
К л и н и ч к о    о д е љ е њ е  з а  д е ц у    и  о м л а д и н у  
 

Клиничко одељење за децу и омладину бави 

се болничким лечењем деце и адолесцената 

са психичким проблемима, узраста до 18 

година. 

Клиничко одељење има 20 постеља, од тога 

6 постеља (једна соба), прилагођена је 
пријему деце до 8 година старости уз 

пратиоца. 

Сви поступци и процедуре са децом и 

младима на одељењу спроводе се у складу са  

НАЈБОЉИМ ИНТЕРЕСОМ ДЕТЕТА  

И АДОЛЕСЦЕНТА, ОДНОСНО У ДУХУ 

ДОБРЕ КЛИНИЧКЕ ПРАКСЕ 

 

За реализацију пријема на Одељење 

неопходно је следеће: 

• Тимска одлука лекара Клиничког 

одељења за децу и омладину  

• Упут за болничко лечење 

• Добро опште соматско стање  

(без акутне инфекције, кожних болести 

и сл.)  

• Решење о старатељству надлежног 
Центра за социјални рад за децу без 

родитељског старања  

• Потписана сагласност родитеља уз 

сагласност адолесцената преко 15 година  

 

 

Најчешћи проблеми због којих се спроводи 

болничко лечење су: 

• Акутни психотични поремећаји 

• Тешки облици поремећаја расположења  

• Покушаји суицида или изразито суицидни 

пацијенти  

• Поремећаји исхране  

• Ментална ретардација са удруженим 

психијатријским поремећајима  

• Первазивни развојни поремећаји  

• Поремећаји понашања  

• Сви облици дисхармоничног и/или 

успореног психомоторног развоја  

• Други емоционални поремећаји у  

детињству или адолесценцији који  

захтевају клиничку опсервацију  

 

На Клиничком одељењу се не лече: 

• Болести зависности, без обзира на узраст  

• Деца и млади који својим понашањем 

угрожавају безбедност друге деце на 

одељењу  

 

 

У оквиру Клиничког одељења за децу и 

омладину обавља се: 

• Савремена дијагностика и третман проблема 

менталног здравља деце и омладине  

• Дефектолошка дијагностика и третман  

• Специјално-педагошки третман  

 

Информације о поступцима током лечења 

добијају се од надлежног психијатра, а друга 
обавештења могу се добити од свих 

медицинских радника на одељењу. 

• Планови дијагностичких и терапијских 

процедура са дететом или 

адолесцентом, породицом као и 

потреба за консултацијама ван 
одељења доносе се тимски (чланови 

стручног тима одељења) 

• Родитељи и сарадници су активни 

учесници у терапијским поступцима 

 

 

Дневне активности деце и адолесецната: 

• Индивидуални третман 

• Групна терапија  

• Радна терапија уз креативне арт радионице  

• Дефектолошки третман  

• Специјално-педагошки третман  

• Физичко вежбање 

• Слободне активности  

(тематске групне радионице, филм, итд)  

 

 

 

 



Активности које се тимски спроводе су: 

• Свакодневни јутарњи састанци са  

особљем и пацијентима  

• Група родитеља/старатеља деце на одељењу   

• Пријемни тим на коме присуствују сви 

запослени на одељењу; процењује се 

потреба за пријем пацијената  

• Група родитеља са малом децом која су 

хоспитализована због развојних проблема  

• Евалуациони састанак коме присуствују сви 

запослени на одељењу; представљају се 

новопримљени пацијенти са пратиоцима  

• Састанак Терапијске заједнице  

• Родитељски састанак 

• Заједничка група родитеља и деце  

 

 
 

 

Начелник Клинике за децу и омладину 

Проф. др Милица Пејовић-Милованчевић 

 

 

 

 

Шеф Клиничког одељења  

за децу и омладину 

Доц. др сци Наташа Љубомировић 

 

 

 

 

Главна сестра Клиничког  

одељење за децу и омладину 

ВМС Наташа Цветковић,  

 

 

 

 

 

Обавештења: 

 

Тел: + 381 11 3307 517 

        + 381 11 3307 640 

 

Радно време: 

Понедељак-петак:  

08.00-20.00 часова 

 

E-mail: 140@imh.org.rs 

www.imh.org.rs 

 

 

Институт за ментално здравље 

Милана Кашанина бр. 3, 

Београд 
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