
Поштовани пацијенти, чланови 
породица наших пацијената и други 

сарадници у лечењу, 

Клиника за психијатријске болести 
“Др Лаза Лазаревић” од 03. марта 
1861. године у континуитету ради на 
побољшању менталног здравља особа 
којима је потребна помоћ.  

Поштовањем искуствених и увођењем 
савремених метода лечења, смањили 
смо дужину болничког лечења. На тај 
начин смо скратили период одвајања 
наших пацијената од породица и 
њиховог окружења. У складу са тим, 
повећали смо број услуга и 
унапредили реинтеграцију и 
ресоцијализацију наших пацијената.  

Осим наше познате доступности 
пацијентима 24 часа 365 дана у 
години, у 2014. години смо у наш рад 
укључили следеће активности: 

 Услуге Терцијарне превенције са 
циљем јачања веза пацијента, 
његове породице и сарадника у 
лечењу са једне стране, и 

друштвене заједнице са друге 
стране, зарад припреме за излазак 
из институције, континуиране 
бриге, одговорности и сарадње са 
заједницом којој наш пацијент 
припада.  

 Услуге системске породичне 
психотерапије путем различитих 
стратегија терапијског односа са 
циљем мењања дисфункционалног 
породичног модела.  

 Услуге континуиране сарадње са 
породицама и заједницом кроз 
програме:  

 Рад са породицама у програму 
терцијарне превенције четвртком и 
петком од 12-14х у малој сали 
Дневне болнице,  

 Саветодавни рад са пацијентима 
и породицама у програму 
Отворених врата Клинике „ Др 
Лаза Лазаревић“ четвртком од 9-
12х 

 Менторски рад са лекарима 
опште медицине, социјалним 

радницима центара за социјални 
рад и свим заинтересованим 
здравственим радницима и 
сарадницима укљученим у 
заштиту менталног здравља наших 
пацијената,  

 Сарадња са невладиним 
организацијама које су под 
покровитељством Министарства 
здравља и Министарства за рад, 
запошљавање, борачка и социјална 
питања (КЕЦ, ИАН, АПИ), ради 
укључивања наших пацијената и 
њихових породица у индивидуалне 
и групне програме Дневних 
центара. Циљ ових активности је 
оснаживање личности за успешно 
укључивање у живот заједнице, 
изградња животних и радних 
вештина, повећање могућности 
запошљавања наших пацијената, 
стицања нових знања и навика, 
размена искустава и 
оплемењивање уз помоћ 
уметности. 

За детаљније информације се можете 
обратити Вашем лекару. 
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