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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКЦИЈЕ МЛАДИХ ПСИХИЈАТАРА СРБИЈЕ 

УДРУЖЕЊА ПСИХИЈАТАРА СРБИЈЕ 

2021. ГОДИНА 

 

 Извршном одбору и председнику Удружења психијатара Србије проф. др 

Горану Михајловићу, подносимо редовни годишњи извештај о раду Секције младих 

психијатара Србије: 

- Kako je у Републици Србији пандемија COVID-19 још увек у току – активности 

секције су такође током ове године прилагођене општим мерама предострожности 

и превенције, кaко и едукације у вези са очувањем менталног здравља у време 

пандемије. Неколицина младих колега је у том смсилу била активна: писала чланке 

и учествовала у различитим онлин едукацијама и конгресима.  Такође младе колеге 

су биле учесници неколико домаћих онлине скупова, између осталих симпозијуму 

Клинике за децу и омладину Института за ментално здравље под називом „Изазови 

одрастања током пандемије“ одржаном 19.11.2021 и VII Форумy Института за 

ментално здравље са темом Душевно здравље жена, одржаном 14 и 15. априла 

2021.  

У периоду 07.-10.. јула 2021. године одржан је 29. Форум Европске Федерације 

Специјализаната психијатрије (ЕФПТ), као други онлине Форум до сада у Бриселу, 

Белгија. И у овом Форуму учествовали су специјализанти психијатрије и млади 

психијатри из Европе. Учесници су били делегати и опсервери националних удружења 

специјализаната психијатрије. Секција младих психијатара Србије, при Удружењу 

психијатара Србије, учествовала је као пуноправни члан Федерације (на основу 

чланства које је стечено 2010. године). Представници Секције младих психијатара 

Србије при Удружењу Психијатара Србије били су: др  Сара Додић– делегат; др Јована 

Маслак – делегат; др Милица Пантић – опсервер и др Марко Ствеановић – опсервер.  

Национални извештаји земаља чланица је за Србију презентовала др Јована Маслак 

(постер презентација ове године). У оквиру наше делегације Постер на тему: 

„PROXIMITY IN TIME OF SOCIAL DISTANCING“ је презентовала др Сара Додић. 

Наши делагати су похађали предавања и радионице, учествовали активно и у раду 
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радних група за дечију и адолесцентну психијатрију, истраживачкој радној групи, као 

и на Годишњој скупштини Европске федерације специјализаната психијатрије.  

- Имајући у виду ситуацију у вези са Пандемијом COVID 19 Извршни Одбор 

Удружења Психијатара Србије је одлучио да се Национални Психијатријски  

Конгрес одложи за следећу годину (мај месец). 

- Чланови Секције су редовно обавештавани о свим важнијим стручним скуповима у 

земљи и иностранству. 

 

С поштовањем, 

 

Клинички асистент  др Ана Муњиза, 

председник Секције младих психијатара Србије 

 

Клинички асистент  др Маја Пантовић Стефановић 

заменик председника Секције младих психијатара Србије 

 

др Софија Чоловић 

секретар Секције младих психијатара Србије  

 

 

 

 

Београд, 16.12.2021. године 


