
МЕНТАЛНА ХИГИЈЕНА
струкпвни нутриципниста дијететичар

Висока здравствена школа

струковних студија у Београду



Теоријска 
настава

• Прпф др Гпрдана 
Мандић Гајић

Практична 
настава

• Гпран Стпјанпвић, 
предавач

НАСТАВНИЦИ НА ПРЕДМЕТУ



Наставне 
базе

Цента за заштиту 
одојчади,деце и 
омладине
Ул. Звечанска 7

Средоа занатска 
шкпла Петар Лекпвић

Ул. Вукаспвићева 21 а

Дневна болница за 
болести зависности

Ул. Паунова 2

Институт за 
ментално 
здравље

Ул. Паунова 37



МЕНТАЛНА ХИГИЈЕНА СЕ ИЗУЧАВА 

тепријски 

практичнп 

4

(2 часа недељно)

(2 часа недељно)



ПРПЦЕДУРА  ПЦЕОИВАОА ЗА ПРЕДМЕТ  
МЕНТАЛНА ХИГИЈЕНА

Укупно  

100

Предиспитни 
бодови 70

Активнпст у тпку 
предаваоа 

10

Кплпквијум 
2  Х  25 бпда

Активнпст у тпку 
вежби
10

Испит 30



Изучавање Менталне хигијене као превентивне 
интердисциплинарне науке има за циљ да оспособи 
студенте да феномене менталног здравља и менталне 
болести сагледавају са једног ширег, 
мултидисциплинарног и мултидимензионалног 
аспекта, и да разумеју значај уравнотеженог 
менталног здравља за квалитет живљења савременог 
човека

Циљ предмета: 



Разумевање феномена менталног здравља са 
различитих аспеката и упознавање са мерама како 
остати здрав и бити још здравији упркос факторима 
који угрожавају ментално здравље током живота

Исход предмета 



Предмет и теоријске основе менталне хигијене; Превенција менталних 
поремећаја; Ментална хигијена целокупног животног циклуса човека: 
Рођење и детињство; Адолесценција; Одрасло доба; Старост; Савремени 
проблеми живљења:Алијенација; Живљење у градској средини; 
Живљење у сеоској средини; Проблеми исхране; Физичке активности; 
Животне кризе;Болест и онеспособљеност у породици; Стрес и синдром 
изгарања; Ванредне ситуације; Избеглиштво; Социјална патологија и 
маладаптивна понашања: Маргинализоване групе; Ванбрачност; Насиље 
у породици; Алкохолизам; Наркоманија; Проституција; Верске секте; 
Патолошко коцкање; Суицидалност; Нови облици 
зависности;Менталнохигијенски приступ човеку: Здравље и болест; 
Умирање и смрт; Дехуманизација и хуманизација односа; Комуникација 
у делатности здравствених радника; Свеобухватна заштита менталног 
здравља.

Садржај теоријске наставе 



Комуникација на релацији здравствени радник –корисник услуга,
Тимски рад у превенцији менталног здравља Конфликти и
превазилажење конфликата у тимском раду, Активности у служби
заштите детета од ускраћивања родитељске бриге, Домови за децу и
омладину, Хранитељство. Усвојење, Активности у примарној, секундарној
и терцијарној превенцији ванбрачности. Стационар за мајку и дете,
Екосистемски приступ болестима зависности, Екосистемски приступ
алкохолозму, Екосистемски приступ наркоманији, Екосистемски приступ
патолошком коцкању, Саветовалиште за ментално здравље,Диспанзер за
ментално здравље, Дневна болница, Групни рад

Садржај вежби


