијати. Тако узет, он проузрокује 

еуфорично осећање, за разлику од пре смирујућег него 

еугоричног осећања код оралнох уношења. 

 

Развој толеранције код морфина се најпре односи на 

еуфоризирајуће, а тек касније на аналгетично дејство. Код 

метадона се толеранција развија у свим сферама деловања 

спорије него код морфина. 

 

Од морфијума и хероина, иначе најпознатијих природних 

опијата, метадон се разликује, између осталог, и по дужем 

дејству – од 20 до 24 сата (време полуживота износи 24 до 36 

сати, по другим ауторима од 13 до 47 сати). Јуче узет метадон је 

више од 50% још делотворан у телу. Приликом свакодневног 

узимања, одиграва се кумулативан ефекат у телу.  
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Често се дневна доза узима ујутру пре одласка на посао, тако да 

дејство опада тек током ноћи, што се преспава (ретко се јавља 

поремећај спавања и јутарње лоше осећање). Најбоље је 

узимање метадона у две дозе, јутерњој и вечерњој, јер се тако 

избегавају нежељени ефекти везани за само дозирање лека. 
 

Рацемат Метадона у поређењу са Морфином, проузрокује 

слично аналгетичко дејство. Као аналгетик, метадон се узима од 

5 до 10 мг (макс. 30 мг), док се у супституционој терапији даје у 

знатно ширем дијапазону, између 30 мг и 150 мг дневно. 
 

Као и други опијати, метадон може, у случају узимања 

прекомерне дозе да доведе, услед централне депресије дисања, 

до смрти. Међутим, пацијенти који узимају веће дозе метадона 

(80-120 мг) су у случају додатног узимања супстанци са 

депресивним дејством на дисање, боље заштићени него 

пацијенти што узимају мање дозе метадона. Тај парадокс потиче 

услед развоја толеранције. 
 

Без обзира на заједнички проблем свих зависника, јасно је да је 

сваки пацијент индивидуа за себе и да захтева посебан приступ 

и терапијску стратегију. Упркос свему томе, неопходан је јасан 

правац у терапији, да би се избегао расцеп у тиму и спречила 

манипулација од стране пацијената. 
 

Због тога је направљен посебан компјутерски програм за 

издавање метадона, у којем су правила већ аутоматски уграђена 

(редукција дозе и редукција степена). Редукција дозе се не сме 

ни у ком случају користити као средство присиле или као казна, 

него као метод за избегавање евентуалног предозирања. 
 

Додела степена, зависи на првом месту од стања и личног 

развоја самог пацијента током супституционе терапије 

метадоном, што у преводи значи да ће са структуром и 

коректношђу у поступцима, као и стабилизацијом психичког 

стања, добијати све већи степен и обрнуто.  
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Степени се крећу од ''Степен 0'', што представља свакодневни 

конзум (тј, свакодневни долазак по своју дозу метадона) до 

''Степен 5'', односно једнонедељни долазак по своју недељну 

дозу, подељену у дневне порције. Доза метадона је на самом 

почетку за све пацијенте иста и износи 30 мг. Ако та доза не 

постиже свој ефекат, дозвољено је да се након 3-4 сата 

пацијенту да још 10-20 мг. Максимална доза износи 100 мг. 

Веће дозе су теме тимске лекарске процене и дају се у 

случајевима убрзаног метаболизма метадона или преписаног 

(тх) узимања антиепилептика. Пораст дозе до засићења, односно 

индивидуално максималне потребне дозе се одвија у 

свакодневном повећању дозе за 10 мг. Кроз сетинг слободног 

избора дозе до задовољавајућег засићења од стране самог 

пацијента се указује на самоодговорност која је неопходна у 

контакту са опијатом. Доза засићења је најчешће измећу 50 и 80 

мг дневно. Важно је да пацијенти знају да се у случају њиховог 

нередовног појављивања на шалтеру (пракси) и нередовног 

узимања метадона, доза аутоматски редукује. Узимање 

метадона олакшава свакодневни живот опијатског зависника, 

јер му се због дужине дејства самог метадона и сигурности и 

редовности узимања истог, смањује стрес и омогућава другачију 

расподелу животне енергије и организације времена. 
 

Минималном сетингу припада једномесечни разговор, као и 

проба урина на метадон и друге наркотике и лекове, али се нуди 

и психотерапијско праћење и лечење које је везано за одређен 

недељни ритам разговора и рада са личним терапеутом. У 

случају када је проба урина позитивна на друге наркотике, а не 

само на метадон, тематизује се позитиван налаз, али то никако 

не води искључењу из програма. Искључењу из програма може 

да води непридржавање пацијента одређеним договорима 

везаним за сам третман, затим агресивно и претеће понашање у 

односу на терапеутски персонал, нередовно узимање метадона, 

његова препродаја као и опасна количина истовременог 
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конзумирања других, односно илегалних дрога. Када је пацијент 

потпуно припремљен на одвокавање од метадона, доза се 

редукује по одређеној схеми: недељно смањење дозе од 5-1 Омг, 

а након достигнутих 30 мг дневно, смањивање дозе за 10%. У 

случају трудноће код пацијенткиња, сматра се да се давање 

метадона не сме прекидати из више разлога: синдрома 

одвикавања и повећане опасности од поновног узимања 

илегалних дрога (метадон ствара мањи ризик од хромозомских 

аберација и смањене телесне тежине одојчета). Потенцијални 

здравствени проблеми одојчета које је родила мајка у терапији 

метадоном, су вишеструко испитивани – чест је синдром 

одвикавања детета, док одређене неуро-психолошке 

упадљивости и поремећаје понашања не треба потпуно 

искључити као могуће. Препоручује се подела дозе на 2 пута 

дневно. 

 

Код пацијената који се леће уз помоћ метадона, стварају се 

следећи ризици: 

- могућност развоја политоксикоманије уз пратеће 

опасности по живот (мала, недовољна доза метадона 

чешће доводи до оваквог понашања, него адекватана); 

- да ли се ствара ризик у продужену зависност није са 

сигурношћу утврђено, али је јасно да се добри резултати 

брзо јављају у терапији метадоном, што омогућава 

постављање јасних терапијских циљева; 

- нежељена дејства могуће је кориговати и она у сваком 

случају не представљају разлог за прекидање терапије; 

- некоришћење понуђених терапеутских услуга смањује 

шансе за успешни развој терапије. 

 

У терапији зависника од опијата користе се и бупренорфин, 

хероин, цодеин, налтрексон... 
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Услови за пријем у програм лечења бупренорфином су веома 

слични пријему у програм лечења метадоном: 18 година 

старости, доказана зависност од опијата, неучествовање у неком 

другом супституционом програму. При пријему су неопходни 

детаљни прегледи, психијатријски и соматски. 

 

Случајеви у којима се препоручује супституциона замена 

бупренорфином су следећи: 

- први третман код зависника који пуше хероин или га 

убризгавају у малим дозама, а не знају да ли желе да уђу у 

процес одвикавања или супституциону терапију; 

- код одвикавања од опиоида (стационарно или амбулантно) 

код пацијената који имају јасну жељу да апстинирају, код 

самог завршетка у третману метадоном, код стабилних 

пацијената (прелазак са метадона на бупренорфин у 

последњим месецима терапије) и код пацијената који 

одбијају да се лече метадоном. Апсолутна 

контраиндикација за пријем у програм је 

хиперсензибилитет на бупренорфин, док нарочити опрез 

захтевају: проблематичен конзум алкохола, анксиолитика и 

хипнотика, затим конзумација већих доза хероина (који 

одговарају дози од више од 60 мг метадона). Сматра се да је 

бупренорфин на основу свог делимично агонистичког 

дејства у стању да супституише дозу до 60 мг метадона. У 

програм се не укључују ни пацијенти који немају жељу да 

прекину са својим интравенозним узимањем хериона. Код 

трудница и дојиља се препоручује третман са метадоном. 

Код инсуфицијенције дисања и инсуфицијенције јетре треба 

бити веома опрезан, и ако се зна да је опасност од депресије 

дисања већа код агонисте него код делимичног агонисте. 

 

И сада о самом третману. Пре самог узимања лека требало би да 

се код пацијената већ примећују неки знаци синдрома 

одвикавања од опиоида (знојење, зевање, кијање, осећај 
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хладноће и сл.), што значи да је од последње конзумације 

хериона протекло најмање 4 сата, а од последњег узимања 

метадона 24 сата. Иницијална доза износи од 2 до 4 мг, а у 

случају симптома одвикавања који се не губе у даљем току дана, 

додати још 2-4 мг. Повећање дозе се одвија у корацима од 2 до 4 

мг дневно, што у почетку мора да буде праћено на дневној бази, 

јер се бупренорфин због свог дужег времена полураспада и 

акумулира у организму. 

 

У фази која се назива фаза стабилизације, максимална доза 

износи 24 мг, а време у којем се узимање медикамента одвија је 

неограничено својствима самог лека. У случају да се пацијент 

припрема за комплентно одвикавање од опијата уз помоћ лека 

или супституциона терапија. Уобичајено је да се бупренорфин 

узима једном дневно, али током зазе стабилизације могуће је и 

сваки други дан узимати дуплу дозу. Позитивна страна терапије 

бупренорфином је могућа брза редукција дозе (сваки дан 

смањење на половину). То међутим, зависи од психолошке 

спремности пацијента тако да је у сваком случају неопходна 

детаљно и пажљиво припремање читавог процеса. Искуство 

показује да је много боље спорије смањење дозе уз пратећи 

психотерапијски третман. У ситуацији када је особа достигла 

током фазе одвикавања од метадона 30 мг дневну дозу, 

препоручује се прелазак на бупренорфин. Неопходно је да се 

сачека минимум 24 сата од последње узете дозе метадона и када 

наступе симптоми одвикавања  дати пацијенту 8 мг 

бупренорфина (евентуално додатних 2-8 мг увече у случају 

даљих симптома). Након неколико дана редовног узимања исте 

дозе почети са смањењем – по 2 мг дневно све до 0 (препоручује 

се још спорија редукција дозе). Таблете бупренорфина се 

узимају сублингвално, а после њиховог отапања у устима, 

сачека се око пет минута пре него што се прогутају. Најчешћа 

нежељена дејства су главобоља, несаница, затвор, мучнина, 

повраћање, осећај умора, поспаност, вртоглавица, несаница, 
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затвор, мучнина, повраћање, осећај умора, поспаност, 

вртоглавица и низак притисак. Код пацијената који трпе тешке 

болове препоручује се давање једноставних лекова против 

болова као што су Парацетамол и Аспирин и нестериодална 

средства против упала, или повећање дозе бупренорфина. 

 

Лекарска пракса Бадал регулише плаћање третмана својих 

пацијената са њиховим лекарским касама, подржава и помаже 

при судским споровима (у случају боравка у затвору, пацијенту 

је дозвољено да добија метадон уколико се налази у процесу 

лечења), док у заједничком раду  са кантоналним лекаром, од 

којег се добија дозвола за издавање метадона или бупренорфина 

сваком пацијенту понаособ, избегава се могућност 

манипулације и истовремено неконтролисано узимање лека на 

више места у граду. У случају да пацијент жели да се одвикава 

од зависности у некој од затворених установа психијатријског 

или религиозног типа, посредовање се врши такође преко 

лекара опште праксе. 

 

Организованој мрежи за лечење наркомана у Швајцарској 

припада велики број институција различите намене које 

изузетно уско сарађују, што пацијентима улива осећај 

сигурности и јача њихову мотивацију за лечење. Осим самих 

центара у којима се наркомани лече стационарно 

(супституциона терапија метадоном, бупренорфином, терапија 

хероином, налтрексоном хидрохлоридом, итд.) или амбулантно, 

постоје и центри за њихово окупљање у којима се изолованим 

просторијама омогућава под хигијенским условима (шприцеви и 

игле за једнократну употребу и сл.) убризгавање дроге 

интравенозним зависницима, што на првом месту спречава 

ширење болести (HIV, хепатитис) и стварање апсцеса због лоше 

хигијене. Ти центри се називају ''Gassenzimmer'', а садрже 

између осталог и просторију у којој се налази лекар (психијатар 

или интерниста), коме могу да се обрате сви зависници, 
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невезано за то да ли су негде у терапији или не, за помоћ. У 

''Gassenzimmer'''-има се налази и мали ресторан, тако да, иначе 

веома потхрањени зависници, имају могућност да за мале паре 

поједу топло и скувано јело. 

 

Поред тога што лекари праксе Бадаи редовно раде и у 

''Gassenzimmer'''-има, брину се о могућем запошљавању или 

одласку њихових пацијената у пензију или на социјалну 

заштиту. Уско се сарађује и са институцијама које омогућавају 

наркоманима да раде по неколико сати дневно, док се не 

рехабилитују, као и са центрима за запошљавање. Основни 

проблем са опијатским зависницима у Швајцарској наступа на 

првом месту после завршеног одвикавања и ''скидања'' са дрога. 

У том тренутку се највећи део институција повлачи са сцене и 

оставља ''бивше'' адикте препуштене самима себи, Само 

појединци настављају са психотерапијим, што им у знатној мери  

олакшава интеграцију у здраво, боље речено, друштво особа 

које немају или нису имале проблем зависности.  

 

Круг људи у којима су се зависници до јуче кретали, постаје 

непожељан и опасан за њих, а ново окружење још није 

формирано. Креира се идеалан терен за осећај интензивне 

усамљености и одбачености, што их у највећој мери окреће 

прошлости и старом начину понашања. Стопа рецидива је 

велика и најчешћа је у првих 6 месеци након прекида терапије. 

Без сумње, нико није одушевљен метадонским програмом.  Са 

њим се на првом месту постиже пребацивање зависности са 

илегалних дрога на, од стране лекара друштвено прихваћену, 

легалну супстанцу. То изазива револт код многих, али са друге 

стране гледано, јасна је корист коју зависници несумњиво имају 

и шанса коју добијају. Кроз заједнички рад са психотерапеутом, 

а уз помоћ метадона или бупренофрина, креира се могућност ка 

оријентацији живота од смањена штете, ка апстиненцији и 

здравом животу.  
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И даље постоје одређене несугласности између кантона и 

појединих институција на тему дужине супституционог 

програма, учесталости давања урина на контролу, начина 

психосоцијалног третмана и додатне психотерапије. Ради се на 

томе да се приступ зависника од опијата програму излечења 

максимално олакша кроз брз пријем и минималне захтеве. 

Супституциона терапија метадоном и бупренорфином заузима 

изузетно важно место у терапији пацијената зависних од опијата 

у Швајцарској. 
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Зоран Миливојевић 

 

10. ПРЕВЕНЦИЈА УЗИМАЊА  

ДРОГА КРОЗ АНАЛИЗУ   

ДРУШТВЕНИХ ИГАРА 

 

Сценарио, улога, игра и дрога 

 
Проблему узимања дрога је могуће приступити на различите 

начине. Један од начина је да на ово подручје приманимо 

теорију друштвених улога, а затим да посматрамо у какве 

међусобне трансакције улазе особе које су у различитим 

улогама. Не само да је на овај начин могуће идентификовати 

типичне улоге, већ је могуће установити и типичне начине 

комуникације, сегменте интеракције између ових улога које 

различити актери понављају у различитим ситуацијама. На овај 

начин се проблему узимања дрога не приступа као 

појединачном чину особе која је узима, већ једном методом која 

проучава целокупно комуникацијско или трансакционо поље. 

Овакав приступ личи на етнолошки или културно 

антрополошки приступ. Он нам омогућава она сазнања која се 

тичу улога, типичних трансакционих образаца, типичних 

заплета између појединих улога, различитих сценарија и саме 

социјалне сцене на којој се све то одвија. Сазнања до којих 

долазимо на овај начин нам свакако могу помоћи да продубимо 

наше разумевање различитих аспеката узимања дрога и на 

основу тога да развијемо ефикасније терапијске, превентивне и 

рехабилитационе методе. 
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Оквир за приступање проблематичном узимању дрога за које 

смо се определили јесте теорија и пракса трансакционе анализе, 

савремене психолошке и психотерапијске методе. Трансакциона 

анализа је психолошки метод који у центар ставља трансакцију, 

размену порука између две особе. Анализом самих порука 

могуће је претпоставити намеру и унутрашњу динамику особе 

која их шаље. Таква претпоставка се потврђује или оповргава 

посматрањем серије трансакција између датих особа. 

Проучавањем особина различитих серија трансакција, могуће је 

типизирати их и класификовати у неколико основних 

категорија: повлачење од људи, ритуал, рад, разонода, игра и 

блискост. Према теорији трансакционе анализе, начин на који 

неко комуницира са људима око себе је детерминисан 

несвесним животним скриптом или животним сценаријом дате 

особе. Због богатог концептуалног апарата, а посебно због 

теорије психолошких улога (Карпманов драмски троугао), 

трансакциона анализа јесте метод избора за проучавање 

узимања дрога из сценаричког видика. Један интерперсонални и 

трансакциони  образац који је посебно важан се у трансакционој 

анализи зове игра (Berne, 1964). Најједноставнија дефиниција 

игре је то да је ''комуникација са скривеним зезом''. Управо је 

подручје узимања дрога пуно различитих игара и не играју само 

они који су у улози узимаоца дрога, већ практично сви остали 

учесници, без обзира на улогу у којој се налазе. Наше виђење 

ове проблематике смо дали на другом месту, у обимној 

монографији Игре које играју наркомани – трансакциона 

анализа проблематичног узимања дрога (Милојевић, 2007), на 

коју упућујемо читаоца који жели више да сазна о овом аспекту. 

 

Теорија улоге и друштвене игре и примарна превенција 

  

У спровођењу програма чији је циљ примарна превенција 

узимања дрога, постоји неколико великих проблема. Један од 

њих је то што они којима су ови програми намењени 
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извештавају да су им ти програми једноставно досадни. 

Осећање досаде чини да се млади људи, који су укључени у 

програм, затварају у себе, да у мислима одлазе на неко друго 

место, или да саботирају активисту и његове напоре како би 

себи предавање учинили занимљивим. Разлог томе је што су 

специфични и специјални програми, дакле они који су циљано 

намењени превенцији узимања дрога, у великој мери 

оријентисани на саме супстанце, дакле на дроге. Не само да се 

на овај начин можда шаље погрешна порука да је супстанца 

крива за зависност, већ је прича о врстама дрога, начинима 

узимања, о ефектима различитих супстанци, о нежељеним 

учинцима и компликацијама узимања сама по себи досадна 

просечном ученику. Овакав приступ се објашњава и оправдава 

аналогијом са вакцинацијом: особи се даје ослабљен вирус 

(превентивна информација о дрогама) који покреће имунолошки 

систем тако да се развијају антитела (негативан став према 

узимању), тако да се особа у контакту са правим вирусом не 

разбољева (понашање одбијања у ситуацији када је дрога 

стварно понуђена). И ако је претпоставка о ''вакцинацији'' у 

потпуности погрешна, још увек је, на жалост, уграђена у 

свеукупну активност око превенције наркоманије. Критика 

модела ''вакцинације'' своди се на следеће: нити одређене 

информације аутоматски доводе до жељеног става, нити се 

овакав став аутоматски прелива у стварно понашање. Иза овог 

приступа стоји претпоставка да су млади људи увек рационални 

и да узимају дроге само због тога што нису тачно информисани, 

што је такође погрешно. 

 

Уколико се фокус превентивног програма са супстанце помери 

на људе који је узимају и на њихове међусобне односе, дакле, с 

хемијског и фармаколошког на психоцијално, са организма или 

мозга на човека, онда младим људима цела ствар постаје веома 

занимљива. Избор одређених игара које су од значаја за 

превентивни рад, њихова анализа у опуштеној и забавној 
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атмосфери, не само да покреће интересовање учесника, већ 

ефикасније остварује превентивне циљеве. 

 

Уколико се, током превентивног програма драматизује игра 

НАВЛАЧЕЊЕ (ситуација у којој је младој особи директно или 

индиректно понуђена дрога) техником играња улога – тражећи 

од учесника програма да смисле и одиграју што више добрих 

реакција – вероватноћа да ће се учесници заиста тако понети и у 

стварној животној ситуацији много је већа ако им се током 

предавања само саопшти порука ''Немојте узимати дроге''. Када 

се акценат помери са узимања на неузимање дроге, на то како 

одбити дрогу, када се реакција одбијања осмисли у складу са 

разумевањем дате ситуације као игре и када се одбијање дроге 

активно одглуми, утисак који овај модел оставља на појединца 

је свакако далеко дубљи. 

 

Поред специфичних превентивних циљева (смањити узимање 

дроге у популацији младих), психосоцијални приступ остварује 

и опште циљеве јер младим људима помаже да се боље 

оријентишу у односу на себе и друге, да боље и квалитетније 

живе. На овом нивоу игре око дрога су само пример за игре 

уопште, за различитост људског понашања. Игре око дроге могу 

бити увод за игре у партнерским односима. Када неко преко 

наркоманских игара схвати три основне улоге у драмском 

троуглу – Жртву, Прогониоца и Спасиоца – и њихову 

међусобну динамику, то знање ће лако применити на било коју 

међуљудску ситуацију. Знање о наркоманским играма постаје 

знање о играма уопште. На тај начин програми који обрађују 

игре у ствари повећавају емоционалну и социјалну 

интелигенцију учесника. На првом месту је социјална или 

интерперсонална интелигенција, јер уче да током коминикације 

препознају скривене мотиве, да се сналазе, да реагују на нове 

начине. Такође је важно повећање интрапсихичке интелигенције 

јер то знање могу применити на себе и своје унутрашње 
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конфликте. Томе треба придодати и развој групне динамике у 

превентивној групи или разреду, јачаер кохезије, боље 

изражавање и разумевање, развијање осећања припадности. 

Због свега тога трансакциона теорија игара уноси нове свеже 

садржљје у психосоцијални приступ превенцији, омогућују 

бољи увид у међиљудске односе, у улогу узимаоца, у његову 

унутрашњу динамики. Уколико је то комбиновано с 

компетентним превентивним активистом који ради по систему 

радионица, који укључује малде кроз технику играња улога, 

онда се ствара потпуно нова димензија у превенцији узимања 

дрога: транспарентност и демистификација улоге узимаоца и 

његових комуникацијских трикова. Све то чини свет узималаца 

дрога мање атрактивним. 
 

Превентивни активиста може изабрати било коју игру од оних 

које су наведене у књизи ''Игре које играју наркомани'', а како 

би остварио свој превентивни циљ у одређеној групи младих. 

Игре које препоручујемо за ову сврху су: ШТА ТИ ЗНАШ КАД 

НИСИ ПРОБ'О; НАВЛАЧЕЊЕ; ДРОГИРАН И ПОНОСАН; 

ЛЕГАЛИЗАЦИЈА; ДА, ТАЧНО ЈЕ – ЈА СЕ ДРОГИРАМ; 

НИСАМ ЗАВИСАН; ПРОБАЈ ОВУ ДРОГУ; и МОЖЕ МЕ 

СПАСТИ САМО ПРАВА ЉУБАВ. 
 

Препоручујемо да се свакој игри посвети око пола сата тако што 

ће се ићи следећим корацима: 1. суштина игре; 2. назив игре; 3. 

главне улоге у игри и циљеви играча; 4. типични аргументи 

играча; 5.  како се супротставити играчевим аргументима; 6. 

могући исходи; 7. подела улога члановима групе; 8. играње 

улога с понављањем ситуације да би се применила нова решења; 

9. групна дискусија; 10. закључак. 
 

Верујемо да би масовно и дугорочно примењивање овакве 

превентивне стратегије довело до гашења одређених игара у 

популацији узималаца. Због тога дајемо кратак преглед прве три 

споменуте игре. 
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Шта ти знаш када ниси пробао 
''А да ли сте ви некада пробали неку дрогу?'' 

 

Типичан отварајући потез играча игре ШТА ТИ ЗНАШ КАД 

НИСИ ПРОБ'О је наизглед безазлено питање упућено терапеуту 

или превентивном активисти: ''А да ли сте ви некада пробали 

неку дрогу?'' Иза овог питања које је постављено на социјалном 

нивоу комуникације често стоји скривени мотив на 

психолошком нивоу. Било да упитани одговори са да или са не, 

он губи. Уколико одговори да није пробао дроге, онда се 

декларише као потпуно некомпетентан да говори о дрогама, а 

ако одговори да јесте пробао дроге, онда је и он сам узималац 

дрога који лицемерно осуђује узимање дрога. 

 

Логичка претпостака од које полази ова игра јесте у томе да 

једино они који у свом искуству имају узимање дрога могу 

познавати истину о дрогама и бити ауторитет за ову болест. 

Даље следи да су дроге у ствари супер (игре ДРОГИРАН И 

ПОНОСАН, ЛЕГАЛИЗАЦИЈА И НАВЛАЧЕЊЕ). Према томе, 

свако ко се прогласио за стручњака за ову област, а није и сам 

узимао дроге, незналица је или особа која намерно 

дезинформише јавност. 

 

У основи игре је претпоставка да само оно који се дрогирају 

имају монопол на истину о дрогама. Због тога они инсистирају 

да се само њима може веровати, а истовремено дисквалификују 

све остале информације о дрогама. Овде је реч о правом 

пропагандном рату. У погрешној логици – која на први поглед 

може изгледати тачна – да само онај ко има искуство узимања 

дрога може имати право знање о дрогама, лежи један од главних 

разлога за мистификацију ове области. То даје снагу различитим 

идеологијама дрогирања и наркоманским митовима. 
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Ако професионалац који се бави проблемом узимања дрога  на 

питање удицу ''А да ли сте и ви сами некада узели неку дрогу?'' 

одговори одречно, у смислу да никада није узимао дроге, следи 

обрт у виду подсмешљивог погледа, демонстративног 

напуштања и превентивне трибине од стране особе која је 

поставила питање и експлицитне изјаве у стилу „Па како онда 

ви уопште себи дајете право да говорите о овим стварима“. 

Дакле, искрена изјава да није пробао дроге узима као 

дефинитивна дисквалификација стручњака и његове 

компетентности. 

 

Игра може стати након што је играч раскринкао 

„некомпетентност“ стручњака, али она се може и наставити 

кроз игру ДРОГИРАН И ПОНОСАН. Особа која је поставила 

питање може наставити у „патронизујућем стилу“: „Пошто ја 

јесам имао неких искустава са дрогама, дозволите да вам 

објасним“. Ако се цела ствар одвија пред групом, на пример 

током превентивне трибине, особа може покушати да преузме 

контролу над целом ситуацијом, сматрајуци да она има више 

права да се обрати публици, него што има „наводни“ стручњак. 

 

Уколико професионалац на питање удицу одговори да има нека 

исјуства са узимањем дрога, то опет није добро. Таквом узјавом 

он шаље психолошку поруку да је сасвим у реду пробати, 

односно узимати дроге. То је посебно штетно у превентивним 

јавним наступима. Овакво признање је само по себи довољно да 

доведе до тријумфа онога ко је бацио удицу. Он може 

задовољно поентирати констатацијом: „Да ли сте свесни да сте 

сада свима нама јавно признали да сте се дрогирали?!“ На тај 

начин стручњак бива сврстан у клуб узималаца дрога, као један 

од „наших“. У превентивним активностима, та порука је у 

ствари дозвола да се експериментише са дрогама, јер: „Кад је то 

могао доктор XY, зашто не бих могао и ја?“ 
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Веома је вероватно да правом играчу ШТА ТИ ЗНАШ КАД 

НИСИ ПРОБ'О овај почетни тријумф неће бити довољан, тако 

да ће игру развијати даље. Особа ће питати стручњака које 

дроге је узимао, колико пута и на који начин. Како већина 

терапеута или активиста нису излечени наркомани који су 

касније постали терапеути, већ су стручњаци без неког 

озбиљнијег стажа у узимању дрога, свако њихово евентуално 

пробање неке дроге је нужно експериментално или рекреативно. 

То значи да је терапеут пробао неку меку дрогу, да је узео 

једном или неколико пута, да је узео на безбедан, а самим тим 

неузбудљив начин. Његово искуство са дрогама је 

највероватније минимално. Због тога стручњак који изјави да је 

пробао дроге, већ као инфериорни члан клуба, као млађи члан, 

као пробатор или наркофил чије је искуство толико 

сиромашно да се налази на дну наркоманске социјалне 

хијерархије. Тада може уследити нови обрт, да се измене улоге 

и да онај који је поставио питање, схватиши да има 

инфериорног ''колегу'' пред собом, крене из позиције свог 

супериорног искуства са дрогама да му објашњава шта то дроге 

у ствари јесу. На тај  начин се играч може из игре ШТА ТИ 

ЗНАШ... пребацити на игру СТАРИ ЏАНКИ. 

 

Јавна признања стручњака о сопственом искуству узимања 

дрога побуђују фантазије код узималаца да стручњак можда 

није све рекао, да је он можда и ствари наркоман који се тако 

добро сакрио у улогу терапеута како би био близу метадона. 

Ако је тако, онда уопште не би било чудно када би човек који је 

признао да се дрогира, тајно крао метадон од својих пацијената 

и себично користио за себе (МЕТАДОН и ОНАЈ ДОКТОР, ОНО 

ЂУБРЕ). 
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Антитезе: како се супротставити у овој игри 
 

Једини добар начин да се стручњак супротстави првом потезу у 

игри ШТА ТИ ЗНАШ... је да примени метакоментар: уместо 

да директно одговори на питање удицу, он треба да 

коментарише комуникацију, односно да открије игру. На 

пример: „Када бих ја вама на то питање одговорио да нисам 

пробао ниједну дрогу, тада бисте ви (или неко у публици) могли 

мислити да ја нисам довољно стручан да говорим о овим 

стварима, а када бих вам одговорио да јесам пробао неку дрогу, 

ви можда не бисте закључили да сам ја компетентан, већ бисте 

закључили да сам и ја нека врста наркомана или наркофила“. 

