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ПЛАН РАДА
УДРУЖЕЊА ПСИХИЈАТАРА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
за период 01.01.2017. – 31.12.2018. године

Овај План рада састоји се из неколико сегмената.
1. Промоција Удружења и чланство у УПуБиХ
Удружење психијатара у Босни и Херцеговини (УПуБиХ) се темељи на принципима
добровољног стручног удруживања већине, ако не и свих доктора медицине у нашој
земљи који се баве или ће се бавити психијатријом и менталним здрављем. Из тога
разлога, промоција Удружења у цијелој земљи један је од важних циљева УПуБиХ, које
већ има препознати континуитет и квалитет.
Важни принципи којих ће се УПуБиХ придржавати биће:
а. Наставак даље интензивне и континуиране промоције УПуБиХ током стручних догађаја
у земљи и окружењу, уз подстицање на одржавање континуитета чланства чланова
УПуБиХ из претходних година, са тенденцом поновог повећања броја чланова и посебним
освртом на учлањење колега психијатара, неуропсихијатара и доктора медицине на
специјализацији из психијатрије и из регија у БиХ, у којима је досадашњи одзив био
слабији или га није било. Ту је потребан константан и значајније наглашен лични
ангажман свакога од чланова УПуБиХ кроз промовисање националног стручног
Удружења, уз истицање бенефита чланства.
б. Сваком новом члану или потенцијалном будућем члану биће омогућено да има приступ
базичним документима Удружења (Статут и Допуне и измјене Статута, Пословник о раду
Скупштине и Правилник о раду Суда части и остали), уз потпуне информације о УПуБиХ,
упућивањем на web страницу Удружења (верзије на ћирилици, латиници и енглеском
језику). Садржаји ће се правовремено допуњавати актуелним информацијама на свим
сегментима web странице УПуБиХ.
в. Висина чланарина за чланство у УПуБиХ током 2017 и 2018 године (нови чланови или
продужење чланства, све категорије чланова), неће се мијењати, чиме УПуБиХ води и
бригу о материјалном статусу својих чланова, са посебном бригом о статусу колега на
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специјализацијма или оних који специјализацију треба да добију у установама менталног
здравља у Босни и Херцеговини.
г. Редовне сједнице Генералне скупштине УПуБиХ (Осма у 2017. и Девета у 2018.) биће
одржане.
2. Стручни скупови у Босни и Херцеговини
Посебну важност за све чланове УПуБиХ, стручну психијатријску и медицинску, али и
друштвену заједницу у Босни и Херцеговини, УПуБиХ даје континуираној медицинској
едукацији у нашој земљи. Њоме се, уз стицање нових знања, тежи увођењу принципа
универзалних приступа у раду и креирању смјерница за рад свих професионалаца у
области менталног здравља. Тиме се жели постићи хармонизација пракси у раду са
особама са менталним поремећајима, у цијелој земљи.
а. Четврти Конгрес психијатара Босне и Херцеговине са темом „Психијатрија и ментално
здравље: дилеме и перспективе“ планирано је да се одржи у Бања Луци у периоду 16. – 19.
новембар 2017. године. Овај највећи догађај у Босни и Херцеговини у потпуности би
организовало УПуБиХ, уз колаборацију са сродним асоцијацијама у земљи и подршку
академске заједнице, али и надлежног министарства. Конгрес је планирано да има
интернационални карактер и буде попут ранијих скупова УПуБиХ подржан од стране
Свјетске и Европске психијатријске асоцијације, чији је УПуБиХ континуирани и активни
члан.
б. Одржавање континуитета и традиције Психијатријских дана, као Годишњег
симпозијума УПуБиХ и психијатријског догађаја првог реда у земљи, у години када се не
одржава национални конгрес, планирали би у задњем кварталу 2018. године, с одређеним
тематским цјелинама и укључивањем предавача из БиХ, чланова УПуБиХ, као и позваних
предавача изван БиХ, уз концепт укључивања и младих истраживача из БиХ.
в. И надаље је планирано активно узимање континуираног учешћа у коорганизацији
традиционалних годишњих стручних психијатријских скупова у БиХ (Мостарске
психијатријске суботе и Симпозијума из биолошке психијатрије/психофармакологије), као
и свих осталих сличних скупова у БиХ (Трећи Симпозијум о болестима зависности у Бања
Луци 2017), са редукованим износом котизације за чланове УПуБиХ на скуповима за које
је она предвиђена (до 50%).
