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ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ
УДРУЖЕЊА ПСИХИЈАТАРА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
за период новембар 2014. - октобар 2015.

А. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
У овом извјештају, којег су припремили Генерални секретари Удружења
психијатара у БиХ (УПуБиХ), доц. др сц. Алма Џубур Куленовић и др Горан
Рачетовић, изнесени су резултати рада у периоду између двије Генералне
Скупштине Удружења, односно за период новембар 2014 - октобар 2015.
У протеклих годину дана фокусирали смо се на реализацију активности изнесених
у двогодишњем Плану активности УПуБиХ (2013-2014), који је презентован на
Генералној скупштини УПуБиХ одржаној у Мостару 2013. године и Плану рада
УПуБиХ (2015 – 2016), који ће бити изнесен на Генералној скупштини УПуБиХ у
Сарајеву 2015. године.
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-WPА и УПуБиХ
4. САРАДЊА са другим асоцијацијама психијатара
5. ИНФОРМИСАЊЕ чланства и јавности
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Б. ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ УПуБиХ 2014-2015
1. ПРОМОЦИЈА и ЧЛАНСТВО у УПуБиХ
И током претходног периода, наставили смо са активном промоцијом нашег Удружења,
личним или службеним иницијативама, на стручним догађајима у земљи и окружењу.
Ипак, у 2015. примјетан је пад броја чланова те их је до 01.10.2015. било 105, што
представља пад у односу на посљедње 2 године од око 30% (у просијеку). Ипак, УПуБиХ
је окупило све професоре и доценте босанско-херцеговачких Медицинских факултета
(Сарајево, Бања Лука, Тузла, Фоча и Мостар), али и начелнике/директоре готово свих
Клиника, Завода, Института, те болничких одјељења, као и највећег броја Центара за
ментално здравље у БиХ. Удружење је дало неколико препорука младим колегама за
интернационалне едукативне циклусе
Сваки нови члан добио је информације о релевантним документима УПуБиХ (Статут,
Измијењени и допуњени Статут, Пословник о раду Скупштине и Правилник о раду Суда
части УПуБиХ) који су члановима УПуБиХ, уз најбитније етичке документе доступни на
wеб страници Удружења, уз Допуне Статута из 2010, као и Извјештаји о раду УПуБиХ
(2010-2013). Годишње сједнице Генералне скупштине УПуБиХ одржане су у Мостару
(2014.), а планирана је и у Сарајеву (2015).
У току годину дана одржан је један састанак Руководства УПуБиХ (Предсједништво
заједно са Генералним секретарима у Коњицу), на којем су разматрана актуелна питања у
УПуБиХ.

2. СТРУЧНИ СКУПОВИ у БОСНИ и ХЕРЦЕГОВИНИ
У овом сегменту осврнућемо се на организацију и коорганизацију других скупова
психијатара у БиХ.
УПуБиХ је у 2015. години наставило са коорганизацијом других скупова у БиХ. Први од
њих је Девети Симпозиј биолошке психијатрије/психофармакологије БиХ,
организован од стране Удружења за биолошку психијатрију/психофармакологију у
Федерацији БиХ (УБППФБиХ) и Клинике за психијатрију КЦУ Сарајево, чији је УПуБиХ
коорганизатор већ шесту годину, са активним учешћем предавача из реда УПуБиХ и
правовременим и потпуним обавјештавањем свих чланова УПуБиХ али и других
професионалаца из области менталног здравља у земљи и региону о овом значајном
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стручном скупу у нашој земљи. Симпозијум се одржао у Коњицу, априла 2015. и био је
међународног карактера, окупивши око 100 учесника из цијеле земље, који су највећим
дијелом и чланови УПуБиХ. Посебно смо захвални Предсједнику УБППФБИХ, проф.
Абдулаху Кучукалићу, који је и Предсједник 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 претходних година.
У Мостару смо били коорганизатор традиционалног Симпозијума Дванаеста Мостарска
психијатријска субота, који се одржао почетком јуна 2015. године. И ове године смо
имали изврсну сарадњу у коорганизовању овога скупа сарадњом 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 традиционално добру посјећеност (више од 120 учесника).
Почетком новембра 2014. године одржан је традиционални годишњи симпозијум нашег
Удружења XIII Психијатријски дани у Босни и Херцеговини, који је имао међународни
карактер и на коме је највећи дио учесника (од њих 120) из УПуБиХ. На овоме
симпозијуму наши чланови имали су попуст на котизацију у износу 50-75% а Симпозијум
је одржан од патронатом Европске психијатријске асоцијације, уз одржавање ЕПА курса
КМЕ, као наставка добре сарадње са ЕПА, те по први пут и као коспонзорисани догађај од
стране Свјетске психијатријске асоцијације. У октобру 2015. године одржаће се
Симпозијум XIV Психијатријски дани БиХ у Сарајеву, за које смо обезбиједили подршку
Свјетске (коспонзорство) и Европске психијатријске асоцијације (патрнат и ЕPA КМЕ курс).

