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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКЦИЈЕ МЛАДИХ ПСИХИЈАТАРА СРБИЈЕ 

УДРУЖЕЊА ПСИХИЈАТАРА СРБИЈЕ 

2019. ГОДИНА 

 

 Извршном одбору и председнику Удружења психијатара Србије проф. др 

Горану Михајловићу, подносимо редовни годишњи извештај о раду Секције младих 

психијатара Србије: 

- У Институту за Ментално Здравље 12.02.2019 за чланове секције младих 

психијатара Србије је одржан једнодневни семинар о поремећајима исхране који је 

водио Професор Цхристопхер П. Сзабо. Професор Сзабо је еминентни профессор 

психијатрије из Јоханесбурга, и такође гостујући почасни професор Медицинског 

Факултета, Универзитета у Београду.  Иницијатива за семинар је створена у 

заједничкој сарадњи Академика Душице Лечић Тошевски и професора Сзабо-а. У 

семинару је учествовало око 50 младих психијатара, специјализаната психијатрије 

и младих психолога из Србије. Програм је био подељен у два дела. У првом делу је 

организовано интерактивно предавање са фокусом на дијагностичке критеријуме 

(ДСМ В) поремећаја исхране, клиничке карактеристике различитих облика ових 

поремећаја, могућностима третмана, току и прогнози. У другом делу су била 

презентована два приказа случајева са интерактивном дискусијом:  “Булимија 

нервоза – презентација непургативног облика” и “Коморбидитет  анорексије 

нервозе и граничног поремећаја исхране”. Приказе случајева је презентовала др 

Ана Муњиза.   

- 05.04.2019 на Генералној скупштини Удружења психијатара Србије и Секције 

младих психијатара Србије једногласно су изабране нови секретар секције (др 

Софија Чоловић) и нови подпредседник секције (др Маја Пантовић Стефановић). За 

новог председника Секције младих психијатара Србије је именована др Ана 

Муњиза, дотадашњи подпредседник.   

 

- У периоду 10-14. јула 2019. године одржан је 27. Форум Европске Федерације 

Специјализаната психијатрије (ЕФПТ), у Прагу, у Републици Чешкој. У овом 
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Форуму учествовали су специјализанти психијатрије и млади психијатри из Европе, 

Јужне Америке, Африке и Аустралије. 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 

Ана Муњиза – делегат; др Софија Чоловић– делегат и др Владимир Ђурић – 

опсервер.  Национални извештаји земаља чланица је за Србију презентовала др Ана 

Муњиза. У оквиру наше делегације Постер на тему „Ментално здравље у доба 

интернета” је презентовала др Софија Чоловић. Наши делагати су похађали 

предавања и радионице, учествовали активно и у раду радних група за дечију и 

адолесцентну психијатрију, размену специјализаната и психотерапију, као и на 

Годишњој скупштини Европске федерације специјализаната психијатрије.  

-  

- 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, 26.12.2019. године 