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г. Подстицање младих колега који су чланови УПуБиХ да се укључују у интернационалне
скупове специфичног типа (конференције, курсеви, међународне школе и програми
интернационалних конгреса за младе истраживаче) биће трајни циљ рада УПуБиХ и
допринос континуираној медицинској едукацији будућих и младих колега психијатара из
цијеле БиХ.
3. УПуБиХ на интернационалном плану
Од почетка свог рада, УПуБиХ је активно започело и промоцију својих чланова и
активности на међународном плану, интензивнијим укључивањем у активности
међународних асоцијација чији је члан (попут Свјетске и Европске психијатријске
асоцијације) или успостављањем сурадње са другим асоцијацијама из регије и шире. Овај
тренд је препознат у међународним оквирима, те остаје веома важан дио активности
којима УПуБиХ посвећује изузетну пажњу и које непрекидно унапређује.
а. Свјетска психијатријска асоцијација – WPA (World Psychiatric Association)
- Наставиће се 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
(Voting Delegate на Генералној скупштини WPA)
- УПуБиХ ће континуирано наставити са давањем мишљења о апликацијама других
асоцијација, удружења и сл. за чланство у WPA, са статусом пуноправних или
придружених чланова те највеће свјетске психијатријске организације, како те апликације
буду пристизале из WPA Секретаријата.
- Редовно ћемо обавјештавати Зоналног Представника WPA за Зону 9 (којој наше
Удружење припада) о свим активностима УПуБиХ.
- Континуирано ћемо давати допринос WPA Media Chanels (WPA News).
- И даље ће се подстицати да се што више чланова УПуБиХ укључи у неке од Секција
WPA према властитим афинитетима и интересима, као и да помогну при превођењу
препорука и других докумената WPA, а започећемо и са иницијативама за превођење
часописа WPA „World Psychiatry“ на језике народа БиХ и постављање превода на website
WPA и УПуБиХ.
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- Наставићемо тражити подршку WPA за босанскохерцеговачке психијатријске скупове
који се планирају одржати у организацији УПуБиХ (IV Конгрес психијатара BiH 2017 i
XVI Психијатријски дани БиХ 2018) –WPA Co-sponsored events, уз изалажење могућности
да на нашим скуповима имамо предаваче из WPA.
б. Европска психијатријска асоцијација – EPA (European Psychiatric Association)
- Континуирано ћемо продужавати пуноправно чланство УПуБиХ у EPA Савјету
националних психијатријских асоцијација (Council of the EPA NPAs), уплатом годишње
чланарине.
- Наставак активних учешћа представника УПуБиХ на што већем броју сједница ванредне
и редовне Генералне скупштине EPA и на састанцима Савјета националних
психијатријских асоцијацја у ЕПА током Европских психијатријских конгреса (25ти у
Фиренци 2017. и 26ти у Ници, 2018).
- Наш представник учествоваће на састанцима Савјета ван EPA конгреса када је год то
могуће (када се створе услови кроз телеконференције, уз што већи број састанака на
интернационалним скуповима).
- Радићемо активније на подстицању повећања броја чланица EPA Савјета националних
психијатријских асоцијација промоцијом тог чланства међу другим регионалним
националним асоцијацијама (Удружења психијатара Црне Горе и Македоније).
- УПуБиХ ће наставити са активном улогом за све иницијативе EPA у правцима
хармонизације европских психијатријских пракси.
- Подстицаћемо чланове УПуБиХ да преводе EPA водиче на језике народа у БиХ, који би
били објављени на EPA и УПуБиХ web страницама.
- Апликоваћемо и организовати EPA курсеве континуиране медицинске едукације на
домаћим скуповима које организује УПуБиХ.
- Наставићемо обезбјеђивати EPA патронат за одржавање стручних психијатријских
скупова у БиХ које организује УПуБиХ, али и са међусобном промоцијом између EPA и
УПуБиХ.
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- Активно ћемо промовисати Европске психијатријске конгресе у БиХ, као и подстицати
наше чланове за узимање активних учешћа на тим најзначајнијим годишњим стручним
скуповима психијатара на интернационалном плану.
- Организоваћемо и један састанак Савјета националних психијатријских друштава при
EPA у Босни и Херцеговини, те ићи и у правцу одржавања заједничког симпозијума са
представницима EPA NPAs, у склопу колаборативних активности са EPA.
