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ПЛАН РАДА
УДРУЖЕЊА ПСИХИЈАТАРА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
за период 2013. - 2014.

1. Промовисање и чланство у УПуБиХ
УПуБиХ се темељи на принципима обједињавања већине љекара у земљи који се
баве психијатријом и менталним здрављем. Из тог разлога је промоција Удружења у
земљи један од важних циљева УПуБиХ, који већ има препознати континуитет и
квалитет.
а. Наставак даље континуиране промоције УПуБиХ током стручних догађаја у земљи и
окружењу, континуитет чланства чланова УПуБиХ из претходних година, са тенденцом
увећавања броја чланова и посебним освртом на учлањење колега психијатара,
неуропсихијатара и доктора медицине на специјализацији из тих грана медицине из регија
у којима је досадашњи одазив био слабији или га није било. Ту је потребан и лични
ангажман свакога од чланова УПуБиХ кроз промовисање националног стручног
Удружења.
б. Сваком новом члану биће достављени базични документи Удружења (Статут и Допуне
и измјене Статута, Пословник о раду Скупштине и Правилник о раду Суда части).
ц. Током наредног периода висина чланарине за УПуБиХ неће се мијењати.
д. Редовно одржавање Генералне скупштине УПуБиХ 2013. и 2014.
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2. Стручни скупови у Босни и Херцеговини:
Од посебне важности за све чланове УПуБиХ, али и стручну психијатријску
заједницу у Босни и Херцеговини, има континуирана медицинска едукација. Њоме се
уз стицање нових знања тежи и увођењу принципа универзалних приступа у раду и
креирању водича за рад свих професионалаца у области менталног здравља.
а. Одржавање континуитета и традиције Психијатријских дана, као годишњег
Симпозијума УПуБиХ (Дванаести у 2013. и Тринаести у 2014. ), психијатријског догађаја
првог реда у земљи, а који би се одржавали у задњем триместру године, у различитим
мјестима у Босни и Херцеговини с одређеним тематским цјелинама и укључивањем
предавача из БиХ, чланова УПуБиХ, као и позваних предавача изван БиХ.
б. И надаље, узимање континуираног учешћа у коорганизацији традиционалних
годишњих стручних психијатријских скупова у БиХ (Мостарске психијатријске суботе Десете 2013. и Једанаесте 2014.; Симпозијума биолошке психијатрије/психофармакологије
- Седмог 2013. и Осмог 2014.), те заједничких симпозијума УПуБиХ и Турског друштва за
психофармакологију (Turkish Association of Psychopharmacology) (2013. i 2014.), као и свих
осталих сличних скупова у БиХ, са редукованим износом котизације за чланове УПуБиХ
на скуповима за које је она предвиђена (до 50%).

3. УПуБиХ на интернационалном плану:
У првим годинама свог постојања УПуБиХ је активно започело и промоцију својих
чланова и активности на међународном плану, интензивнијим укључивањем у
активности међународних асоцијација чији је члан (попут Свјетске психијатријске
асоцијације) или успостављањем сарадње са другим асоцијацијама из регије и шире.
Овај тренд је препознат у међународним оквирима те увијек треба бити дијелом
активности којима УПуБиХ посвећује изузетну пажњу и које непрекидно унапређује.
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а. Свјетска психијатријска асоцијација – WPA (World Psychiatric Association)
- Континуитет чланства УПуБиХ редовним плаћањем годишње чланарине у WPA, чиме је
и сваки члан УПуБиХ аутоматски и индивидуални члан WPA, а УПуБиХ наставља
узимати учешћа на Генералној скупштини WPA са пуним правом на гласање.
- Давање мишљења УПуБиХ о апликацијама других асоцијација, удружења и сл. за
ћланство у WPA, са статусом пуноправних или придружених чланова те највеће свјетске
психијатријске организације.
- Редовност обавјештавања Зоналног Представника WPA за Зону 9 (којој наше Удружење
припада), проф. Jiri Rabocha (Чешка Република) о активностима наше Удруге.
- Даљи континуирани доприноси WPA Media Chanels.
- Подстицање чланова УПуБиХ за укључивањем у Секције WPA и превођење препорука и
других докумената WPA, као и евентуална иницијатива за превођење часописа WPA
„World Psychiatry“ на језике народа БиХ и постављање превода на website WPA и
УПуБиХ.
- Учешће представника УПуБиХ (Voting delegate i Оbserver) на Генералној скупштини
WPA током 16. Свјетског психијатријског конгреса у Мадриду (Шпанија), 2014.
- Номиновање еминентних стручњака и уважених чланова УПуБиХ у тијела WPA (2014).
- Даљи наставак сарадње и учешће у свим иницијативама и процесима које проводи WPA.
б. Еуропска психијатријска асоцијација – EPA (European Psychiatric Association)
- Пуноправно чланство у ЕПА Савјету националних психијатријских асоцијација.
- Редовито уплаћивање годишње чланарине за ЕПА чиме се наставља континуитет
чланства у Савјету.
- Активно учешће представника УПуБиХ на сједницама ванредне и редовне Генералне
скупштине ЕПА и на сједници Савјета националних психијатријских асоцијација у ЕПА
током Европских психијатријских конгреса (21ви у Ници-Француска- 2013 и 22ги у
Минхену- Њемачка).
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- учешће представника УПуБиХ на састанцима Савјета ван ЕПА конгреса када је год то
могуће (телеконференције, састанци на интернационалним скуповима).
- подршка проширењу ЕПА Савјета националних психијатријских асоцијација
промовисањем ЕПА чланства међу другим регионалним националним удружењима
(Хрватска, Црна Гора, Македонија).
- улога активних учесника у свим иницијативама ЕПА у правцима хармонизовања
европских психијатријских пракси.
- подстицај члановима УПуБиХ за превођење ЕПА водича на језике народа у БиХ и
објављивање на ЕПА и УПуБиХ website-у.
- организовање ЕПА курсева континуиране медицинске едукације на скуповима у БиХ.
- обезбјеђивање ЕПА патроната за одржавање Психијатријских дана од 2013
континуирано.
в.
Турско
друштво
за
Psychopharmacology- TAP)

