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Знање је од кључног значаја за добро здравље.
Овај приручник даје вам, као младим
људима, практичне информације које ће вам
помоћи у размишљању и разговору са вашим
вршњацима, и људима из вашег окружења, у
изградњи позитивних ставова према властитом
здрављу. Он садржи информације о томе шта су
здрави стилови живота а шта су лоше навике,
који су знаци и посљедице лоших навика, и
најважније од свега, какав утицај оне могу да
имају на младе и породицу, са посљедицама
које могу бити присутне до краја живота.
У истраживањима је утврђено да је већина
младих вољна да разговара са својим
професорима на ову тему и да већина
младих сматра да би управо они могли да им
помогну да се одупру ризицима у понашању
у току одрастања. Зато је од великог значаја
да се разговара и да се презентују праве
информације о здравим стиловима живота
и њиховом благотворном утицају на добро
здравље, те о лошим навикама и посљедицама
њиховог негативног утицаја на живот управо
вас младих.
Влада Републике Српске посвећује велику пажњу
унапређењу здравља свог становништва. Водич
„Здрави стилови живота” дио је активности
која има за циљ да допринесе ширењу
информација о здравим стиловима живота и
могућим начинима за спречавање и мијењање
лоших животних навика. Њена намјена је да се
омогући боље информисање ученика, и садржи
приједлоге како да са својим професорима и
вршњацима ученици разговарају о изазовима и
опасностима које носи период одрастања.
Надамо се да ће вас подстаћи да градите
животни став и вриједности здравог живота,
те да ће вам помоћи да развијете богатију
животну филозофију када је у питању ваше
опредјељење за добро лично здравље и ваш
позитивни утицај за добро здравље других.
Редакција

Здравље је највеће богатство, говорио је
највећи римски говорник Цицерон још у 1.
вијеку п.н.е. Најпознатији антички грчки
љекар Хипократ увиђао је значај здравих
животних навика: “Ако бисмо сваком појединцу
могли одредити одговарајућу количину хране и
вјежби, ни превише, ни премало, пронашли би
најсигурнији пут до здравља“.
Све ове истине важе и данас. Здравље има
универзалну и непромјењиву вриједност.
Здравље је подједнако важно свим народима
свијета, на свим континентима, од давнина
до данас. Нажалост, људи често схвате колико
здравље вриједи тек када га изгубе. А изгубе
га из немара и незнања. Свако ко зна шта је то
добро за његово тијело и ум, а шта му шкоди,
неће никад имати дилему како да живи-увијек
ће одабрати здравље.
ЗАТО, ТРЕБА ДА ЗНАШ!
Најбоља ствар коју можеш да учиниш за себе
јесте да научиш и усвојиш здрав стил живота.
Када то успијеш, посиједоваћеш вриједност
на којој ће ти завидјети милиони људи широм
свијета. Здравље се не може купити, то си већ
чуо. Здравље надмашује сва могућа добра
тако знатно да је здрав просјак сретнији од
болесног краља.

Здрав живот је твој избор, твоја одлука. Тиме
показујеш да си зрео, одрастао, да си одговоран
према себи.
Ако знаш да кажеш „не“ ономе што шкоди
твом организму, већ си тад мудрији од мноштва
твојих вршњака у свијету!
Ако си ријешио да се промијениш, већ тад си
храбрији од многих који су поклекли!
Ако размишљаш о свом здрављу рано, нећеш
бити међу онима за које је касно!
Ако сада читаш ово, већ се налазиш на путу а
не на странпутици.
Најтеже је незнање-оно убија здравље. Једино
здравља и знања никад није доста. Важно је
да знаш! Научи здравље!
Не заборави-твоје тијело је једино мјесто у
коме можеш да живиш. Чувај га.
Организам памти сваку неправду коју му
нанесеш.
Живјети здраво не значи живјети тако један
дан, понекад, или кад се сјетиш.
Здравље је твој покретач и стил живота.
Сваким кораком ка здрављу постајеш бољи
себи и другима.

„Све што путем исхране уносимо у наш организам гради нас и мијења, а од тога што смо унијели зависи наша
снага, наше здравље и наш живот.“
Хипократ, антички грчки љекар (460-380 п.н.е.)

