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ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ
УДРУЖЕЊА ПСИХИЈАТАРА
У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
за период октобар 2010. – септембар 2011.

A. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
У овом извјештају, којег су припремили Генерални секретари Удружења
психијатара у Босни и Херцеговини (УПуБиХ), Прим. мр. сц. др. Алма ЏубурКуленовић и Др. Горан Рачетовић, изнесени су резултати рада у периоду између
двије Генералне sкупштине УПуБиХ, односно за период октобар 2010.септембар 2011. године.
У протеклих годину дана фокусирали смо се на реализацију активности изнесених
у двогодишњем Плану активности УПуБиХ (2010-2012), на претходној
Генералној скупштини УПуБиХ, у Бихаћу.
Овај Извјештај састоји се из пет (5) компоненти:
1. ПРОМОЦИЈА и ЧЛАНСТВО у УПуБиХ,
2. СТРУЧНИ СКУПОВИ у Босни и Херцеговини,
3. Свјетска психијатријска асоцијација - WPA и УПУБИХ,
4. САРАДЊА са другим асоцијацијама психијатара,
5. ИНФОРМИСАЊЕ чланства и јавности.
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Б. ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ УПуБиХ 2011.

1. ПРОМОЦИЈА и ЧЛАНСТВО у УПуБиХ
Током претходног периода, наставили смо са активном промоцијом нашег
Удружења у земљи, личним или службеним иницијативама, на стручним
догађајима у БиХ али и у окружењу. У оквиру БиХ то је показало позитивне
резултате у правцу повећања интереса за учлањење у наше Удружење. Тако је и
у 2011. години највећи дио чланова продужио своје чланство, али је и већи број
нових колегиница и колега, сада из скоро свих установа заштите менталног
здравља у нашој земљи, постао чланом УПуБиХ, препознавши његове
вриједности, као кохезивне струковне снаге. Тако је број чланова УПуБиХ, са
01.10.2011. порастао на 131, што је готово 50% у односу на број чланова УПуБиХ у
2010. години (92).
Изузетно смо поносни јер су у УПуБиХ сада сви професори и доценти босанскохерцеговачких Медицинских факултета (Сарајево, Бања Лука, Тузла, Фоча и
Мостар), али и начелници и директори свих Клиника, Завода, Института, те
начелници скоро свих болничких одјељења и највећег броја Центара за ментално
здравље у БиХ. Свакако, и велики број колегиница и колега из тих Установа је
прихватио циљеве УПуБиХ и постао чланом Удружења. У УПуБиХ тако и ове
године имамо завидан академски и стручни ниво чланова, са једним Академиком,
12 Професора, 8 Доцената, 2 доктора медицинских наука, 23 магистра
медицинских наука; 27 колегиница и колега има титулу Примаријус, а
двадесетак колега је на послиједипломским студијима. Посебно смо обрадовани
чланством младих колега, јер у овој години имамо значајно повећан број младих
психијатара/неуропсихијатара и доктора медицине на специјализацијама из
психијатрије/неуропсихијатрије (32). Од ове године могућност учлањења у
УПуБиХ имају и млади љекари који су запослени у ментално-здравственим
установама, без статуса колега на специјaлизацији (тзв. „секундарци“), чиме се и
Удружење отвара према љекарима чији је будући интерес област менталног
здравља.
Сваки нови члан добио је све релевантне документе УПуБиХ (Статут,
Измијењени и допуњени Статут, Пословник о раду Скупштине и Правилник о раду
Суда части УПуБиХ) електронским путем, као и најзначајнија обавјештења из
периода до учлањења у УПуБиХ (превод препорука WPA о улогама психијатара у
раним интервенцијама, Листу психијатријских догађаја у 2011 са најбитнијим
допунама истих, World Psychiatry, WPA News и др.), а свим члановима су
документи УПуБиХ, као и најбитнији етички документи доступни на интернетској
страници Удружења. Годишња редовна сједница Генералне скупштине УПуБиХ
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одржана је у Бихаћу у октобру 2010., на којој су усвојени значајни базични
документи УПуБиХ, са установљењем годишњег циклуса одржавања Скупштине.