в. Турско друштво за психофармакологију (Turkish Association for PsychopharmacologyTAP)
- Наставићемо активније успостављену сарадњу започету 2013. године.
- Организоваћемо заједнички симпозијум са колегама из TAP, као и Бугарске
психијатријске асоцијације, као и организовати један или два TAP курса у БиХ.
На крају, од посебне је важности наставак наше интензивне сарадње са асоцијацијама из
регије (Хрватска, Србија, Македонија), али и проширење тих сарадњи на друге регионалне
и интернационалне асоцијације.
4. Информисање чланства и јавности
а. Интернетска страница Удружења важан је извор информација о УПуБиХ и промотивни
алат за све наше активности. Зато ће се наставити са редовним периодичним
попуњавањем свих сегмената web странице актуелним садржајима. Током периода 2017 –
2018 поново ћемо ићи у правцу проналажења финансијске подршке за одржавање
интернетске странице али и редизајнирању web странице, уз стварање посебног дијела
странице или независне странице која ће бити ексклузивна за IV Конгрес психијатара БиХ
2017. године, као и могућностима креирања посебног дијела за чланове УПуБиХ
(Membership area). Ипак, највећи дио странице служиће за информисање шире стручне
јавности о УПуБиХ и његовим активностима, као и договорене међусобне промоције
између УПуБиХ и других стручних психијатријских удружења.
б. За потребе IV Конгреса психијатара Босне и Херцеговине (Бања Лука 2017) и XVI
Психијатријских дана Босне и Херцеговине (Бања Лука 2018) креираћемо независне wеб
странице, са континуитетом домене (или поддомене) и иза завршетка ових догађаја.
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в. Као и у претходним годинама, важан облик континуираног информисања чланова
Удружења остаће преко редовних електронских обавјештења, а унапређиваћемо и
информације у постојећој Facebook групи УПУБИХ.
г. Листе интернационалних психијатријских догађаја за 2017., 2018. и 2019.годину биће
достављане правовремено сваком члану УПуБиХ електронски, те и доступне на нашој
интернетској страници, а чланови УПуБиХ добијаће међу првима информације о другим
психијатријским стручним догађајима у земљи и региону, како их организатори тих
скупова доставе Генералним секретарима.
д. С друге стране, чланови УПуБиХ имаће и даље приоритет у приступу неким од
интернационалних или домаћих часописа (World Psychuatry, European Psychiatry, Early
Interventions in Psychiatry, British Journal of Psychiatry), књигама и уџбеницима и сл.
ђ. Издаћемо и објавити и у електронској форми Књиге апстраката (каталогизоване) за IV
Конгрес психијатара БиХ и XVI Психијатријске дане БиХ.
е. Као трајно опредјељење, 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 сличним ситуацијама, а у циљу очувања дигнитета психијатрије као струке и
психијатара као стручњака за ту област.
5. Остале активности
а. Формирати секције Удружења за уже специјализоване области, које би биле партнерима
домаћих и интернационалних организација које се баве тим специјализованим областима
(дјечја и адолесцентна психијатрија, форензичка психијатрија, психотерапија,
психофармакологија, секција специјализаната и младих психијатара, и друге).
б. Обзиром на потребу издавања неке врсте гласила Удружења, у наредном периоду
радићемо на креирању buletina или ићи ка тражењу начина за започињање стручних
издавачких дјелатности под покровитељсвом УПуБиХ, уз омогућење доступности свим
члановима без надокнаде или под најнижим цијенама (значајан постотак попуста- 5075%), попут Зборника радова са наших скупова, Националних водича клиничке праксе и
слично.
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УДРУЖЕЊЕ ПСИХИЈАТАРА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
UDRUŽENJE/UDRUGA PSIHIJATARA U BOSNI I HERCEGOVINI
PSYCHIATRIC ASSOCIATION OF BOSNIA-HERZEGOVINA

в. 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.
г. Радићемо на успостављању ближе сурадње са надлежним министарствима ради
стручног и компетентног судјеловања у креирању будућих политика менталног здравља у
БиХ, на универзалним принципима.
д. Наставићемо сарадњу и партнерства са Пројектом менталног здравља у Босни и
Херцеговини, који имплементира Фазе II и III.

Бања Лука, 03.01.2017.
Проф. др. сц. Марија Бургић-Радмановић,
Предсједник УПуБиХ
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