„Сваки човјек треба да сматра своје тијело поклоном од непроцјењиве вриједности од Онога кога он воли изнад
свега, величанственим умјетничким дјелом неописиве љепоте и вјештине ван људске моћи схватања, и тако
деликатним и њежним да га једна ријеч, дах, поглед или мисао само може повриједити.“
Никола Тесла, српски научник (1856-1943)

„Здравље, младост и слобода три највећа добра живота која не умијемо да цијенимо док их имамо, него тек
када их изгубимо.”
„Највећа од свих лудости - жртвовати своје здравље, ма шта то било; због стицања имовине, због
напредовања у служби, због учености, због славе, а о сласти и краткотрајним ужицима да и не говоримо.
Шта више, здрављу треба све подредити.“
Артур Шопенхауер, њемачки филозоф (1788-1860)
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ЗА ЗДРАВ ЖИВОТ ТРЕБА…
За здрав живот треба срећа да нас родитељи
донесу на свијет здраве. Уз овај благослов,
који је увијек и божји дар, лепршаћемо као
полен на вјетру. Уз наше стасање и листови на
брезама биће шаренији. Бреза је моје омиљено
дрво из дјетињства. Гране и листићи врте се и
помјерају, лепршају, и стоје, и лете, упијајући
сву мудрост око себе, баш као што смо радили
и ми као дјеца. Дјеца слушају вјетар, и све у
њима трепери. Не крше правила и живе по
законима природе.
Здравље је по правилу најљепши сапутник
дјетињства и било би дивно да заувијек
сачувамо дијете у себи, да останемо као
роса. Роса је онај сјај што осване на трави и
на бубамари, роса је увијек лијепа, сваког је
јутра чиста и једнако млада као претходног.
Нажалост, росу повриједи чак и сунчева зрака,
као што и наше савршенство брзо нарушавају
животне стрампутице и дивно горки изазови.
Природа се побринула да нам у младости
подари највише снаге, али и највеће потребе за
лудовањем. Често летимо превисоко, а распон
и снага крила није довољна да издржи све што
халапљиво гутамо.
У периоду интензивног живљења оштетимо
здравље, јер нам је, мислећи да је неуништиво,
на неком занемарљивом мјесту.
Кад нам први пут у животу у честитки пожеле
пуно здравља, то је знак да нисмо више млади,
или је знак да смо довољно зрели да схватимо
смисао живота.
Ако смо у најбољим годинама руже, раскошно
лијепе али расцвјетале, морамо имати велику
мудрост, да дуго мамимо расцвјеталост
љепотом и мирисом.
Руже траже стрпљење и пажњу. Руже се не
саде крај ријеке јер воле да их неко залива.
Да бисмо трајали, и уживали у том трајању,
у овом животном добу морамо много пажње
посвећивати здрављу. Могли бисмо учити од
људи и од ливада. Ливада рађа нану, камилицу,
хајдучицу и полен, сунце у оку маслачка и
смирење у пчели која је у прашницима цвијета.
Користимо све благодети природе и све
радости које пружа човјек човјеку. Једнаким
гутљајима пијмо изворску воду и смијех са
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усана оног кога волимо, уживајмо у окусу
сочне јабуке као у мудрости јаке ријечи.
Нађимо мјеру у себи, и помозимо другима да
уживају у својој умјерености. Распоредимо
гутљаје среће и туге и боримо се за здравље
као за слободу.
У нашем народу каже се „Лијеп ко’ здравље
и лијеп ко` слобода”. Не одричимо се тих
љепота!
Ако, и поред сваког нашег настојања да
живимо мудро и досегнемо срећу, закуца
болест на наша врата – мораћемо откључати,
колико год то било тешко.
Суочавање са болешћу и реално сагледавање
збиље је опет борба за здравље.
За здравље ћемо се борити ако подијелимо
страх са онима који се за нас плаше; за здравље
ћемо се борити ако повјерујемо да ће бити боље
кад нам кажу то они што нас воле; за здравље
ћемо се борити ако волимо живот; за здравље
ћемо се борити ако нас обрадује перуника што
ће процвјетати сљедећег прољећа; за здравље
ћемо се борити ако нам сјај неког плавог ока
може замијенити Сунце; за здравље ћемо се
борити ако вјерујемо да можемо добити битку;
за здравље ћемо се борити ако опростимо себи
и другима; за здравље ћемо се борити снагом
духа ако и поклекне тијело. Ако посустанемо у
свему, не дајте ви да се предамо!
За здравље требамо и вас, а ви не заборавите
да смо страшно уплашени и да у вашем оку
тражимо вапајем без ријечи помоћ.
Катарина Латиновић, ГИМНАЗИЈА/1 (прва
награда за литерарни рад, Београд 2005. година)
ЗДРАВЉЕ ЈЕ КАД...
„Здравље је не само одсуство болести, него
представља стање потпуног психичког, физичког
и социјалног благостања“, дефиниција је Свјетске
здравствене организације. Заиста, здравље
има више аспеката и сви су подједнако важни.
Здравље, младост и слобода, то су вриједности
за које већина људи сматра да су дате саме по
себи, што је својствено само младости, док
степен здравља и слободе у великој мјери зависи
од напора који улажемо да бисмо их достигли. У
здравље треба улагати од рођења, могли би рећи
и прије рођења, цијели живот, односно, морамо
бити одговорни за здравље.
Здрава особа познаје здраве животне стилове.
Здрава особа зна колико је важно бити здрав!