У тoку годину дана одржана су два проширена састанка Руководства УПуБиХ
(Предсједништва, Управног и Надзорног одбора и чланова Суда части, заједно са
Генералним секретарима), на којима су разматрана актуелна питања важна за
домаћа и интернационална укључивања и промоцију УПуБиХ у овој години и
убудуће.

2. СТРУЧНИ СКУПОВИ у БОСНИ и ХЕРЦЕГОВИНИ
У овом сегменту осврнућемо се на организовање годишњег Симпозијума УПуБиХ,
коорганизацију других скупова психијатара у БиХ и припреме за Конгрес
психијатара БиХ.
a) Традиција одржавања годишњег Симпозијума психијатара у БиХ,
започета 2009. године и ове је године настављена. УПуБиХ је било главни
организатор Симпозијума „XI Психијатријски дани-иновације знања из
психијатрије“, са главном темом Симпозијума „Психотичност у медицини
и психијатријској пракси“. Овај психијатријски догађај првог реда за УПуБиХ
одржао се у Тузли, у периоду 25-26 март 2011. године, када је окупио већи
број учесника из цијеле земље него у претходне двије године (преко 150),
са завидним стручним нивоом, добијајући регионални значај и међународно
учешће. Током Симпозијума уприличене су промоције уџбеника, књига и
часописа уз адекватан социјални програм, а успјело се да, и поред тешких
економских прилика у земљи, које се одражавају и на медицинску струку,
учесници буду ослобођени трошкова котизације и пратећег програма
Симпозијума.
б) УПуБиХ је у 2011. години наставило са коорганизацијом других скупова у БиХ.
Први је традиционални Симпозијум Мостарска психијатријска субота, Осма
по реду, која се ове године одржавала 25 јуна 2011. године, под називом
„Поремећаји морала и моралности у сувременој медицини и друштву“. Овај скуп
остварен је у сарадњи са главним организаторима, мостарским Медицинским
факултетом и Клиником за психијатрију СКБ Мостар. Особито нам је драго јер
су сви предавачи из БиХ чланови УПуБиХ, а Генерални секретари УПуБиХ били су
главни носиоци логистичке помоћи организовању и одржавању овог значајног
регионалног Симпозијума са међународним учешћем, који је имао рекордан број
учесника од свог почетка прије 8 година (више од 200).
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На сличан се начин, попут прошле године, УПуБиХ укључило у 2011. години и у
коорганизовање Петог Симпозија биолошке психијатрије/психофармакологије
БиХ, заједно са Удружењем за биолошку психијатрију/психофармакологију у
Федерацији БиХ (УБППФБиХ) и Клиником за психијатрију КЦУ Сарајево, као
главним организаторима, кроз активно учешће предавача из реда УПуБиХ и
правовремено и потпуно обавјештавање чланова УПуБиХ, али и других
професионалаца из области менталног здравља у земљи и региону о овом
значајном стручном скупу у нашој земљи. Симпозијум се одржава у Коњицу 10-11
октобра 2011., са темом „Анксиозност и анксиозни поремећаји“, те има
међународни карактер. У склопу Симпозијума ће и ове године бити одржана
редовна Генерална скупштина УПуБиХ, на којој ће се овај укупни извјештај и
представити. То овоме Симпозијуму даје посебно значење за УПуБиХ. Посебно
смо захвални Предсједнику УБППФБиХ, Проф. Абдулаху Кучукалићу, који је и
један од Потпредсједника УПуБиХ, као и осталим члановима Организационог
одбора и руководства УБППФБиХ, што је члановима УПуБиХ и на овогодишњем
Симпозијуму олакшано учешће редуковањем износа котизације за 50%, као и
прошле године.
