УПРАВА КЛИНИКЕ
Директор Клинике
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ургентна
психијатријска служба

Одељење за пријем и
збрињавање
ургентног стања

Помоћник директора Клинике медицинских послова
Помоћник директора Клинике за научноистраживачку, образовну и публицистичку делатност
Помоћник директора Клинике за реализацију развојних програма у заједници
Помоћник директора Клинике за људске ресурсе
Помоћник директора Клинике немедицинских послова
Главна медицинска сестра/техничар Клинике
Руководилац послова за односе са јавношћу и маркетинг

Служба клиничких одељења за
дијагностику и лечење
психијатријских болесника
Одсек за
лабораторијску
дијагностику

Дневна болница за
третман
психијатријских
болесника
Одељење дневне

Одсек болничке
апотеке

болнице Београд
Одељење дневне
болнице
Падинска Скела

Прво одељење
интензивне неге –
ниво 2 за продужени
ургентни третман
агитираних
пацијената са
израженим
психопатолошким
поремећајима

Друго одељење
интензивне неге –
ниво 2 за продужени
ургентни третман
агитираних
пацијената са
коморбидитетним
соматским и
неуролошким
обољењима
Амбулантно и
клиничко одељење за
адолесценте

Стационар Београд

Клиничко женско
одељење „Ф“

Клиничко
мушко одељење
„К“

Клиничко женско
одељење „Л“

Одељење
амбулантне
психијатријске
заштите
Одсек за судску
психијатрију

Стационар Падинска
Скела

Клиничко мушко
одељење „А“

Одсек за
психотерапију,
породичну терапију
и социотерапију

Клиничко женско
одељење „Б“

Кабинет за
неурофизиологију

Клиничко одељење за
продужено лечење „Д“
Клиничко мушко
одељење „Е“

Клиничко
мушко одељење
„М“

Служба
ванболничке
здравствене
заштите

Клиничко одељење за
продужено лечење „С“
Oдељење за
форензичку
психијатрију

Кабинет за
промоцију
менталног здравља
у заједници
Центар за ментално
здравље у
заједници

Национални
центар за
превенцију
самоубиства

Служба за научно
истраживачку, образовну
и публицистичку
делатност

0.1.ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА

Служба немедицинских послова

Кабинет за научно
истраживачки и
образовни рад

Одсек правних,
кадровских и
административних
послова

Кабинет за
континуирану едукацију
Кабинет за клиничка
истраживања
Кабинет за
публицистичку
делатност
Одсек за анализу,
организацију и
планирање здравствене
заштите и информатике
са биостатистиком у
здравству

Одељење
финансијских и
рачуноводствених
послова, послова
јавних набавки и
комерцијале

Одељење
инвестиционог и
техничког одржавања,
безбедности и заштите
и послова транспорта
и логистике

Одсек текућег
одржавања
Група послова
вешераја

Одсек
рачуноводствених
послова

Одсек исхране

Кабинет
финансијских
послова

Одсек послова
транспорта и
логистике

Кабинет јавних
набавки и
комерцијале

Одсек
безбедности и
заштите на раду

Одсек послова
информационих
система и
технологија

Служба
здравствених
сарадника

Одељење за
психологију

Одељење за
социјални рад и
специјалну
едукацију и
рехабилитацију