психофармакологију

(Turkish

Association

for

- успостављање сарадње од 2013. године.
- организовање заједничких симпозијума у БиХ и Турској, уз иницијативе заједничких
иступања на стручним скуповима ван БиХ и Турске, као и регионална сарадња
асоцијација.
- размјена предавача и подстицање чланова оба удружења за активно учешће на
скуповима које организују УПуБиХ, односно TAP.
- организовање TAP курсева у БиХ.
- публиковање научних радова наших чланова у индексираним часописима TAP.
г. На крају, од посебне важности је даља интензивна сарадња са асоцијацијама из
регије (Хрватска и Србија), али и проширење на друге регионалне
и
интернационалне асоцијације.
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4. Информисање чланства и јавности
- Активирање и редовно попуњавање актуелним стручним садржајима website-а УПуБиХ,
са могућностима креирања ексклузивности за чланове УПуБиХ (Membership area) и
информисање шире стручне јавности о УПуБиХ о његовим активностима.
- Непрекидни наставак даљег информисања свих чланова УПуБиХ о актуелностима из
различитих подручја психијатрије путем редовних електронских обавјештења као и у
досадашњем периоду.
- Достављање Листе интернационалних психијатријских догађаја са подацима о истима за
2013. и 2014. годину, крајем текуће године, електронским путем свим члановима и
постављањем те Листе на website Удружења.
- Удружење ће и даље континуирано пратити свр догађаке 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, а у циљу очувања
дигнитета психијатрије као струке и психијатара као стручњака за ту област.

5. Стручна дјелатност:
- Формирати секције Удружења за уже специјализоване области, које би биле партнерима
домаћих и интернационалних организација које се баве тим специјализованим областима
(дјечја и адолосцентна психијатрија, форензичка психијатрија, психотерапија,
психофармакологија, секција специјализаната и младих психијатара, и друге).
- Планира се започети са стручним издавачким дјелатностима и издања под
покровитељсвом УПуБиХ омогућити доступним свим члановима без надокнаде или под
најнижим цијенама (значајан постотак попуста- 50-75%).
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- Укључити се у израде Водича клиничке праксе за поједине психичке поремећаје по
унапријед одређеном редослиједу, усклађене према важећим интернационалним
водичима, уз довољну модификацију према условима рада и могућностима у БиХ, са
тежњом стварања јединствених приступа рјешавању најчешћих психијатријских
поремећаја и обољења и примјењивости у свакодневној клиничкој пракси.
- Успоставити и ближу сарадњу са надлежним министарствима, те Пројектом менталног
здравља у БиХ, ради стручног и компетентног учешћа у креирању будућих политика
менталног здравља у БиХ, на универзалним принципима.

Мостар, 15.10.2013.

Проф. др. сц. Драган Бабић,
Предсједник УПуБиХ
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