в) У току 2011. године, започели смо са озбиљним припремама које се односе на
одржавање III Конгреса психијатара у Босни и Херцеговини са међународним
учешћем, кроз активно учешће Руководства УПуБиХ на припреми Првог
обавјештења. Током Једанаестих психијатријских дана најављен је овај
најзначајнији догађај из области психијатрије у Босни и Херцеговини за 2012.
годину. Конгрес ће се одржати у Тузли, у периоду 10-13 октобар 2012. године.
Главна тема Конгреса је „Психијатрија између феноменологије и неуронаука“ и
биће први конгрес у организацији УПуБиХ, након његове реорганизације и
регистровања Удружења. Планирано је да се штампано Прво обавјештење
дистрибуише током Симпозијума у Коњицу.

3. СВЈЕТСКА ПСИХИЈАТРИЈСКА АСОЦИЈАЦИЈА-WPA и УПуБиХ
Удружење психијатара у БиХ (УПуБиХ) наставило је са активном сарадњом са
Свјетском психијатријском асоцијацијом (WPA), као једним од важних
циљева интернационалне промоције Удружења, али и босанскохерцеговачке
психијатрије изван регионалних оквира. То је свакако и препознато у тој кровној
асоцијацији националних психијатријских асоцијација, чији је УПуБиХ
пуноправан члан (Member Society), заједно са још 134 асоцијације.
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Чланарина за WPA уплаћена је правовремено, чиме је потврђен статус сваког
члана УПуБиХ као члана WPA, те је овогодишњом уплатом чланарине испуњен
један од услова за разматрање учешћа наших делегата на најављеним Ванредној
и Генералној скупштини WPA на Свјетском психијатријском конгресу.
Током 2011. године, на основу послане документације из WPA дали смо
мишљење о сагласности за апликацију још једне асоцијације (Turkish-German
Association of Psychiatry, Psychotherapy and Psychosocial Health-DTGPP, MarburgNjemačka) за пријем у WPA као придруженог члана (Affiliative Member).
На основу дописа десетак професора из неколико земаља и асоцијација, који су
нам упутили молбе за подржавањем њихове кандидатуре за предстојеће изборе у
WPA током Генералне скупштине WPA, разматрањем њихових молби и
приложене потребне и обавезне документације уз те апликације, на састанку
ширег Руководства УПуБиХ у Мостару, 24.06.2011. године, одлучено је да се
подрже номинације 4 кандидата/апликанта према УПуБиХ: Проф. Helen Herrman
(Аустралија, за позицију WPA President Elect), Проф. Michele Riba (САД, за
позицију WPA Secretary for Publications), Проф. Afzel Javad (Велика Британија, за
позицију WPA Secretary for Sections) и Проф. Antoni Novotni (БЈР Македонија, за
позицију WPA Zonal Representative, Зона 9, којој припада УПуБиХ).
Као од прошле године установљена одлука, и у 2011. години наставили смо са
редовним обавјештавањима Зоналног Представника WPA за нашу Зону, Зону
9, Акад. Проф. Душице Лечић-Тошевски о нашим активностима у земљи и ван ње,
транспарентно према WPA, Зони 9 WPA и чланству УПуБиХ, и од ње добили
усмене
похвале,
уз
редовна
Зонална
обавјештавања.
Редовном
коресподенцијом са WPA Секретаријатом установили смо адекватну
информисаност о организацији УПуБиХ и обезбиједили правовременост измјена у
Директоријуму WPA, чији смо посљедњи примјерак, из јуна 2011. добили ради
лакшег контакта са официрима WPA и свим секцијама и асоцијацијама које су
пуноправни или придружени чланови WPA.
Посебно смо радосни јер смо редовно давали континуирани допринос младом
сегменту WPA, названом WPA Media Channels, нарочито у дијелу WPA News, у
коме су чланови свих асоцијација могли прочитати извјештаје са збивања у БиХ
(најава и одржавање XI Психијатријских дана, најава 8. Мостарске
психијатријске
суботе
и
5.