3. СВЈЕТСКА ПСИХИЈАТРИЈСКА АСОЦИЈАЦИЈА-WPА и
УПуБиХ
Удружење психијатара у БиХ (УПуБиХ) наставило је са активном сарадњом са
Свјетском психијатријском асоцијацијом (WPА), 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, заједно са још 145 асоцијација.
Чланарина за WPА уплаћена је правовремено, чиме је потврђен статус сваког члана
УПуБиХ као члана WPА. У току 2015. године, на основу послане документације из WPА
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дали смо мишљење о сагласности за апликацију неколико асоцијација за статусе
пуноправних или придружених чланица WPА. Као раније установљена одлука, и у 2015.
години, наставили смо са редовним обавјештавањима Зоналног Представника WPА за
нашу Зону, Зону 9, др Стојана Бајрактарова из Македоније о нашим активностима у
земљи и ван ње, транспарентно према WPА, Зони 9 WPА и чланству УПуБиХ, и од њега
смо добили усмене похвале, уз редовна Зонална обавјештавања. Посебно смо радосни
јер смо редовно давали континуирани допринос сегменту WPА, WPА Media Channels,
нарочито у дијелу WPА News, у коме су чланови свих асоцијација могли прочитати
извјештаје са збивања у БиХ. Електронске примјерке WPА Е-bulletin-а и WPА News смо
редовно дистрибуисали свим нашим члановима, као и официјални часопис WPА, World
Psychiatry. Чланови УПуБиХ се континуирано подстичу на учлањење у неку од секција
WPА, са тенденцијом нашег ширег укључивања у рад WPА.
WPА је и ове године подржала одржавање годишњег симпозијума УПуБиХ, XIV
Психијатријских дана БиХ и одобрила ко-спонзорство нашем најзначајнијем скупу у овој
години.

4. САРАДЊА са ДРУГИМ АСОЦИЈАЦИЈАМА
ПСИХИЈАТАРА
У овом дијелу извјештаја осврнућемо се на сарадњу са Европском психијатријском
асоцијацијом (ЕPА), с једне, и другим регионалним асоцијацијама психијатара, с
друге стране.
а. УПуБиХ је током 2014. имало изузетно активну улогу у сарадњи са ЕPА, на више поља,
а прије свега кроз ЕPА Савјет Националних асоцијација/Друштава психијатара. Ове
године смо имали делегата на Ванредној и Генералној скупштини ЕPА (Беч, март 2015.) а
на 23. ЕPА Конгресу у Бечу (март 2015) имали смо званичног делегата на састанку
Савјета националних асоцијација психијатара које су чланице ЕПА и Првом ЕPA Форум,
као и на састанку EPA NPAs Council-а током DGPPN Конгреса у Берлину у новембру 2014
(планирано и у 2015). На ЕPА Конгресу присуствовали су чланови УПуБиХ, са активним
учешћем у различитим дијеловима Научног програма. Годишњу чланарину за ЕPА
уплатили смо правовремено. Осим тога, ЕPА је одобрила патронат XIV Психијатријским
данима као и академски КМЕ ЕPА курс током симпозијума, као дијела интензивне
међусобне промоције УПуБиХ и ЕPА и наших активности, те подржала наше напоре око
све интензивније видљивости УПуБиХ на европској психијатријској сцени. Учествовали
смо и у другим ЕPА активностима усмјереним ка удружењима психијатара која су чланице
ЕPА.
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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 партиципацијом чланова УПуБиХ на њиховим
стручним скуповима, са двосмјерном путањом, доласком и учествовањем позваних
предавача из нама сусједних земаља на скуповима у БиХ.
Наставили смо започете ближе везе и активну партиципацију у раду регионалне
Асоцијације земаља Источне Европе и Балкана (PAEEB) и Турским друштвом за
психофармакологију, те Данубине, а започели смо и преговоре о сарадњи са BHAAS
(Босанскохерцеговачко Америчком Академијом умјетности и науке).