Стил живота и промјена у понашању:
Термин “здрав стил живота” описује свакодневно
понашање које унапређује здравље, тј. понашање
које се карактерише избјегавањем познатих
фактора ризика који би, на краћи или дужи рок,
угрозили здравље. Здравствено образовање
је основни метод за промоцију здравља и има
огромну важност у промјени понашања и навика
људи.

један је од постулата здравог живота. Прије
свега, исхрана треба да је редовна, треба
да се једе умјерено, а јеловник треба да је
разноврсан како би наш организам добио све
потребне материје. Добром исхраном штитиш
се од многих физичких и психичких болести.
Исхрана непосредно утиче на здравље твојих
органа, на твој спољашњи изглед и твоје
расположење. Потребно је да “ослушкујеш”
свој организам, сарађујеш с њим, и поштујеш
његове потребе.

узрокованих незнањем. Осјећај се сигурно и
удобно у свом тијелу!

ни једном, ни двапут, ни мало, ни понекад, ни
случајно! Супстанце које садрже цигарете,
алкохол, дрога, изузетно су штетне за твој
организам и свака злоупотреба ствара рану
на твом здрављу. Квалитет живота се смањује
а исход је неријетко прерана смрт усљед
различитих обољења. Конзумирање алкохола,
цигарете или дрога није начин да се осјећаш
боље- то је привид- истина је да се не понашаш
зрело и да си незналица.
Онај ко зна, никад не би ставио на коцку оно
највредније-здраво тијело и дух.

је важан аспект здравља али и основне
културе. Бављење спортом јача тијело и
омогућава његов правилан развој. Чини да
изгледаш љепше. У једнакој мјери јача твоју
вољу и подстиче твоју креативност. Физичка
активност треба да је дио твог свакодневног
живота. На теби је да изабереш да ли ће то
бити брзи ход, лагано трчање, тенис, вожња
бицикла, пливање, скијање...
Буди истрајан, не постоје оправдања за физичку
неактивност!

нераздвојив је дио општег здравља. Особа
не може бити здрава, а да њено ментално,
или емоционално здравље, није очувано
и стабилно. У том случају, угрожено је
цјелокупно здравље, па особе које пате од
страхова, фобија, депресије, или других
поремећаја, лако оболијевају од такозваних
тјелесних болести. Зато је неизмјерно битно да
се ментално и емоционално здравље младих
прати, и што прије лијечи, уколико се појаве
неки проблеми. За ово лијечење задужени
су психијатри, психолози и стручњаци из
сродних професија. Стара изрека „У здравом
тијелу, здрав дух“,.која се одржала вијековима,
постојана је чињеница, која се не треба
провјеравати, јер је истинита!

је значајно за здрав и несметан развој људске
јединке. Важно је да се информишеш како се
чува здравље репродуктивних органа и шта
подразумијева здрав сексуални живот. Да знаш
који су ризици и како их избјећи. Потражи
одговоре на сва питања, не постоје она глупа
нити сувишна, јер не (знање) може пресудно
утицати на твоје здравље и живот. Нежељена
трудноћа, инфекција полно преносивом болешћу,
или разочарење, неки су од могућих опасности

је битан аспект твог животног стила.
Одговорним и брижним односом према својој
околини штитиш своје, и здравље других
људи, и живог свијета уопште. Човјек је својим
неразумним односом према природи постао
главни извор загађивања, и нажалост, трајног
уништавања околине, те је тако непосредно
негативно утицао на сопствено здравље. Данас
је дошао до тачке на којој се осјећа угроженим.
Ти, као модеран млади човјек 21-ог вијека,
свјестан си да је здрава околина један од
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најзначајнијих предуслова здравља. Планета
Земља је једино мјесто на коме можеш да
живиш. Није довољно да мислиш еколошки,
већ да тако и живиш!