Симпозија
биолошке
психијатрије/психофармакологије БиХ). Електронске примјерке WPA е-bulletin-a и
WPA News смо редовно дистрибуисали свим нашим члановима, као и официјални
број часописа WPA, World Psychiatry, у коме је наша асоцијација узела учешћа у
објављеним резултатима студије WPA и WHO о класификацији ICD-11, као и
ангажману младих психијатара из УПуБиХ у преводу серије слајдова за издања
WPA о депресији и дијабетесу и депресији и карциному. За те активности добили
смо похвале Генералног секретара WPA Prof. Levent Kuey-а, као и Prof. Maj-а и
Prof. Sartorius-а.
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Интернетску страницу WPA (www.wpanet.org) чланови УПуБиХ посјетили су 788
пута (међу првих смо десет асоцијација које најчешће посјећују ту интернетску
страницу).
Веома активан ангажман имао је и наш представник у WPA Early Career Council-у
(Вијећу младих психијатара при WPA), директним контактима са Предсједником
WPA, Prof. Mario Maj-ом, који је нарочито подржавао активности младих колега.
Тако је наша представница у том Вијећу, Др Амра Делић, са Клинике за
психијатрију УКЦ Тузла учествовала у свим пројектима Вијећа, као и активно
допринијела раду чланова Вијећа на Регионалном Симпозијуму, коспонзорисаном
од стране WPA, у Санкт Петерсбургу, априла 2011. На основу тих постигнућа, др
Делић је од стране WPA одабрана за Fellowship везан за учешће на XV Свјетском
психијатријском конгресу у септембру 2011. У Буенос Аиресу (Аргентина).
УПуБиХ је подстицао своје чланове да узимају учешћа WPA спонзорисаним и
коспонзорисаним скуповима, те је уз подршку (препоруку) УПуБиХ, помоћ код
одласка на WPA Тематску конференцију у Истанбулу-Турска (јуни 2011.) WPA
Fellowship добила млада неуропсихијатрица, Др Лејла Чаковић, из Кантоналне
болнице у Зеници, а на том, до WPA Свјетског конгреса, најзначајнијем догађају у
организацији WPA учествовало је још десетак учесника из БиХ, који су сви били из
редова УПуБиХ, уз промоцију нашег Удружења и контакте са руководиоцима WPA.
Учешће на XV World Congress of Psychiatry, главног стручног догађаја у свијету
којег организује WPA узело је 5 учесника из БиХ, који су сви чланови УПуБиХ.
Иако мали број учесника (ради познатих тешкоћа око обезбјеђивања средстава за
одлазак на овако удаљена мјеста одржавања Конгреса) ипак су сви учесници
узели активну партиципацију током 4 дана конгреса: стручним радовима- троје
чланова УПуБиХ (Проф. Др А. Кучукалић, Доц. др А. Браво-Мехмедбашић и Др Ф.
Ковач, сви из Сарајева), Др А. Делић (Тузла) је активно учествовала у раду Вијећа
младих психијатара WPA (WPA ECC), а на основу заједничке одлуке ширег
Руководства УПуБиХ (Мостар, 24.06.2011.), Др Г. Рачетовић (Приједор) одређен
је као учесник (Voting delegate) испред УПуБиХ на засиједањима Скупштине WPA.