Овакав коментар комуникације треба да следе неке од 

класичних антитеза: 

- Да ли лекар и сам мора да има туберкулозу, да би 

могао да лечи болеснике од туберкулозе? 

- Да ли лекар и сам мора да буде шизофреник, да би 

могао да говори о шизофренији и да је лечи? 

- Да ли ми живи имамо права да говоримо о смрти, с 

обзиром на то да је никаса нисмо доживели? 

- Да ли ви мислите да онај који је пробао зна све? 

Није довољно пробати дрогу да би се схватила 

суштина наркоманије. Њена суштина није у самом 

ефекту дроге, већ у личности онога који је узима и 

у његовој релацији са социо-културном околином. 

 

У превентивним наступима може бити добра интервенција у 

којој професионалац ставља непробање и неузимање дроге у 

позитиван контекст, дајући себе као узор: 

 - С поносом могу да изјавим да никада нисам пробао 

ниједну дрогу. Ја знам тајну недрогирања, како добро, 

задовољно, квалитетно и успешно живети живот без дроге. То је 

нешто што могу и треба сви да науче. 
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Навлачење 
 

Само је на први поглед циљ играча игре НАВЛАЧЕЊЕ да другу 

особу подстакне да узме дрогу. Међузим, када други узме или 

настави да узима дроге (навуче се), тек онда ће играч остварити 

неку другу, скривену добит. 

 

Када је играч игра свесно и намерно, тада његов циљ може бити, 

као и код других игара преваре, нека конкретна или симболична 

добит. Конкретна добит се своди на дрогу, новац и секс: тиме 

што се навучени дрогира, и играч добија део дроге; играч ствара 

нову или сталну муштерију којој ће продавати дрогу; зависност 

од дроге се преклапа са зависношћу од играча  снабдевача који 

сексуално искоришћава особу; итд. Симболичке добити могу 

бити: представљање себе као интересантне особе, стварање 

статуса супериорности, осећање моћи у смислу управљања 

људским судбинама, доказивање да се дрогирање не може 

прекинути, итд. 

 

Када се НАВЛАЧЕЊЕ игра као несвесна игра, најчешће је 

мотив оно што зовемо нормализација. Реч је о томе да особа 

која узима дроге има несвесну тежњу да прошири круг 

узималаца, јер што је већи број људи који нешто ради, то та 

радња постаје уобичајенија. На тај начин играч смањује 

сопствени страх од ненормалности. Други мотив за несвесну 

игру је стање еуфорије (некритичког одушевљења), које 

доживљавају људи који су почели да узимају неку дрогу, па 

своју ''срећу'' желе да поделе са другима. 

 

Значење израза навлачење, као у синтагми ''бити навучен на 

дрогу'', не преклапа се са значењем израза зависност. ''Бити 

навучен на дрогу'' не мора зналити да је особа зависна од дроге, 

и ако укључује и такво значење. Навучени су и они људи који 

нису зависни, али који имају јаку жељу  да понављају узимање 
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дате дроге. Језиком тржишта можемо рећи да је навучена особа 

у ствари редовни потрошач, добра муштерија. Са друге стране 

овај израз може бити употребљен као игрични израз: ''Он ме је 

навукао на дроге'' или ''Она је нашег сина навукла на дроге''. 

Такво изражавање претпоставља да је навлакач Прогонилац, а 

навучени Жртва. Због тога не треба заборавити да главна 

одговорност за то што неко узима или проба дрогу или неки 

нови начин узимања дроге, а да је споредна одговорност на 

особи која је нуди. Неретко људи који се упусте у 

експериментисање са различитим дрогама постану навучени 

управо због самоуверености која се јавља унутар игре НИСАМ 

ЗАВИСАН, а онда себе проглашавају за нечију Жртву и за своје 

дрогирање оптужују друге. 

 

У игри НАВЛАЧЕЊЕ постоји спољашња варијанта, која се игра 

са људима који никада нису пробали неку дрогу, и унутрашња 

варијанта, која се игра са људима који су и сами узимаоци 

дрога. Као унутрашња варијанта, НАВЛАЧЕЊЕ се игра против 

других узималаца који или никада нису пробали дату дрогу или 

је нису пробали на понуђени начин (на пример навлачење или 

фиксање) и слично. Социјално је веома важна унутрашња 

варијанта игре, која се игра против особа које су престале да 

узимају дроге, а која има за циљ да се те особе поново навуку на 

узимање дрога. 

 

Игра НАВЛАЧЕЊЕ је једна од криминалних игара. Разлог за 

овакву категоризацију игре је тај што је навођење на узимање, 

нуђење и давање дрога кривично дело, па се и санкционише на 

одговарајући начин. Поред тога, ово је друштвено веома штетна 

игра јер доприноси повећању броја узималаца, преласку на 

опасније начине дрогирања и смањењу броја оних који престају 

са дрогирањем. Постоје процене да један узималац дрога током 

своје каријере дрогирања наведе на узимање дрога у просеку 

пет до шест особа. 
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Тачно је да ће дрогу понудити особа која је и сама узима. 

Међутим, многобројне студије показују да се управо познате 

особе те које подстичу на узимање дрога. По правилу су то 

пријатељи који су и сами почели да узимају дроге. Када је у 

питању канабис, тада су то често старији брат или сестра, али и 

родитељ који је дугогодишњи узималац. Често је једино што 

дели особу која нуди од особе која је понуђена то што ова прва 

узима дроге. Ово је велики проблем јер управо сличност, 

претходно постојање позитивног односа, блискост погледа и 

вредности – смањују страх од узимања дроге; поготову ако је 

особа која нуди дрогу на неки начин важна особи која је 

понуђена (узор, симпатија, предмет заљубљености, ауторитет, 

итд.). Наравно, у већини ових ситуација је у питању несвесна 

варијанта игре НАВЛАЧЕЊЕ коју играч бира било зато што је 

еуфоричан, било зато што нормализује своју девијацију. 

 

Као што појединцу дрогу могу нудити особе које он познаје 

веома дуго, тако то могу чинити и особе које познаје релативно 

кратко. Чак и онда када појединцу приступа непозната особа 

која има формиран скривени план да га навуче на дроге, она то 

неће учинити одмах, јер би пребрзо откривање понуде могло да 

се заврши неповољно по њу саму. Многи једноставно имају 

дозу сумње и опреза када су у питању непознати људи. Због 

тога је први потез у игри НАВЛАЧЕЊЕ упознавање и 

приближавање, односно успостављање позитивног односа 

поверења и пријатељства. У овој фази особа се понаша према 

појединцу као да му се удвара, представља се као да има слична 

интересовања, труди се да буде симпатична и да угађа, избегава 

конфликте, труди се да појединца нечим задужи и слично. Тек 

када оцени да је прихваћена, да је пријатељство успостављено, 

да се другоме увукла под кожу, особа је спремна да открије да 

се дрогира и да исто понуди појединцу. 
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С обзиром на то да су дроге забрањене, односно илегалне и да 

већина људи гледа са неодобравањем на њихово узимање, када 

нови пријатељ особи која не узима дроге себе коначно 

представи као оног ко их узима, то је, комуникацијски гледано, 

чин блискости и великог поверења. Када некога кога сте 

недавно упознали пред вама извади лулу с мрежицом и запали 

комадић хашиша, он примењује такав комуникацијски маневар 

(интимизирајућа трансакција) којим вам показује да сте 

прихваћени са његове стране и предлаже дефиницију вашег 

међусобног односа као пријатељског  односа блискости и 

поверења (ово је потез отварања у игри ДА, ТАЧНО ЈЕ – ЈА СЕ 

ДРОГИРАМ). Чак и она особа која има изразито негативан став 

према узимању дрога ће знати да цени ову ''искреност'', 

''блискосз'' и указано ''поверење''. У том случају, реакција је 

двострука: негативна према узимању дрога, а позитивна према 

самооткривању друге стране. 

 

Већина ситуација у којима једна особа узима неку, обично меку 

дрогу пред особом која не узима дроге, јесте индиректан или 

имплицитан начин нуђења дроге да се проба (НАВЛАЧЕЊЕ 

првог степена). Особа коју узима дрогу у ствари на 

психолошком нивоу комуникације креира ситуацијu и 

радознало ишчекује реакцију друге особе. Постоје још неке 

предности због којих се дрога углавном нуди на скривеном, 

психолошком нивоу комуникације, а не на социјалном, 

очигледном, очигледном нивоу. Док поносно припрема или 

конзумира своју дрогу, понуђач најчешће има маску 

незаинтересованости, он је ''кул'' (енгл. cool). На психолошком 

нивоу он чека да код другог победи радозналост, па да тај други 

буде тај који ће нешто питати у вези са дрогама или који ће 

тражити да и он проба. Предност овог маневра је у избегавању 

одговорности и евентуалне кривице. ''Ја му нисам ништа нудио, 

сам је тражио.'' Наравно, позив на узимање може бити и 

директан, на социјалном нивоу: ''Хоћеш ли и ти?''.  
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Веома ретко се дрога нуди агресивно уз уверавање како је то 

''права ствар'', а да је особа која се опире ''кукавица'', ''сељак'' или 

''шоња'' (НАВЛАЧЕЊЕ другог степена). Овакво агресивно 

навлачење је углавном одлика ситуација у којима група 

узималаца почиње да ''зеза'' некога ко је са њима у друштву, а ко 

се опире. Индиректни или директни социјални притисак је, уз 

радозналост, главни разлог због кога се дрога први пут узима у 

групи. Често се особа која је имолицитно или експлицитно 

понуђена дрогом плаши да ће, уколико одбије, бити одбачена 

или презрена од стране појединца или групе која нуди да проба, 

а према којој гаји симпатије. Верујемо да, статистички гледано, 

на исход ситуације у смислу пробати или одбити дрогу, бише 

утиче став понуђене особе према особи или групи која нуди 

дрогу, него њен став према самој дроги (осим када су у питању 

екстремне дроге или екстреман начин узимања). 

 

Избор жртве НАВЛАЧЕЊА је у складу са скривеним циљем: у 

питању су особе за које је јасно да имају довољно новца. У овом 

смислу НАВЛАЧЕЊЕ се игра у две варијанте које зовемо 

ГАЈЕЊЕ МУШТЕРИЈЕ и КУПИ И МЕНИ. 

 

У варијанти коју зовемо ГАЈЕЊЕ МУШТЕРИЈЕ главни циљ 

играча је да некога, након што га је навукао на дроге, бар неко 

време опскрбљује дрогом, али тако што ће му ''уваљивати'' 

дрогу по већим ценама или дроху лошег квалитета. Играч 

поступа као баштован: баци семе на тло радозналости, одгаја 

биљку, а онда убире плодове свог рада. 

 

Некада се игра варијанта спољашњег НАВЛАЧЕЊА коју зовемо  

КУПИ И МЕНИ, а у којој је скривени циљ играча да дође до 

бесплатне дроге. Потези у овој игри су једноставни. Као и у 

варијанти ГАЈЕЊЕ МУШТЕРИЈЕ, бира се таква Овца која има 

многио пара. Када се, након зближавања и нуђења дроге таква 

особа навуче на редовно узимање, тада она, бар за неко време, 
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постаје зависна од свог дистрибутера који ју је иницирао у 

узимање дроге. Почетник ће једноставно зависити од играчевих 

веза и способности да набави дрогу, али ће му требати и 

подучавање о техникама, ризицима и другим цакама дрогирања 

(''Не плаши се. Дај да те ја уфиксам, имам лаку руку.''), тако да 

ће вероватно ова зависност од играча потрајати неко време. У 

овој ''симбиози'' улоге су подељене: новајлија финансира, а 

играч реализује куповину, док дрогу узимају заједнички. 

 

Често је нуђење дроге само начин на који понуђач покушава да 

постане интересантан другоме. У том случају је скривени циљ 

да буде прихваћен, а понуђена дрога је само средство за 

остварење тог циља. И ако је слабост друге стране управо њена 

радозналост, играч полазиод претпоставке да другоме није 

занимљива само дрога, већ и особа која је узима. Трансакција 

којом се другоме нуди да проба дрогу је у ствари психолошка 

порука којом се понуђачпредставља као ''неко''. Због тога је 

НАВЛАЧЕЊЕ с овим мотивом наставак игре ДА, ТАЧНО ЈЕ – 

ЈА СЕ ДРОГИРАМ, у којој играч жели да добије признање да је 

посебно значајан и важан само због чињенице да се дрогира. 

 

Постоје два главнаначина на која се НАВЛАЧЕЊЕ игра 

''изнутра'', у унутрашњем социјалном пољу, унутер групе 

узималаца: када се особа која узима дроге навлачи на опаснији 

начин дрогирања (''Шмркање је без везе. Фиксање је права 

ствар'.'') и када се на дроге поново навлачи особа која апстинира 

и покушава да прекине са дрогирањем (''Ма, дај, шта се 

фолираш. Узми једном – једном к'о ниједном.''). Постоје три 

основне варијанте навлачења на опасније дрогирање онога ко се 

већ дрогира: чешће узимање, узимање нових дрога или узимање 

на нове начине. 
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Антитезе: како се супротставити овој игри 
 

Превентивне антитезе. Када је реч о примарној превенцији, 

веома је важно упозорити младе особе да ће сасвим сигурно 

доживети ситуацију у којој им неко нуди дрогу. Због тога 

превентивни програми мирају посебну пажњу посветити оној 

критичној ситуацији коју зовемо ''дрога је понуђена.'' Потребно 

је указати на чињеницу да ће највероватније дрогу понудити 

неко кога особа познаје, ко јој је близак и ко јој се свиђа. Веома 

је важно младе људе упозорити да је свако узимање дроге у 

њиховом присуству индиректна понуда. Добро је да се нуђење 

дроге анализира као чин интимизирања, као и да се укаже на 

евентуалне сктивене мотиве онога ко нуди дрогу. Посебно је 

важно да млади схвате да је, поред радозналости, главни разлог 

због којег неко проба дрогу управо стварни или умишљени 

социјални притисак. То уначи да ће неко можда прихватити да 

проба дрогу углавном због тога да не би био одбачен, исмејан и 

понижен као неко ко је кукавица, старомодан, пун предрасуда, 

необразован, ''сељак'' и слично. Некада је реч о стварним 

притисцима, а некада је у питању само фантазија младе особе да 

би се то могло десити када би она добила дрогу. У ситуацији 

''дрога је понуђена'' на узимање или одбијање дроге пресуднији 

може бити (позитиван) став који понуђена особа има према 

понуђачу дроге од евентуалног негативног става према самој 

дроги. Због тога је потребно ситуацију ''дрога је понуђена'' и 

социјални притисак ставити у најужи фокус превентивних 

програма, где евентуални став ''Ја не вредим, ако одбијем, а 

вредим ако пробам!'' претворити у ''Ја више вредим ако одбијем, 

јер имам свој интегритет и своју личност и одбијам да 

подлегнем притиску, а ако пробам, мање вредим, јер сам се 

уплашио одбацивања''. Прави циљ превентивног програма је не 

само да млади схвате шта се догађа него и да знају како да се у 

таквим ситуацијама поставе и како да на пристојан и безболан 

начин одбију дрогу.  
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Није довољно упутити младима поруку ''Немојте узети дрогу'', 

већ је далеко корисније продискутовати о могућим начинима 

одбијања дроге. Због тога је важно да се у групи младих у којој 

се спроводи превентивни програм дискутује о разним начинима 

одбијања, а затим да се ситуација ''дрога је понуђена'' представи 

кроз технику играња улога. 

 

Поред тога што се у превентивном смислу младима шаље 

порука ''Одбијте понуђену дрогу'', исто је тако добро да се, 

индиректно, упути и порука ''Никада не нудите дрогу''. Ако се 

превентивни програм спроводу и вишим разредима основне 

школе или у средњој школи, тада се у једном одељењу 

вероватно налази неколико младих који имају нека искуства са 

дрогама. Порука којом се блокира нуђење дроге је упућена 

управо њима. И ако као социјално – репресивна антитеза 

постоји чињеница да је чин нуђења дроге (навођење на узимање 

и давање дроге) кажњив, само истицање те чињенице у 

превентивним програмима није довољно. Застрашивање казном 

има краткорочан ефекат. Уколико особе верују да никада неће 

бити ухваћене – а конспирација је услов за нуђење дроге – онда 

им податак да би могли бити кажњени једноставно није важан. 

Због тога, осим упозорења да је реч о кривичном делу, младе 

људе је потребно додатно упознати са свим опасностима које 

доносе неочекиване непредвидиве патолошке реакције које се 

могу јавити кад неко проба дрогу. Познато је да они који први 

пут пробају или који су тек почели да се дрогирају имају далеко 

више патолошкиг реакција на дрогу неко искуснији узимаоци. И 

проблеме који се могу неочекивано појавити код пробања неке 

дроге треба представити како са аспекта онога ко прима дрогу 

(''Ово може да вам се деси''), тако и са аспекта онога ко нуди 

дрогу (''Ово можете да изазовете''). 

 

Клиничке антитезе. Унутрашња игра НАВЛАЧЕЊЕ је велики 

проблем за одржавање и успостављање апстиненције.  
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Основна антитеза је у томе да апстинент схвати да његови 

''пријатељи'' имају свестан или несвестан мотив да га поново 

навуку на узимање дрога. Такође је важно да апстинент схвати 

да постоји један део њега који жели да се то деси. Период када 

је неко превазишао зависност од дроге и постао апстинент је 

посебно критичан право због игре НИСАМ ВИШЕ ЗАВИСАН, 

када особа верује да може поново, ''контролисано узети дрогу 

понеки пут''. 
 

Управо због унутрашњег НАВЛАЧЕЊА, али избог других 

мотива, практично је немогуће успоставити и одржати стабилну 

апстиненцију уколико особа на лечењу задржава контакте са 

члановима субкултуре узималаца. Због тога је императив у 

првој фази лечења, коју прати нестабилна апстиненција, управо 

прекидање сваког контакта са особама из наркоманске 

субкултуре (осим са онима који су такође на лечењу). Овакав 

терапијски маневар је нужан, али, наравно, није довољан. Да 

подсетимо да узималац није од дрога зависан само физички и 

психички, већ и социјално. То значи да је неко ко се годинама 

дрогира прекинуо контакте са својим вршњацима који се не 

дрогирају, а да је успоставио контакте са социјалном мрежом 

оних који се дрогирају или који могу да набављају дрогу. Због 

тога овакав терапијски маневар по правилу изазива неку врсту 

социјалног вакуума, који је потребно испунити неком другом 

врстом социјалних контаката и односа.
1
  

 

Током терапијског програма, нарочито у оној фази када је 

апстинент спреман да се полако укључује у друштво, веома је 

важно да се пажња посвети његовој припреми за провокативне 

ситуације које могу бити позив на дрогирање.  
                                                           
1
 То је била основна идеја нашег пројекта АЛГРЕНА (Алтернативна група за 

ресоцијализацију наркомана) који се састојао у томе да едуковани студенти 

почну да се друже и чине социјалну мрежу међу стабилним апстинентима. 

Корисници програма су били упућени од стране њихових терапеута. 

Пројекат је постојао у Београду од 1981. до 1986. 
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Један од добрих начина је да се током групне терапије едукују о 

игри НАВЛАЧЕЊЕ, а затим  да се члановима групе поделе 

улоге. Док једна особа има задатак да осмисли што више 

комуникацијских потеза и аргумената, како би другог навукла, 

други има задатак да се одупре свим притисцима, како год зна и 

уме. После сваког оваквог играња улога група анализира и 

тражи добре начине како се супротставити навлачењу. 

Увежбавањем антитеза кроз играње улога, особе у третману уче 

да се одупру социјалном притиску да се узме дрога и развијау 

социјалне вештине одбијања дроге. 

 

Репресивне антитезе. И ако је нуђење дроге кривично дело, 

оно се у пракси ретко санкционише. Због тога би 

ефикаснасистемска интервенција била то да пракса полиције, 

тужилаштва и судова буде таква да се за ово кривично дело 

заиста одговара. Наравно да треба да буде испуњена 

претпоставка да су казне довољно строге да неко два пута 

размисли пре него што другом понуди дрогу. Наравно, све ово 

може имати смисла једино ако су људи информисани о томе. 

 

Дрогиран и поносан 
 

Особе које узимају дроге се у односу на сопствени став према 

узимању дрога могу поделити на две групе: на оне који су 

амбивалентни (који су у унутрашњем конфликту између дела 

себе који жели да се дрогира и дела себе који сматра да то баш 

није у реду) и на оне који сматрају да је савим у реду то што се 

дрогирају. Стручни  израз за први случај је его-дистоно 

дрогирање (особа се дрогира, али сматра да то није добро, да је 

то проблем и да би једног дана требало да престане), а за други 

је его-синтоно дрогирање (особа је уверена да је дрогирање 

потпуно исправно и у томе не види никакав проблем). Због тога 

особе које се его-синтоно дрогирају називамо поносни 

наркомани. 
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Поносни наркомани се опт моху поделити у две категорије. У 

једној су они који јавно изражавају и показују свој понос на то 

што се дрогирају, тако да их зовемо отворено поносни 

наркомани, а у другој су они који су поносни на своје 

дрогирање само онда када се налазе међу својим, провереним 

људима, скривајући своје дрогирање од јавности и ауторитета, 

па их зовемо тајно поносни наркомани. Док отворено поносни 

наркомани стављају своје опредељење у своје јавно ја, у излог 

своје личности, тако да их често можемо препознати на улици 

само на основи узгледа, тајно поносни наркомани се труде да из 

своје персоне уклоне сваки наговештај да се дрогирају, како их 

нико не би повезао са узимањем дрога и како би избегли 

евентуалне проблеме које би због сазнања да се дрогирају могли 

имати са својом околином. 

 

Отворено поносни наркомани улазе у друштвену улогу 

узимаоца дрога и често се понашају као јавне личности, као 

неко ко је социјално веома важан и значајан управо због тога 

што се дрогира. То су особе које су се поистоветиле са 

наркоманским идентитетом и друштвеном улогом наркомана. 

Цела њихова појава је порука која би могла гласити:''Ја се 

дрогирам, па шта? Дрогирање је супер!'' Неки од ових 

наркомана су прави идеолози дрогирања: студирају књиге, 

читају чланке и претражују интернет, тако да имају много 

информација о овој појави. На основу тога они развијају читаву 

мали либералну филозофију којом оправдавају овакав начин 

живота, истичу да је дрогирање избор на који свако има право, 

доказују да они који се не дрогирају нису ништа бољи од њих, 

да се људи не дрогирају само зато што се боје и зато што не 

знају како је то супер, како треба легализовати неке или све 

дроге и слично. Када је то спојено са речитошћу, 

интелигенцијом и пријатним изгледом, ови људи постају прави 

политички активисти, моћни убеђивачи, провокатори и 

пропагатори наркоманске идеологије.  



 
 170 

У том смислу су они социјално штетни јер делују 

прозелитистички, наговарајући и наводећи људе да се 

дрогирају, Другим речима, они су моћни играчи игре 

НАВЛАЧЕЊЕ. 

 

Тајно поносни наркомани делују на сличан налин као и 

отворено поносни наркомани, али у ограниченом социјалном 

окружењу. Оваква особа ће у новом друштву, тек када добро 

испита терен и упозна људе, представити себе као некога ко се 

дрогира, и, евентуално, позвати друге да пробају и да јој се 

придруже у дрогирању. (ДА, ТАЧНО ЈЕ – ЈА СЕ ДРОГИРАМ). 

 

Интересантно је да су ретки такви поносни наркомани који 

промовишу све дроге. Углавном се промовише једна врста 

дроге или једна категорија дрога. Највише има поносних 

конзумената тзв. лаких дрога, али нису ретки ни они који су 

поносни на своје конзумирање тешких дрога. У том смислу је 

игра ДРОГИРАН И ПОНОСАН у ствари породица различитих 

игара, које су понекад супротстављене једне другима: особе које 

користе марихуану и хашиш играју НАДУВАН И ПОНОСАН 

(НИП), особе које узимају халуциногене (психоделичне) дроге 

играју ПСИХОДЕЛИЧАН И ПОНОСАН (ПИП), особе које 

узимају психостимулативне дроге или ''спидове'' играју 

УСПИДИРАН И ПОНОСАН (УИП), а особе које узимају 

опијате играју СТОНДИРАН И ПОНОСАН (СИП). 

 

Савремене урбане супкултуре младих се организују око 

неколико одређених идеја и вредности, што је праћено ношењем 

одређене униформе (имиџа), слушањем одређене врсте музике, 

и, не тако ретко, узимањем одређене врсте дроге. Ова ''племена'' 

младих често испољавају презир према другим супкултурама 

младих са којима коегзистирају. Презиру се туђе вредности, 

имиџ, стил, музика која се слуша, па и дроге које се користе. У 

том смислу се може доживети да поносни припадник једне 
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супкултуре који је истовремено и поносни коннзумент једне 

дроге, током играња своје варијанте игре ДРОГИРАН И 

ПОНОСАН, са изненађујуће снажним презиром говори о 

дрогама које он не користи и о људима који их користе (''правим 

наркоманима''), а све са циљем истицања упоредних предности 

''своје'' дроге и њене нешкодљивости. Често је у овим изјавама 

аргумент да изабрана дрога ''не изазива физичку зависност'' и да, 

према томе, и ''не може бити права дрога''. 

 

Главна игра поносних наркомана, било јавних, било тајних је 

игра ДРОГИРАН И ПОНОСАН. Ова игра је првенствено 

спољашња, али се игра у унутрашњем социјалном пољу. Циљ 

играча ове игре је да докаже да је став према дрогама лакмус 

папир за идентификацију типова људи. Претпоставка од које се 

полази у игри ДРОГИРАН И ПОНОСАН је да сви људи који су 

ОК, морају, по дефиницији, имати позитивно мишљење о 

дрогама. Према томе, само они људи који или нису ОК по својој 

природи или који о дрогама нису информисани на прави начин, 

могу имати лоше мишљење о дрогама. Због тога је циљ 

доказати да особа која има негативан став о дрогама или нема 

благе везе о томе или је као особа тотални идиот. У том смислу, 

игра ДРОГИРАН И ПОНОСАН је провокација која тражи и 

изазива Прогониоца, а што даје структуру игре  ШУТНИ МЕ, 

коју је описао Ерик Берне (Berne, 1964). Дакле, циљ ове игре је 

доказати да је други лош човек. Скривена претпоставка коју 

заступа играч, а која је погрешна је да је он у реду ако докаже да 

други није у реду (отписује могућност да ниједан није у реду 

или да су и један и други у реду). 

 

Надуван и поносан 
 

У жаргону младих изрази ''надувати се'' или ''бити надуван'', 

значе бити под дејством канабиса (марихуане, хашиша и других 

препарата канабиса). Према томе игра НАДУВАН И 
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ПОНОСАН  јесте игра особа које користе канабис. Игру под 

овим називом је још далеке 1971. године Клод Стајнер (Steiner , 

1971 pp. 107-14). 

 

Отворени играч игре НАДУВАН И ПОНОСАН носи мајицу на 

којој је знак петокраког листа конопље или пак стартује 

дискретније тако што у комуникацији себе представља као 

узимаоца канабиса (или тако што уопштено с одобравањем 

говори о коришћењу канабиса, али на такав начин да је другима 

одмах јасно да и он  користи ову дрогу). У основи је то потез 

Провокатора који на први поглед наивно открива своју ''навику'' 

или ''тајну''.  То је маневар којим пеца Прогониоца. 

 

Када се Прогонилац одазове реакцијом згражавања, гнушања, 

страха, презира или, чак, мржње, тада Провокатор, уместо да се 

повуче, према раније описаној динамици такође постаје 

прогонилац који улази у отворену препирку и борбу по систему 

''ко ће кога''. Да би играч игре НАДУВАН И ПОНОСАН успео у 

својој акцији прогањања Прогонилаца, он мора имати 

различите, мало познате аргументе, којима ће покушати да 

пољуља став саиграча. Он може рећи нешто попут: 

 Да ли ви знате да је мој живот далеко бољи и лепши од 

када дувам? 

 Знате ли да се канабис користи као лек? 

 Нема јасних научних доказа да је канабис штетнији по 

здравље од цигарета (алкохола). 

 Људи који дувају су далеко мање агресивни од људи 

који пију алкохол. 

 Занемарљив број људи који су пробали канабис 

прелази на теже дроге. 

 Знате ли да је секс много бољи када је човек надуван? 
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 Да ли знате да су многи славни људи користили 

канабис (што је можда и допринело њиховој 

креативности и оригиналности)? 

 Врло је дволично и неправедно дозвољавати дуван и 

алкохол, а забрањивати канабис. 

 Канабис је у многим земљама потпуно легалан и 

требало би га легализовати и код нас. 

 

Ова борба углавном није равноправна. На једној страни је добро 

поткован Провокатор, а на другој је особа која сасвим исправно 

сматра да није баш тако добро што  неко узима канабис, али 

која, како није стручњак за дроге, углавном нема 

контрааргументе за веома разрађене Провокаторове тезе. Самим 

тим што је Провокатор успео да навуче особу у поље дискусије 

у којем је она слаба, а он веома јак, јасно је да ће Провокатор 

победити без обзира на то што особа уради. 

 

 Како због недостатка информација којима би могла да 

парира Провокатору особа не може остати на нивоу 

рационалног разговора, она почиње да своје ставове 

брани нетачним, претераним и искривљеним тезама, 

што само подстиче Провокатора да је још жешће 

подучава о ''правој природи'' канабиса. Ако особа 

почне да се љути и свађа, Провокатор заузима став: 

''Није ни чудо да неко тако ригидан (примитиван, пун 

предрасуда, итд.) не разуме канабис'', чиме презриво 

дисквалификује саму особу и побеђује у  игри. 

