Филозофског факултета (одељење за
психологију и социологију),
Факултета политичких наука,
Факултета за специјалну едукацију и
рехабилитацију, Високе здравствене
школе струковних студија и
Медицинске школе, Средње
медицинске школе и Департмана за
психологију Факултета за медије и
комуникације Универзитета
Сингидунум

Где смо?
▪ на IV и V спрату Института за
ментално здравље

Шта радимо?
Колаборативни центар Светске
здравствене организације (WHO
Collaborating Centre for Mental
Health Workforce Development)
▪

истраживања на нивоу Института за
ментално здравље

▪

сарадња са Министарством за науку

▪

сарадња са удружењима психијатара
у свету

▪

учествовање у међународним
мултицентричким пројектима

▪

▪

▪

▪ помоћ у изради методологије
истраживања и
научноистраживачких пројеката

Образовна делатност
▪

Институт за ментално здравље је
наставна база Медицинског,

▪

Институт за ментално здравље
организатор је последипломских
студија из Социјалне психијатрије у
сарадњи са Медицинским факултетом
Институт за ментално здравље,
акредитован од стране Европске
асоцијације за психотерапију (ЕАП),
као Тренинг Институт едукује
стручњаке из области Системске
породичне терапије

▪

преводи приручника СЗО

▪

библиотечки послови - књижни
фонд од 5.000 наслова, 76 часописа
(општа, клиничка, социјална
психијатрија, фармакологија),
електронски едукативни материјал
(речници, енциклопедије,
медицински атласи, видео-курсеви,
апстракти, аудио-архива догађаја у
ИМЗ)

▪

приступ КОБСОН бази научних
часописа

Како и када да дођете до нас?
Институт за ментално здравље
Палмотићева 37
Пре подне од 8.00 до 15.00

15 едукација за психијатре, психологе,
дефектологе, социјалне раднике,
сестре, васпитаче, наставнике

Тел/Фаx: 3236 353, 3226 925

организација краћих курсева
(једнодневних или дводневних) који се
акредитују од стране Здравственог
савета Србије

Email: imz@imh.org.rs

Остале активности
▪

Удружења психијатара Србије, од
1964. године

„Психијатрија данас” излази два пута
годишње, као званични часопис

Централа: 3307 500
www.imh.org.rs

Ко је ко?

Директор Института за ментално здравље
Проф. др ДУШИЦА ЛЕЧИЋ ТОШЕВСКИ

▪ Akaдемик Душица Лечић
Тошевски, директор ИМЗ, шеф
Службе за научноистраживачку и
образовну делатност
▪ Кл. асист. др Бојана Пејушковић,
Шеф Кабинета за образовну
делатност
▪ Јелена Мирић Оџић,
Администратор Кабинета за
образовну делатност
3236 353, 3226 925, 3307 565
Пре подне: понедељак-петак

Шеф Службе за научноистраживачку
делатност
Проф. др ДУШИЦА ЛЕЧИЋ ТОШЕВСКИ

ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ
Палмотићева 37
БЕОГРАД

Шеф Кабинета за образовну делатност
Кл. асист. др БОЈАНА ПЕЈУШКОВИЋ

ОБАВЕШТЕЊА:
тел./факс. 3236 353, 3226 925

▪ Марко Јаковљевић, библиотекар
3307 535
Пре подне: понедељак-петак

Радно време:
Понедељак-петак: 8.00-15.00 ч

▪ Ивана Гавриловић,
администратор Службе за
научноистраживачку и образовну
делатност
Пре подне: понедељак-петак

E-mail:
ivana.gavrilovic@imh.org.rs
jelena.odzic@imh.org.rs
www.imh.org.rs

СЛУЖБА ЗА
НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКУ
И ОБРАЗОВНУ ДЕЛАТНОСТ
«Проф др Предраг Каличанин»
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