
 

Клиника за болести зависности 
    

Клиника за болести зависности Института за 

ментално здравље (ИМЗ) бави се дијагностиком и 

лечењем следећих болести зависности: 

 зависност од алкохола 

 патолошко коцкање  

 зависност од таблета 

 зависност од ПАС(осим опијата) 

 зависност од амфетамина 

 зависност од видео игара и интернета. 

Први контакти зависника са Клиником 
успоставља се преко Одељења за специјалистичко 

- консултативне прегледе за одрасле ИМЗ 

(диспанзер за одрасле), где се болести зависности 
и пратећи социјално психијатријски поремећаји 

дијагностикују. 

У оквиру Клинике континуирано се примењује 
системска терапија болести зависности, што 

подразумева неки вид обавезног укључивања 

породице и социјалног окружења (радна средина, 

школе, центри за социјални рад, правосудни 
органи). Виши ниво пружања услуга (породична 

терапија, индивидуална, групна терапија, 

социотерапија, фармакотерапија) пружа се у више 
наших организационих јединица. 

У свим организационим јединицама Клинике 

терапијски програм се спроводи у три фазе: 

1. Припремно-оријентациона фаза у 
диспанзерским условима,  3-7 дана 

2. Интензивна фаза у дневним болницама или 

клиничком одељењу, 6-10 недеља 

 

 

 

3. Продужно-рехабилитациона фаза, у трајању од 

1-2 године, у ванболничким условима кроз 

следеће терапијске форме: 

● Породичне групе за продужно лечење  

● Породични клубови за особе са проблемом 

болести зависности  

Континуирана примена породичне терапије и 

екосистемског приступа омогућује развијање 

едукативних и превентивних активности које су у 
функцији заштите менталног здравља и 

унапређења квалитета живота као што су: 

 заштита деце из зависничких породица од 

занемаривања и злостављања 

 психотерапијски и социотерапијски рад са 

адолесцентима из зависничких породица 

 едукативно превентивни рад са школама и 
радним организацијама из области 

адикција 

У најширем смислу Клиника се бави лечењем, 
едукацијом и истраживањима, као и формирањем 

и одржавањем базе података за потребе својих 

организационих јединица. 

 

У оквиру Клинике функционишу 4 организационе 

јединице које су међусобно повезане по 
хоризонтали и вертикали, тако да се спроводи 

јединствен, специфично планиран и свеобухватан 

третман једног пацијента и његове породице у 
склопу Клинике за болести зависности ИМЗ. Део 

Клинике је, по моделу терапије у заједници, 

измештен из ИМЗ и налази се у Пауновој улици. 

 

  

 
 

Клиничко одељење за болести 

зависности 
 

Налази се у склопу главне зграде Клинике, 

Милана Кашанина 3. Капацитета 28 постеља, на 

којем се третирају  комплекснији пацијенти. Осим 
самих пацијената, у терапијски процес су 

укључени и чланови породице и/или особе из 

најближег окружења.   
 

Шеф Клиничког одељења за болести 

зависности 

Прим. др Роза Паноски 

Главна сестра Клиничког одељења за болести 

зависности 

Милка Јавор, вмс 

Контакт телефон: 011 -3307-516 

E-mail:odeljenje.za.bolesti.zavisnost@imh.org.rs 

Дневна болница за болести зависности 

„Прим. др Зоран Станковић“ 

 

Налази се у главној згради Клинике, Милана 

Кашанина 3. Капацитетa 25 места, у којој се 

спроводи програм системске породичне терапије 
по индивидуализованом плану. У терапијски 

процес је укључена комплетна породица. 
 

Шеф Дневне болнице за болести зависности  

Прим. др Ивица Младеновић 
 

Главна сестра Дневне болнице за болести 

зависности  

Дорина Микић, вмс  

Контакт телефон: 011- 3307-613 

Еmail: dba.palmoticeva@imh.org.rs  

 

mailto:odeljenje.za.bolesti.zavisnost@imh.org.rs
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Дневна болница за болести зависности 

„Прим. др Бранко Гачић“ 

 

Дневна болница је измештена из комплекса 

ИМЗ, и налази се у Пауновој 2. Капацитетa 25 
места, у којој се спроводи програм системске 

породичне терапије по индивидуализованом плану. 

У терапијски процес је укључена комплетна 

породица. 
 

Дневна болница за 

 болести зависности у адолесценцији 

 

Дневна болница је измештена из комплекса 

ИМЗ, и налази се у Пауновој 2. Капацитета је 20 

места, прима на третман адолесценте узрасте 12-
18 година са знацима злоупотребе и/или 

зависности од алкохола и других психоактивних 

супстанци, са родитељима или старатељима као 
сарадницима у лечењу. По обављеној дијагностици 

примењује се породична терапија, као и 

специјално педагошки или социотерапијски 

програм по индивидуализованом плану. У циљу 
комплетне ресоцијализације, успоставља се 

контакт са школама и Центрима за социјални рад. 

 

Шеф Дневне болнице за болести зависности 

(Паунова 2) 

Др Владан Југовић 

 

Главна сестра Дневне болнице за болести 

зависности (Паунова 2) 

Јелена Бајић, вмс 

Контакт телефон: 011-2666-166 

E-mail:paunova2@imh.org.rs 

 
 

 

 

Директор  

Института за ментално здравље 

 

Проф. др Милица Пејовић Милованчевић 

 

 

Начелник  

Клинике за болести зависности ИМЗ 

 

Прим. др Ивица Младеновић 

 

 

Главна медицинска сестра  

Клинике за болести зависности ИМЗ 
 

Milka Javor, вмс 

 

 

ОБАВЕШТЕЊА: 

тел. +381 11 3307 516 

тел. +381 11 3307 613 

тел. +381 11 2666 166 

Радно време: 

00-24.00ч 

 

www.imh.org.rs 
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