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ИЗВЈЕШТАЈ
СА САСТАНКА ПРЕДСТАВНИКА УДРУЖЕЊА ПСИХИЈАТАРА У
БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ СA ПРЕДСТАВНИЦИМА ТУРСКОГ
УДРУЖЕЊА ЗА ПСИХОФАРМАКОЛОГИЈУ
Дана 11.01.2013. године у Истанбулу (Турска) одржан је први заједнички састанак
представника Удружења психијатара у Босни и Херцеговини (УПуБиХ) са
представницима Турског удружења за психофармакологију (Turkish Association for
Psychopharmacology – TAP). Састанку су присуствовали чланови Предсједништва
УПуБиХ, проф. др. сц. Драган Бабић, Предсједник, проф. др. сц. Марија БургићРадмановић и проф. др. сц. Изет Пајевић, Потпредсједници (проф. др. сц. Абдулах
Кучукалић је био оправдано одсутан), а као представници TAP проф. др.сц. Mesut Çetin,
проф. др.сц. Haluk Savaş, проф. др.сц. Nazan Aydın, проф. др.сц. İlhan Yargic и доц.др.сц.
Yasin Bez. Циљ овог састанка био је међусобно упознавање и разговор о могућим
облицима будуће сарадње.
TAP је основано 2005. године ради покретања дијалога с другим знанственим
асоцијацијама, фондацијама, удругама и невладиним организацијама, са циљем
сачињавања заједничке платформе у психофармакологији и повезаним пољима.
Удружење има два стручна часописа: Bulletin of Clinical Psychopharmacology и Journal
of Mood Disorders. TAP сурађује са бројним свјетским асоцијацијама везаним за
психијатрију,

психофармакологију,

неуропсихофармакологију

и

биолошку

психијатрију.
Представници TAP су указали на своје стручне и научне могућности и понудили
едукацију наших психијатара кроз конгресне и симпозијумске активности, те разне
врсте

интересантних

курсева

из

различитих

области

психофармакологије, које могу организовати и на енглеском језику.
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Чланови

Предсједништва

активностима

и

УПуБиХ

могућностима

су

нашег

упознали

присутне

Удружења.

са

Посебан

организацијом,
интерес

међу

представницима TAP су изазвала искуства босанско-херцеговачких психијатара из
области психотрауматологије, те су изразили жељу да се детаљније упознају са овом
проблематиком. Договорено је разматрање разних могућности будуће сарадње и
предложено је да први заједнички скуп стручног и научног карактера буде у Босни и
Херцеговини, а да се о теми и датуму скупа усагласе Предсједништва асоцијација.
Састанак је протекао у изузетно позитивној атмосфери и наглашеној жељи
представника оба удружења да се оствари дугорочна обострана корисна сарадња.

Мостар, 01.02.2013.

Проф.др.сц. Драган Бабић
Предсједник УПуБиХ
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