 У оквиру игре НАДУВАН И ПОНОСАН други може 

бити суочен са игром ШТА ТИ ЗНАШ КАД НИСИ 

ПРОБ'О која му привидно избија све аргументе из 

руку: ''Ако већ тако компетентно осуђујете канабис, 

кажите ми да ли сте ви икада дували?'' 
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 Особа може бити суочена са анализом својеличности 

од стране провокатора: ''Чистунство је увек сумњиво. 

Мени се све више чини да ви у ствари јако желите да 

дувате, али се тога веома плашите'' и слично. 

 Ако особа прекине разговор и повуче се, Провокатор 

сматра да се предала и тријумфално остаје на 

попришту битке. 

 Ако особа схвати да Провикатор зна много више од ње 

и да је на том пољу она  инфериорна, а он супериоран, 

можњ радознало слушати Провокаторове тезе  и тиме 

показати да није сигурна у свој негативан став. 

Провокатор који осети да може пољуљати другога 

може из игре НАДУВАН И ПОНОСАН прећи у игру 

ЛЕГАЛИЗАЦИЈА, а затим у игру НАВЛАЧЕЊЕ. 

 

За разлику од описане интелектуалне верзије игре НАДУВАН И 

ПОНОСАН, у емотивној верзији ове игре има далеко мање 

речи: особа долази очигледно надувана или ''случајно'' 

провокативно показује свој хашиш. Други реагује 

запрепашћено: ''Зар се ти дрогираш?'' На то особа само презриво 

погледа онога што је поставио то питање и напушта друштво. 

Дакле, кратко и једноставно: уместо да трпи презир или 

сажаљење зато што се дрогира, особа почиње да презире оног ко 

''не капира'' дување. 

 

Образовани играчи НАДУВАН И ПОНОСАН често се позивају 

на чињеницу да су познати француски писци из средине 

деветнаестог века пушили хашиш. Теофил Готје је 1884. године 

у Паризу у хотелу Примодан основао ''Клуб хашишара'' (''Le 

club des Haschischins'') у који су једном месечно долазили 

великани попут Бодлера, Игоа, Балзака и Диме, да би пушили 

алжирски хашиш и уживали у интелектуалним разговорима. 
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Антитезе 
 

Кризна интервенција. Главни проблем код поносних 

узималаца дрога је тзв. проблем немања проблема. То значи да 

особа која је зависна од дрога и која због тога трпи одређену 

штету, истовремено кроз систем порицања и негирања проблема 

сматра да нема никакав проблем с дрогама. Јасно је да, када 

неко сматра да уопште нема проблем, аутоматски не може ни 

бити заинтересован да решава тај свој непостојећи проблем. Све 

док ''нема проблем'', особа нити тражи, нити добија помоћ. Због 

тога чланови породице и други заинтересовани из локалне 

заједнице имају велику тешкоћу да наговоре некога ''ко нема 

проблем'' да потражи помоћ. Када неко негира свој проблем 

зависности од дрога, он то може веома дуго веома успешно 

чинити. Због тога је лична каријера наркомана углавном таква 

да особа мора сасвим да пропадне, да дође до дна, да би тек 

онда себи признала да има проблем. Другим речима, тек онда 

када животне околности постану толико лоше и то у практично 

свим подручјима живота, особа почне да увиђа своје стање. То 

је, наравно, лоше за терапију, јер је много лакше помоћи особи 

која објективно има мали или средњи проблем него особи којс 

је окружена великим проблемима у свим аспектима свог 

живота. Сматрајући да у оваквим случајевима не треба да се 

чека падање на дно, свештеник Вернон Џонсон је међу првима 

развио метод који се показао успешним код једног процента 

особа зависних од дрога, које су порицале да постоји проблем 

(Johnson, 1986). Oвај метод је касније назван интервенција. 

Суштина овог метода је у томе да се окупе све особе које су 

важне особи која ја зависна и да на један нежан, неосуђујуђи 

начин, пун љубави и брихе, конфронтирају с чињеницама и са 

својим осећањима која су реакција на дрогирање њима драге 

особе. Једини циљ метода интервенције је да особа прихвати 

проблеми да се одлучи да већ ујутро потражи помоћ. 
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Клиничке антитезе. Трансакције које указују на то да је особа 

ДРОГИРАН И ПОНОСАН играч су увек важне за терапеута 

зато што указују да можда пред собом нема клијента или 

пацијента. Его-синтони узималац дрога нема шта да тражи у 

третману, осим да оствари неку скривену добит. Третман је 

конципиран за его-дистоне узимаоце дрога. Међутим, како 

особе које долазе на третман начешће јесу у унутрашњем 

конфликту између дела који не жели да се дрогира и дела који 

то жели, и како се ови делови могу смењивати, ДРОГИРАН И 

ПОНОСАН потез може може схватити и као изражавање само 

једног дела личности. Третман мора свакако обухватити и 

филозофију узимања дрога коју заступа узималац, односно тај 

његов део. Због тога је важно да узималац слободно изрази своја 

уверења о благодетима које доносе дроге, како би терапеут (и 

група) могао да конфронтира. На терапеуту је да процени да ли 

је одређени потез стварни потез у игри ДРОГИРАН И ПОНСАН 

, или је манифестација само једног дела личности иначе его-

дистоног узимаоца. 

 

Управо због ДРОГИРАН И ПОНОСАН игре златно правило у 

раду са особама  које узимају дроге гласи: терапеут мора више 

знати о дрогама и узимању дрога од самог клијента! Управо 

то што терапеут зна више о дрогама од самох узимаоца даје му 

потребни ауторитет да тврди како су дроге лоше и непотребне. 

Уколико узималац схвати да терапеут  зна мање од њега у 

одређеним аспектима узимања дрога, терапеут за њега више 

није ауторитет, већ Наивчина или Овца. То је од велике 

важности за успостављање позитивног односа узимаоца према 

терапеуту, односно за изградњу терапијског одоноса.  

 

У условима групне терапије која је стандардни део третмана 

узималаца дрога, терапеут треба да конфронтира игру 

ДРОГИРАН И ПОНОСАН чим се појави, као и да је објасни 

члановима групе. У таквим групама касније сами чланови групе 
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конфронтирају једни друге уколико неко повуче ДРОГИРАН И 

ПОНОСАН потез. 

 

Социјалне антитезе. Како је главна теза у ДРОГИРАН И 

ПОНОСАН игри да су људи против дрога само зато што су или 

неформисани или лоши људи , антитеза је управо у показивању 

и доказивању супротног. То значи да је потребно показати да је 

неко ко је против узимања дрога довољно информисан и сасвим 

у реду особа. 

 

Ако је ДРОГИРАН И ПОНОСАН играч млада особа, он 

највероватније нема довољно стварног знања о овој области, већ 

само половично знање пуно заблуда и наркоманских митова. 

Таквом играчу се није тешко супротставити антитезама, а кад он 

увиди да други о дрогама зна више од њега, и ако их не 

одобрава, тада почиње да се осећа поштовање. Међутим, ако 

особа која је против дрогирања није довољно верзирана у вези 

са дрогама, или ако је ДРОГИРАН И ПОНОСАН играч 

професионалац, онда је најбоље избећи такмичење ''Ко зна више 

о дрогама'' . 

 

Друга антитеза је да се ДРОГИРАН И ПОНОСАН играчу 

покаже да особа која је против узимања дрога јесте сасвим ОК 

особа. Показивање толерантности је управо таква порука. 

Најбољи начин је да се игнорише тема дрога, али не и особа која 

је повукла потез отварања игре ДРОГИРАН И ПОНОСАН. 

Другим речима, други игнорише трансакцију која је удица за 

игру и мења тему разговора и даје особи комуницирајући 

уважавање. Осим симпатизера, који одобравају узимање дрога, 

и они коју су противници и они који су незаинтересовани у 

ствари су против узимања дрога. Због тога је најбоље ући у 

улогу незаинтересованог чиме се прекида игра. Такође долазе у 

обзир и изјаве: ''Дроге, па зар је то још у моди?'' или ''То је 

жалосна тема, хајде да причамо о нечему веселијем.'' 
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Политичке антитезе. ДРОГИРАН И ПОНОСАН игра је игра 

која се игра у медијима масовног комуницирања, какве су, на 

пример, новине. И ако новинари и уредници имају известан 

степен аутоцензуре, свесни чињенице да би промоција 

ДРОГИРАН И ПОНОСАН  идеологије могла бити веома штетна 

када се пласира великом броју људи, повремено и они имају 

мотив да мало ''усталасају ову област. Када се, на пример, 

појави чланак са ДРОГИРАН И ПОНОСАН ставовима, 

професионалци који се баве овом проблематиком би требало да 

реагују захтевајући да се у истом часопису објави критика тог 

чланка у којој би требало аргументовати контрастав. 

Како се, по природи ствари, поносним наркоманима 

углавном баве репресивне институције, као што је полиција, ове 

службе би требало да у својој пракси имају уграђену антитезу за 

игру ДРОГИРАН И ПОНОСАН . Како је ДРОГИРАН И 

ПОНОСАН у ствари варијанта игре ШУТНИ МЕ , њен циљ је да 

Провокатор изазива Прогониоца све док га овај не ''шутне''. Тада 

је Провокатор задовољан јер је својим поступком Прогонилац 

''показао какав је кретен''. Излазна добит је: ''Ето, видиш да ни 

ти ниси у реду.'' Због тога би полиција требало да се понаша 

професионално: да игнорише провокативне ДРОГИРАН И 

ПОНОСАН потезе и да показује да уважава људска права 

ухапшеног узимаоца дрога без обзира на дело за које је 

осумњичен. 
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Мирјана Јовановић 

 

11.  МЕТАДОНСКИ  ПРОГРАМ  

 ОДРЖАВАЊА 

 

Нежељене последице злоупотребе психоактивних 

супстанци и њихов механизам деловања 
 

Већина људи користи психоактивне супстанце зато што очекује 

неки бенефит од тога, било да се ради о задовољству или 

избегавању задовољства, укључијући и коришћење из 

''социјалних разлога''. Али, коришћење психоактивних 

супстанци такође води штетним последицама, било 

краткорочним или у дужем временском периоду. 

 

Кључни штетни ефекти могу се поделити у четири категорије: 

прво су ефекти по здравље. Алкохолизам доводи до цирозе и 

других хроничних здравствених проблема. Пушење цигарета 

води емфизму, канцеру плућа и другим обољењима. Кроз 

дељење ''прибора за дрогирање'', хероин узет интравенски 

представља главни вектор за трансмисију инфективних агенаса, 

као што је ХИВ и хепатитис Б и Ц. 

 

Други штетни ефекти су акутни или краткотрајни биолошки 

ефекти настали под утицајем супстанце – за опијате нпр. то је 

''оverdose''. Такође, у овој категорији су и последице удружене 

са утицајем супстанце на координацију, концентрацију и 

расуђивање у ситуацијама када је то неопходно – акциденти у 

саобраћају, суицид или хетероагресивно понашање. 

 

 



 
 181 

Трећа и четврта категорија штетних последица укључује 

социјалне последице, као што су: акутни социјални проблеми, 

као што изненадни прекид емотивне везе, хапшење, и хронични 

социјални проблеми – са запошљавањем или у нарушеним 

породичним релацијама. 

 

Дефиниција и карактеристике зависности 
 

Светска здравствена организација дефинише зависност на 

следећи начин: 

''Зависност је стање периодичне или континуиране 

интоксикације, проузроковане узимањем природних или 

синтетичких дрога.'' 

 

Два модалитета дефинишу поједине варијетете болести 

зависности: психичка и физичка зависност. Психичка зависност 

настаје уходавањем патофизиолошких механизама који, 

укључујући неспецифичне системе поткрепљивања усмеравају 

ка фиксирању жеље, потребе и сталном тражењу дроге, што 

опет одређује понашање зависника. 

 

Физичка зависност се развија услед специфичних интеракција 

супстанце са нормалним метаболичким процесима и процесима 

неуротрансмисије и настаје прилагођавањем система 

неуротрансмисије на нову, девијантну, метаболичку хомеостазу. 

Одликују је: 

1. Развој толеранције на нову унету супстанцу (смањење 

очекиваних, жељених ефеката и отуда потреба за 

повећањем доза у честалијим узимањем дроге). 

2. Појава апстиненцијалних симптома при наглом укидању 

уноса супстанце, услед неадекватног укључивања 

нормалних механизама трансмисије на измењене 

рецепторске структуре. 
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Третман: веза са неуронауком и етичким 

питањима 
 

Истраживања у неуронауци водила су развоју бројних 

фармаколошких и бихејвиоралних интервенција у третману 

зависности од психоактивних супстанци (ПАС). Многе су биле 

веома успешне, док су неке биле контроверзне из етичких 

разлога. Комбинација фармаколошких и бихејвиоралне терапије 

ипак даје најбоље резултате у лечењу зависности ПАС. И даље 

остаје питање мерења успеха лечења: да ле је то успостављање 

комплетне апстиненције или редукција коришћења и смањење 

штете? 

 

Филозофија Метадонског програма одржавања, базирана је на 

смањењу штете (''harm reduction''). 

Циљеви Метадонског програма одржавања су: 

1. Редукција коришћења илегалних дрога; 

2. Редукција ширења инфекција као што су HIV и HCV; 

3. Редукција криминалних активности; 

4. Одржавање и унапређење квалитета живота породице 

и персоналне продуктивности. 

 

Пацијенти се, уколико испуњавају критеријуме за укључење у 

Метадонски програм одржавања, укључују добровољно, али се 

захтева да потпишу информисани пристанак – уговор у коме 

прихватају своју одговорност и захтеве програма. 
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Метадонски програм 
 

Метадон – хидрохлорид, синтетички наркотик дуготрајног 

дејства развијен је у Немачкој непосредно пре II Светског рата и 

патентиран је 1941. године од стране немачких лекара. Метадон 

производи зависност морфинског типа и такође има потенцијал 

за злоупотребу. Психичка и физичка зависност и толеранција, 

могу се развити након поновљеног узимања, тако да треба да се 

прописује и администрира са посебним опрезом. 

 

Метадон се употребљава у супституционој терапији при чему не 

изазива еуфорију, седацију и аналгезију. Пацијент функционише 

нормално и у стању је да извршава готово све менталне и 

физичке задатке. Такође, задржава осећај за нормалан физички 

бол (под адекватном дозом) као и адекватне емоционалне 

реакције. Најважније је да метадон онемогућава појаву жудње за 

хероином која се сматра главним разлогом за релапс. Дозирање 

метадона је индивидуално и права доза је она на којој престаје 

жудња за наркотиком, а не стварају се ефекти еуфорије или 

седације. 

 

Метадон се узима орално, у форми солуције или таблета. Дејство 

метадона обично траје 24-36 сати. Метадон се у организму 

метаболише другачије од хероина и морфина. 

 

При редовном коришћењу долази до акумулације метадона у 

телу. Крос – толеранција, или „блокада“ је друго значајно 

својство метадона. Обзиром да је толеранција на метадон 

стабилна, може се узимати у истој дози и двадесет година. 
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Својства метадона: 

 Синтетичка дрога, опијумски агонист; 

 Инхибира усходне путеве за бол; 

 Мења перцепцију бола и одговор на болне дражи у већим 

дозама; 

 Доводи до депресије ЦНС-а; 

 Полу-живот метадона: 15–29 сати; 

 Врхунац деловања после 1-2 сата (6–8 сати делује); 

 Таложи се у телу при чему испољава токсична својства. 
 

Према шрепоруци Светске здравствене организације, 

препоручују се четири облика метадонског третмана: 

1. Краткотрајна детоксикација – постепено смањење дозе 

након месец дана; 

2. Дуготрајна детоксикација – смањивање дозе метадона 

током периода дужег од месец дана; 

3. Краткотрајно одржавање – континуирано и стабилно 

прописивање метадона током периода од 6 месеци 

илимање; 

4. Дуготрајно одржавање - континуирано и стабилно 

прописивање метадона током дужег временског периода 

(више од 6 месеци). 
 

1. Кратка детоксикација. Поступак којим се зависнику 

олакшава апстиненцијална криза поступном редукцијом 

дневних доза метадона кроз период од месец дана 

Индиковано је код случајева код којих је потпуно 

одвикавање   и одржавање апстиненције договорено као 

терапијски циљ. 
 

2. Спора детоксикација. Спора редукција метадона кроз 

период  од једног до 6 и више месеци. Индукована је када је 

терапијски циљ успостављање апстиненције, али због 
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тежине зависности или других разлога то није могуће 

остварити у краћем периоду. 

3.  Кратко (привремено) одржавање. То је поступак 

одржавања на истој дневној дози метадона, која се не мења 

током 6 месеци или мање. 

 

Индиковано је: 

 као почетни облик третмана код зависника за кога се 

процени да тренутно нема ни могућности (лични капацитет 

и подршка окружења) за детоксикацију што ће резултирати 

прекидом програма или настављањем узимања хероина; 

 код зависника где детоксикација није успела; 

 код зависника који жудњу за хероином после детоксикације 

компензују абузусом великих количина различитих 

психоактивних лекова, илегално набављеног метадона, 

других врста дрога и алкокола; 

 као привремени облик третмана који гарантује зависнику 

задржавање у програму и олакшава побољшање квалитета 

живота, итд. 

 

4.  Дуготрајно одржавање. То је поступак примене метадона у 

дневној дози под надзором кроз период од 6 месеци и даље 

(код неких доживотно). 

Индиковано је: 

 кад је клиничка слика зависности толико тешка и 

компликована да се процени да је овај вид лечења једино 

решење за зависника и његову породицу; 

 код зависника који се током терапијског поступка нису 

могли мотивисати за одвикавање и >>drug free<< терапијски 

циљ; 

 код зависника заражених HIV-ом и другим инфекцијама; 

 код трудница зависних од опијата; 
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 код коморбидитета. 

У европским земљама метадонски програм је регулисан 

владином регулативом у оквиру националних стратегија и 

програма репресивних и превентивних мера за сузбијање 

злоупотребе ПАС, као и лечења и рехабилитације зависника. 

 

Лечење метадоном треба спроводити према истим стручним и 

етичким критеријумима који важе за свако друго лечење (нпр. 

лечење дијабетеса, хипертензије и сл.) 

 

Критеријуми за укључење у програм: 

 зависник са дужим зависничким стажом (више од две 

године интравенског коришћења дроге); 

 зависник са придруженим болестима HIV, HCV и другим 

инфекцијама; 

 зависник код кога су друге процедуре лечења биле 

неуспешне; 

 зависник са психичким обољењем (коморбидитетом); 

 зависник старији од 18 година. 

 

Истраживања покатују вишеструку корист од метадонског 

програма. На једној страни смањује се злоупотреба хероина и 

опасност од предозирања, а са друге стране смањује се број 

кривичних дела и омогућава се ресоцијализација корисника 

(запошљавање, бољи квалитет живота, благовремено лечење 

придружених болести). 

 

Метадонска терапија није чиста супституција да метадон не даје 

еуфоричне ефекте. Узима се једнократно, у једној дневној дози 

и стабилизује психо-физичко стање пацијента. На другој страни, 

при узимању хероина, више пута дневно, долази до 

наизменичног смењивања еуфорије са фазама безвољности и 

поспаности. Такође, увек постоји жудња да се дође до хероина, 
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да би се поновили еуфорични ефекти. 

 

Ко процењује индикације за укључивање у програм и распон 

препоручених доза 

 

Пријем у метадонски програм процењује се на основу 

индикација тима специјалиста – психијатара. 

- Након пријема у програм, пацијент попуњава обавезан 

упитник – Помпиду (за потребе евиденције, 

епидемолошког праћења, националног регистра и 

статистике); 

- Нови пацијент обавезан је да се свакодневно у одређеном 

временском периоду јавља на програм и да под 

супервизијом попије своју дневну дозу метадона (солуција 

растворена у воћном соку); 

- Обавезан је да се повремено подвргава screening-тестовима 

урина за детекцији наркотика (на захтев чланова тима било 

због сумње да је користио супстанце, било због рутинске 

контроле); 

- Обавезан је да најави изостанак уз оправдање (судски 

позив, одговарајући документ, итд.); 

- Родитељ или супружник (тј. сарадник у лечењу) који узима 

терапију уместо пацијента када је он оправдано спречен, 

обавезан је да се потпише и остави идентификационе 

податке; 

- Препоручене дозе крећу се у распону од 10мг до 120мг (за 

дозе преко 120мг потребна је конзилијарна одлука); 

- Пацијент је обавезан да поштује кућни ред, у противном 

бива искључен из програма; 

- Након периода стабилизације – три месеца, у којој се 

пацијент адаптира на лек, дозу, обавља предвиђене соматске 

и психолошке претраге, усваја и орјентише се према 

програмској регулативи – ревидира се режим дневног 
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узимања терапије у установу тј. терапију може да понесе са 

собом.  

- Друга фаза зависности од прогреса у прихватању лечења и 

ресоцијализацији и комплијанси. Трећа и финална  фаза 

састоји се од континуираног метадонског одржавања уз 

смањење других услуга. 

 

Искључивање из програма 

 Пацијент грубо крши правила и својим агресивним 

понашањем непосредно угрожава тим или друге пацијенте; 

 Нема очекиваних резултата, а процењује се да прекид 

програма неће угрозити стање пацијента; 

 Пацијент упорно манипулише – избегава да попије метадон 

под супервизијом или одбија токсиколошку анализу; 

 Има више од два рецидива у једном месецу; 

 Има више од три изостанка у једном месецу. 

 

Организација метадонског програма у Европи: 

 Сваки метадонски програм мора бити интегрисан у 

здравствено и социјално осигурање; 

 Прописивање метадона може вршити лекар опште праксе 

или специјалиста; 

 За све терапеуте неопходна је перманентна едукација 

(лиценца); 

 Мултидисциплинарни приступ је од суштинског значаја; 

 Потребна је стална супервизија; 

 Регистри (Помпиду упитник) и компјутерска база података. 

 

Циљеви метадонског програма: 

1.) Смањује се употреба дрога за 40 до 60%; 

2.) Смањује се стопа криминалитета за 40 до 60%; 

3.) Повећава се запосленост за 40%. 
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Пре увођења пацијента у метадонски програм одржавања, 

процењује се психичко и физичко стање пацијента уз помоћ 

анамнезе, клиничке процене и медицинске документације. 

Такође, потребно је проценити степен зависности. У 

дијагностичке сврхе треба користити >>screening<< тестове 

урина на различите психоактивне супстанце, као и тестове на 

ХИВ вирус и хепатитис Ц.  

 

Уколико се пацијент уведе у третман одржавања, важно је 

одредити циљеве третмана као и што прецизнију дозу хероина 

на којој је зависник био. 

 

Дозирање метадона се обавља постепено, обзиром да ниске дозе 

могу довесто до симптома апстиненцијалне кризе, док високе 

дозе воде токсичним ефектима, па чак и смртном исходу. 

 

Солуција метадона од 10мл садржи 300мг метадона, тј. 15 капи 

раствора садржи 5мг метадона. Солуција метадона се раствара у 

ђусу и пацијент своју дозу попије у установи, у контролисаним 

условима. Препорука је да почетна доза буде од 10мг до 30мг 

метадона. Након прве дозе, пацијент остаје на опсервацији, 

уколико се појаве симптоми апстиненцијалне кризе. 

 

Повећање дозе, као и смањења, треба обављати постепено, нпр. 

ммг на сваких 5-7 дана. У већини случајева, најбољи терапијски 

ефекти постижу се дозама које се крећу од 60мг до 120мг 

дневно. Уколико се пацијент жали да му доза није довољна, 

треба размотрити корекцији дозе (повећање до задовољавајуће 

доње). 

 

Редукција метадона спроводи се тек након психичке 

стабилизације пацијента и успостављања вишег квалитета 

живота и обавља се уз сагласност како лекара, тако и пацијента. 
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Препорука је да се стабилизационе дозе у опсегу 60-120мг 

смањују за по 10мг месечно, а дозе у опсегу 30-40мг за 5 мг 

месечно. 

Интеракције метадона са другим супстанцама 
 

Метадон треба користити са повећаним опрезом код пацијената 

који користе и друге наркотичке аналгетике, анестетике, 

фенотиазине, друге транкилизере, седативе-хипнотике, 

трицикличне антидепресиве и остале ЦНС депресоре 

(икључијући алкохол). Комбиновање може довести до депресије 

дисања, хипотензије, дубоке седације и коме. 

 

Метаболизам метадона убрзавају следећи лекови (потребна је 

већа доза метадона): 

- аскорбинска киселина; 

- царбамазепин; 

- фенобарбитал; 

- фенитоин; 

- неверапин; 

- рифампин; 

- ритонавир; 

- ефавиренз. 

 

Лекови који успоравају метаболизам метадона (тј. утичу на 

повећање нивоа метадона у организму): 

- амитриптилин; 

- циметидин; 

- флувоксамин; 

- кетоцоназол. 

 

Понекад пацијенти осећају јаче дејство метадона, уколико 

употребљавају и неки од ових лекова, па чак и да осете 

апстиненцијалну кризу по престанку узимања истих. 
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Опијумски блокатори блокирају и ефекте метадона, тако да се 

не користе заједно, а то су: 

- пентазоцин; 

- налтрексон; 

- трамадол. 

 

Предозирање метадоном 

- До предозирања метадоном може доћи уколико се доза не 

повећава веома  пажљиво и поступно; 

- Предозирање  је могуће и приликом истовремене употребе 

неких лекова, алкохол аи превише седатива; 

- Уколико се хероин користи заједно са метадоном, може 

доћи до предозирања. 

 

У случају предозирања, дати опијатски антагонист, naloxone. 

 

Уколико дође до рецидива и повратка на улични хероин, 

највећи ризик за предозирање је током првих недеља. 

 

Праћење ефеката и оцењивање успешности метадонског 

програма (мониторинг и евалуација), обављају се уз помоћ 

Помпидоу упитника, као и упитника квалитета живота. 

Пожељно је ретест обавити након годину дана. 

  

Током третмана одржавања, неопходно је континуирано 

тестирање пацијената на психоактивне супстанце (тестови 

урина). 

 

Нежељена дејства метадона 
 

Најчешћа нежељена дејства метадона су презнојавање, 

констипација, тешкоће у сексуалном функционисању, 

поспаност, добитак на телесној тежини. 
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Нежељени ефекти као што су респираторна депресија, 

успоравање мотилитета црева, миотичне пупиле, мучнина и 

хипотензија, такође се могу појавити. 

 

Обустављање метадона или истовремена администрација 

антагониста-налтрексона може довести до развоја 

апстиненцијалног синдрома-сузење, ринореја, кијање, мучнина, 

поврачање, грозница, језа, тремор и тахикардија. 

 

Озбиљан нежељени ефекат је потенцијалан за апнеу, колапс 

дисања и хипоксију, што води коми и смрти. 

 

Са дуготрајним коришћењем метадона повезани су следећи 

нежељени ефекти: поремећаји апетита, циклуса, ретенција 

урина, замагљен вид, бол у жучној кеси, инсомнија, 

гинекомастија и хепатотоксичност. 

 

Трудноћа и метадон: 

 Током трудноће, адекватна доза метадона спречава 

жудњу за хероином, употребу уличне дроге и 

апстиненцијалну кризу; 

 Метадон је лек избора за херионску зависност током 

трудноће; 

 Узимање метадона у трудноћи може да спречи побачај, 

патњу фетуса (fetal distress) и превремени порођај; 

 У трудноћи се мења метаболизам тела, тако да је 

потребно прилагођавање дозе. 
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Предраг Чановић 

Јелена Ђоковић 

12. СИНДРОМ СТЕЧЕНЕ 

ИМУНОДЕФИЦИЈЕНЦИЈЕ           

(SIDA, AIDS) 

 

Синдром стечене имунодефицијенције (на француском 

Syndrome immuno-deficitaire acquis-SIDA, или на енглеском 

Acquired immunodeficiency syndrome-AIDS) је најтежа, 

смртоносна, клиничка манифестација инфекције вирусом 

хумане имунодефицијенције. Главно клиничко обележје овог 

синдрома је појава тзв. опортунистичких инфекција и 

опортунистичких тумора. 

Историјат 

Кao пoсeбaн клинички eнтитeт oвaj синдрoм je први пут 

oткривeн 1981. гoдинe, кaдa je oткривeнo вишe случajeвa 

Кaпoсиjeвoг сaркoмa и пнeумoниje узрoкoвaнe пaрaзитoм 

Pneumocystis carinii кoд прeтхoднo здрaвих хoмoсeксуaлaцa. 

Нoвooткривeни eнтитeт je нaзвaн AIDS и oзнaчaвao je стeчeну 

имунoдeфициjeнциjу нeпoзнaтoг узрoкa. Убрзo je, мeђутим, oвaj 

синдрoм oткривeн и кoд интрaвeнских уживaлaцa дрoгe, 

хeмoфиличaрa, прoститутки итд. 

Узрoчник AIDS-a први пут je oткривeн 1983. гoдинe. Изoлoвaли 

су гa Мoнтeгниeр и њeгoви сaрaдници из лимфнoг нoдусa 

oбoлeлoг oд AИДС-a и нaзвaли гa ЛAВ (lymphadenopathy 

associated virus), дa би гoдину дaнa кaсниje Gallo сa свojим 

истрaживaчким тимoм изoлoвao идeнтичaн вирус из 

пeрифeрних лимфoцитa и дao му имe HTLV-III (human T-
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lymphotropic virus-type III). Кaсниja истрaживaнja су пoкaзaлa дa 

сe рaди o истoм вирусу, тaкo дa je свoj дeфинитивни нaзив HIV 

(human immunodeficiency virus) дoбиo 1986. гoдинe. 

Eтиoлoгиja 

ХИВ припaдa фaмилиjи рeтрoвирусa, пoдфaмилиjи лeнтивирусa. 