Овогодишњи, XV Свјетски психијатријски конгрес одржан је у Буенос Аиресу
(Аргентина) у периоду 18-22 септембар 2011. godine, у Sheraton Buenos Aires
Hotel & Convention Centre, уз досада рекордан број учесника (14.013) и највећи је
психијатријски догађај икад одржан изван сјеверноамеричког континента. Окупио
је психијатре из око 130 zemalja, заједно са свим највећим и најпознатијим
експертима из свих области психијатрије. У хотелу Marriot Plaza Buenos Aires, 21
септембра 2011. године, одржана су засиједања Ванредне и Генералне
скупштине WPA, са учешћем Voting делегата из 95 асоцијација, те присуством
највиших функционера WPA и око 80 обсервера. На Генералној скупштини
упознати смо са свим постигнућима и напретцима у организацији и развоју WPA у
посљедње три године, од претходне Генералне скупштине у Прагу 2008. За ову
сједницу сви Voting делегати су добили обимну комплетну документацију, везану
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за Дневни ред скупштине. Током Генералне скупштине тајним гласањем, на
новоуведени начин електронског гласања, изабрани су нови официри WPA:
President Elect (D. Bughra, Вел. Британија), WPA Secreatry for Education (E. Belfort,
Венецуела), WPA Secretary for Sections (A.Javal, Вел. Британија), WPA Secretary
for Publications (M.Riba, САД) и 18 Зоналних Представника (Зона 9 - J.Raboch,
Чешка Република). Након Генералне скупштине WPA, предсједавање овом
највећом асоцијацијом психијатара у свијету у наредне 3 године (2011.-2014.)
преузео је Проф. P. Ruiz (САД). Voting delegate из БиХ био је Др Горан
Рачетовић, Генерални секретар УПуБиХ, а наша је асоцијација имала 3 гласа
по сваком кандидату. Засиједање Генералне скупштине била је изврсна прилика
за промоцију нашег Удружења и успостављање добрих веза са другим
асоцијацијама и WPA за предстојеће године. На овом засиједању, УПуБиХ се у
новој организационој структури појављује по први пут, а БиХ делегат је узео
учешћа на Генералној скупштини након дужег низа година, што даје посебан
значај и успијех УПуБиХ у смислу конкретне и ефикасне међународне промоције
нашег Удружења.
Напослијетку, али не и најмање важан, је наставак активне партиципације и
сарадње представника УПуБиХ у Вијећу младих психијатара (WPA Early Career
Council), под директним покровитељством Проф. M. Maj-a, уз ангажман у
припреми заједничких симпозијума из своје Зоне младих психијатара, редовну
комуникацију са представником Зоне и Проф. Maj-oм и конструктивне сугестије у
даљем развијању овог најмлађег тијела WPA. Наша представница, Др Амра
Делић, из Тузле, добила је пуну подршку од стране WPA доласку на Свјетски
психијатријски конгрес (Fellowship) и веома активно партиципирала у раду WPA
ECC у Буенос Аиресу, 20 септембра 2011. Имала је прилике добити похвале
нашем Удружењу од учесника и гостију ове сједнице (Проф. Maj, Проф. Ruiz,
Проф. Herrman и Проф. Belfort), који су истрајни у подршци младим колегама као
будуће базе експерата WPA.

4. САРАДЊА са ДРУГИМ АСОЦИЈАЦИЈАМА ПСИХИЈАТАРА
У овом дијелу Извјештаја осврнућемо се на сараднју са Европском
психијатријском асоцијацијом (EPA), с једне, и другим регионалним асоцијацијама
психијатара, с друге стране.
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a) УПуБиХ је, након припрема за апликацију и апликовања за пријем у EPA, на
19. Европском психијатријском конгресу у Бечу (Аустрија), током засиједања
Скупштине EPA (13 март 2010.) примљена у ову највећу и најзначајнију европску
психијатријску асоцијацију, са статусом EPA Corporate Member (не подразумијева
индивидуално чланство у EPA). Тренутно је једна од 27 националних европских
асоцијација психијатара, чланица те врсте у EPA.
Од почетка смо узели активно учешће у свим EPA активностима које су
предложене од те велике организације: одредили контакт особе за EPA (Проф.
