
 
 

Поштоване колеге, драги сарадници, 
 

 
Дана 28.06.2021. године у организацији Института за ментално здравље у 

Београду и истраживача из тима пројекта IMPULSE одржаћемо акредитовани 

национални курс под називом: 

 
 

ПРИКАЗ ПСИХО-СОЦИЈАЛНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ DIALOG+ И 

ПРИМЕНА КОД ОСОБА СА ПОРЕМЕЋАЈИМА ИЗ ПСИХОТИЧНОГ 

СПЕКТРА 

Руководилац kурса – Проф, др Нађа Марић 

(главни истраживач IMPULSE за Србију) 

 

Место одржавања – Хотел  - Mama Shelter 

Kneza Mihaila 54A, Београд / Гаража – Uzun 
Мirkova 3 

https://mamashelter.com/belgrade/meet/ 

Број поена за слушаоце – 4 поена 

Ова едукација има неколико циљева. Најпре, да се прикаже смисао пројекта 

IMPULSE где је Србију представљало 6 истраживача и 16 клиничара  (са 

Медицинског факултета УБ, Клинике за психијатрију УКЦС у Београду, уз СПБ 

„Славољуб Бакаловић“ у Вршцу), а затим и да се са Вама поделе резултати 

пројекта - са фокусом на рандомизовану једногодишњу студију праћења у коју је 

било укључено преко 450 особа са психотичним поремећајима из југоисточне 

Европе. 

Осим тога, на курсу ћете имати прилику да се детаљније упознате са концептом 

DIALOG+, техникама „приступа у четири корака“ (комуикација усмерена према 

потребама пацијента и решавању њихових проблема - Solution focused therapy). 

Планиран је рад у малим групама, да би се провежбао рад са DIALOG+ 

апликацијом. О могућностима примене у пракси разговараћемо са колегама са 

личним искуством примене метода током истраживања. 

Осим обуке намењене практичном раду клиничара, важан део састанка биће 

дискусија експерата о могућностима и препрекама увођења DIALOG+ у 

свакодневну клиничку праксу заштите менталног здравља у Србии. 

На Курсу је такође планирана промоција Водича за примену DIALOG+ у 

системима здравствене заштите Југоисточне Европе (Н. Марић и Н. 

Јовановић (ур.) са сарадницима). Сви учесници добиће примерак овог Водича. 

https://mamashelter.com/belgrade/meet/


 

ПРЕЛИМИНАРНИ ПРОГРАМ 
 

САТНИЦА 
(ПРЕЛИМИНАРНА) 

НАСЛОВ ВРСТА ОБУКЕ ПРЕДАВАЧ 

12 00 – 12 30 РЕГИСТРАЦИЈА УЧЕСНИКА  

12 30 – 13 15 Шта је DIALOG+ и 
каква је ефикасност 

код пацијента са 
психозом? 

Предавање Проф. др Нађа 
Марић 

13-15 – 13 45 Утисци корисника - 
клиничара и 
пацијената 

Предавање Др Сања Андрић – 
Петровић, др сци. 

13 44-14 00 ПСИХОСОЦИЈАЛНИ ТРЕТМАН ОСОБА СА 
ПОРЕМЕЋАЈИМА ИЗ СПЕКТРА ПСИХОЗА 

Представљање приручника 
Водич за примену DIALOG+ у системима 
здравствене заштите Југоисточне Европе 

Сви предавачи 

14 00 – 14 30 Дискусија   

14 30 – 15 30 РУЧАК   

15 30 – 16 30 Практична примена Подгрупа 
1 

Демонстрација 
вештине и 

вежбе 

Др Стефан 
Јеротић 

Др Иван Ристић 
Др сци. Мирјана 

Зебић 
Др Бојана Савић 

15 30 – 16 30 Имплементација - 
pro et cons 

Подгрупа 
2 

Дискусија Проф. др Нађа 
Марић 

Др Сања Андрић – 
Петровић, др сци. 

16 30 – 17 00 Закључци, Тест и Сертификати Сви предавачи 

 

Курс је намењен психијатрима, психолозима, социјалним радницима, 

дефектолозима, вишим медицинским сестрама и техничарима, као и свим после- 

дипломцима универзитета, који су заинтересовани за упознавање и примену 

психосоцијалних интервенција са циљњм заштите душевног здравња. 

Максималан број учесника биће ограничен, уз поштовање свих прописаних 

епидемиолошких мера. 

Уколико нисте, молимо Bас да нам до 21.06. 2021.године потбрдите ваше 

учешће – контакт особа: др Бојана Савић ( bbojana82@yahoo.com) и Јелена 
Оџић 

(jelena.odzic@imh.org.rs). 

Срдачан поздрав, 

Организатори Курса 