обухвата опште и практичне поступке
који обезбјеђују добро здравље, чистоћу и
благостање. Сјети се ови поступци служе
спречавању болести, доприносе побољшавању
здравља и благостања, повећавају социјалну
прихваћеност и превенцију ширења болести
на друге. Поступци личне хигијене укључују:
посјету доктору, посјету стоматологу, редовно
прање (купање или туширање) тијела, редовно
прање руку, прање и његовање зуба, женску
хигијену и здраву исхрану. Лична њега шири
је појам од личне хигијене, јер се односи на
одржавање доброг личног и јавног изгледа,
које нужно не мора бити хигијенско. ВОДА,
доступна је свима, а њену улогу, за нашу
хигијену и наше здравље, немогуће је описати.
Зато чувајмо воду и користимо је с поштовањем
као највећи поклон човјеку од мајке природе.

Храна изграђује, одржава и оснажује наше
физичко тијело. Међутим, утисци које чулима
стичемо из наше околине, а такође и из нашег
унутрашњег свијета - наше мисли и осјећања
– представљају, такође, својеврсну храну,
захваљујући којој се развија наше унутрашње,
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односно духовно биће. И ова, такозвана
суптилна храна, може бити природна или
неприродна, здрава храна или нездрава храна.
Били ми тога свјесни, или не, наш организам и
цијело наше биће има усађену тежњу да се храни
здраво - на спољашњем физичком и унутрашњем
духовном нивоу. Те суптилне наговјештаје који
допиру из унутрашњости нашег бића годинама
можемо несвјесно да пренебрегавамо, или
чак да их намјерно игноришемо. Али, тада
ћемо се суочити са посљедицом нарушавања
природног закона, која се испољава кроз опште
незадовољство, осјећај фрустрације, болест и
пријевремено старење и пропадање организма.
Храна којом се напајају наша спољашња чула,
веома је важна и треба изабрати простор и
окружење које ће нам омогућити природно
живљење. Градска врева и гужва насељених мјеста
представља, заправо, неприродно боравиште.
Свјеж ваздух, вибрација незагађене природне
околине, планине и предјели близу мора, језера
или ријека, мјеста гдје постоји много паркова,
пространих поља, гдје влада мир и тишина,
представљају идеално боравиште за човјека.
Покушајте да, уз пуну свијест и вјеру, здрава
исхрана постане ваша свакодневица и принцип
здравог живота у цјелини. Промијените своје
навике и унесете новину у своје живљење.
Бићете изненађени колико радости, спонтаности
и задовољства може донијети поклањање пажње
сопственом бићу, како на физичком, тако и на
духовном, психолошком и менталном нивоу.

BMI-for-age GIRLS

Према дефиницији Свјетске здравствене организације (СЗО) правилна исхрана је
одговарајућа, добро уравнотежена исхрана, која у комбинацији са редовном физичком
активношћу представља темељ доброг здравља. Неправилна исхрана може довести до
смањеног имунитета и повећане осјетљивости на болести, те негативно утицати на
физички и психички развој и смањење продуктивности.

5 to 19 years (z-scores)
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Физиолошке промјене, које се догађају у
адолесценцији, утичу на потребе у исхрани.
Потребе за храњивим материјама, витаминима
и минералима су веће у адолесценцији него
у било којем другом периоду живота. Због
значајних индивидуалних разлика степен
раста и сазријевања је често бољи показатељ
за потребе у исхрани него стварни узраст
(године живота). Најбољи показатељи стања

ухрањености су раст и развој који одговарају
кривуљама приказаним у картама раста
и развоја У кривуљама можемо пратити
тјелесну висину за доб, тјелесну масу, или
индекс тјелесне масе (БМИ). Индекс тјелесне
масе добијемо када вриједност тјелесне масе
изражену у центиметрима подијелимо са
вриједности тјелесне висине изражене у
метрима на квадрат БМИ=ТМ(цм) / ТВ(м)2.
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Примјер: Сања има 15 година, висока је 164 цм и има тјелесну масу 60 кг. Каква је њена
ухрањеност?
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2007 WHO Reference

БМИ=60кг/1,642
БМИ= 22,3кг/м2
Када смо одредили БМИ тада у таблици за дјевојчице (ружичаста таблица) тражимо тачку
гдје се сијеку линије за нађени индекс тјелесне масе (22,3кг/м2) и њену доб (15 год). За
Сању се ове двије линије сијеку у црвеној тачки између жуте и зелене криве линије односно
85 и 50 перцентиле, што значи да је она нормално (физиолошки) ухрањена. Вриједности
изнад 97 перцентиле (горње црвене линије) представљају прекомјерну тјелесну масу, а
испод 3 перцентиле (доње црвене линије) потхрањеност.
Колике су Сањине енергетске потребе?
Након утврђивања стања ухрањености одређују се енергетске потребе изражене у
килокалоријама за дан (кцал/24х). За једноставно одређивање дневних енергетских
потреба користе се препоруке стручних тијела. Препоруке за дневне енергетске потребе
(ДЕП) дате су у табели 1 (страна 12). Дневни енергетски унос може се одредити као
препоручен број кцал на дан (24х), или као препоручени број кцал на килограм тјелесне
масе у односу на узраст и пол, и зависно од физичке активности.