Пајевић, Проф. Бургић-Радмановић и Генерални секретари УПуБиХ), дали
мишљење и одговоре на survey-e EPA (o e-learning- контакт особа Прим. мр.сц
др Алма Џубур-Куленовић, о етичким питањима – контакт особа Предсједник
УПуБиХ), дали своје мишљење о потреби дистрибуције информативних
материјала EPA (EPA Minds Online и European Journal of Psychiatry- контакт особа
Др Горан Рачетовић), предложили дио измјена важећег Статута и редуковане
цијене индивидуалне и асоцијацијске чланарине за EPA чланства, те прихватили и
одмах активно партиципирали у предложеној размјени обавјештења путем
наших интернетских страница: тако је на страницу УПуБиХ постављен banner
предстојећег 20th European Congress of Psychiatry Prague 2012 (од раније на нашој
интернетској страници имамо линк EPA), а на дијелу web странице EPA о
стручним догађајима у Европи постављена је најава 5. Симпозија биолошке
психијатрије/психофармакологије БиХ у Коњицу. Из Секретаријата EPA добили
смо изузетне похвале за ажурност и квалитет међусобне сарадње, остварене на
високом нивоу за кратки период нашег чланства. То нас посебно чини радоснима
и постигнуће је сваког члана УПуБиХ и даје нам сигурно задатке за наредне
напредне форме сарадње са EPA као и укључивање наших стручњака у тијела
EPA. Велики број наших чланова узео је активно и пасивно учешће на 19.
Конгресу EPA у Бечу 2010. године.
б) Свакако да нисмо занемарили сарадњу са регионалним асоцијацијама
психијатара. Континуитет сарадње са Хрватским психијатријским друштвом
и Удружењем психијатара Србије је настављен, уз позив предавача из редова
УПуБиХ на значајније скупове у Србији или Хрватској, као и са партиципацијом
чланова УПуБиХ на њиховим стручним скуповима, са двосмјерном путањом,
доласком и учествовањем позваних предавача из нама сусједних земаља на
скуповима у БиХ.
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в) Континуитет сарадње са Асоцијацијом подунавских земаља (Danubine
Psychiatric Association) је већ традиционална и на проширеном састанку
Руководства УПуБиХ (Мостар, 24 јуни 2011.) усаглашено је да у периоду иза 2012.
године на високој позицији у Управном одбору ове асоцијације буде Проф.
Абдулах Кучукалић, који би на тој функцији замијенио Проф. Исмета Церића,
наставивши тако континуитет учешћа УПуБиХ у тој значајној регионалној
асоцијацији психијатара, а очекује се да ће велики број наших чланова
учествовати на 25том Данубе Симпозијуму у Темишвару (Румунија), октобра 2012.
године.
г) Такође, започели смо постепено ближе везе и активно партиципирати у раду
регионалне Асоцијације земаља Источне Европе и Балкана (PAEEB), чији је
УПуБиХ члан и на чијем је челу Акад. Проф. Душица Лечић-Тошевски из Србије.
Ову сарадњу намјеравамо појачати, припремајући се за Трећи Конгрес ове
Асоцијације у Београду 2012., који ће се одржати паралелно са националним
конгресом психијатара у Србији.

5. ИНФОРМИСАЊЕ ЧЛАНСТВА и ЈАВНОСТИ
Овај, завршни дио Извјештаја о раду УПуБиХ 2011., обухватиће информације о
web страници Удружења, континуитет обавјештавања чланова УПуБиХ и
информисање јавности у БиХ о УПуБиХ и другим питањима релевантним за развој
менталног здравља у нашој земљи.