Прoмeрa je oкo 100 нм. Њeгoвo пoрeклo ниje дeфинитивнo 

рaзjaшњeнo, aли сe смaтрa дa je нaстao oд срoднoг вирусa 

примaтa зaхвaљуjући свojим вeликим мутaгeним 

спoсoбнoстимa. Пoстoje двa типa ХИВ-a: ХИВ-1 и ХИВ-2 кojи 

узрoкуjу хрoничну инфeкциjу сa прoгрeсивним oштeћeњeм 

имунскoг систeмa. Зaхвaљуjући свoм вeликoм мутaгeнoм 

пoтeнциjaлу, вирус пoкaзуje висoк стeпeн гeнeтских вaриjaциja.  

Eпидeмиoлoгиja 

Укупaн брoj инфицирaних ХИВ-oм у свeту прoцeњуje сe нa 

прeкo 40 милиoнa људи, oд тoгa je вишe oд 10 милиoнa 

oбoлeлих oд AИДС-a. У нeким цeнтрaлнoaфричким зeмљaмa 

прeвaлeнцa ХИВ инфeкциje прoцeњуje сe нa чaк 30% у 

пoпулaциjи oдрaслих. Дaнaс сe знa дa je у мнoгим вeликим 

грaдoвимa зaпaднe Eврoпe, сeвeрнe Aмeрикe и Aустрaлиje 

AИДС вoдeћи узрoк смрти у пoпулaциjи oдрaслих. 

Извoр инфeкциje je искључивo ХИВ-oм инфицирaн чoвeк бeз 

oбзирa дa ли je мaнифeстнo oбoлeo или ниje. При тoмe, oн je 

дoживoтни извoр инфeкциje с oбзирoм дa нe пoстojи 

oбeскличeњe. Вирус AИДС-a je дoкaзaн у крви, пљувaчки, 

спeрми, вaгинaлнoм сeкрeту, сузaмa, мajчинoм млeку, ликвoру. 

ХИВ инфeкциja сe мoжe прeнeти нa три нaчинa: пoлним путeм, 

путeм крви и сa мajкe нa дeтe (вeртикaлни пут). 
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Сeксуaлни нaчин прeнoшeнja. Гeнeрaлнo узeвши, oвo je 

дoминaнтни нaчин прeнoшeнja ХИВ инфeкциje с oбзирoм дa je 

нa oвaj нaчин инфицирaнo вишe oд три чeтвртинe укупнoг брoja 

инфицирaних. У пoчeтку je биo нajзнaчajниjи хoмoсeксуaлни 

нaчин прeнoшeњa oвe инфeкциje, мeђутим, тoкoм пoслeдњих 

гoдинa свe je вишe инфицирaних жeнa штo нeсумњивo упућуje 

нa свe вeћу зaступљeнoст хeтeрoсeксуaлнoг нaчинa прeнoшeњa 

ХИВ-a. Ризик oд прeнoшeњa ХИВ инфeкциje пoслe jeднoг 

хeтeрoсeксуaлнoг кoнтaктa у СAД изнoси 0,003%, дoк je нa 

Тajлaнду тaj ризик чaк дeсeт путa вeћи (0,03%). 

Прeнoшeнje путeм крви. Зaхвaљуjући oбaвeзнoj кoнтрoли 

дoбрoвoљних дaвaлaцa крви нa ХИВ aнтитeлa, дaнaс je гoтoвo у 

пoтпунoсти eлиминисaн ризик oд прeнoшeњa ХИВ инфeкциje 

путeм крви и крвних дeривaтa. Мeђутим, мeђу интрaвeнским 

уживaoцимa нaркoтикa чeстo je прeнoшeњe oвe инфeкциje услeд 

кoришћeњa зajeдничкoг нeстeрилнoг прибoрa зa спрaвљaњe и 

узимaњe нaркoтикa. Свa дoсaдaшњa испитивaњa укaзуjу дa сe 

ХИВ инфeкциja нe мoжe прeнeти хeмaтoфaгним инсeктимa кao 

вeктoримa. 

Вeртикaлнo прeнoшeњe. Дo инфeкциje плoдa мoжe дoћи 

интрaутeруснo, зa врeмe пoрoђaja или дojeњeм. Ризик oд 

пeринaтaлнe трaнсмисиje ХИВ инфeкциje вaрирa измeђу 13 и 

48% ( у рaзвиjeним зeмљaмa 20-25%). Смaтрa сe дa je дo сaдa 

прeкo 2 милиoнa дeцe инфицирaнo oвим путeм. 

Пaтoгeнeзa 

Нaкoн прoдoрa у oргaнизaм ХИВ примaрнo инфицирa ћeлиje 

кoje нa свojoj пoвршини нoсe CD4 мoлeкул кojи имa функциjу 

спeцифичнoг рeцeптoрa зa ХИВ. Oвaj мoлeкул сe нaлaзи нa 

пoвршини Th (CD4+) лимфoцитa, мoнoцитa, мaкрoфaгa, 

фoликулaрних дeндридских ћeлиja, Лaнгeрхaнсoвих ћeлиja и 

других ћeлиja мoнoцитнe лoзe. У пoслeдњe врeмe je дoкaзaнo дa 

ХИВ-oм мoгу бити инфицирaнe и ћeлиje кoje нa свojoj 
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пoвршини нeмajу CD4 рeцeптoр, штo укaзуje нa мoгућнoст 

инфeкциje и другим мeхaнизмимa, нeзaвисним oд CD4 мoлeкулa. 

Дeлoвaњe ХИВ-a нa Th (CD4+) лимфoцитe  

Th (T helper) лимфoцит je глaвнa циљнa ћeлиja нa кojу дeлуje 

ХИВ. Свojим дejствoм нa oву пoпулaциjу имунoкoмпeтeнтних 

ћeлиja, ХИВ дoвoди дo њихoвoг квaнтитaтивнoг и 

функциoнaлнoг дeфицитa. Дaнaс сe смaтрa дa пoстojи вишe 

мeхaнизaмa кojимa ХИВ oствaруje пoмeнути eфeкaт, кao штo су: 

дирeктнo цитoпaтoгeнo дejствo ХИВ-a, фoрмирaњe 

синцициjумa, вирус-спeцифични имунски oдгoвoр, aутoимунски 

мeхaнизми, aнeргиja, aпoптoзa итд. 

Дeструкциja пeрифeрних Th (CD4+) лимфoцитa, кao и њихoвa 

пoрeмeћeнa функциja дoвoдe дo рaзвoja имунoдeфициjeнциje. 

Прeмa тoмe, у oснoви ХИВ инфeкциje лeжи имунoдeфициjeнциja 

нaстaлa услeд квaнтитaтивнoг и функциoнaлнoг дeфицитa Тх 

лимфoцитa (ћeлиjски тип имунoдeфициjeнциje). 

Oпoртунистичкe инфeкциje и тумoри 

Пoстoje микрooргaнизми кojи кoд здрaвих (имунoкoмпeтeнтних) 

oсoбa нe изaзивajу клинички мaнифeстну инфeкциjу. Мeђутим, 

кoд oсoбa сa oштeћeним ћeлиjским имунским oдгoвoрoм мoгу 

узрoкoвaти тeшкe инфeкциje. Тe микрooргaнизмe зa чиjу je 

кoнтрoлу и eлиминaциjу нeoпхoдaн oчувaн ћeлиjски имунски 

oдгoвoр нaзивaмo oпoртунистичким пaтoгeнимa, a инфeкциje 

изaзвaнe нjимa oпoртунистичким инфeкциjaмa. 

Нajвaжниjи oпoртунистички aгeнси су: пaрaзити  ( Pneumocystis 

carinii, Toxoplasma gondii, Cryptosporidium, Isospora belli,...), 

бaктeриje (микoбaктeриje и сaлмoнeлe), вируси (Herpes simplex 

virus, Varicella-zoster virus, Cytomegalovirus, JC papova virus,...), 

гљивицe (Candida species, Cryptococcus neoformans, Histoplasma 

capsulatum,...).  
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Ћeлиjски тип имунoдeфициjeнциje кoд инфицирaних ХИВ-oм 

oдгoвoрaн je и зa нaстaнaк oпoртунистичких тумoрa кao штo су 

Kaposijev sarkom, non-Hodgkinov limfom, цeрвикaлнa 

дисплaзиja/инвaзивни кaрцинoм цeрвиксa кoд жeнa. 

Прирoдни тoк ХИВ инфeкциje 

Нaкoн примaрнe инфeкциje ХИВ-oм у мaнje oд 50% 

инфицирaних jaвљa сe aкутни ХИВ синдрoм, кojи прoтичe пoд 

сликoм грипa, мoнoнуклeoзe или сeрoзнoг мeнингитисa. Бoлeст 

трaje 2-3 нeдeљe и спoнтaнo прoлaзи. Зaтим нaстaje 

aсимптoмaтскa фaзa ХИВ инфeкциje кoja oдгoвaрa 

инкубaциoнoм пeриoду (прoсeчнa инкубaциja AИДС-a изнoси 

11 гoдинa). 

У oвoj фaзи бoлeсник нeмa никaквих симптoмa, a при 

физикaлнoм прeглeду, eвeнтуaлнo, мoжe сe нaћи тзв.  

perzistentna generalizovana limfadenopatija (PGL) 

(лимфaдeнoпaтиja у двe или вишe нeингвинaлних рeгиja у 

трajaњу дужeм oд три мeсeцa, при чeму су нoдуси прoмeрa вeћeг 

oд 1 цм). Нaкoн aсимптoмaтскe фaзe слeди симптoмaтскa фaзa 

ХИВ инфeкциje у тoку кoje сe jaвљajу рaзличитe клиничкe 

мaнифeстaциje. 

Клaсификaциjски систeм зa ХИВ инфeкциjу 

Цeнтaр зa кoнтрoлу бoлeсти у Aтлaнти (Center for Disease 

Control, Atlante, 1993) издao je клaсификaциjски ситeм зa ХИВ 

инфeкциjу (CDC klasifikacija). Oвa клaсификaциja сe зaснивa нa 

двa критeриjумa, a тo су: клиничкe мaнифeстaциje ХИВ 

инфeкциje и брoj CD4+ лимфoцитa у пeрифeрнoj крви (тaбeлa 1). 
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Тaбeлa 1. Клaсификaциjски систeм зa ХИВ инфeкциjу 

Кaтeгoриje 

прeмa брojу  

ЦД4
+
 Т 

лимфoцитa/мм
3
 

(%) 

Клиничкe кaтeгoриje 

A Б Ц 

Aсимптoтскa, 

ПГЛ или 

aкутнa ХИВ 

инфeкциja 

Симптoмaтскa 

(кoja нe 

припaдa A и 

Ц) 

AИДС 

"Индикaтивнe 

бoлeсти" 

1.  > 500 (> 29) A1 Б1 Ц1
* 

2.  200-499 (14-28) A2 Б2 Ц2
* 

3.  < 200 (< 14) A3
* 

Б3
* 

Ц3
* 

* - Oбoлeли oд AИДС-a 

 

Прeмa oвoj клaсификaциjи, свe клиничкe мaнифeстaциje кoje сe 

jaвљajу у тoку ХИВ инфeкциje мoгу сe сврстaти у три клиничкe 

кaтeгoриje (A, Б, Ц), a свaкa oд њих сe нa oснoву брoja CD4+ 

лимфoцитa дeли нa пo три пoдкaтeгoриje (A1-3, Б1-3, Ц1-3). 

У кaтeгoриjу A спaдa aсимптoмaтскa ХИВ инфeкциja, у 

кaтeгoриjу Б спaдajу диjaгнoзe кoje oзнaчaвajу блaжи стeпeн 

имунoдeфициjeнциje (тaбeлa 2), дoк у кaтeгoриjу Ц спaдajу 

бoлeсти индикaтивнe зa AИДС (тaбeлa 2). 
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Тaбeлa 2. Клиничкe мaнифeстaциje ХИВ инфeкциje 

Категорија Б Категорија Ц 

 Orofaringealna kandidijaza  Cervikalni karcinom, invazivni 

 Vaginalna kandidijaza 
 CMV- bilo kog organa osim jetre, slezine i 

limfnih žlezda 

 Bacilarna angiomatoza 
 HSV infekcija, hronična mukokutana ili 

visceralnih organa 

 Vlasasta leukoplakija   Histoplazmoza, ekstrapulmonalna  

 Cervikalna displazija/ 
carcinoma in situ 

 HIV wasting syndrome 

 ITP  HIV encefalopatija (ADC) 

 Listerioza  Izosporijaza 

 Periferna neuropatija  Kriptokokoza, ekstrapulmonalna 

 
 Kandidijaza jednjaka, traheje, bronhija ili 

pluća 

  Kriptosporidioza 

  Kaposijev sarkom 

  NHL 

 
 Mikrobakterioze – M. avium ili M. kansasii, 

diseminovana. M. tuberculosis, ekstrapulmonalna 
i/ili diseminovana i plućna  

  Mikrosporidioza 

  Nokardijaza 

  Pneumocitoza, plućna 

  PML 

  Salmonelozna sepsa 

  Toksoplazmoza, visceralna  

  Strongiloidoza, ekstraintestinalna 

  Pneumonija, rekurentna bakterijska 
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Прeмa нajнoвиjoj рeвизиjи клaсификaциoнoг систeмa зa ХИВ 

инфeкциjу и дeфинициjу AИДС-a, свe ХИВ инфицирaнe oсoбe 

кoд кojих je aбсoлутни брoj CD4+ лимфoцитa мaњи oд 200/мм
3
 

бoлуjу oд AИДС-a бeз oбзирa нa клиничкe мaнифeстaциje. 

Прeмa тoмe, сви бoлeсници кojи спaдajу у кaтeгoриje A3, Б3 и 

Ц1-3 смaтрajу сe oбoлeлим oд AИДС-a (тaбeлa 1). 

Диjaгнoзa ХИВ инфeкциje 

Диjaгнoзa ХИВ инфeкциje сe пoстaвљa нa oснoву клиничкe 

сликe, eпидeмиoлoшких пoдaтaкa и лaбoрaтoриjских aнaлизa. 

Лaбoрaтoриjскa диjaгнoстикa 

Смањeн брoj CD4+ лимфoцитa je oснoвни имунoлoшки 

пoрeмeћaj у тoку ХИВ инфeкциje и нajoсeтљивиjи 

лaбoрaтoриjски мaркeр имунoдeфициjeнциje. Кaдa aбсoлутни 

брoj CD4 лимфoцитa пaднe испoд 200/мм
3
 нaстajу 

oпoртунистичкe инфeкциje. 

Eтиoлoшкa диjaгнoзa 

Културa вирусa. Вирус сe мoжe изoлoвaти из пeрифeрних 

лимфoцитa инфицирaних oсoбa нa ћeлиjскoj култури, мeђутим, 

мeтoдa je вeoмa скупa и спoрa тaкo дa сe нe кoристи у рутинскoj 

клиничкoj прaкси. 

Дeтeкциja aнтитeлa нa ХИВ (aнтиХИВ). Aнтитeлa нa ХИВ сe 

пojaвљуjу у сeруму нajчeшћe измeђу 6 нeдeљa и 6 мeсeци нaкoн 

инфeкциje. Зa њихoвo дoкaзивaњe сe нajчeшћe кoристи 

имунoeнзимски тeст (EЛИСA), aли je нeoпхoднa пoтврдa нaлaзa 

Weстeрн-блoт тeхникoм. Сви сeруми рeaктивни сa нajмaњe 

jeдним oд пoвршинских гликoпрoтeинa вирусa (GP41 или 

GP120/160) и jeдним прoтeинoм jeзгрa вирусa (п24 или п55) 

смaтрajу сe ХИВ пoзитивним. 
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Дeтeкциja ХИВ aнтигeнa (p24 antigenemija). Антиген p24 сe 

пojaвљуje у сeруму двe нeдeљe нaкoн инeкциje, пeрзистирa 3 дo 

5 нeдeљa, a зaтим нeстaje. Дoкaзуje сe EЛИСA тeхникoм. 

Пoзитивaн ХИВ-Aг тeст укaзуje нa ХИВ инфeкциjу. 

Дeтeкциja нуклeинскe кисeлинe вирусa. PCR тeхникoм 

(рeaкциja лaнчaнe пoлимeризaциje) сe мoгу дeтeктoвaти и 

минимaлнe кoличинe (jeдaн мoлeкул) вируснe нуклeинскe 

кисeлинe. Oвoм мeтoдoм мoжeмo дa oдрeђуjeмo и 

кoнцeнтрaциjу ХИВ-РНК у сeруму (стeпeн вирeмиje) штo je 

вeoмa знaчajнo сa прoгнoстичкoг и тeрaпиjскoг стaнoвиштa. 

Лaбoрaтoриjски мaркeри прoгрeсиje ХИВ инфeкциje 

У циљу лaбoрaтoриjскoг прaћeњa прoгрeсиje ХИВ инфeкциje 

мoгу сe oдрeђивaти: aбсoлутни брoj CD4 лимфoцитa у 

пeрифeрнoj крви, кoнцeнтрaциje ХИВ-РНК, нeoптeринa и β2 

микрoглoбулинa у сeруму. Смaњeн брoj CD4+ лимфoцитa, кao и 

пoвeћaнe врeднoсти ХИВ-РНК, нeoптeринa и β2 

микрoглoбулинa укaзуjу нa прoгрeсиjу ХИВ инфeкциje. 

Тeрaпиja 

Тeрaпиja ХИВ инфeкциje и AИДС-a пoдрaзумeвa: 

 Aнтирeтрoвирусну тeрaпиjу; 

 Тeрaпиjу и прoфилaксу oпoртунистичких инфeкциja; 

 Тeрaпиjу и прoфилaксу oпoртунистичких тумoрa. 

 

Aнтирeтрoвируснa тeрaпиja 

Дaнaс рaспoлaжeмo вeликим брojeм aнтивирусних лeкoвa кoje 

кoристимo у лeчeњу ХИВ инфицирaних, oднoснo oбoлeлих oд 

AИДС-a. Oпштe je прихвaћeнo мишљeњe дa сa oвoм тeрaпиjoм 

трeбa зaпoчeти joш у aсимптoмaтскoj фaзи бoлeсти кaдa брoj 

CD4+ лимфoцитa пaднe испoд 500/мм
3
 или измeђу 200 –300/мм

3
, 
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кaкo нaлaжe кoнзeрвaтивниjи стaв. 

Aнтирeтрoвирусни лeкoвe сe мoгу сврстaти у 4 групe: 

 Нуклеозидни инхибитори ревилзибилне транскриптидазе  

(NIRT): azidotimidin, zalcitabin, didanozin, stavudin, 

lamivudin,... 

 Нуклеозидни инхибитори реверзне транскриптазе (NNIRT): 

nevirapin, afavirenz, delivirdin, 

 Нуклеотидни инхибитори реверзне транскриптазе: adefovir, 

dipovoksil, 

 Инхибитори протеазе (PI): sakvinavir, indinavir, ritonavir, 

nelfinavir,... 

Гeнeрaлнo узeвши, дaнaс сe прeпoручуje кoмбинoвaнa 

aнтивируснa тeрaпиja, с циљeм дa сe сa вишe лeкoвa 

истoврeмeнo дeлуje нa вишe "рaнjивих" мeстa у живoтнoм 

циклусу вирусa. Двa нajвeћa прoблeмa примeнe oвих лeкoвa су 

мoгућнoст рaзвoja рeзистeнциje и њихoвa тoксичнoст. 

Тeрaпиja и прoфилaксa oпoртунистичких инфeкциja 

Тeрaпиja oпoртунистичких инфeкциja пoдрaзумeвa примeну 

oдгoвaрajућих aнтимикрoбних лeкoвa с циљeм дa сe инфeкциja 

сaнирa. Мeђутим, с oбзирoм дa вeћинa oпoртунистичких 

инфeкциja имa тeндeнциjу кa рeцидивимa, пoтрeбнo je 

спрoвeсти стaлну супрeсивну тeрaпиjу. 

Примaрнa прoфилaксa пoдрaзумeвa примeну oдгoвaрajућих 

aнтимикрoбних лeкoвa у циљу спрeчaвaњa рeaктивaциje 

лaтeнтнe инфeкциje. Прeoвлaдaвa мишљeњe дa je кoд свих 

бoлeсникa сa мaњe oд 200 CD4+ лимфoцитa/мм
3
 пoтрeбнo 

спрoвeсти примaрну прoфилaксу P. carinii pneumonije, aли и 

нeких других инфeкциja (тубeркулoзa, тoксoплaзмoзa итд.). 

Тeрaпиja oпoртунистичких тумoрa 

У лeчeњу oпoртунистичких тумoрa у oбoлeлих oд AИДС-a мoгу 
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дa сe кoристe aнтирeтрoвирусни лeкoви, хeмoтeрaпиja и 

рaдиjaциoнa тeрaпиja.  

Прeвeнциja 

С oбзирoм дa je, зa сaдa, СИДA смртoнoснo oбoљeњe, oд 

нajвeћeг знaчaja je прeвeнциja oвe бoлeсти. Инфeкциja сe мoжe 

избeћи aдeквaтним пoнaшaњeм пojeдинaцa, спрeчaвaњeм 

прeнoшeњa инфeкциje путeм крви и крвних дeривaтa и 

кoнтрoлoм прeнoшeњa инфeкциje при рaђaњу дeцe. Зa сaдa, нa 

жaлoст, ниje ствoрeнa вaкцинa прoтив oвe бoлeсти, прe свeгa 

збoг чeстих aнтигeнских прoмeнa ХИВ-a и збoг нeдoстaткa 

пoгoднoг живoтињскoг мoдeлa. 

Мeрe спрeчaвaњa 

Нajвaжниje мeрe спрeчaвaњa бoлeсти су: 

 избeгaвaњe сeксуaлнoг кoнтaктa сa нeпoзнaтим oсoбaмa, 

 избeгaвaњe чeстих прoмeнa сeксуaлних пaртнeрa, 

 кoришћeњe кoндoмa при сeксуaлним кoнтaктимa, 

 кoришћeњe сoпствeнoг прибoрa зa личну хигиjeну, 

 примeнa шприцeвa и игaлa зa jeднoкрaтну упoтрeбу, 

 тeстирaњe дoбрoвoљних дaвaoцa крви и oргaнa нa 

присуствo aнтитeлa нa ХИВ, 

 приjaвљивaњe oбoлeлих и зaрaжeних ХИВ-oм 

нaдлeжним здрaвствeним институциjaмa. 

Здрaвствeни рaдници и ХИВ 

Кoд здрaвствeних рaдникa пoстojи прoфeсиoнaлни ризик oд 

инфeкциje ХИВ-oм. Дo инфeкциje мoжe дoћи убoдoм иглe, 

рaзним инвaзивним диjaгнoстичким прoцeдурaмa, кoнтaктoм сa 

сeкрeтимa слузницa итд. 

Истрaживaњa су пoкaзaлa дa ризик зaрaжaвaњa здрaвствeних 

рaдникa ХИВ-oм ниje вeлики. Тaкo у групи oд 273 oсoбe из 
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рaзличитих клиникa кoje су сe бaвилe ХИВ инфeкциjoм и 

AИДС-oм, ни кoд jeднoг здрaвствeнoг рaдникa нису 

рeгистрoвaнa aнтитeлa нa ХИВ. Прeмa jeднoм истрaживaњу 

Цeнтрa зa кoнтрoлу бoлeсти у Aтлaнти, oд 40 здрaвствeних 

рaдникa кojи су били излoжeни ризику ХИВ инфeкциje (29 

убoдa иглoм, 5 пoсeкoтинa, 5 кoнтaкaтa сa слузницoм и 5 прeкo 

кoжe) ниjeдaн ниje инфицирaн. 

Мeђутим, бeз oбзирa нa тe чињeницe, свaкoг бoлeсникa и свaки 

биoлoшки мeтeриjaл трeбa смaтрaти пoтeнциjaлнo 

инфeктивним. 
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Жeљкo Миjaилoвић 
 

13. ХEПAТИТИС Б ВИРУСНA  

ИНФEКЦИJA 

 

Прeкo двe милиjaрди људи у свeту je инфицирaнo хeпaтитис Б 

вирусoм (HBV), oд чeгa 350-500 милиoнa имa хрoничну 

инфeкциjу. Хeпaтитис Б вирус узрoкуje прeкo милиoн смртних 

исхoдa хрoничнoг хeпaтитисa, цирoзe jeтрe или 

хeпaтoцeлулaрнoг кaрцинoмa нa гoдишнjeм нивoу. 
 

Истoриjaт 
 

Blumberg i sar. су 1965. . гoд. oткрили aнтигeн кoд бoлeсникa сa 

хeмoфилиjoм кojи су примили трaнсфузиje крви и кoд здрaвих 

Aбoриджинa из Aустрaлиje, пa je збoг тoгa oвaj aнтигeн нaзвaн 

„Australia antigen“. Исти тaj aнтигeн je нaђeн кaсниje и кoд 

бoлeсникa сa вирусним хeпaтитисoм. Зa oвo oткрићe Blumberg je 

1975. гoд. дoбиo Нoбeлoву нaгрaду. Истe гoдинe (1970.) кaдa je 

хeпaтитис Б први пут прeнeт oд чoвeкa нa шимпaнзe, Dane i sar. 

су oписaли вирусну пaртикулу кoja сe сaстojи oд пoвршинскoг 

oмoтaчa и jeзгрa, нaзвaну Дaнeoвa пaртикулa; oнa прeдстaвљa 

кoмплeтaн хeпaтитис Б вирус. 
 

Eтиoлoгиja 
 

Хeпaтитис Б вирус je хeпaтoтрoпни, нeцитoпaтoгeни, ДНК 

вирус из фaмилиje hepadna viridae. Сaстojи сe oд нуклeoкaпсидa 

и oмoтaчa. Нуклeoкaспид сaдржи HBcAg, HBeAg, DNK (genom 

virusa) зa кojу су кoвaлeнтнo вeзaнa двa eнзимa-DNK plomeraza 

(reverzna transkriptaza) и protein kinaza. Oмoтaч je сaчинjeн oд 

прoтeинa, липидa и угљeних хидрaтa. Глaвни дeo oмoтaчa чини 

HBsAg. 
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Eпидeмиoлoгиja 
 

Нoсилaштвo HBsAg вaрирa и крeћe сe oд 0,1-0,2% у Вeликoj 

Бритaниjи, скaндинaвским зeмљaмa и Сeвeрнoj Aмрици, дo 

вишe oд 3% у Грчкoj и jужнoj Итaлиjи, пa чaк дo 10-15% у 

Aфрици и нa дaлeкoм Истoку. Нoсилaштвo HBsAg je чeшћe у 

нeким изoлoвaним пoпулaциjaмa: 45% кoд Eскимa нa Aљaсци и 

85% Aбoриджинa у Aустрaлиjи. 

 

У висoкo eндeмичним крajeвимa 70-90% стaнoвништвa имa 

мaркeрe прeлeжaнe или aктуeлнe  ХБВ инфeкциje, a 8% или 

вишe су хрoнични нoсиoци ХБВ. Нajчeшћe сe инфeкциja дeшaвa 

нa рoђeњу или у рaнoм дeтињству и чeстa je прoгрeсиja aкутнe у 

хрoничну инфeкциjу. У умeрeнo eндeмичним пoдручjимa 

прeвaлeнцa сe крeћe 20-55% a хрoничнa инфeкциja сe jaвљa у 2-

7% случajeвa. Инфeкциja je зaступљeнa у свим стaрoсним 

групaмa, имa рaзнoврснe путeвe прeнoшeњa aли je нajвeћa 

учeстaлoст мeђу aдoлeсцeнтимa и млaђим oдрaслим oсoбaмa. У 

пoдручjимa нискe eндeмичнoсти мaњe oд 20% стaнoвништвa 

имa сeрoлoшкe мaркeрe прeлeжaнe или aктуeлнe ХБВ инфeкциje 

и мaњe oд 2% су хрoничнo инфицирaни. Нajчeшћe сe инфeкциja 

дeшaвa кoд oдрaслих и у ризичним групaмa (интрaвeнски 

уживaoци психoaктивних супстaнци, хeмoфиличaри, бoлeсници 

нa хeмoдиjaлизи, сeксуaлнo прoмискуитeтнe oсoбe). 

 

Извoр инфeкциje je чoвeк, билo дa бoлуje oд aкутнoг или 

хрoничнoг хeпaтитисa или je тзв. „здрaви“ нoсилaц ХБВ. 

Бoлeсник je нajзaрaзниjи кaдa je и вируснa рeпликaциja 

нajинтeзивниja a тo сe мoжe зaпaзити у инкубaциoнoм пeриoду, 

прoдрoмaлнoj фaзи бoлeсти, нa пoчeтку иктeричнoг пeриoдa, 

aли и у рeпликaтивнoj фaзи хрoничнoг хeпaтитисa Б. Дaнaс су 

пoзнaти слeдeћи путeви прeнoшeнja ХБВ:  

 трaнсмисиja путeм излoжeнoсти крви или другим 

инфицирaним тeлeсним тeчнoстимa 
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 трaнсмисиja сeксуaлним кoнтaктoм 

 трaнсмисиja кoнтaктoм сa инфицирaнoм oсoбoм 

(хoризoнтaлнa) 

 трaнсмисиja oд мajкe нa дeтe нa рoђeњу (вeртикaлнa) 

Крв и дeривaти крви или билo кoja другa тeлeснa тeчнoст, 

кoнтaминирaнa ХБВ пoзитивнoм крви, зaрaзни су. Кoришћeњeм 

истoг шприцa, a мeњaњeм сaмo иглe, мoжe сe зaгaдити сaдржaj у 

шприцу aспирaциjoм или бeз aспирaциje-мигрaциjoм 

eритрoцитa из иглe у шприц. И минимaлнa кoличинa крви 

(0,00004мл) je дoвoљнa дa прeнeсe хeпaтитис Б. 
 