5. ИНФОРМИСАЊЕ ЧЛАНСТВА и ЈАВНОСТИ
Овај, завршни дио Извјештаја о раду УПуБиХ, обухватиће информације о wеb
страници Удружења, континуинитет обавјештавања чланова УПуБиХ и
информисање јавности у БиХ о УПуБиХ и другим питањима релевантним за развој
менталног здравља у нашој земљи.
а. Континуирано смо обогаћивали садржаје wеb странице УПуБиХ, www.upubih.com,
као важне карике информисања о УПуБиХ али и његове шире промоције. У склопу
кооперације и договорене промоције осталих удружења редовно смо постављали и
информације о њиховим догађајима, ради боље информисаности наших чланова и
њиховог укључивања и учествовања на различитим међународним стручним догађајима.
УПуБиХ и у 2015. финансијски подржава спонзор за одржавање странице, као дио
разумијевања за напоре и значај УПуБиХ у нашој земљи. Свакако да ће садржаји wеb
странице бити обогаћивани и даље, за шта ће нам требати ангажман сваког од чланова
УПуБиХ.
б. Као и у посљедње четири године, и у 2015. наставили 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, Еuropean
Psychiatry, Erarly Interventions in Psychiatry, и други), редовно слали допуне ранијих
обавијести о збивањима у психијатрији или о новије најављеним догађајима у овој години.
Као и прије (сада већ традиционално) крајем 2014. године сваки члан УПуБиХ добио је
приступ Листи интернационалних догађаја за 2015, на wеб страници Удружења, са
око 30 важнијих догађаја у Европи и у свијету, уз 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
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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 за 2016. се довршава и припрема за слање члановима УПуБиХ. Тај
начин комуникације са члановима показао се традиционално добрим и јединственим у
нашој регији, те је један од важних чинилаца популарности УПуБиХ међу психијатрима у
БиХ.
О нашим активностима правовремено смо обавјештавали или су о УПуБиХ
активностима извјештавали писани и електронски медији (ТВ и друге новинске
куће), а за догађаје у БиХ смо формирали и најаве догађаја преко интернетске друштвене
групе Фacebook.
в. Као од претходних година 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, различите врста
атака и притисака на психијатријску струку, злоупотребу психијатрије од стране
појединаца, институција и медија и слично, а у циљу очувања дигнитета психијатрије
као струке и психијатара као стручњака за ту област.

В. 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, са
циљем даљег унапређивања и наше праксе и нашег Удружења.
Овај Извјештај о раду УПуБиХ биће презентован током Генералне скупштине УПуБиХ у
Сарајеву, 23. октобра 2015. године и доступан свим члановима УПуБиХ на увид и
преглед на интернетској страници УПуБиХ, www.upubih.com.

Сарајево/Приједор, 1. октобар 2015.
Др Горан Рачетовић
Генерални секретар УПуБиХ

www.upubih.com