a) Крајем 2010. године, пробно је започела са радом web страница УПуБиХ,
www.upubih.com, као важна карика информисања о УПуБиХ али и његове шире
промоције. Путем web-site-a омогућено је да сви чланови и заинтересовани
сазнају више о УПуБиХ, базичним документима, Руководећим тијелима,
контактима, али и да уколико желе преузму те материјале и Приступницу за
учлањење. Начини учлањења и продужетка чланства у УПуБиХ јасно су
дефинисани и приступачни свим посјетиоцима УПуБиХ. На web страници смо
развили дијелове са два писма (ћирилица и латиница) и на језицима народа у
БиХ, те на енглеском језику, поставили базичне свјетске документе из области
психијатријске етике (Мадридску и Хелсиншку), као дио преузетих обавеза
према WPA и једног од услова чланства у WPA (Мадридска декларација). Преко
web странице смо путем linkova омогућили излазак на све релевантне
регионалне асоцијације, EPA i WPA, као и на неке од регионалних установа, те
нарочито подржали директним линком Пројекат менталног здравља у БиХ, у
коме партиципирају сви чланови УПуБиХ, а у водећим тијелима Пројекта се
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налазе чланови УПуБиХ у већини (у области медицине-психијатрије). Исто
тако, сви су догађаји под покровитељством УПуБиХ, као и они које је
коорганизовао УПуБиХ, са постконгресним материјалима, адекватно прказани
и објављени на нашој интернетској страници. УПуБиХ не финансира
одржавање странице, јер су за то пронађени донатори/спонзори, као дио
разумијевања за напоре и значај УПуБиХ у нашој земљи. Свакако да ће садржаји
web страницебити обогаћивани и даље, за шта ће нам требати ангажман
сваког од чланова УПуБиХ.
б) Као и у посљедње двије године, и 2011.-те настављамо са редовном и
транспарентном информисаношћу свих наших чланова о свим релевантним
збивањима у БиХ и свијету, уз омогућавање доступности чланцима из више
часописа (World Psychiatry, Journal od Affective Disorders, и други), обезбјеђивали
смо новија издања уџбеника и књига разних издавача у електронској форми,
редовно слали допуне ранијих обавјештења о збивањима у психијатрији или о
новије најављеним догађајима у овој години. Као и прије (сада већ
традиционално) крајем 2010. године добио је Листу интернационалних
догађаја за 2011, са око 40 важнијих догађаја у регији, Европи и у свијету, уз
понављање исте током године и сталне допуне и већ најављених догађаја или
најаве оних који су ван те листе. Тако су наши чланови могли правовремено
планирати своја учешћа на овим догађајима и током године је УПуБиХ имао своје
представнике/учеснике на већини тих догађаја, са низом активних учесника, који
су презентовали своја постигнућа из праксе у БиХ. Са том праксом свакако
планирамо наставити, а Листа 2012 се довршава и припрема за слање члановима
УПуБиХ.
О нашим активностима правовремено смо обавјештавали или су о УПуБиХ
активностима извјештавали писани или електронски медији (eZdravlje,
epssa, TВ и друге новинске куће), а за догађаје у БиХ смо креирали и најаве
преко интернетске друштвене групе Facebook.
в) Као од прошле године зацртани циљ, Удружење ће и даље континуирано
пратити све догађаје у БиХ везане за психијатријску професију и адекватно
реаговати у свим случајевима гдје процијенимо да треба спријечити кршења
људских права корисника психијатријских услуга и професионалаца у
менталном здрављу, разлићите врсте атака и притисака на психијатријску
струку, злоупотребу психијатрије од стране појединаца, институција и медија,
а у циљу очувања дигнитета психијатрије као струке и психијатара као
стручњака за ту област.
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Б. ЗАВРШНЕ НАПОМЕНЕ
УПуБиХ се захваљује свим својим члановима на континуитету чланства и свим
новим члановима, који су препознали нашу позитивну идеју добре промоције
босанскохерцеговачке психијатрије, али и умрежавања психијатара у нашој
земљи. А све то са циљем даљег унапређивања и наше праксе и нашег
Удружења.
Овај Извјештај о раду УПуБиХ биће презентован током Генералне скупштине
УПуБиХ у Коњицу, 10 октобра 2011. године и доступан свим члановима УПуБиХ
на увид и преглед на интернетској страници УПуБиХ, www.upubih.com.

Бр. 02/11
Сарајево/Приједор, 01.10. 2011.

Генерални секретари УПуБиХ
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