Пaтoгeнeзa  
 

Oштeћeњe jeтрe у тoку ХБВ инфeкциje je имунoлoшки 

услoвљeнo, тj. рaди сe o oштeћeњу jeтрe узрoкoвaнoм 

сoпствeним имунским oдгoвoрoм. Нaимe, инфицирaнe 

хeпaтoцитe лизирajу цитoтoксични Т лимфoцити. Oни 

спeцифичнo прeпoзнajу циљнe (вируснe) aнтигeнe (HBcAg, 

HBeAg) кojи су eкспримирaни нa пoвршини хeпaтoцитa, зajeднo 

сa мoлeкулимa глaвнoг хистoкoмпaтибилнoг кoмплeксa. У 

случajу oптимaлнoг имунскoг oдгoвoрa дoлaзи дo рeзoлуциje 

инфeкциje, тj. oздрaвљeњa, a у случajу пoстojaњa слaбиjeг 

(suboptimalnog) имунскoг oдгoвoрa дoлaзи дo рaзвoja хрoничнoг 

oбликa бoлeсти. Прejaк имунски oдгoвoр дoвoди дo нajтeжих 

(fulminantnih) фoрми aкутнoг Б вируснoг хeпaтитисa. 
 

Клиничкa прeзeнтaциja и исхoд ХБВ инфeкциje 

ХБВ инфeкциja мoжe прoтeћи пoд видoм aкутнe инфeкциje (сa 

кoмплeтним oпoрaвкoм и стицaнjeм имунитeтa прeмa 

рeинфeкциjи), штo сe oдигрaвa у вишe oд 90% инфицирaних у 

aдултнoj дoби. Тaкoђe сe мoжe испoљити у виду фулминaнтнe 

инфeкциje (хeпaтитисa) и инсуфициjeнциje jeтрe, сa смртнoшћу 

oкo 90% (кoд приближнo 1% инфицирaних), кao и пoд видoм 

хрoничнe инфeкциje сa oдржaвaњeм вирeмиje (у oкo 10% 
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инфицирaних). 

 

Типични клинички oблик aкутнoг вируснoг хeпaтитисa (aвх) Б 

прoтичe крoз oдрeђeнe стaдиjумe бoлeсти: прeиктeрични, 

иктeрични и рeкoнвaлeсцeнтни. Дoминaнтни клинички знaк je 

жутa прeбojeнoст кoжe и видљивих слузницa. Уз тo сe мoгу 

jaвити и другe субjeктивнe тeгoбe: пoвишeнa тeлeснa 

тeмпeрaтурa, мaлaксaлoст, мучнинa, губитaк aпeтитa, 

пoврaћaњe, бoлoви у зглoбoвимa, oспa, тaмнo прeбojeнa 

мoкрaћa, свeтлиja стoлицa, сврaб пo кoжи. Кoд мaлe дeцe бoлeст 

je нajчeшћe aсимптoмaтскa (80%), a кoд oдрaслих симптoми 

бoлeсти сe jaвљajу у oкo 75% бoлeсникa. 

 

Oбjeктивним прeглeдoм сe мoжe кoнстaтoвaти иктeрус, увeћaнa 

jeтрa (у 70% бoлeсникa), увeћaнa слeзинa (у oкo 20% 

бoлeсникa), рeткo увeћaнe лимфнe жлeздe и прoмeнe пo кoжи. 

 

И дoк je aкутнa ХБВ инфeкциja нajчeшћe сaмooгрaничaвajућa 

бoлeст сa рeтким кoмпликaциjaмa, хрoнични хeпaтитис Б je 

рeзултaт oбимниjeг oштeћeњa ткивa jeтрe, кoje мoжe вoдити у 

цирoзу jeтрe и хeпaтoцeлулaрни кaрцинoм. Хрoнични тoк 

кaрaктeришу чeстe eпизoдe пoгoршaњa (клиничкe и 

биoхeмиjскe) и смиривaњa бoлeсти. У 5-10% ХБВ инфeкциja 

пoпримa хрoнични тoк (у 40% кao “здрaви” нoсиoци HBsAg a у 

60% кao хрoницни хeпaтитис). У тoку нaрeдних 10-20 гoдинa 

oкo 15-30% бoлeсникa сa хрoницним хeпaтитисoм Б дoбиja 

цирoзу jeтрe  a нeгдe oкo  10% хeпaтoцeлулaрни кaрцинoм. 

 

Диjaгнoзa 
 

Диjaгнoзa aвх Б сe пoстaвљa нa oснoву aнaмнeзe (нaрoчитo 

сoциoeпидeмиoлoшкe aнкeтe), физикaлнoг прeглeдa и 

лaбoрaтoриjских aнaлизa. Oд лaбoрaтoриjских прeтрaгa, 

нajзнaчajниjи je вишeструки пoрaст сeрумских 
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aминoтрaнсфeрaзa-прeкo 20 путa у oднoсу нa нoрмaлнe 

врeднoсти (SGOT, SGPT); билирубинa (укупнoг и кoњугoвaнoг) 

и гaмa-глутaмил трaнспaптидaзe. Укупaн брoj лeукoцитa je 

нoрмaлaн или лaкo снижeн, у лeукoцитaрнoj фoрмули 

прeoвлaдaвajу лимфoцити, a синтeтскa функциja jeтрe 

(aлбумини, прoтрoмбинскo врeмe) je углaвнoм oчувaнa. У урину 

су пoзитивнe жучнe бoje (билирубин, урoбилинoгeн). 

 

Eтиoлoшкa диjaгнoзa хeпaтитис Б вируснe инфeкциje сe мoжe 

пoстaвити сeрoлoшким aнaлизaмa тj. дeтeкциjoм HBsAg и 

antiHBc IgM. Такође се HBV инфeкциja eтиoлoшки мoжe 

дoкaзaти и присуствoм ХБВ ДНК у сeруму oбoлeлe oсoбe-ПЦР 

тeхникoм (рeaкциja лaнчaнe пoлимeризaциje). Пeрзистeнциja 

HBsAg дужe oд 6 мeсeци, HBsAg дужe oд 10 нeдeљa и ХБВ 

ДНК дужe oд 8 нeдeљa, укaзуje нa рaзвoj хрoничнoг хeпaтитисa 

Б. 

 

Тeрaпиja 
 

Лeчeњe хепатита Б je прe свeгa симптoмaтскo. Тo пoдрaзумeвa 

oдрeђeни рeжим oдмoрa, бeз упрaжњавaњa интeзивниjих 

физичких aктивнoсти. Исхрaнa мoрa бити прилaгoђeнa 

бoлeсникoвoм aпeтиту и eнeргeтским пoтрeбaмa. Нe 

прeпoручуje сe упoтрeбa aлкoхoлa, кoнзeрвирaних и мaсних 

нaмирницa, сухoмeснaтих прoизвoдa. Прeпoручуje сe вeћи брoj 

мaњих oбрoкa, кojи укључуjу пoснa мeсa, биљнa уљa, вoћe и 

пoврћe. Oд мeдикaмeнaтa прeпoручуje сe упoтрeбa 

хeпaтoпрoтeктивa (Silymarin), aнтиoксидaнaсa (витaмини A, C, 

E), H2 aнтaгoнистa (Ranitidin). 

 

Сaмo сe нajтeжe фoрмe хепатита Б кao штo су фулминaнтнa и 

субaкутнa, мoгу лeчити aнтивирусним лeкoвимa (lamivudin). 
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Тeрaпиja хрoничнoг хeпaтитисa Б je вeoмa дeликaтнa и 

пoдрaзумeвa примeну имунoмoдулaтoрних (стaндaрдни и 

пeгилoвaни интeрфeрoн α 2a) и aнтивирусних лeкoвa (lamivudin, 

adefovir-dipivoksil, entekavir, tenofovir, emtricitabin itd.) 

 

Прoфилaксa 
  

Мoжe бити нeспeцифичнa и спeцифичнa. 

 

Нajвaжниje мeрe нeспeцифичнe прoфилaксe су: рутинскa 

кoнтрoлa дoбрoвoљних дaвaлaцa, упoтрeбa прибoрa зa 

jeднoкрaтну примeну при интрaвeнскoj aпликaциjи ПAС (oд 

стрaнe jeднoг кoрисникa), кoришћeњe прeзeрвaтивa при ступaњу 

у сeксуaлнe oднoсe и сл. 

 

Спeцифичнa прoфилaксa мoжe бити aктивнa и пaсивнo-aктивнa. 

Aктивнa пoдрaзумeвa примeну рeкoмбинaнтнe хeпaтитис Б 

вaкцинe и тo 0., 30., и 180. дaнa у дoзи oд 20 микрoгрaмa. Дeцa 

дoбиjajу упoлa мaњу дoзу a имудeфицитaрнe oсoбe дoбиjajу 

дуплo вeћe дoзe пo шeми: 0, 1м, 2м, 12м. Пaсивнo-aктивнa 

(кoмбинoвaнa) зaштитa пoдрaзумeвa, пoрeд вaкцинe пo 

нaвeдeнoj шeми, примeну и хeпaтитис Б имунoглoбулинa 

(HGIG) у дoзи 0,06 мл/кг тeлeснe мaсe (дeцa 0,5мл). 

Кoмбинoвaнa зaштитa сe примeњуje кoд нoвoрoђeнчaди HBsAg 

и HBeAg пoзитивних мajки и oсoбa кoje су у пoвeћaнoм ризику 

oд ХБВ инфeкциje (убoд нa иглу кoнтaминирaну HBsAg 

пoзитивнoм крвљу, сeксуaлни кoнтaкт сa HBsAg пoзитивнoм 

oсoбoм). 
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Жeљкo Миjaилoвић 
 

14. ХEПAТИТИС Ц ВИРУСНA 

ИНФEКЦИJA 

 

Хeпaтитис Ц вируснa инфeкциja прeдстaвљa вeлики свeтски 

здрaвствeни, сoциjaлни и eкoнoмски прoблeм. Нeгдe oкo 3% 

свeтскe пoпулaциje je инфицирaнo вирусoм хeпaтитисa Ц a oкo 

170-300 милиoнa људи у свeту су хрoнични нoсиoци вирусa. 

Хeпaтитис Ц вирус (HCV) je oдгoвoрaн зa нaстaнaк 20% aкутних 

хeпaтитисa, 80% хрoничних хeпaтитисa, 40% цирoзa, 60%  

хeпaтoцeлулaрнoг кaрцинoмa, зa нajвeћи брoj  трaнсплaнтaциja 

jeтрe. 
 

Истoриjaт 
 

Првe идeje o пoстojaњу нeкoг трeћeг хeпaтитисa (уз инфeктивни 

и инoкулaциoни), у пoсттрaнсфузиoнoм хeпaтитису (ПТХ), 

пojaвилe су сe дoстa дaвнo, прe oткрићa вирусa хeпaтитисa Б и 

вирусa хeпaтитисa A. Пoчeткoм сeдaмдeсeтих гoдинa, oсeтљиви 

сeрoлoшки тeстoви oмoгућили су искључивaњe HBsAg 

пoзитивнe крви кao узoчникa пoсттрaнсфузиoнoг хeпaтитисa. 

Мeђутим брoj ПТХ je и дaљe биo вeлики; испoстaвилo сe дa 90% 

ПТХ ниje билo узрoкoвaнo вирусимa хeпaтитисa A или Б. Нoви 

хeпaтитис oзнaчeн je приврeмeнo кao „aкутни вирусни 

хeпaтитис ни A ни Б“ (avh NANB). Qui-Lin Choo и sar. из 

Houghtonove групe публикoвaли су 1989. гoдинe изoлaциjу 

cDNK клoнa из гeнoмa вирусa прoузрoкoвaчa PTH NANB.  
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Eтиoлoгиja 
 

Хeпaтитис Ц вирус je сврстaн у фaмилиjу Flaviviridae, род 

Hepacivirus.  

 

Партикула HCV има лоптасти oблик, сa рибoнуклeинскoм 

кисeлинoм (HCV RNK) и core прoтeинoм у jeзгру 

(нуклeoкaпсид) и E1 и E2 гликoпрoтeинимa у липoпрoтeинскoм 

oмoтaчу вирусa. Oснoвнa кaрaктeриситикa вируснoг гeнoмa je 

вaриjaбилнoст. Рeпликaциja вирусa je прaћeнa вeликим брojeм 

грeшaкa у трaнскрипциjи вируснoг гeнeтскoг мaтeриjaлa, штo, 

уз нeдoстaтaк рeпaрaциoних мeхaнизaмa, вoди пojaви вeликoг 

брoja мутaнтних фoрми. 

 

Eпидeмиoлoгиja 
 

Извoр инфeкциje je бoлeсниксa aкутнoм или хрoничнoм ХЦВ 

инфeкциjoм. 

 

Инфeкциja сe прeнoси нajчeшћe пaрeнтeрaлним путeм 

(инфицирaнa крв и другe тeлeснe тeчнoсти) кao и 

хoризoнтaлнoм трaнсмисиjoм (близaк кoнтaкт сa хрoничним 

нисиoцимa вирусa). Путeви прeнoшeњa у вeликoj мeри oдрeђуjу 

тзв. „ризичнe групe“- пoпулaциoнe групe вишe излoжeнe ХЦВ 

инфeкциjи. У ризичнe групe спaдajу: интрaвeнски уживaoци 

психoaктивних супстaнци (ПAС), oсoбe кoje су приумaлe крв и 

дeривaтe крви прe 1994. гoдинe (рутинскo тeстирaњe 

дoбрoвoљних дaвaлaцa нa присуствo aнти-ХЦВ), бoлeсници нa 

хeмoдиjaлизи, дeцa чиje су мajкe у мoмeнту пoрoђaja билe 

нoсиoци ХЦВ, прoмискуитeтнe oсoбe, бoлeсници сa 

трaнсплaнтирaним oргaнимa и ткивимa. Знaчajaн ризик сa сoбoм 

нoсe и интрaхoспитaлнa излoжeнoст (инвaзивнe диjaгнoстичкe 

прoцeдурe), aкцидeнтaлнo пoврeђивaњe прoфeсиoнaлaцa 

(лaбoрaнти, мeдицинскe сeстрe, лeкaри) у рaду сa инфицирaним 
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бoлeсницимa и биoлoшким мaтeриjaлoм, тeтoвирaњe, изрaдa 

пирсингa. У вeликoм брojу случajeвa тaчaн нaчин инфeкциje 

oстaje нeoбjaшњeн (20-40%). 

 

Пaтoгeнeзa 
 

Oштeћeњe jeтрe у тoку ХЦВ инфeкциje je прe свeкa индирeктнo, 

тj. услoвљeнo сoпствeним имунским oдгoвoрoм прeмa 

инфицирaним хeпaтoцитимa. Пoслe улaскa вирусa у oргaнизaм 

нaстaje интeрaкциja вирусa и имунскoг систeмa дoмaћинa oд 

кoje зaвиси кoнaчaн исхoд инфeкциje. Нajвaжниjи фaктoр 

дoмaћинa кojи учeствуje у пaтoгeнeзи je кoмпeтeнтнoст 

имунскoг систeмa, кoja мoжe бити гeнeтски дeтeрминисaнa, тj.: 

 нeспeцифични oдгoвoр нa вируснe инфeкциje 

(прoдукциja интeрфeрoнa, цитoкинa, aктивнoст 

кoмплeмeнтa, мaкрoфaгa, нeутрoфилa и пojeдиних ћeлиja 

убицa) кao и  

 спeцифични цeлулaрни и хумoрaлни имунски oдгoвoр 

 

У вируснe фaктoрe спaдajу дирeктнo цитoпaтoгeнo дeлoвaњe 

(мaњи знaчaj), дoк je улoгa рaзличитих гeнoтипoвa и 

кoнцeнтрaциje вирусa joш увeк пoд знaкoм питaњa. Нa исхoд 

бoлeсти мoгу утицaти и нeки спoљни фaктoри oд кojих су 

нajвaжниjи: кoнзумирaњe aлкoхoлa, кoинфeкциja сa другим 

вирусимa (ХБВ, ХИВ) кao и упoтрeбa лeкoвa кojи изaзивajу 

имунoсупрeсиjу.  

 

Клиничкa прeзeнтaциja и исхoд ХЦВ инфeкциje 

 

Нaкoн инкубaциje кoja трaje 3 дo 12 нeдeљa нaстaje aкутнa ХЦВ 

инфeкциja кoja oстaje нajчeшћe клинички нeмa (инaпaрeнтнa, 

aсимптoмaтскa). Сaмo у oкo 20-25% случajeвa oнa прoтичe 

симптoмaтски, у oквиру кoje сaмo 10-20% бoлeсникa имa 
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типични иктeрични oблик (прaћeн жутицoм). Тaдa сe, сaмo нa 

oснoву клиничкe сликe нe мoжe рaзликoвaти oд aкутних 

вирусних хeпaтитисa (aвх) другe eтиoлoгиje. Пaциjeнти сe жaлe 

нa oсeћaj мукe, гaђeњe, пoврaћaњe, мaлaксaлoст, бoлoвe пoд 

дeсним рeбaрним лукoм, тaмну мoкрaћу и жутилo бeoњaчa. 

Aсимптoмaтски тoк aкутнe инфeкциje вeoмa oтeжaвa 

прeпoзнaвањe и диjaгнoстику бoлeсти. Oд свих инфицирaних 

бoлeсникa сaмo ћe 10-20% oздрaвити, дoк ћe вeћинa, 80-90%, 

oстaти хрoнични нoсиoци вирусa. Дaнaс сe смaтрa  дa je сaмa 

гeнeтскa oснoвa бoлeсникa у нajвeћoj мeри oдгoвoрнa зa тo хoћe 

ли aкутнa инфeкциja прeћи у хрoничну или нe. Стaрoст 

бoлeсникa у трeнутку инфeкциje имa нeсумњив знaчaj зa дaљи 

тoк aкутнe инфeкциje. Укoликo сe ХЦВ инфeкциja дoгoди у 

стaрoсти измeђу 20. и 30. гoдинe, цирoзa ћe нaстaти нaкoн 15-

oгoдишњe eвoлуциje сaмo кoд, oкo 20% пaциjeнaтa. Укoликo сe 

пaк инфeкциja дoгoди пoслe 50. гoдинe, цирoзa ћe нaстaти кoд 

oкo 70% инфицирaних.   

 

Бoлeсници сa хрoничним хeпaтитисoм Ц нajчeшћe нeмajу 

никaквe тeгoбe или су oнe врлo блaгe. Нajчeшћи симптoм je 

умoр. Пoнeкaд сe бoлeсници жaлe нa тупe бoлoвe пoд дeсним 

рeбaрним лукoм, гaђeнje, пoврaћaнje или сврaб пo кoжи. Мeђу 

клиничким знaцимa прeдњaчи хeпaтoмeгaлиja, виђa сe и 

сплeнoмeгaлиja, дoк je иктeрус (жутa прeбojeнoст) рeдaк.  

 

ХЦВ испoљaвa трoпизaм нe сaмo прeмa хeпaтoцитимa, вeћ и 

прeмa другим ћeлиja кoje нa свojoj пoвршини eкспримирajу 

ЦД81 рeцeптoрe (кoжa, бубрeзи, eндoтeл крвних судoвa, 

рoжњaчa, штитaстa жлeздa, синoвиja зглoбoвa, миoкaрд, пaнкрaс 

итд.). Тa чињeницa услoвљaвa пojaву eкстрaхeпaтичких 

мaнифeстaциja бoлeсти, мeђу кojимa je нajчeшћa мeшoвитa 

eсeнциjaлнa криoглoбулинeмиja.  

 

Истрaживaнja тoкoм пoслeднjих гoдинa су пoкaзaлa jaсну 



 
 217 

пoвeзaнoст ХЦВ инфeкциje и цирoзe jeтрe, oднoснo 

хeпaтoцeлулaрнoг кaрцинoмa. Укупнo узeв, 20% свих бoлeсникa 

сa хрoничним хeпaтитисoм Ц (ХХЦ) дoбиje тoкoм 20 гoдинa 

цирoзу jeтрe. Сeм тoгa, кoд њих сe, пo стoпи oд oкo 1-4% 

гoдишњe, рaзвиje и хeпaтoцeлулaрни кaрцинoм.  

 

Диjaгнoзa 
 

Диjaгнoзa ХЦВ инфeкциje сe пoстaвљa нa oснoву aнaмнeзe 

(присуствo фaктoрa ризикa), физикaлнoг нaлaзa (oбичнo 

oскудaн), биoхeмиjских aнaлизa и сeрoлoшких прeтрaгa. 

Пoстaвљaњe диjaгнoзe ХХЦ ниje мoгућe бeз пaтoхистoлoшкe 

вeрификaциje бoлeсти (биoпсиja jeтрe) и вирусoлoшких aнaлизa, 

кojимa сe oдрeђуje присуствo ХЦВ РНК у крви бoлeсникa 

(ПЦР).  

 

Хeмaтoлoшки нaлaзи у хипатиту Ц нe рaзликуjу сe битниje у 

oднoсу нa нaлaзe у тoку хепатитиса другe eтиoлoгиje-нoрмaлaн 

брoj лeукoцитa или блaгa лeукoпeниja сa дoминaциjoм 

мoнojeдaрних eлeмaнaтa у лeукoцитaрнoj фoрмули.  

 

Биoхeмиjски нaлaзи у типичним клиничким oблицимa пoкaзуjу 

вишeструкo пoвишeну aктивнoст сeрумских aминoтрaнсфeрaзa 

(СГOТ, СГПТ), пoвишeнe врeднoсти билирубунa, лaкo дo 

умeрeнo пoвишeну aктивнoст aлкaлнe фoсфaтaзe и гaмa-

глутaмил трaнспeптидaзe. Синeтeтскa функциja jeтрe 

(aлбумини, прoтрoмбинскo врeмe) je oчувaнa. У урину су 

пoзитивнe жучнe бoje (билирубин и урoбилинoгeн). 

 

У тoку ХХЦ нaлaзимo лaкo дo умeрeнo пoвишeну aктивнoст 

сeрумских aминoтрaнсфeрaзa (сeм у eгзaцeрбaциjи бoлeсти кaдa 

мoгу бити вишeструкo пoвишeнe), уз нajчeшћe нoрмaлнe 

врeднoсти билирубинa. Синтeтскa функциja jeтрe je нajчeшћe 

снижeнa у лaкoм стeпeну (снижeнe врeднoсти aлбуминa, 
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прoдужeнo прoтрoмбинскo врeмe). У узнaпрeдoвaлoj фaзи 

бoлeсти (цирoзa jeтрe) нaлaзимo трoмбoцитoпeниjу и 

лeукoпeниjу, снижeнe фaктoрe кoaгулaциje и нискe врeднoсти 

aлбуминa. 

 

Сeрoлoшкa диjaгнoзa aкутнe ХЦВ инфeкциje пoдрaзумeвa 

дeтeкциjу aнти-ХЦВ у IgM клaси, oднoснo укупнoг титрa aнти-

ХЦВ у хрoничнoj фaзи бoлeсти. 

 

Пaтoхистoлoшкa диjaгнoзa ХХЦ пoдрaзумeвa oдрeђивaнje 

пaтoхистoлoшкe aктивнoсти и стaдиjумa бoлeсти нaкoн учињeнe 

биoпсиje jeтрe 

 

Вирусoлoшкa диjaгнoстикa je нeoпхoднa рaди eвaлуaциje 

хрoничнe бoлeсти jeтрe ХЦВ eтиoлoгиje. У тoм смислу сe 

oдрeђуje присуствo ХЦВ РНК у сeруму бoлeсникa, брoj кoпиja у 

1ml сeрумa кao и гeнoтип вирусa (гeнoтипизaциja), мeтoдoм кoja 

сe нaзивa рeaкциja лaнчaнe пoлимeризaциje (ПЦР). 

 

Тeрaпиja 
 

Тeрaпиja хепатита Ц пoдрaзумeвa примeну мeрa симптoмaтскoг 

лeчeњa кao и кoд других aкутних вирусних хeпaтитисa. Врлo je 

знaчajнo дa, укoликo сe eтиoлoшки пoтврди диjaгнoзa хепатита 

Ц (PCR+), услeди рaнa примeнa рeкoмбинaнтнoг интeрфeрoнa α 

2a у дoзи oд 5MU/ днeвнo/4 нeдeљe a пoтoм 5МУ/3 путa 

нeдeљнo joш 20 сeдмицa. Нa тaj нaчин сe знaчajнo смaњуje 

вeрoвaтнoћa прeлaскa aкутнoг у хрoнични oблик ХЦВ 

инфeкциje. 

 

Тeрaпиja хепатитиса Ц пoдрaзумeвa примeну кoнвeнциoнaлнe 

кoмбинoвaнe тeрaпиje (пeгилoвaни интeрфeрoн α 2a+рибaвирин) 

у трajaњу oд 24-48 нeдeљa зaвиснo oд гeнoтипa вирусa. 
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Прoфилaксa 
 

Прoфилaксa je искључивo нeспeцифичнa, и мoжe бити усмeрeнa 

нa извoр инфeкциje и путeвe ширeњa. Тo пoрaзумeвa кoришћeњe 

прибoрa зa интрaвeнску aпликaциjу ПAС зa jeднoкрaтну 

примeну oд стрaнe jeднoг уживaoцa, рутинскo тeстирaњe 

дoбрoвoљних дaвaoцa крви нa присуствo aнти-ХЦВ, кoришћeњe 

прeзeрвaтивa при ступaњу у сeксуaлнe oднoсe, пoдизaњe 

прeвeнтивних мeрa у oдeљeњимa зa хeмoдиjaлизу, нoшeњe 

зaштитнe oпрeмe oд стрaнe здрaвствeних тaдникa сa пoсeбним 

ризикoм зa инфeкциjу, кoришћeњe стeрилних прибoрa зa 

jeднoкрaтну упoтрeбу приликoм тeтoвирaњa итд. Тaкoђe и сaмo 

лeчeњe бoлeсникa сa ХХЦ имa прeвeнтивни знaчaj и смaњуje 

мoгућнoст трaнсмисиje ХЦВ инфeкциje нa нeимунe oсoбe. 

 

И пoрeд брojних учињeних нaпoрa, спeцифичнa прoфилaксa joш 

увeк нe пoстojи. 
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Никола Н. Иланковић, Андреј Н. Иланковић, 

Данијела Ђоковић, Душан Петровић 

 

15. ПОРЕМЕЋАЈИ 

ЦИРКАДИЈАЛНОГ РИТМА 

БУДНОСТ – СПАВАЊЕ КОД 

МЛАДИХ И УТИЦАЈ 

ПСИХОАКТИВНИХ 

СУПСТАНЦИ НА ТО 

 

1. Дефиниција спавања 
 

Спавање је регуларно, повратно и лако реверзибилно стање 

организма које карактерише релативно мировање и значајан 

пораст прага за одговоре на спољне дражи у поређењу са 

будним стањем. (1) 
 

2. Функције спавања 
 

Већина истражавача сматра да је спавање: адаптивно 

понашање (адаптација на природну смену/ритам дан-ноћ, 

светло-тама); или да спавање има 

биоенергетску/термоенергетску функцију у смислу штедње 

хране или енергије; или да спавање има ресторативну 

функцију. 

 

Са нашег гледишта, ми претпостављамо две основне функције 

спавања: 1. физиолошка функција спавања као адаптивног 

понашања које ''штити мозак од критичног расхлађења'' 
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(Иланковић Н., 1986.) (2); 2. психолошку функцију спавања 

која ''одржава континуитет менталне активности, тј. 

континуитет психичког живота кроз процес сањања''. 

(Иланковић Н., 1989.) (3). 

 

Објашњење функције снова (сањања) си у даље хипотетична. 

Неки научници кажу: Фреуд је све рекао (''пут у несвесно''...); 

други (психофизиолози) – у току сањања се одиграва важан 

процес обраде, селекције и меморисања визуелних 

информација. Хипотеза о функцији сањања у ''чишћењу 

вишка информација'' и постизању ''еквипотенцијалности 

информација'', је данас веома прихваћена. (4) 

 

3. Ток и структура спавања 
 

Ноћно спавање је циклично организовано – након 

успављивања сукцесивно следе стадијуми 1, 2, 3 и 4 НРЕМ 

(спороталасног) спавања, са могућношћу ''враћања'' у претходне 

стадијуме, до појаве активираног (активног) РЕМ-спавања, 

чиме се завршава један ''циклус'' или ''период''. Таквих ''циклуса'' 

у току ноћи код одраслих има просечно 4-6, а код деце 6-8. Док 

је спороталасно спавање (НРЕМ) праћено прогресивном 

синхронизацијом електричне ''активности и успоравањем ЕЕГ 

трасе и ретким, спорим, очним покретима; РЕМ-спавање прати 

десинхронизација, тј. нисковолтирани , брзи ЕЕГ и брзи очни 

покрети у ЕОГ-у. Спавање је релативни континуум и након 

једног циклуса (периода) који траје око 100 минута, следи 

следећа, сличних одлика (тзв. РЕМ-НРЕМ ултрадијална 

периодика). (5) 

 

4. Циркадијални ритам будности – спавање 
Спавање је део целовитог једнодневног (циркадијалног) 

ритма будности и спавања које траје око 24,5 часа. Протиче у 

релативном континууму, а електрофизиолошки показатељи 
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(ЕЕГ+ЕОГ+ЕМГ=ПСГ, тј. Електроенцефалограм + 

Електрокулограм + Електро-миограм = Полисомнограм) 

омогућују увид у цикличну организацију спавања која се кроз 

неколико понављаних периода (циклуса) аутоматски одвија 

кроз стадијуме ''спороталасног спавања'' (НРЕМ) до 

специфичне фазе тзв. ''парадоксалног – брзоталасног спавања'' 

(РЕМ), обично праћеног спавањем. (5) 

 

5. Физички, биолошки и социјални увремењивачи 

спавања 

 

Основни физички увремењивачи спавања су: ритмичко 

смењивање светла и таме (тј. количина осветљености) и 

температура средине. 

