
Одељење за специјалистичко-консултативне прегледе деце 

 
Одељење за специјалистичко-

консултативне прегледе деце је део 

Клинике за децу и омладину који се 

бави ванболничким лечењем деце и 

адолесцената са проблемима менталног 

здравља.  

 

Први прегледи се заказују код изабраног 

педијатра у надлежном Дому здравља. 

 

Неопходно је да деца на преглед дођу у 

пратњи родитеља/старатеља/хранитеља.  

Ако родитељи не живе заједно, 

прилаже се решење о старатељству.  

 

Да би се обавио преглед неопходно је 

обезбедити следећу документацију:  

• упут педијатра (важи 30 дана)  

• за пацијенте из унутрашњости упут 

мора бити оверен од стране 

надлежне Комисије  

• оверену здравствену књижицу (без 

оверене здравствене књижице имају 

право деца до 18 година старости, 

искључиво са упутом од педијатра; 

неопходан увид у ЈМБГ) 

• у случају да пацијент нема оверен 

упут, преглед је потребно платити 

према важећем ценовнику услуга 

Института за ментално здравље 

Најчешћи проблеми због којих је 

деци потребна стручна помоћ:  

• тешкоће прилагођавања  

• анксиозна и депресивна стања у 

детињству и раној адолесценцији  

• поремећаји регулације емоција и 

понашања  

• поремећаји из аутистичног спектра 

и психозе развојног доба   

• проблеми у развоју говора и 

моторике  

• тешкоће учења  

• тешкоће родитељства  

 

 

У оквиру Одељења за 

специјалистичко-консултативне 

прегледе може се обавити:  

• комплетна психијатријска 

дијагностика и одговарајући 

третман  

• психолошка експлорација и третман  

• дефектолошка дијагностика и 

третман  

• специјално-педагошки третман  

 

ПРВИ ПРЕГЛЕД  

Први преглед обухвата психијатријски 

интервју и социотерапијски интервју.  

Циљ првог прегледа је процена 

актуелног психичког стања, утицаја 

породичног окружења на дете и 

доношење одлуке од стране психијатра 

о даљим интервенцијама за дете и за 

родитеље.  

 



ТЕРАПИЈСКИ ПРОЦЕС  

Након одлуке о потреби за 

укључивањем у терапијски процес 

психијатар, уз сагласност родитеља, 

даје предлоге планираних 

интервенција.  

У зависности од природе тешкоћа 

примењују се одговарајући терапијски 

приступи:  

• саветовање  

• психотерапијски третман 

• медикаментозна терапија  

• логопедски третман  

• реедукација психомоторике  

• педагошко вођење, помоћ у учењу  

• саветовање родитеља деце која су на 

третману  

• групни саветодавни рад са мајкама 

здраве деце до две године у циљу 

подршке компетентнијем 

родитељству  

• породични третман  

• групни рад са млађим 

адолесцентима "12+"  

 

За сваког пацијента прави се 

индивидуални план лечења.  

Начелник Клинике за децу и омладину 

Проф. др Милица Пејовић-Милованчевић 

 

 

 

 

Шеф Одељења за специјалистичко 

консултативне прегледе 

Прим. др Оливера Алексић-Хил 

 

 

 

 

Главна сестра Одељења за специјалистичко 

консултативне прегледе 

ВМС Биљана Милићевић 

 

 

 

 

 

Обавештења: 

 

Тел.: +381 11 3307 513 

 

Радно време: 

Понедељак-петак:  

08:00 - 20.00 чaсова 

 

E-mail: 086@imh.org.rs 

www.imh.org.rs 

 

 
Институт за ментално здравље 

Милана Кашанина бр. 3, 

Београд 
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