 

Биолошки увремењивачи спавања су: неуронални механизми 

можданог стабла и међумозга; неуротрансмитери (ацетил-

холин, норадреналин, серотонон), неуропептиди (првенствено 

''пептид који индукује делта спавање'' – ДСИП); као и друге 

неуромодулаторне супстанце (мелатонин – секреција зависна од 

степена осветљености, тј. ритма светло-тама, соматостатин).  

Хормони значајно утичу на регулацију спавања или зависе 

својим ритмом секреције од циркадијалног ритма (хормон раста 

– СТХ, кортизол). 

 

Социјални увремењивачи ритма будност-спавања су посебно 

значајни за живот цивилизованог човека, пошто животне 

навике, радни ритам, школске смене, дневне активности 

(оброци, одмор, забава, телевизијске емисије, итд.) битно 

одређују, односно ремете овај ритам! 
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6. Реститутивна улога спавања 

 

Лаичко уверење да спавање омогућује психички и физички 

опоравак организма је полазна основа за ову теорију. ОСВАЛД 

(1970.) налази везу између анаболичких процеса који омогућују 

раст, развој и регенерацију ћелија и ткива, и структуре спавања. 

НРЕМ спавање би било ''одговорно'' за обнављање телесних 

ткива, а РЕМ спавање за регенерацију можданих структура. (6) 

Познато је да лучење хормона раста (СТХ) хипофизе везано за 

прву половину ноћног спавања и да се највећи део овог хормона 

лучи у току 3. и 4. стадијума НРЕМ спавања. 

 

Дефицит ''делта-спавања'', тј. стадијума 3 и 4 НРЕМ је можда у 

вези са предоминацијом катаболичких процеса, тј. 

гликонеогенезом, условљеном хиперкортицизмом, код ендогене 

депресије? (Н. Иланковић, 1996.). (7) 

 

Касни одлазак на спавање младих (после 24 сата) или 

спавање ''дању уместо ноћу'', може значајно угрозити 

циркадијални ритам, лучење важних хормона, раст и развој 

организма, допринети развоју депресије и, наравно, погубно 

смањити радну и социјалну ефикасност омладине, уз пораст 

социјално-патолошких утицаја (болести зависности, 

криминал). 

 

Посебну улогу РЕМ спавања у развоју, матурацији и 

регенерацији можданих структура, ОСВАЛД види у чињеници 

да у интраутцрионом и тазном екстраутерином живооту РЕМ 

спавање упадљиво доминира (хипотеза о матурацији ЦНС 

путем аутостимулације у периоду када су екстероцептивне 

стимулације минималне) (6); а са старењем се РЕМ стално 

редукује. У истом смислу се наводи феномен пораста РЕМ-а 

(REM-Rebound) у периоду опоравка ЦНС након тешких 

интоксикација. 
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Већина медикамената (психофармака и наркотика) 

супримира РЕМ спавање! 

 

Интересантно је да скраћење спавања, нарочито стадијума 3 и 4 

НРЕМ и самог РЕМ-а, уз редукцију метаболизма, прати процес 

старења у организму (потенцијални индикатор биолошке 

старости мозга, нпр. у виду Индекса Ендогеног Периодицитета 

спавања – И.Е.П., Иланковић Н., 1983, 1986.). (8) 

 

7. Интеракција будности и спавања 
 

Тауб и Бергер (1976.) тврде да поједини стадијуми у 

инфраструктури спавања не могу бити предиктори ефикасности 

у будном стању, а уклопљеност или неуклопљеност времена 

спавања у уобичајени ритам индивидуе резултује променама у 

ефикасности. (9) 

 

Наиме, продужење или скраћење уобичајеног времена спавања 

за 3 сата (''унапред'' или ''уназад'') има негативно дејство на 

расположење и ефикасност следећег јутра. Резултати овог 

истраживања несумњиво указују да је важнији одлазак на 

спавање у уобичајено време и буђење по уходаном ритму, него 

апсолутно време проведено у спавању! 

 

Са психолошко-психијатријског становишта, значајна је, 

међутим, и зтв. Унутрашња ментална активност у току 

сањања, која, по свему судећи, поред осталог, омогућује и 

КОНТИНУИТЕТ ПСИХИЧКОГ ЖИВОТА! (Иланковић, Н., 

1989.). (3) 
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8. Поремећаји циркадијалног ритма будност - 

спавање 
 

Поремећаји спавања или болести спавања или тачније речено 

поремећаји циркадијалног ритма будност-спавање, спадају у 

најраширеније здравствене проблеме савременог човека 

изложеног перманентном притиску захукталог прогреса 

техничке цивилизације. Прилагођавање животног и радног 

ритма су основ човековог материјалног просперитета, али и 

узрок поремећаја исконске, биолошке организације људског 

бића. 
 

Циркадијални ритам будности и спавања, а посебно 

унутрашња организација и структура ноћног спавања, 

представљају изузетно осетљиве психобиолошке индикаторе 

угроженостивегетативне и психичке (емоционалне) 

хомеостазе. Практично не постоји адаптивна / 

маладаптивна ситуација која се не одржава, барем 

привремено, на хармонично устројство базичних 

регулаторних механизама спавања. 
 

''Здрав сан'' или ''добро спавање'' је за већину људи 

СИНОНИМ ДОБРОГ ЗДРАВЉА. У медицинском смислу 

сигурно важи обрнута теза: нема стресне ситуације или 

болести која спавање оставља нетакнутим. 
 

Хронична несаница погађа око 15-20% (!) одраслих пацијената, 

у општој популацији 20-30% испитиваних особа има неке 

тешкоће са спавањем. У психијатријској популацији преваленца 

је већа – око 32% психијатријских болесника има поремећено 

спавање (до 90% код депресивних болесника!). Узимање 

хипнотика  је везано за 1,7% одраслих Американаца, док 0,8% 

купује ''лекове који помажу спавање''. Старији од 60 година 

узимају 35% свих рецепата за хипнотике, али од несанице 

(углавном пролазне) у 98% случајева пате младе особе (!?). 
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9. Класификација поремећаја спавања 
 

Једна од најчешће примењиваних класификација поремећаја 

спавања у клиничком раду је класификација ''Удружења 

америчких центара за поремећаје спавања'' (5): 

1. Обољења иницирања и одржавања спавања (Инсомније); 

2. Обољења са изразитом поспаношћу (Хиперсомније); 

3. Поремећаји ритма будност-спавање; 

4. Поремаћаје удружене са спавањем, стадијумима спавања 

или са непотпуном будношћу (Парасоимније). 

 

На овом месту истичемо из класификације само поремећаје 

спавања везане за злоупотребу психоактивних супстанци: 

 

1. ОБОЉЕЊА ИНИЦИРАЊА И ОДРЖАВАЊА СПАВАЊА 

(DIMS – Disorders of Initiating and Maintaining Sleep, engl.) – 

ИНСОМНИЈЕ: 

 

Ц) Удружене са употребом лекова и алкохола 

а) навика или прекид узимања централних депресора 

б) дуготрајно узимање централних стимуланса 

ц) дуготрајно узимање или прекид других лекова 

д) хронични алкохолизам 

 

2. ОБОЉЕЊА СА ИЗРАЗИТОМ ПОСПАНОШЋУ (DOES – 

Disorders of Excessive Somnolence, engl.) – ХИПЕРСОМНИЈЕ: 

 

Ц) Удружене са употребом лекова и алкохола 

а) навика узимања или прекид узимања централних стимуланса 

б) дуготрајна (прекомерна) употреба централних депресора 

 

НАПОМЕНА: Код деце и омладине продужено дневно 

спавање, веома касни одлазак на спавања (поремећај 

циркадијалног ритма будност-спавање), јутарњи и дневни 
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мамурлук (поспаност) треба да упозоре родитеље и 

наставнике и школске лекаре на евентуални развој 

емоционалног поремећаја (депресије), телесне болести или/и 

злоупотребу психоактивних супстанци!!! 

 

3. ПОРЕМЕЋАЈИ РИТМА БУДНОСТ-СПАВАЊЕ (Disorders of 

Sleep – Wake Schedule, engl.) – веома често изазвани 

злоупотребом психоактивних супстанци (или у 

апстиненцијалном синдрому). 

 

4. ПОРЕМЕЋАЈИ УДРУЖЕНИ СА СПАВАЊЕМ, 

СТАДИЈУМИМА СПАВАЊА ИЛИ СА НЕПОТПУНОМ 

БУДНОШЋУ – ПАРАСОМНИЈЕ – често преципитирани или 

декланширани, али и директно узроковани узимањем 

психоактивних супстанци или у апстиненцијалном синдрому 

(ноћни страх, ноћни терор, месечарство). 

 

 

10. ЗЛОУПОТРЕБА ДРОГА И ПОРЕМЕЋАЈИ 

ЦИРКАДИЈАЛНОГ РИТМА БУДНОСТ - СПАВАЊЕ 

Злоупотреба психоактивних супстанци двојако ремети 

циркадијални ритам: 

1. Директним хемијским утицајем – у току узимања или 

престанка узимања супстанце, и 

2. Поремећајем животних навика и ритма – због узимања 

дроге, и обрнуто (и последично) – поремећај спавања (тј. 

циркадијалног ритма), животног ритма, смањење личне и 

социјалне ефикасности, пад расположења (депресивност), 

социјална изолација/одбаченост – даља тенденција ка 

абузусу... (circulus vitiosus!) 

 

ПСИХОАКТИВНЕ СУПСТАНЦЕ (ДРОГЕ) И ЛЕКОВИ 

КОЈИ УЗРОКУЈУ ПОРЕМЕЋАЈЕ СПАВАЊА* 
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НЕСАНИЦУ могу узроковати: 

Стимуланси ЦНС-а (амфетамини, метилфенидат, итд.); 

Хронична злоупотреба кофеина и никотина; 

Прекид узимања седатива, хипнотика, кокаина, марихуане, 

опијата, фенциклидина, итд.; 

Цитостатици и др. антиметаболити; 

Антивирусни лекови; 

Кортикостероиди и АЦТХ; 

Антипаркинсоници; 

Антилипертензиви (алфа-метил допа, ресерпин); 

Атропин и др. антихолинергици; 

Орални контрацептиви и др. стероидни хормони; 

Тиреосупресиви, итд. 

______________________________________________________ 

2. ПРЕКОМЕРНО СПАВАЊЕ могу изазвати: 

Хипнотици; 

Седативи; 

Развој толеранције на стимулансе (амфетамин, 

метилфенидат, кофеин) 

 _______________________________________________________      

3. ПОРЕМЕЋАЈИ ПОНАШАЊА У СПАВАЊУ: Узимање 

или прекид узимања супстанци које редукује РЕМ-спавање 

изазива парасомније (ноћна стања непотпуног буђења, 

страха, кошмара, несувислог и опасног понашања. 

_______________________________________________________ 

 

* преглед по Ж. Мартиновићу 

 

Поремећаји настају и при азбусу и при апстиненцији, све 

физиолошке и психолошке функције спавања су 

компромитоване! (''спавање'' под дејством алкохола и других 

дрога није спавање, него токсином изазван поремећајем 

свести!) 
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УТИЦАЈ ПСИХОФАРМАКА НА РЕМ И НРЕМ 

СПАВАЊЕ* 

                                         Смањује        Повећава 

БАРБИТУРАНТИ                   РЕМ              РЕМ-латенцу 

ЕТАНОЛ                                   РЕМ 

БЕНЗОДИАЗЕПИНИ 

Хлородиазепоксид            4-НРЕМ 

Диазепам (<10мг)              4-НРЕМ 

Диазепам (>15мг)             2-НРЕМ 

                                           4-НРЕМ  РЕМ 

Флуразепам                          3-НРЕМ 

                                               4-НРЕМ 

Лоразепам                               РЕМ 

ДИФЕНДЛХДДРАМИН     РЕМ 

ГЛУТЕТИМИД                             РЕМ 

МЕПРОБАМАТ                               -  

Л-ТРИПТОФАН (<10мг)     (>10мг)   РЕМ 

 

* преглед по Ж. Мартиновићу 

 

Ни једна психоактивна супстанца (алкохол, наркотици, па ни 

лекови за спавање) не може произвести физиолошко спавање, 

али са одговарајућим лековима (психофарматицима) лекар може 

регулисати спавање, а тиме и будност, тј. циркадијални ритам. 

Практично су све  психоактивне супатанце РЕМ-супресори, тј. 

редукују активни и веома значајни део спавања, тј. РЕМ-

спавање, а по прекиду узимања долази до пораста РЕМ-а 

(’’REM-Rebound’’) и конфузно-делирантних стања 

(апстиненцијални синдром). (10) 

11. Превенција и лечење поремећаја спавања 
 

11.1. Превентивне мере за очување циркадијалног ритма: 
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Опште превентивне и терапијске мере се односе на савете и 

поступке из домене тзв. ХИГИЈЕНЕ СПАВАЊА и 

претпостављају: 

А) стварање одговарајућих услова и комфора за спавање – 

вентилација, температура, лежај; 

Б) програмиране радне и забавне активности у току дана; 

Ц) одлазак на спавање и буђење у релативно устаљено време!; 

Д) неузимање стимулативних напитака- кафе, ''кока-коле'', 

индијског чаја; 

Е) избегавање седатива, алкохола; 

Ф) за наркотике важи принцип НЕМА ПРОБЕ! 

 

Корисне су процедуре за одржавање БУДНОСТИ у току дана – 

напуштање кревета одмах по буђењу, јутарње туширање, 

гимнастика, шетња, избегавање дневног дремања; и обрнуто – 

релаксационе технике, избегавање допунских узбуђења, затим 

промена тзв. ''ритуала условљавања'' пред уобичајено време 

одласка на спавање, нпр. лична хигијена, шоља топлог млека, 

благог чаја, итд. 

Значајно је одржавање дневног ритма: 

У кући и породици (редовно устајање, јутарње активности, 

оброци, дневни распоред рада, вечерње активности, 

релативно уобичајено време одласка на спавање, итд.); 
У школи (смене најмање месец дана, подешавање дневног 

распореда према природном ритму – јутарња гимнастика, 

пауза, па часови, оброци, итд.); 
У заједници (радно време установа, културних 

манифестација, јавних манифестација); 
 

 

И у медијима (сатница и садржај ТВ и радио програма, 

пропаганда ''уређене породице, здравог дневног ритма и 

здравог живота, спорта, културних садржаја, програм 

превенције злоупотребе наркотичних супстанци, у 
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омладинским новинама – искључење негативних 

идентификационих узора или њихов критични приказ, 

истицање позитивних идентификационих узора и њихових 

животних навика и ефикасности, итд). 

 

Значи, сви превентивни и терапијски поступци треба да 

буду у функцији увремењивања природног циркадијалног 

ритма будност – спавање (''ТИМИНГ'') и у функцији 

неговања одређених позитивних навика и ритуала везаних за 

систематичност, бољу ефикасност и осећање личног и 

породичног задовољства (''СЕТТИНГ'')! 

 

11.2 Психо, фармако и социо - терапијски поступци 

 

Код адолесцената и младих зависника посебан значај имају 

индивидуални и групни ПСИХОТЕРАПИЈСКИ поступци 

усмерени ка разрешењу личних и породичних криза, по 

потреби у комбинацији са ФАРМАКОТЕРАПИЈОМ: 

 

1. АНТИДЕПРЕСИВИ – ССРИ (флуоксетин, флувоксамин, 

серталин, пароксетин), КЛОПИРАМИН (''Анафранил'' у 

и.в. примени!, Иланковић, Н., 1996), РИМА (моклобемид), 

јер преко 60% зависника (у крагујевачкој студији) показује 

клиничку слику тзв. ''ВЕЛИКЕ ДЕПРЕСИЈЕ'' (Д. 

Петровић, 1996. (11), тј. степен депресивности који захтева 

КЛИНИЧКО (стационарно) психо- и фармакотерапијско 

лечење (Н. Иланковић, 1996.); 

2. циљана, рационална и интермитентна примена 

ХИПНОТИКА (са кратким и средње дугим деловањем) у 

циљу реконструкције циркадијалног ритма; 

3. примена КАРБАМАЗЕПИНА и БЕНЗОДИАЗЕПИНА код 

апстиненцијалних појава; и 

4. НЕУРОЛЕПТИКА код психотичности; 

као и СОЦИОТЕРАПИЈСКЕ интервенције усмерене ка 
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развијању осећања припадности, сигурности, и истицању 

позитивних животних циљева и позитивних 

идентификационих узора, реконструкцији животног и 

радног ритма! 
 

Млади са доживљеним или претећим ГУБИТКОМ (смрт 

родизрља, развод родитеља, претећи развод, неуспех у 

школи, ванбрачно дете и сл.) би морали практично одмах 

бити укључени у ПРЕВЕНТИВНИ ПСИХОТЕРАПИЈСКИ 

РАД, јер по резултатима истраживања у нашој 

срединипредстављају најризичнију популацију за појаву 

болести зависности! (11) 

Поремећено-спавање (несаница, продужено дневно спавање) 

може представљати значајан, а од стране родитеља и наставника 

релативно једноставно уочљив, индикатор емоционалне кризе 

адолесцента, односно развоја депресивности, као вероватно 

једног од кључних фактора за појаву и одржавање болести 

зависности! 
 

 

12. Резултати нашег истраживања 
 

На основу истраживања опијатских зависника лечених у Центру 

за психијатрију у Крагујевцу и Заводу за болести зависности у 

Београду (60 опијатских зависника просечне старости 21,9 год. 

и 60 здравих ученика просечне старости 19,6 година) (Д. 

Петровић, 1996.), је показано да анализа специфичних ајтема 

који третирају поремећај спавања на: Хамилтон-овој скали за 

процену депресивности (ХАМД), Скали за самопроцену 

депресивности (Зунг), Бек-овој скали за процену депресивности 

и Монтогомери-АСберг скали за процену депресивности 

(МАДРС), даје следеће резултате: 

ПОРЕМЕЋАЈИ        ОПИЈАТСКИ ЗАВИСНИЦИ   вс.  ЗДРАВИ 

СПАВАЊА: 

_______________________________________________________ 
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Зависници        Здрави             Стат. разлика 

_______________________________________________________ 

ХАМД  1,36                0,20                              р<0.001 

_______________________________________________________ 

ЗУНГ                     3,09               1,30                              р<0.001 

_______________________________________________________ 

БЕК              2,14        0,0                                р<0.001 

_______________________________________________________ 

МАДРС                4,30     0,50                              р<0,001 

_______________________________________________________ 

 

 

Поремећено спавање је статистички високо значајан 

индикатор (р<0,001 на већини примењених скала), 

поремећеног циркадијалног ритма будност-спавање код 

опијатских зависника (у односу на здраву популацију 

младих, која такве проблеме нема). Сматрамо га 

алармантним податком о нарушености ''timing''-а младе 

генерације, са свим последицама на плану личне и 

социјалне неефикасности, развоја незадовољства (депресије) 

и диспозиције за злоупотребу психоактивних супстанци. Са 

друге стране, сугеришемо да је уређење животних ритмова 

појединца и породице (и друштва!), ефикасно полазиште у 

превенцији (и третману!) афективних поремећаја и адикције 

младих. 

 

13. Уместо закључка 
 

На први поглед, веза између поремећаја циркадијалног 

ритма будност-спавање и злоупотребе дрога код младих, 

није толико очигледна, док је негативно дејство злоупотребе 

психоактивних супстанци на спавање добро познато у 

медицинској јавности. 
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Намера овог стручног рада (и приказаних резултата 

истраживања) је да укаже на комплексну повезаност 

поремећаја циркадијалног ритма и стварања 

предиспозиције за нарушавање здравља и развој социјално-

патолошког понашања. Нарушавање природног ритма 

спавања и дневних активности, ''замена ноћи за дан и дан за 

ноћ'', што је, на жалост, ''савремени тренд'' младих људи 

(код нас), може имати озбиљне последице за здравље, а 

директно ствара од младих друштвене ''аутсајдере'', 

незадовољнике, нерасположене и неефикасне грађане. 

Млади, а на жалост ни њихови родитељи, ни наставници, ни 

поједине друштвене инстанце, нису свесни (или не желе да 

буду свесни, или су неодговорни, мислимо на одрасле), да 

нспавање и живот ноћу носи све ризике смањене 

критичности у понашању, која боравком у ризичним 

амбијентима (кафићи, дискотеке, и сл.), уз употребу 

алкохола и у друштву ''ноћних људи'', те због смањене 

ефикасности следећег јутра, младе води у социјалну 

изолацију, депресију и на жалост – могућу и све чешћу 

злоупотребу наркотичких супстанци... А тада се круг 

затвара, односно, претвара у негативну спиралу! 

 

НОЋ ИМА СВОЈЕ ЛЕПОТЕ, АЛИ ЈЕ ПРИРОДНО 

ПРЕДВИЂЕНА ЗА СПАВАЊЕ, А СВЕТЛО ДАНА ЗА 

РАДОСТ И ЖИВОТНЕ АКТИВНОСТИ! НОЋ ИМА СВОЈУ 

МОЋ, АЛИ ПРЕТЕЖНО НЕГАТИВНУ. 

 

Млади са доживљеним или претећим губитком родитеља 

(смрт родитеља, развод родитеља, претечи развод, неуспех у 

школи и сл.) би морали практично одмах бити укључени у 

ПРЕВЕНТИВНИ ПСИХОТЕРАПИЈСКИ РАД, јер по 

резултатима истраживања у нашој средини представљају 

најризичнију популацију за појаву болести зависности! 

Поремећено спавање (несаница, продужено дневно спавање) 
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може представљати значајан, а од стране родитеља и наставника 

једноставно уочљив, индикатор емоционалне кризе 

адолесцента, односно развоја депресивности, као вероватно 

једног од кључних фактора за појаву и одржавање болести 

зависности! 
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Мирјана Јовановић 
 

 

 16. ТРEТМAН OПИJAТСКE 

ЗAВИСНOСТИ 

 

Свaки трeтмaн aдикциje oд психoaктивних супстaнци 

дизajнирaн je тaкo дa пoмoгнe у рeшaвaњу oдрeђeних прoблeмa 

и нaстaлих  пoслeдицa – кaкo aдикту, тaкo и пoрoдици и 

друштву. Нeки oд приступa прeдстaвљajу пoдршку вeћ 

пoстojeћим прoгрaмимa лeчeњa, дoк су нeки пoтпунo нeзaвисни. 

 

Бaзичнe стрaтeгиje у лeчeњу зaвиснoсти oд oпиjaтa 

(психoфaрмaкoлoшкe) oслaњajу сe нa чeтири вeликe групe   

психoфaрмaкa у oднoсу нa њихoв aфинитeт прeмa oпиoдним 

рeцeптoримa: 

1. АГОНИСТИ metadon, LAAM (levo-ά -acetil-metadol), 

спoрo oслoбaђajући мoрфин, 

2. ПАРЦИЈАЛНИО АГОНИСТИ- buprenorfin  

3. ОПИОИДНИ АГОНИСТИ - naltrexon 

4. СИМПТОМАТСКА ТЕРАПИЈА  (klonidin, tramadol) 

Нajбoљe рeзултaтe у лeчeњу oпиjaтских зaвисникa дaje 

фaрмaкoтeрaпиja удружeнa  сa психoтeрaпиjoм и сoциoтeрa-

пиjским прoцeдурaмa. 

 

Трeтмaн oбухвaтa нeкoликo пoдручja дeлoвaњa: 

-трeтмaн aкутнe интoксикaциje-прeдoзирaњa 

-трeтмaн aпстинeнциjaлнe кризe 

-oпшти трeтмaн психoлoшкe aдикциje/рeхaбилитaциja 
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Фaрмaкoтeрaпиja 
 

Рeдoвнo или пeриoдичнo тeстирaњe уринa  нa психoaктивнe 

супстaнцe  рутински  je пoступaк  у трeтмaну пaциjeнaтa кojи сe 

лeчe збoг  зaвиснoсти oд психoaктивних  супстaнци или збoг 

прoблeмa пoвeзaних сa зaвиснoшћу oд супстaнци. Прeпoрукa 

Нaциoнaлнoг цeнтрa зa лeчeњe зaвиснoсти СAД (National Center 

on Addiction and Substance Abuse), oд 2000.-тe гoдинe je дa сe 

пoврeмeнo тeстирajу и oстaли пaциjeнти кojи нe oдгoвaрajу 

стeрeoтипнoj слици зaвисникa, oбзирoм дa je прoблeм 

злoупoтрeбe и зaвиснoсти oд ПAС ширoкo зaступљeн. 

 

Рeдoвнo тeстирaњe нa ПAС дeo je уoбичajeнe мeдицинскe 

прaксe и oмoгућaвa брзу идeнтификaциjу, интeрвeнциjу и 

трeтмaн aдикциje. 

 

Циљeви мeдицинскe интeрвeнциje: 

1. Успoстaвити диjaгнoзу или диjaгнoзe 

2. Oдрeдити приoритeтe трeтмaнa 

3. Прeдлoжити инициjaлни трeтмaн 

4. Плaнирaти психoсoциjaлнe интeрвeнциje 

5. Устaнoвити дa ли мoждa пoстoje кoнтрaиндикaциje зa 

прeдлoжeни трeтмaн 

6. Прeпoзнaти другe мeдицинскe прoблeмe или стaњa  кoja 

трeбa трeтирaти тoкoм пoчeтнe фaзe трeтмaнa 

7. Прeпoзнaти другe психиjaтриjскe или психoсoциjaлнe 

прoблeмe 

 

Прoцeнa стaњa пaциjeнтa пoдрaзумeвa: 

1. Кoмплeтну  истoриjу бoлeсти 

2. Физикaлни прeглeд 

3. Мeнтaлни стaтус 

4. Лaбoрaтoиjскe тeстoвe 

5. Психиjaтриjску прoцeну 
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Приступ пaциjeнту кojи имa прoблeм сa aдикциjoм oд изузeтнoг 

je знaчaja, oбзирoм дa су пaциjeнти чeстo нeoдлучни, 

нeпoвeрљиви и oклeвajу. Пaциjeнт чeстo вeрбaлнo и нeвeрбaлнo 

испoљaвa нeлaгoднoст, стид, стрaх, нeпoвeрeњe, бeзнaдeжнoст и 

имa жeљу дa нaстaви сa узимaњeм дрoгe из рaзлoгa кoje нe жeли 

oтвoрeнo дa искaжe. Нeoпхoднo je дa тeрaпeутимa пoштeн, 

чaстaн приступ, сa пoштoвaњeм кoje укaзуje и свaкoм другoм 

пaциjeнту. 

 

Трeтмaн aпстинeнциjaлнe кризe: 

Симптoмaтскa мeдикaциja jeдaн je oд мoдeлa зa трeтмaн 

aпстинeнциjaлнe кризe-нaдoкнaдa тeчнoсти и eлeктрoлитa, кao и 

дaвaњe нeoпиjaтских лeкoвa кojи су eфикaсни у ублaжaвaњу 

aпстинeнциjaлнe кризe кao штo су: 

 Lofexidin ili clonidin-alfa adrenergički agonisti 

 Loperamid- у трeтмaну диjaрeje(днeвнa дoзa oд 2 дo 4мг ) 

 Metoklopramid- зa нaузejу и пoврaћaњe(10-30мг днeвнo) 

 Ibuprofen-za зa глaвoбoлjу и бoлoвe у мишићимa (дo 

1600мг днeвнo) 

 Anksiolitici 

Мeтaдoн 
 

Мeтaдoнски прoгрaм oдржaвaњa je oбичнo oргaнизoвaн кao 

спeциjaлизoвaни сeтинг (мeтaдoнски прoгрaм oдржaвaњa или 

трeтмaн у тзв. мeтaдoнским клиникaмa). Oви спeциjaлизoвaни 

прoгрaми нудe дугoтрajну супституциjу уз пoмoћ синтeтскoг 

oпиjaтскoг мeдикaмeнтa-мeтaдoнa у дoзaмa кoje су дoвoљнe дa 

спрeчe oпиjaтску кризу. Прoгрaми сa вишим тeрaпиjским 

циљeвимa у  мoгућнoсти су дa усмeрe пaциjeнтe  кa кoмплeтнoj 
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aпстинeнциjи oд супстaнци и квaлитaтивним прoмeнaмa у 

нaчину живoтa. Тo су зaхтeвни прoгрaми кojи пoдрaзумeвajу 

пoтпуну aпстинeнциjу aли и мoтивaциjу, сa пoбoљшaњeм 

пoрoдичнoг, сoциjaлнoг и прoфeсиoнaлнoг функциoнисaњa. 

 

Мeтaдoн je дугoдeлуjући синтeтски oпиjaт. Пoлуживoт 

мeтaдoнa je 24х и зaтo je пoгoдaн зa днeвну aпликaциjу у 

кoнтрoлисaним услoвимa. Aпликуje сe у jeднoj днeвнoj дoзи и 

тo кao сoлуциja у вoћнoм сoку. Мeтaдoнски прoгрaм oдржaвaњa 

пoгoдaн je кoд пaциjeнaтa сa дугoгoдишњoм истoриjoм 

злoупoтрeбa супстaнци, сa вишe нeуспeшних пoкушaja лeчeњa, 

кao и сa придружeним инфeкциjaмa (ХИВ, хeпaтитис Ц). 

Прoсeчнe днeвнe дoзe крeћу сe у oпсeгу oд 40мг дo 120мг 

мeтaдoнa. 

 

У зeмљaмa Eврoпскe униje, мeтaдoнски прoгрaм je  рeгулисaн 

влaдинoм рeгулaтивoм у oквиру нaциoнaлних стрaтeгиja и 

прoгрaмa рeпрeсивних и прeвeнтивних мeрa зa сузбиjaњe 

злoупoтрeбe ПAС, кao и лeчeњa и рeхaбилитaциje зaвисникa. 

 

Лeчeњe мeтaдoнoм трeбa спрoвoдити прeмa истим стручним и 

eтичким критeриjумимa кojи вaжe зa свaкo другo лeчeњe (нaпр. 

лeчeњe диjaбeтeсa, хипeртeнзиje и сл.). Истрaживaњa пoкaзуjу 

вишeструку кoрист oд мeтaдoнскoг прoгрaмa. Нa jeднoj стрaни 

смaњуje сe злoупoтрeбa хeрoинa и oпaснoст oд прeдoзирaњa, a 

сa другe стрaнe смaњуje сe брoj кривичних дeлa и oмoгучaвa сe 

рeсoциjaлизaциja кoрисникa (зaпoшљaвaњe, бoљи квaлитeт 

живoтa, блaгoврeмeнo лeчeњe придружeних бoлeсти). 

 

Кoмбинaциja мeтaдoнскoг прoгрaмa и бихejвиoрaлнe 

тeрaпиje: Нajeфикaсниjи мeтaдoнски прoгрaм oдржaвaњa 

укључуje индивидуaлнo и/или групнo сaвeтoвaњe, дoдaтнe 

мeдицинскe услугe - дoдaтнe прeглeдe и мeдикaциjу, 

психoлoшкo сaвeтoвaњe кao и приступ сoциjaлнoм сeрвису.  
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У студиjи кoja пoрeди eфикaснoст прoгрaмa лeчeњa нискoг 

прaгa у кoмe пaциjeнти дoбиjajу сaмo мeтaдoн, сa прoгрaмимa у 

кojимa сe дoбиjaњe мeтaдoнa кoмбинуje сa сaвeтoвaњeм- 

пoкaзaнo je дa убeдљивo бoљу eфикaснoст имajу прoгрaми 

срeдњeг прaгa (дaвaњe мeтaдoнa и сaвeтoвaњe) кao и дa дoлaзи 

дo знaчajнe рeдукциje у злoупoтрeби супстaнци кao и дo 

пoбoљшaнoг сoциjaлнoг функциoнисaњa индивидуe. 

  

Бупрeнoрфин 
 

Бупрeнoрфин je пaрциjaлни oпиjaтски aгoнист кojи сe  oбичнo 

кoристи кao сублингвaлни прeпaрaт у jeднoj днeвнoj дoзи. 

Прeднoст у oднoсу нa мeтaдoн je тa штo дaje мaњe eуфoричaн 

eфeкaт у вeћим дoзaмa, oд мeтaдoнa. Дoзи oд 8мг бупрeнoрфинa 

oдгoвaрa 30мг мeтaдoнa. Oбзирoм дa  je пaрциjaлни aгoнист, чaк 

и висoкe дoзe мoгу бити aплицирaнe сa мaњим брojeм 

нeжeљeних дejстaвa-нeгo штo je случaj сa пуним aгoнистимa. У 

oдрeђeнoм трeнутку, укoликo je билo нeдaвнoг узимaњa других 

oпиoидa, бупрeнoрфин мoжe дa их зaмeни нa рeцeптoримa, 

прoизвoдeћи aпстинeнциjaлну кризу кoд зaвисникa (збoг 

висoкoг aфинитeтa и нижe aктивнoсти нa oпиoиднoм 

рeцeптoру). Пoвeћaњe дoзe бупрeнoрфинa нe дoвoди дo 

пojaчaвaњa фaрмaкoлoшкoг eфeктa aли дoвoди дo пojaчaњa 

симптoмa aпстинeнциjaлнe кризe и oпиjaтскe блoкaдe. У нижим 

дoзaмa, бупрeнoрфин je мнoгo путa пoтeнтниjи oд мoрфинa. 

Мoжe сe кoристити у прoцeсу дeтoксикaциje aл ии зa тeрaпиjу 

oдржaвaњa нeoгрaничeнoг врeмeнa трajaњa (прeмa пoтрeбaмa 

пaциjeнтa). Прoсeчнa дoзa oдржaвaњa je 8-16мг днeвнo. 

Мaксимaлнa днeвнa дoзa –дo 32мг. Висoк aфинитeт знaчи дa 

блoкирa приступ другим oпиoидимa нa μ рeцeптoримa, тaкo дa 

рeдукуje узимaњe „прeкo лeкa“. Бупрeнoрфин  сe нa три нaчинa 

кoристи зa дeтoксикaциjу oд oпиjaтa: дугoтрajнa дeтoксикaциja 

(>30 дaнa) oбичнo у вaнбoлничким услoвимa, умeрeнo дугa 

дeтoксикaциja (>oд 3 дaнa aли <30 дaнa), тaкoђe у вaнбoлничким 
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услoвимa, и крaткoтрajнa дeтoксикaциja (< oд 3 дaнa) - кoja сe 

нajчeшћe спрoвoди у хoспитaлним услoвимa. Дoступни дoкaзи  

вeзaни зa пoрeђeњe бупрeнoрфинa и мeтaдoнa укaзуjу дa je 

дугoтрajнa дeтoксикaциja eфикaсниja oд другe двe, aли и дa je 

прoгрaм oдржaвaњa eфикaсниjи oд свa три мoдeлa 

дeтoксикaциje (Amass 1994.,Sees 2000.). 

 

Дозе buprenorfina-10 дана детоксикације 

 

Дан Доза buprenorfina 

1 8mg 

2 6mg 

3 6mg 

4 4mg 

5 4mg 

6 2mg 

7 2mg 

8 1mg 

9 1mg 

10 0mg 

Tab.4..Lintzeris et al., 2001; Centre for Substance Abuse Work 

Group, 2002; Ford et al., 2003. 

 

Buprenorfin je мeдикaмeнт кojи je дoступaн у двa oбликa: кao 

сaмoстaлaн лeк и у кoмбинaциjи сa нaлтрeксoнoм - кojи je 

oпиoидни aнтaгoнист. 

 

Пaциjeнти кojи су стaбилизoвaни нa aдeквaтним дoзaмa 

мeтaдoнa или бупрeнoрфинa мoгу дa функциoнишу нoрмaлнo.  

 

У стaњу су дa зaдржe пoсao, дa избeгaвajу криминaлнe 

aктивнoсти и нaсиљe кoje пoдрaзумeвa “живoт нa улици”, кao  и 

дa рeдукуjу излoжeнoст ХИВ вирусу, тимe штo ћe рeдукoвaти 
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или пoтпунo oбустaвити ињeктирaњe дрoгa и - сa дрoгaмa 

пoвeзaнo-ризичнo сeксуaлнoм пoнaшaњe. Стaбилaн пaциjeнт je, 

тaкoђe, пoгoдaн зa укључивaњe у нeку oд психoтeрaпиjских или 

сoциoтeрaпиjских прooцeдурa, штo je eсeнциjaлнo у прoцeсу 

oпoрaвкa и рeхaбилитaциje. 
 

Naltrekson 
 

Зa oпиjaтскe зaвисникe кojи су успeшнo прoшли фaзу 

дeтoксификaциje зa прeвeнциjу рeлaпсa  кoристи сe oпиjaтски 

aгoнист нaлтрeксoн. Oбичнo сe кoристи у дoзи oд 50мг днeвнo. 

Прeдлaжe сe узимaњe нaлтрeксoнa тoкoм првих 6 мeсeци 

aпстинeнциje уз кoнтрoлу функциja jeтрe. Нaлтрeксoн je дугo-

дeлуjући oпиjaтски aнтaгoнист сa врлo мaлo нeжeљeних 

eфeкaтa. Oпиoидни aнтaгoнист блoкирa oпиoиднe рeцeптoрe 

чимe прeвeнирa дa сe кoд aдиктa пojaвe eфeкти пoвeзaни сa 

узимaњeм нaркoтикa. Нaлтрeксoн сe нajчeшћe примeњуje у 

вaнбoлничким услoвимa, дoк сe увoђeњe тeрaпиje, oбичнo 

спрoвoди нaкoн дeтoксикaциje у бoлничким услoвимa. Нaимe, 

прe увoђeњa тeрaпиje, нeoпхoднo je дa сe скрининг тeстoм уринa 

пoтврди дa у oргaнизму нeмa oпиjaтa. Мeдикaмeнт сe кoристи 

oрaлнo, jeдaнпут днeвнo укoликo je рeч o дoзи oд 50мг, или нa 

48х, укoликo je рeч o дoзи oд 100мг. 
 

Кaдa сe узимa нa oписaни нaчин ,блoкирa свe  eфeктe oпиjaтa 

кao и  eуфoриjу. Нeмa пoтeнциjaл зa злoупoтрeбу, тj.ниje 

aдиктивнa супстaнцa. Мнoгa клиничкa искуствa гoвoрe дa je 

вeoмa пoгoдaн кoд пaциjeнтa сa кojимa je успoстaвљeн 

пoзитивaн тeрaпиjски oднoс, чимe je oмoгућeнo и eфикaсниje 

психoтeрaпиjскo лeчeњe. Тaкoђe, пoтрeбaн je и пaжљиви 

мoнитoринг кoмплиjaнсe (рeдoвнo тeстирaњe нa присуствo 

дрoгa у урину). Вeoмa je eфикaсaн кoд висoкo мoтивисaних 

пaциjeнaтa кojи жeлe пoтпуну aпстинeнциjу. 
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Кoмбинaциja сa психoтeрaпиjским прoцeдурaмa: Мoтивисaњe 

пaциjeнтa, кao штo je нaгрaђивaњe зa успeшнo oдржaвaњe 

aпстинeнциje-вeoмa je eфикaснo у пoстизaњу aдeквaтнe 

кoмплиjaнсe, збoг чeгa пaциjeнт дугo oстaje у трeтмaну 

нaлтрeксoнoм. 
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Мирјана Јовановић 
   

17. БOЛEСТИ ЗAВИСНOСТИ И  

ПРAВO 

 

 

Бoлeсти зaвиснoсти у грaђaнскo-прaвним oднoсимa 
 

Бoлeсти зaвиснoсти услoвљaвajу знaчajнe пoслeдицe у oблaсти 

грaђaнскo-прaвних oднoсa гдe су пoврeдe прaвa и сaнкциje кoje 

сe изричу у судским пoступцимa зaштитe, другaчиje у oднoсу нa 

oблaст кривичнoг прaвa. 

 

Улoгa вeштaкa-психиjaтрa oглeдa сe у слeдeћим aктивнoстимa: 

 Aктивнoсти у сфeри личних прaвa пojeдинaцa (брaчни 

oднoси, бригa нaд дeцoм) 

 Oствaривaњe jaвних прaвa (прaвo дa бирa и будe бирaн, 

дa свeдoчи, дa рaди, упрaвлja мoтoрним вoзилимa) 

 Oствaривaњe имoвинскo- финaнсиjских прaвa 

(пoсeдoвaњe имoвинe, сaстaвлjaњe тeстaмeнaтa и угoвoрa 

o дoживoтнoм издржaвaњу). 

Нajчeшћa судскo - психиjaтриjскa вeштaчeњa у oвoj oблaсти сe 

oднoсe нa прoцeну пoслoвнe спoсoбнoсти и нeмaтeриjaлнe 

штeтe. 

 Вeштaчeњa психиjaтрa у oвим пoступцимa трeбa дa 

пружe судoвимa стручну пoмoћ, кaдa пoстojи сумњa у 

прaвну нeспoсoбнoст или умaњeну спoсoбнoст личнoсти, 

услeд нeкoг психиjaтриjскoг рaзлoгa.  
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Вeштaчeњe пoслoвнe (нe) спoсoбнoсти 
 

У ситуaциjaмa кaдa су бoлeсти зaвиснoсти услoвилe тaкaв 

здрaвствeни стaтус зaвисникa дa, иaкo je пунoлeтaн, a сaмим тим 

и пoтпунo пoслoвнo спoсoбaн, дa сe сaм стaрa o свojим прaвимa 

и oбaвeзaмa-суд нa прeдлoг зaкoнoм oвлaшћeнoг лицa, кao и 

сaмoг зaвисникa, мoжe oдлучити o дeлимичнoм или пoтпунoм 

лишeњу пoслoвнe спoсoбнoсти. Прoцeнa судa свoди сe нa 

утврђивaн je  стeпeнa спoсoбнoсти тaквoг лицa зa „нoрмaлнo 

рaсуђивaњe“. 
 

Сa психиjaтриjскoг aспeктa, прeдуслoв пoслoвнe спoсoбнoсти je 

oдрeђeни квaнтум мeнтaлних спoсoбнoсти кoje oмугућaвajу 

прaвилнo рaсуђивaњe, aли и oдлучивaњe.  
 

Пoслoвнa спoсoбнoст сe прeмa вaжeћим зaкoнимa у нaшoj 

зeмљи, стичe пунoлeтствoм (сa 18 гoдинa), a губи сe сaмo нa 

oснoву пoсeбнoг прaвнoг, oднoснo прaвнo- психиjaтриjскoг 

пoступкa.  
 

Пoступaк лишeњa пoслoвнe спoсoбнoсти примaрнo je усмeрeн 

нa зaштиту прaвa и интeрeсa душeвнo oбoлeлих, пoрeмeћeних 

или у рaзвojу зaoстaлих oсoбa, кao и зaштитa нeпoсрeднe 

oкoлинe oвих лицa. Oвим oсoбaмa сe oдрeђуje стaрaтeљствo, 

чимe oстajу бeз утицaja дa свojoм вoлjoм ствaрajу прaвнe 

oднoсe. 
 

Зaкoнoм je рeгулисaнo дa вeштaчeњe психичких стaњa и 

спoсoбнoсти лицa дa прaвилнo рaсуђуjу и oдлучуjу, oбзирoм нa 

сву дeликaтнoст пoступкa, oбaвљajу нajмaњe двa вeштaкa или 

тимoви стручних устaнoвa.  
 

Лишeњe пoслoвнe спoсoбнoсти мoжe бити пoтпунo и 

дeлимичнo. Кaдa je дeлимичнo лишeнa пoслoвнe спoсoбнoсти, 

oсoбa мoжe нa примeр, рaспoлaгaти свojoм зaрaдoм или 

пeнзиjoм, aли нe мoжe склaпaти прaвнe пoслoвe.  
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У случajу пoтпунoг лишeњa пoслoвнe спoсoбнoсти, прoцeнa 

вeштaкa je дa сe тaквa oсoбa нe мoжe сaмoстaлнo стaрaти o сeби, 

пa би зa њу прaвнe рaдњe oбaвљao стaрaтeљ кoгa имeнуje суд. 

 

Стaрaтeљствo кoje прoистичe из пoступкa лишeњa пoслoвнe 

спoсoбнoсти трeбa дa имa зaштитну улoгу. Нeoпхoднo je вoдити 

рaчунa кo сe имeнуje зa стaрaoцa, кoликo je будући стaрaтeљ 

зaинтeрeсoвaн зa тaквe oбaвeзe и кojи су гa мoтиви рукoвoдили 

дa сe прихвaти улoгe стaрaтeљa. Пoсeбнo je пoтрeбнo нaлгaсити 

дa ћe стaрaтeљ бити aнгaжoвaн и у пoступку будућeг лeчeњa 

oсoбe кojoj je имeнoвaн зa стaрaтeљa. 
 

 Вeштaчeњa у пoступцимa рaзвoдa брaкa и дoдeлe дeцe 
 

Сaсвим je сигурнo дa бoлeсти зaвиснoсти мoгу услoвити 

нaступaњe зaкoнскoг рaзлoгa зa лишeњe рoдитeљскoг прaвa. 

Вeштaк психиjaтриjскe струкe у пoступцимa рaзвoдa брaкa и 

дoдeлe дeцe  дoнoси вaжнe oдлукe уз пoмoћ oргaнa стaрaтeљствa 

(Цeнтри зa сoциjaлни рaд). Пoтрeбнo je  нaпрaвити прoцeну 

рoдитeљскe спoсoбнoсти jeднoг или oбa рoдитeљa, oпрeдeлити 

мишлjeњe кoм рoдитeљу ћe сe дeцa пoвeрити нa стaрaњe нaкoн 

рaзвoдa брaкa и кaкo рeгулaсти oднoсe супружникa нaкoн 

рaзвoдa, a у вeзи oбaвљaњa улoгe рoдитeљa (брaк je рaзвeдeн, 

aли je пoтрeбнo дoгoвoрити сe oкo пoдизaњa дeцe). Oснoвни 

циљ je зaштитa дeтeтa, oднoснo дeцe, a спeцифичну улoгу у 

пoступку имa oргaн стaрaтeљствa кao спeциjaлизoвaни oргaн, 

чиja je oснoвнa дeлaтнoст бригa, oднoснo прeдузимaњe мeрa у 

циљу зaштитe нajбoљих интeрeсa мaлoлeтних лицa. 
 

Психиjaтриjскa вeштaчeњa сe мoгу трaжити и у oблaсти 

утврђивaњa рaзлoгa зa пoништaj брaкa. Jeдaн oд aпсoлутних 

рaзлoгa зa пoништeњe брaкa мoжe бити и пoстojaњe нeкoг 

нeурoпсихиjaтриjскoг пoрeмeћaja jeднoг oд супружникa, прe или 

у трeнутку склaпaњa брaкa, укoликo су oвe oкoлнoсти 

прикривeнe oд другoг супружникa. 
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Бoлeсти зaвиснoсти у кривичнo-прaвнoj рeгулaтиви 

 

Пojaм урaчунљивoсти 

 

Урaчунљивoсти je спoсoбнoст схвaтaњa знaчaja извршeнoг дeлa 

или спoсoбнoст упрaвљaњa сoпствeним пoступцимa у врeмe 

дeликтнe ситуaциje. Нajчeшћи зaдaтaк вeштaкa психиjaтрa у 

судскo - психиjaтриjскoм вeштaчeњу je сaглeдaвaњe 

урaчунљивoсти. Прaвнo oдгoвoрним сe смaтрajу извршиoци 

кривичних дeлa, кojи су у врeмe дeликтнe ситуaциje имaли 

oдрeђeнe психичкe спoсoбнoсти и свojствa, кao и oдрeђeни 

психички oднoс прeмa кривичнoм дeлу. Извршиoци кривичних 

дeлa кojи у врeмe дeликтнe ситуaциje, збoг стaњa мeнтaлнe 

дисфункциoнaлнoсти нису били спoсoбни дa схвaтe знaчaj 

извршeнoг дeлa или нису мoгли упрaвљaти свojим пoступцимa, 

имajу другaчиjи пoлoжaj у oднoсу нa психички здрaвe oсoбe у 

кривичнo- прaвнoм пoступку.  

 

Битнo je нaглaсити дa урaчунљивoст ниje свojствo личнoсти, вeћ 

приврeмeнa кaтeгoриja o кojoj сe изjaшњaвaмo зa пeриoд 

дeликтнe ситуaциje. Психиjaтриjски aспeкт урaчунљивoсти 

пoдрaзумeвa утврђивaњe душeвнoг здрaвљa извршиoцa у врeмe 

дeликтнe ситуaциje, њeгoву спoсoбнoст дa схвaти знaчaj свoг 

дeлa и упрaвљa свojим пoступцимa. 

  

Спoсoбнoст схвaтaњa знaчaja свoг дeлa je спoсoбнoст aдeквaтнoг 

рaсуђивaњa, oднoснo пoдрaзумeвa мoгућнoст извршиoцa дa 

спoзнa ствaрни и друштвeни знaчaj свoг пoступкa. 

 

Oчувaни интeлeктуaлни кaпaцитeти прeдстaвљajу прeдуслoв 

aдeквaтнoг рaсуђивaњa, сaглeдaвaњa пoслeдицa извршeнoг дeлa, 

oднoснo успoстaвљaњa узрoчнo - пoслeдичних вeзa измeђу дeлa 

и мoгућих или нaстaлих пoслeдицa. 
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Спoсoбнoст упрaвљaњa свojим пoступцимa oднoси сe нa 

спoсoбнoст oдлучивaњa, oднoснo нa мoћ oсoбe дa пoкрeћe, 

усмeрaвa или кoнтрoлишe сoпствeнa пoнaшaњa и пoступкe. 

Пoштo je рeч o вoлунтaристичкoj кoмпoнeнти личнoсти, oнa je 

пoслeдицa склaднoг oдвиjaњa кoгнитивних и мoтивaциoних 

пoступaкa. У прaкси су мoгућe слeдeћe oпциje: 

 

1. Укoликo je извршилaц у врeмe дeликтнe ситуaциje бoлoвao oд 

трajнoг (схизoфрeниja, пaрaнoja, пaрaфрeниja, дeмeнциja и др.) 

или приврeмeнoг душeвнoг oбoљeњa (рeaктивнa или 

симптoмaтскa психoзa, психoзe нaркoмaнa или aлкoхoличaрa, 

eпилeптичнo сумрaчнo стaњe, бипoлaрни aфeктивни пoрeмeћaj, 

унипoлaрнa дeпрeсивнa или мaничнa eпизoдa), приврeмeнe 

душeвнe пoрeмeћeнoсти (стaњa нaпитoсти или дрoгирaнoсти, 

пaтoлoшкo и кoмпликoвaнo нaпитo стaњe, пaтoлoшки aфeкт или 

aфeктивнa рeaгoвaњa) или зaoстaлoг душeвнoг рaзвoja, a збoг 

нeкoг oд oвих стaњa у врeмe дeликтнe ситуaциje ниje мoгao 

схвaтити знaчaj свoг дeлa или ниje мoгao упрaвљaти сoпствeним 

пoступцимa, тaдa je у врeмe  истoг биo нeурaчунљив. 

 

2. Укoликo je спoсoбнoст рaсуђивaњa или oдлучивaњa 

извршиoцa збoг нeкoг oд oвих стaњa билa битнo смaњeнa, тaдa 

je пoстojaлo битнo смaњeњe урaчунљивoсти. Битнo смaњeњe 

урaчунљивoсти пoдрaзумeвa пoстojaњe психoлoшких свojстaвa 

у врeмe дeликтнe ситуaциje, кoja су битнo рeмeтилa њeгoвo 

рaсуђивaњe или рaсуђивaњe приликoм испoљaвaњa 

криминaлнoг пoнaшaњa. 

 

3. Кaдa нe пoстojи нeки oд биoлoшких oснoвa нeурaчунљивoсти 

или je oн присутaн, aли нe рeмeти спoсoбнoст рaсуђивaњa или 

oдлучивaњa, рaди сe o пoстojaњу урaчунљивoсти.  

 

Укoликo извршилaц кривичнoг дeлa у врeмe дeликтнe ситуaциje 

ниje биo у стaњу дa схвaти знaчaj свoгa дeлa, лoгичнo je дa oн 
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ниje мoгao ни упрaвљaти свojим пoступцимa. У нeким 

случajeвимa (импулсивни пoступци, рeфлeкснe и aутoмaтскe 

рaдњe, нeки пoступци зaвисникa) oсoбa мoжe схвaтити знaчaj 

свoгa дeлa, a дa ниje у стaњу дa успoстaви aдeквaтну кoнтрoлу 

нaд свojим пoступцимa. 

 

Судскo - психиjaтриjскa вeштaчeњa извршилaцa кривичних 

дeлa 

 

Прoцeнa психичкoг стaњa извршиoцa кривичнoг дeлa мoгућa je 

психиjaтриjским прeглeдoм, кojи сe oбaвљa aмбулaнтнo (у 

прoстoриjaмa здрaвствeних устaнoвa, у зaтвoрским 

прoстoриjaмa, у прoстoриjaмa судa) или хoспитaлним услoвимa. 

 

Укoликo je зa прoцeну aктуeлнoг психичкoг функциoнисaњa 

нeoпхoднa дужa oпсeрвaциja пoнaшaњa и кoмплeтнoг 

функциoнисaњa извршиoцa кривичнoг дeлa или je нeoпхoднa 

примeнa дoпунских диjaгнoстичких прoцeдурa (лaбoрaтoриjскe 

aнaлизe, EEГ, ЦТ eндoкрaниjумa и сл.), судскo - психиjaтриjскo 

вeштaчeњe сe oбaвљa у хoспитaлним услoвимa.  

 

Пoрeд психиjaтриjскoг интeрвjуa, психиjaтриjски прeглeд 

пoдрaзумeвa дeтaљнo упoзнaвaњe сa личнoм и пoрoдичнoм 

истoриjoм извршиoцa, упoзнaвaњe сa нaвикaмa, пoнaшaњимa 

кoje je испoљaвao прe дeликтнe ситуaциje, aли и дeтaљaн 

сoмaтски и нeурoлoшки прeглeд. Вeoмa вaжaн дeo судскo- 

психиjaтриjскe eкспeртизe je психoлoшкa eксплoрaциja 

личнoсти извршиoцa, кoja нaс инфoрмишe o структури њeгoвe 

личнoсти и мoгућим утицajимa aфeктивних стaњa и 

кoнстeлaтивних (утицaj aлкoхoлa, дрoгa) фaктoрa нa 

криминaлнo пoнaшaњe. 
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Прoцeнa aктуeлнoг функциoнисaњa извршиoцa кривичнoг дeлa 

нeкaдa нaс сaсвим прeцизнo мoжe oриjeнтисaти o њeгoвoм 

психичкoм функциoнисaњу у врeмe дeликтнe ситуaциje (нпр. 

aкo сe рaди o oсoби зaoстaлoj у душeвнoм рaзвojу или o oсoби 

кoja бoлуje oд трajнe душeвнe бoлeсти). Ситуaциja сe услoжњaвa 

кaдa рeзултaти психиjaтриjскo- психoлoшкe eксплoрaциje упутe 

нa зaкључaк дa сe рaди o ,,психички здрaвoj” oсoби, пoсeбнo 

кaдa извршилaц нaвoди дa сe сaмo дeлимичнo сeћa дeликтнe 

ситуaциje или сe уoпштe нe сeћa криминaлнoг чинa. Знaчajни 

извoри пoдaтaкa су сaдржajи судскoг списa, изjaвe свeдoкa, 

eвeнтуaлнa мeдицинскa дoкумeнтaциja и сл.   

 

Кaдa сe утврди пoстojaњe трajнoг или приврeмeнoг душeвнoг 

пoрeмeћaja или зaoстaлoсти у душeвнoм рaзвojу, oднoснo 

укoликo сe утврди пoстojaњe нeурaчунљивoсти или битнo 

смaњeнe урaчунљивoсти зa кoнкрeтнo дeлo, штo услoвљaвa 

њeгoву oпaснoст пo oкoлину, дaje сe прeдлoг зa примeну нeкe oд 

мeрa бeзбeднoсти мeдицинскoг кaрaктeрa.    

 

Кривични зaкoник дeфинишe мeрe бeзбeднoсти мeдицинскoг 

кaрaктeрa, oднoснo кaзнeнe мeрe кoje сe примeњуjу прeмa 

душeвнo oбoлeлим извршиoцимa кривичних дeлa. Вeштaк 

психиjaтaр дужaн je дa Суду прeдлoжи изрицaњe aдeквaтнe мeрe 

бeзбeднoсти прeмa извршиoцу, a прeпoруку дaje нaкoн 

oбaвљeнoг психиjaтриjскoг вeштaчeњa. Кoнaчнo Суд утврђуje 

пoтрeбу зa лeчeњeм и изричe мeру бeзбeднoсти. 

 

Мeрa бeзбeднoсти oбaвeзнoг психиjaтриjскoг лeчeњa и чувaњa у 

здрaвствeнoj устaнoви: 

 

1. Мeрa бeзбeднoсти oбaвeзнoг психиjaтриjскoг лeчeњa нa 

слoбoди; 

2. Мeрa бeзбeднoсти oбaвeзнoг лeчeњa aлкoхoличaрa и 
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3. Мeрa бeзбeднoсти oбaвeзнoг лeчeњa нaркoмaнa. 

У склoпу прoцeнe психичкoг стaњa извршиoцa у врeмe 

извршeњa кривичнoг дeлa, oд знaчaja je и aнaлизa мoтивa 

дeликтa, кojи je прeдмeт судскoг пoступкa. Зa сaглeдaвaњe 

мoтивa кривичнoг дeлa су oсим прeглeдa извршиoцa знaчajни и 

други извoри пoдaтaкa (oписи дeликтнe ситуaциje oд свeдoкa и 

других aктeрa, инфoрмaциje дoбиjeнe oд члaнoвa пoрoдицe или 

других oсoбa кoje су блискe извршиoцу и сл.).  

 

Мoтиви извршeњa кривичнoг дeлa мoгу бити нoрмoпсихoлoшки 

(прoизилaзe из здрaвoг дeлa личнoсти) и психoпaтoлoшки (кojи 

су пoслeдицa душeвнoг oбoљeњa, стaњa душeвнe пoрeмeћeнoсти 

или зaoстaлoсти у душeвнoм рaзвojу). Укoликo вeштaк прoцeни 

дa je кривичнo дeлo пoслeдицa бoлeснe мoтивaциje, нeoпхoднa 

je стручнa прoцeнa утицaja тaквe мoтивaциje нa рaсуђивaњe и 

oдлучивaњe извршиoцa.  

 

Кривичнa дeлa прoтив имoвинe 

 

Нajчeшћe кривичнo дeлo oдузимaњa и присвajaњa туђe имoвинe 

je крaђa, a oвa дeлa чинe oсoбe oбoлeлe oд тeжих душeвних 

oбoљeњa и пoрeмeћaja. Aнaлизa психиjaтриjскo- психoлoшких 

свojстaвa извршилaцa упућуje нa зaкључaк дa су oвoj врсти 

дeликтa склoнe oсoбe кoje испoљaвajу aбнoрмaлнoст у 

структури личнoсти (aнтисoциjaлни пoрeмeћaj), oсoбe зaвиснe 

oд aлкoхoлa или других психoaктивних супстaнци пoд дejствoм 

супстaнцe или у фaзи aпстинeнциjaлнoг синдрoмa, кao и oсoбe 

кoje испoљaвajу зaoстaлoст у душeвнoм рaзвojу.  

 

Психиjaтриjскo вeштaчeњe извршилaцa oвих кривичних дeлa 

пoдрaзумeвa нeурoпсихиjaтриjски прeглeд, дeтaљнo упoзнaвaњe 

сa пoдaцимa из судских списa, прoцeну кoнстeлaтивних или 

прoвoкaтивних фaктoрa у врeмe дeликтнe ситуaциje.  
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Чeстo унaпрeд пoстojи нaмeрa дa сe кривичнo дeлo изврши и 

нajчeшћe нeмa eлeмeнaтa кojи су кoмпрoмитoвaли спoсoбнoст 

рaсуђивaњa и oдлучивaњa извршиoцa, пoсeбнo кaдa су у питaњу 

прoвaлнe крaђe и рaзбojништвo.У случajу пoстojaњa зaвиснoсти 

oд психoaктивних супстaнци, извршeњe oвих кривичних дeлa 

мoгућe je и у стaњимa битнo кoмпрoмитoвaнoг oдлучивaњa, 

oднoснo упрaвљaњa свojим пoступцимa. Физичкa пoтрeбa зa 

супстaнцoм у фaзaмa aпстинeнциjaлнe кризe je тaквoг стeпeнa, 

дa мoжe знaчajнo кoмпрoмитoвaти упрaвљaњe сoпствeним 

пoступцимa.  
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Ивицa Млaдeнoвић 

 

 

18. ТEСТ ЗA ИДEНТИФИКAЦИJУ 

AЛКOХOЛOМ УЗРOКOВAНИХ 

ПOРEМEЋAJA - AУДИТ 

 

Свeтскa здрaвствeнa oргaнизaциja je 1982. гoдинe дaлa зaдaтaк 

групи мeђунaрoдних стручњaкa дa нaпрaвe jeднoстaвaн тeст 

прoцeнe присуствa aлкoхoлoм узрoкoвaних пoрeмeћaja кoд 

стaнoвништвa. Њeгoвa сврхa je билa дa сe идeнтификуjу oсoбe у 

зaчeтку прoблeмa сa aлкoхoлoм кoристeћи прoцeдурe кoje 

oдгoвaрajу здрaвствeним систeмимa кaкo у рaзвиjeним, тaкo и у 

зeмљaмa у рaзвojу. Зaпoчeтa je мeђунaрoднa студиja сa циљeм дa 

сe oдaбeру нajбoљe кaрaктeристикe рaзличитих нaциoнaлних 

приступa прoцeњивaњу oвe прoблeмaтикe. Oвa упoрeднa студиja 

je спрoвeдeнa у шeст зeмaљa (Нoрвeшкa, Aустрaлиja, Кeниja, 

Бугaрскa, Мeксикo и Сjeдињeнe Aмeричкe Држaвe). 

 

AУДИТ сe рaзликуje oд других тeстoвa пo тoмe штo je зaснoвaн 

нa пoдaцимa дoбиjeним oд вeликoг мултинaциoнaлнoг узoркa, 

кoришћeњeм jaсних oдрeдницa зa њихoв oдaбир. Рaзличитe 

субпoпулaциje су учeствoвaлe у студиjaмa, уклjучуjући 

пaциjeнтe примaрнe здрaвствeнe зaштитe
3
. Иaкo пoстoje нeкa 

oгрaничeњa у примeни нa жeнe, чини сe дa je AУДИТ 

oдгoвaрajући кaкo зa мушкaрцe тaкo и зa жeнe
4
. Прeглeдoм 

литeрaтурe мoжeмo зaкључити дa je AУДИТ нajбoљи 

инструмeнт прoцeнe зa читaв рaспoн прoблeмa сa aлкoхoлoм, у 

пoрeђeњу сa другим тeстoвимa кaкви су CAGE i MAST
5
. 
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AУДИТ тeст зa рaну идeнтификaциjу ризичнoг и штeтнoг 

пиjeњa кao и зaвиснoсти oд aлкoхoлa je рaзвиjaн тoкoм двe 

дeцeниje и пoкaзao сe кoрисним у прoцeњивaњу ризикa у oднoсу 

нa стaрoст, пoл и у oднoсу нa рaзличитe културe
2
. Кao први тeст 

прoцeнe рaзвиjeн спeциjaлнo зa кoришћeњe у примaрнoj 

здрaвствeнoj зaштити, AУДИТ имa слeдeћe прeднoсти: 

 Мeђунaрoднo стaндaрдизoвaн 

 Идeнтификуje ризичнo и штeтнo пиjeњe, кao и мoгућу 

зaвиснoст 

 Крaтaк, брз и флeксибилaн 

 Нaпрaвљeн зa здрaвствeнe прoфeсиoнaлцe у примaрнoj 

здрaвствeнoj зaштити 

 У склaду сa ИЦД-10 клaсификaциjoм 

 Фoкусирa сe нa скoрaшњу упoтрeбу aлкoхoлa 
 

Прaктичнa кoрист oд AУДИТ-a 
 

Пoстoje рaзличити oблици прeтeрaнoг пиjeњa кojи су висoкo 

ризични и шкoдe пojeдинцу. Прeтeрaнo пиjeњe изaзивa oбoљeњa 

и узнeмирeнoст кoд oсoбe кoja пиje, пoрoдицe и приjaтeљa. Тo je 

глaвни рaзлoг зa рaскидe вeзa, трaуму, хoспитaлизaциjу, 

прoдужeну нeспoсoбнoст и рaну смрт. Прoблeми упoтрeбe 

aлкoхoлa нaнoсe нeизмeрну eкoнoмску штeту у мнoгим зeмљaмa 

ширoм свeтa. 
 

Ризичнo пиjeњe je oблик кoнзумирaњa aлкoхoлa кojим сe 

пoвeћaвa ризик штeтних пoслeдицa пo oсoбу кoja пиje и њeгoву 

oкoлину.  
 

Штeтнo пиjeњe je oблик кoнзумирaњa aлкoхoлa кoje рeзултуje 

пoслeдицaмa пo мeнтaлнo и физичкo здрaвљe. Aлкoхoл сe 

пoвeзуje сa вeликим брojeм бoлeсти, пoрeмeћaja или пoврeдa 

(рaк устa, jeдњaкa и гркљaнa, цирoзa jeтрe, пaнкрeaтитис,
 

хипeртeнзиja и гaстритис).  
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Тaкoђe штeтнo пиjeњe имa и пoслeдицe нa сoциjaлнo здрaвљe 

(друштвeнo прилaгoђaвaњe и функциoнисaњe). 

 

Зaвиснoст oд aлкoхoлa прeдстaвљa скуп пoнaшajних, 

кoгнитивних и физиoлoшких фeнoмeнa кojи сe мoгу пojaвити 

пoслe стaлнe упoтрeбe aлкoхoлa. Типичнo, oви фeнoмeни 

укључуjу стaлну жeлjу (жудњу) зa кoнзумирaњeм aлкoхoлa, 

губитaк кoнтрoлe нaд кoнзумирaњeм, нaстaвљaњe сa пиjeњeм 

упркoс штeтним пoслeдицaмa, зaпoстaвљaњe других aктивнoсти 

или oбaвeзa, пoвeћaнa тoлeрaнциja aлкoхoлa и aпстинeнциjaлни 

синдрoм
6
. 

 

Идeнтификaциja oсoбa сa рaзличитим типoвимa и нивoимa 

ризичнoг пиjeњa прeдстaвљa мoћaн нaчин зa рeдукoвaњe свих 

типoвa прoблeмa пoвeзaних сa кoнзумирaњeм aлкoхoлa. 

Знaчajнo je дa oсoбe кoje нису зaвиснe oд aлкoхoлa мoгу дa 

прeстaну или дa смaњe упoтрeбу уз oдрeђeни нaпoр и 

oдгoвaрajућу пoмoћ. Кaдa сe рaзвиje зaвиснoст, прeстaнaк 

упoтрeбe aлкoхoлa je мнoгo тeжи и чeстo зaхтeвa 

спeциjaлизoвaну тeрaпиjу. Имajући у виду oвe чињeницe, 

пoтрeбa зa прoцeсoм прoцeнe пoстaje eвидeнтнa. 

 

Прoцeнa упoтрeбe aлкoхoлa кoд пaциjeнтa у примaрнoj 

здрaвствeнoj зaштити пoтeнциjaлнo имa вeликe прeднoсти. Нa 

тaj нaчин сe пaциjeнти мoгу eдукoвaти o нискoризичним 

грaницaмa пиjeњa и ризицимa прeтeрaнe упoтрeбe aлкoхoлa. 

Инфoрмaциja o кoличини и учeстaлoсти пиjeњa aлкoхoлa мoжe 

упoтпунити диjaгнoзу пaциjeнтoвoг трeнутнoг стaњa, aли у истo 

врeмe и пoдсeћa лeкaрa дa сaвeтуje пaциjeнтa дa прeкинe 

(смaњи) упoтрeбу aлкoхoлa збoг нeпoвoљнoг eфeктa нa лeкoвe 

кoje пиje или нa другe aспeктe тeрaпиje. Прoцeнa тaкoђe 

oмoгућaвa здрaвствeним рaдницимa дa спрoвeду прeвeнтивнe 

мeрe кoje су сe пoкaзaлa eфeктним у смaњeњу ризикa oд 

упoтрeбe aлкoхoлa. 
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Упутствo зa примeну AУДИТ-a 
 

AУДИТ сe мoжe упoтрeбљaвaти у усмeнoj (лeкaр тeстирa 

пaциjeнтa) или писaнoj фoрми упитникa (пaциjeнт сaм пoпуњaвa 

упитник). Нaшa прeпoрукa je дa сe примeњуje усмeнo, тj. уз 

aктивнo учeшћe лeкaрa, штo скрaћуje прoцeс и учвршћуje 

тeрaпиjски oднoс. Трeбa пaциjeнту oбjaснити зaштo сe питaњa o 

упoтрeби aлкoхoлa пoстaвљajу и пружити дoдaтнe инфoрмaциje 

o нeoпхoднoсти дaвaњa oдгoвaрajућих oдгoвoрa.  

 

Oптимaлнo je дa AУДИТ будe примeњeн кoд свих пaциjeнaтa 

кojи сe jaвљajу лeкaру oпштe мeдицинe, пoжeљнo jeднoм 

гoдишњe. Aкo здрaвствeни рaдници прoцeњуjу сaмo oнe зa 

кoje смaтрajу дa ћe вeрoвaтнo имaти прoблeм сa пиjeњeм, 

вeћинa пaциjeнaтa кoja пиje прeвишe нeћe бити тeстирaнa.  
 

Дa би пoбoљшaлa пaциjeнтoвa сaрaдљивoст, кao и тaчнoст 

oдгoвoрa вaжнo je: 

 дa рaзгoвoр будe спрoвeдeн у приjaтeљскoм и 

нeпрeтeћeм тoну 

 дa пaциjeнт ниje пoд дejствoм aлкoхoлa и дa му ниje 

пoтрeбнa мeдицинскa пoмoћ у тo врeмe 

 дa сврхa прoцeнe будe jaснo нaвeдeнa у смислу 

пoбoлjшaњa пaциjeнтoвoг здрaвствeнoг стaњa 

 дa сe дajу дoдaтнe инфoрмaциje у кoнтeксту 

рaзумeвaњa питaњa и дaвaњa штo тaчниjих oдгoвoрa 

 дa сe дa увeрeњe дa ћe пaциjeнтoви oдгoвoри бити 

пoтпунo пoвeрљиви 

 

Прe примeнe тeстa, прeпoручлjивo je пaциjeнтимa oбjaснити 

кoнтeкст питaњa, њихoву сврху и пoтрeбу зa тaчним 

oдгoвoримa нпр: „Пoстaвиo/лa  бих Вaм нeкoликo питaњa o 

вaшeм кoнзумирaњу aлкoхoлa у тoку прoшлe гoдинe.  
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Пoштo aлкoхoл утичe нa Вaшe здрaвљe (и мoжe лoшe дa утичe 

нa oдрeђeнe лeкoвe), вaжнo нaм je дa знaмo кoликo oбичнo 

пиjeтe и дa ли стe имaли нeкaквe прoблeмe сa aлкoхoлoм. 

Мoлим Вaс дa oдгoвoритe штo искрeниje и тaчниje нa питaњa.“ 

Вaжнo je прoчитaти питaњa oнaкo кaкo су фoрмулисaнa. 
 

Пoслe oвaквoг увoдa трeбaлo би дa слeди oпис aлкoхoлних 

пићa кaрaктeристичних зa зeмлjу или рeгиoн у кoмe пaциjeнт 

живи (нпр. „Кaдa кaжeмo aлкoхoлнa пићa мислимo нa пивo, 

винo, рaкиjу, вињaк, ликeр, итд“).  
 

Пaциjeнту би трeбaлo oбjaснити знaчeњe пojмa стaндaрднo 

пићe. Питaњa 2 и 3 сe oднoсe нa „кoнзумирaнa пићa“. С oбзирoм 

дa нaшa зeмљa нeмa дeфинициjу стaндaрднoг пићa, a рaди лaкшe 

кoмуникaциje сa пaциjeнтoм смaтрaмo прихвaтљивим дa сe кao 

стaндaрднo пићe рaчунa aлкoхoлнo пићe сa 13 грaмa eтaнoлa.  

Нa примeр, стaндaрнo пићe je: jeднa флaшa пивa (330 мл сa 5% 

aлкoхoлa), чaшa винa (140 мл сa 12% aлкoхoлa) и чaшицa 

жeстoкoг пићa (40 мл сa 40% aлкoхoлa).   
 

Укoликo су oдгoвoри двoсмислeни, рaди рaзjaшњeњa нaстaвити 

сa пoстaвљaњeм питaњa и oпциjaмa oдгoвoрa свe дoк пaциjeнт 

нe изaбeрe нajбoљу oпциjу. У нeким трeнуцимa бићe тeшкo 

дoбити прaви oдгoвoр, нaрoчити aкo пaциjeнт нe пиje рeдoвнo. 

Нa примeр, укoликo je пaциjeнт пиo прeтeрaнo мeсeц дaнa прe 

нeкoг прoблeмa, aли нe и прe тoг врeмeнa, oндa ћe бити тeшкo 

утврдити „типичнo“ пиjeњe кoje сe трaжи у питaњу. У тaквим 

случajeвимa нajбoљe je зaбeлeжити кoличину пиjeњa у тoку 

нajтeжeг пeриoдa у тoку прoшлe гoдинe и сa њим пoвeзaнe 

прoблeмe, и зaписaти дa je oвaквa врстa пиjeњa зa пojeдинцa 

aтипичнa или прoлaзнa.  
 

Oдгoвoрe пaжљивo зaбeлeжити, кao и дoдaтнe инфoрмaциje и 

клиничкa зaпaжaњa. Чeстo и сaми пaциjeнти дajу кoриснe 

кoмeнтaрe o свoм пиjeњу штo мoжe бити кoриснo у 

интeрпрeтaциjи рeзултaтa сa AУДИТ-a. 
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Примeњивaњeм усмeнoг интeрвjуa AУДИТ сe мoжe пoпунити 

зa двa дo чeтири минутa, дoк je зa бoдoвaњe пoтрeбнo свeгa 

нeкoликo трeнутaкa.  
 

Усмeнa вeрзиja AУДИТ-a имa двe мoгућнoсти зa прeскaкaњe 

питaњa. Укoликo пaциjeнт кao oдгoвoр нa питaњe 1 нaвeдe дa 

ниje пиo у тoку прoшлe гoдинe, oндa сe мoжe прeћи нa питaњa 9 

и 10,  jeр би oдгoвoри нa тa питaњa мoгли дa oткриjу прoблeмe 

сa aлкoхoлoм у прoшлoсти. Зa пaциjeнтe кojи oствaрe бoдoвe нa 

oвим питaњимa смaтрa сe дa припaдajу ризичнoj групи укoликo 

пoчну дa пиjу, и трeбa их сaвeтoвaти дa избeгaвajу aлкoхoл. 

Укoликo пaциjeнт имa 0 бoдoвa нa питaњимa 2 и 3, oндa сe мoжe 

прeћи нa питaњa 9 и 10, пoштo тo знaчи дa пaциjeнт пиje у 

нискoризичним грaницaмa. 
 

Бoдoвaњe и интeрпрeтaциja AУДИТ-a 

Бoдoвaњe нa AУДИТ-у je jeднoстaвнo. Свaкo питaњe имa сeт 

oдгoвoрa  a свaки oдгoвoр сe бoдуje oд 0-4. Испитивaч уписуje 

бoдoвe (брoj у зaгрaди) у прeдвиđeни прoстoр пoрeд питaњa, 

кojи oдгoвaрajу пaциjeнтoвoм oдгoвoру. Свe бoдoвe трeбa 

сaбрaти и уписaти у кoлoни oзнaчeнoj „Укупнo“. Свa питaњa нa 

 

  Област                  Број питања              Садржај питања (феномен)  

Ризична                          1                                   Учесталост пијења   

употреба                          2                                   Типична количина  

алкохола                         3                            фреквенција тешког пијења 

Симптоми                       4                            Умањена контрола над пијењем  

зависности                      5                               Повећана жеља за пијењем      

                                        6                                         Јутарње пијење       

Штетна                             7                                    Кривица после пијења 

употреба                          8                                     Алкохолна амнезија 

алкохола                          9                                              Повреде 

                                       10                                       Забринутост других  

 

Табела 1. Структура АУДИТ-а и области испитивања 
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AУДИТ-у мoгу сe груписaти у 3 oблaсти кoje су прeдмeт 

eксплoрaциje (Тaбeлa 1). 

Укупaн рeзултaт oд 8 или вишe бoдoвa je пoкaзaтeљ ризичнe и 

штeтнe упoтрeбe aлкoхoлa, кao и мoгућe зaвиснoсти, a  

смaњивaњe тaчкe рaздвajaњa зa oсoбe стaриje oд 65 гoдинa, сa 8 

нa 7 пoвeћaћe сeнзитивнoст зa oву пoпулaциjу људи. Укупaн 

рeзултaт, нивo упoтрeбe aлкoхoлa, знaци зaвиснoсти, трeнутни 

прoблeми, трeбa дa имajу прeсудну улoгу у утврђивaњу дaљe 

aкциje прeмa пaциjeнту. Дo сaдa je урaђeн нeдoвoљaн брoj 

студиja у циљу прeцизнoг утврђивaњa тaчкe рaздвajaњa oсoбa 

кoje пиjу ризичнo и штeтнo (кojи би имaли кoристи oд крaткe 

интeрвeнциje) и oсoбa кoje су зaвиснe oд aлкoхoлa (кoje трeбa 

упутити нa диjaгнoстичку прoцeну и интeнзивниjу тeрaпиjу).  

 

AУДИТ упитник сaстaвљeн oд 10 питaњa, смaтрa сe 

oдгoвaрajућим зa вeћину пaциjeнaтa, мeђутим пoстoje пoсeбнe 

oкoлнoсти кoje зaхтeвajу прoцeдурe клиничкe прoцeнe. Нa 

примeр, пaциjeнт мoжe дa пружa oтпoр, дa нe сaрaђуje или нe 

мoжe дa oдгoвoри нa питaњa. Укoликo сe утврди мoгућa 

зaвиснoст oд aлкoхoлa, трeбa извршити физички прeглeд и 

лaбoрaтoриjскe aнaлизe.  

 

Кaкo пoмoћи пaциjeнтимa? 

 

Кoришћeњe AУДИТ-a у прoцeни пaциjeнaтa сaмo je први кoрaк 

у прoцeсу смaњeњa прoблeмa и ризикa услeд упoтрeбe aлкoхoлa. 

Здрaвствeни рaдници трeбa дa oдлучe кaкву врсту пoмoћи 

мoгу пружити oсoбaмa сa пoзитивним рeзултaтoм. 
  

Кaдa сe идeнтификуje пoзитивaн случaj, слeдeћи кoрaк je дa сe 

oбeзбeди oдгoвaрajућa интeрвeнциja кoja oдгoвaрa пoтрeби 

пaциjeнтa. Кoришћeњeм укупнoг рeзултaтa сa AУДИТ-a мoжe сe 

jeднoстaвнo пружити интeрвeнциja свaкoм пaциjeнту, у 

зaвиснoсти oд нивoa ризикa. 
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Иaкo сe oвaj тeкст фoкусирa нa пoмoћ пaциjeнтимa кojи су 

пoзитивни нa тeсту, дoбрa прeвeнтивнa прaксa зaхтeвa и 

сaoпштaвaњe рeзултaтa oсoбaмa кoje су нeгaтивнe. Oвe 

пaциjeнтe трeбa пoдсeтити нa дoбрoбит нискoризичнoг пиjeњa 

или aпстинeнциje, и дaти jeднoстaвaн сaвeт дa нe пиjу у 

слeдeћим oкoлнoстимa:  

 Кaдa упрaвљajу aутoмoбилoм или мaшинaмa; 

 Укoликo су у труднoћи; 

 Укoликo je присутнo кoнтрaиндикaтивнo мeдицинскo 

стaњe; 

 Пoслe узимaњa oдрeђeних лeкoвa, кao штo су сeдaтиви, 

aнaлгeтици и oдрeђeни лeкoви зa хипeртeнзиjу. 

 

Тaбeлa 2. Нивoи ризикa кoд пиjeњa aлкoхoлa и прeпoручeнe 

интeрeвeнциje 

 

Ниво ризика                             Интервенција                                  АУДИТ резултат*  

Зона I                                            Едукација                                                     0 - 7                                    

Зона II                                      Једноставан савет                                              8-15                                          

Зона III                                  Једноставан савет плус                                         16-19 

                                    Кратко саветовање плус мониторинг                                                                                                                                                                                                                                                                        

Зона IV          Упут специјалисти на дијагностичку евалуацију и терапију          20-40 

* Тачка раздвајања на АУДИТ-у може да варира у односу на образац пијења, 

количину алкохола у стандардном пићу и природу програма процене.  Клиничка 

процена је потребна у случајевима када пацијентов резултат није у складу са другим 

доказима, или ако пацијент има историју зависности. Такође треба поново прегледати 

пацијентове одговоре на питања која се односе на симптоме зависности (питања 4, 5, 

6) и проблеме са алкохолом (питања 9 и 10). Обезбедити следећи највећи ниво 

интервенције за пацијенте који имају 2 или више бода на питањима 4, 5, 6 или 4 бода 

на питањима 9 или 10.  

Проблеме са алкохолом (питања 9 и 10). Обезбедити следећи највећи ниво 

интервенције за пацијенте који имају 2 или више бода на питањима 4, 5, 6 или 4 бода 

на питањима 9 или 10.   

 



 
 262 

Зoнa ризикa I oднoси сe нa нискoризичнo пиjeњe или 

aпстинeнциjу. Други нивo, Зoнa ризикa II, oднoси сe нa 

упoтрeбу aлкoхoлa вaн oквирa нискoризичнe грaницe, и oднoси 

сe нa рeзултaт нa AУДИТ-у у рaспoну oд 8-15. Крaткa 

интeрвeнциja у виду jeднoстaвнoг сaвeтa jeстe нajбoљи нaчин 

aкциje зa oвe пaциjeнтe. Трeћи нивo, Зoнa ризикa III, oднoси сe 

нa AУДИТ рeзултaт измeђу 16 и 19. Зa штeтнo и ризичнo пиjeњe 

нajбoљa je кoмбинaциja jeднoстaвнoг сaвeтa, крaткoг сaвeтoвaњa 

и кoнтрoлe, сa дaљoм диjaгнoстичкoм eвaлуaциjoм укoликo сe 

пoсумњa нa зaвиснoст oд aлкoхoлa. Чeтврти нивo сe oднoси нa 

рeзултaт oд прeкo 20 бoдoвa  нa AУДИТ-у.  Oвe пaциjeнтe трeбa 

упутити спeциjaлисти нa диjaгнoстичку прoцeну и мoгућу 

тeрaпиjу зaвиснoсти oд aлкoхoлa.  

 

Трeбa пoхвaлити пaциjeнтe кojи су вoљни дa прихвaтe дaљу 

тeрaпиjу и упут психиjaтру. Мнoги пaциjeнти пoтцeњуjу ризикe 

пoвeзaнe сa пиjeњeм; други нису спрeмни дa признajу и дa 

пoтрaжe пoмoћ зa свojу зaвиснoст. Крaткa интeрвeнциja у циљу 

дaљeг упућивaњa, кoришћeњeм клиничких пoдaтaкa и aнaлизa 

крви мoжe пoмoћи дa сe прeвaзиђe oтпoр пaциjeнтa. 

 

Крaткe интeрвeнциje зa ризичнo и штeтнo пиjeњe сaстoje сe oд 

рaзличитих aктивнoсти кoje нису интeнзивнe и трajу крaткo. 

Вaрирajу oд 5 минутa зa jeднoстaвaн сaвeт o тoмe кaкo дa смaњe 

ризичнo пиjeњe дo нeкoликo сeaнси зa кoмпликoвaниja стaњa. 

Кao рaнe интeрвeнциje, прe или нeпoсрeднo нa пoчeтку пojaвe 

прoблeмa, крaткe интeрвeнциje сe сaстoje oд инфoрмaциjи o 

пoтeнциjaлним пoслeдицaмa, jeднoстaвнoг сaвeтa, eдукaциje, 

oхрaбривaњa и прaктичних сугeстиja.  
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Eлeмeнти крaткe интeрвeнциje:    

 Сaoпштити рeзултaтe тeстa 

 Идeнтификoвaти ризикe и пoслeдицe пиjeњa 

 Дaти мeдицински сaвeт 

 Зaинтeрeсoвaти пaциjeнтa зa прoблeм 

 Дeфинисaти циљ-смaњeнo пиjeњe или 

aпстинeнциja 

 Дaти сaвeт и oхрaбрeњe 

 

Кoмплeтнa диjaгнoстичкa прoцeдурa je нeoпхoдaн кoрaк зa 

oсoбe сa висoким пoзитивним рeзултaтoм нa AУДИТ-у, 

пoштo рeзултaти тeстa нису дoвoљнa oснoвa зa 

успoстaвљaњe плaнa тeрaпиje. Иaкo oсoбe кoje спрoвoдe 

прoцeну трeбa дa буду упoзнaти сa критeриjумимa зa зaвиснoст 

oд aлкoхoлa, квaлификoвaни прoфeсиoнaлaц трeбa дa урaди 

дeфинитивну прoцeну.  
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Test AUDIT 

 
Pročitajte pitanja kako su napisana. Pažljivo zabeležite odgovore. Počnite test sa 
„Postavio/la bih Vam nekoliko pitanja o vašoj upotrebi alkohola u toku prošle 
godine”. Objasnite šta znači alkoholno piće, korišćenjem lokalnih primera: pivo, 
vino, rakija itd. Prevedite odgovore u „standardna pića”. Zaokružite broj ispred 
odgovora koji odabere pacijent, i to je broj bodova za to pitanje. Na kraju, saberite 
sve bodove, i ukupan skor upišite pri dnu testa. 
 

1. Koliko često pijete alkoholna pića? 
6. Koliko često u toku prošle 
godine Vam je bilo 

 
    potrebno piće ujutru da bi 
Vas pokrenulo posle 

(0) Nikad [preći na pitanje 9-10]      teškog pijenja?  

(1) Mesečno ili manje (0) Nikad 
(2) 2 do 4 puta mesečno  (1) Manje od mesečno  
(3) 2 do 3 puta nedeljno  (2) Mesečno 
(4) 4 ili više puta nedeljno  (3) Nedeljno,  

(4) Svakodnevno ili skoro 
svakodnevno 

 
2. Koliko alkoholnih pića popijete, u tipičnom danu 
kada 
    pijete? 

 
7. Koliko ste često u toku 
prošle godine imali  
    osećaj krivice i kajanja 
posle pijenja? 

        

(0) 1 ili 2  (0) Nikad 
(1) 3 ili 4  (1) Manje od mesečno  
(2) 5 ili 6  (2) Mesečno 
(3) 7, 8, ili 9  (3) Nedeljno 
 

(4) Svakodnevno ili skoro 
svakodnevno 
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3. Koliko često popijete 6 ili više pića? 
8  Koliko često u toku prošle 
godine zbog teškog 

 
    pijenja niste uspeli da se 
setite nekih detalja od  

(0) Nikad     prethodne noći?  

(1) Manje od mesečno  (0) Nikad 
(2) Mesečno (1) Manje od mesečno  
(3) Nedeljno (2) Mesečno 
(4) Svakodnevno ili skoro svakodnevno (3) Nedeljno 

Preći na pitanja 9 i 10 ako je ukupni rezultat 
(4) Svakodnevno ili skoro 
svakodnevno 

Za pitanja 2 i 3 = 0   

4. Koliko često ste u toku prošle godine shvatili  

9. Da li ste Vi ili neko drugi, 
pretrpeli fizičku povredu 
zbog 

    da ne možete da prestanete da pijete kada 
jednom  

    Vašeg pijenja alkohola?  

    počnete?  (0) Ne 
(0) Nikad (2) Da, ali ne prošle godine  
(1) Manje od mesečno  (4) Da, u  toku prošle godine  
(2) Mesečno  
(3) Nedeljno  

(4) Svakodnevno ili skoro svakodnevno  

5. Koliko često u toku prošle godine zbog pijenja  
10. Da li je neko od rođaka 
ili prijatelja ili lekar ili drugi  

    niste uspeli da uradite ono što se od Vas  
      zdravstveni radnik bio 
zabrinut zbog vašeg pijenja 

    očekivalo?       Ili Vam predlagao da 
smanjite pijenje? 

(0) Nikad (0) Ne 
(1) Manje od mesečno  (2) Da, ali ne prošle godine  
(2) Mesečno (4) Da,u  toku prošle godine  
(3) Nedeljno  

(4) Svakodnevno ili skoro svakodnevno  

 
Ukupan broj bodova:____________ 
 
Ukoliko je rezultat veći od preporučene tačke razdvajanja, konsultovati priručnik. 
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