Организација за храну и пољопривреду Уједињених нација (Food and Agricultural Organization of United Nation;FAO,UN), СЗО и
Универзитета Уједињених нација (University of United Nation,;UNU).
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Иста организација је 2011. године замијенила
Пирамиду новим нутритивним водичем Мy
plate - Мој тањир. Мy plate илустративно
дијели све намирнице у шест група: житарице,
поврће, воће, намирнице које су богат извор
протеина, млијеко и производи од млијека.
Мој тањир / Мy plate

Табела 1. Енергетске потребе за дјевојчице за умјерену физичку активност, Извор: ФАО 2004

Све препоруке за исхрану дјеце и адолесцената
морају бити индивидуално прилагођене у
односу на:
- узраст
- потребе у енергији, храњивим и заштитним
материјама, да би се обезбиједили
- правилан раст и развој
- стање ухрањености одређено на основу
индекса тјелесне масе (БМИ)
- здравствено стање
- пол
- ниво физичке активности
- културне и вјерске особености

ated States Department of Agriculture) и указује
на добре изворе појединих намирница, као и
на значај физичке активности.

Моја пирамида

/Занимљивости: Мy plate подржaла је и
представила и прва дама Америке Мишел
Обама. Амерички Тime magazine уврстио
је Мy plate на листу највећих медицинских
достигнућа у 2011. години./
ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ НОВОГ
ПРИКАЗА
Предности:
- Тањир је лакши за праћење.
- По први пут истакнута је важност поврћа,
које представља најважнији извор храњивих
материја.
- У тањиру нема слаткиша и шећера који су
били на врху пирамиде и које је пирамида
дозвољавала у органиченим количинима.
- Подјела тањира. Идеално, сваки оброк
укључује воће, поврће, неку врсту протеина,
житарице и млијечне производе.

Исхрана дјеце и адолесцената треба да буде
разноврсна. Постоје различити водичи за
исхрану (нутритивни водичи). Пирамида
исхране (нутритивни водич) креирана је 1992.
године идејом нутрициониста одјељења за
људску исхрану Министарства пољопривреде
Сједињених Америчких Држава (USDA; Un-

Замјерке:
- Недостају масти.
- Недостају препоруке за физичку активност.
- Величина тањира је исто тако важна.
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Убрзо након појављивања новог нутритивног водича
Харвардска школа јавног здравља и Харвардска
медицинска школа представљају свој ‘’тањир’’ који
помаже да се направи још бољи избор у групама
намирница и допуњује USDA препоруке.

Тањир здраве исхране Харвардске школе јавног здравља

НЕКА ПОЛОВИНУ ТАЊИРА ИСПУНИ
ВОЋЕ И ПОВРЋЕ
Што више боја, и што више различитих врста
ове групе намирница, у тањиру-то боље. Воће
и поврће прдстављају извор бројних храњивих
материја, минерала и витамина укључујући:
фолате, магнезијум, калијум, дијетна влакна,
витамин А, Ц. Кромпир и помфрит не спадају
у поврће у овом приказу плана исхране, због
тога што су богати једноставним угљеним
хидратима који имају исти такозвани ‘’rollercoaster’’ ефекат на ниво шећера и инсулин
у крви, као и бијели хљеб и слаткиши. Овај
ефекат може, у кратком временском периоду,
довести до интензивног осјећаја глади и
преједања, а у дужем временском периоду,
до повећања тјелесне масе, повећаног ризика
за дијабетес типа 2 и других здравствених
проблема.
Исхрана богата воћем и поврћем помаже
смањењу ризика од болести срца и крвних
судова и инфаркта миокарда, помаже у
спречавању настанка повећаног крвног
притиска, појединих облика карцинома,
спречава настанак болних промјена на
цријевима (дивертикула) и помаже у борби
против два најчешћа узрока сљепила (катаракте
и макуларне дегенерације).
Прочитај више о вези између исхране богате
воћем и поврћем и смањењу ризика за настанак
болести на: vegetables and fruits
ЧЕТВРТИНУ ТАЊИРА НЕКА ЧИНЕ ЖИТAРИЦЕ ОД ЦИЈЕЛОГ ЗРНА, А НЕ БИЛО КОЈЕ
Препорука је да ¼ тањира чине житарице
од цијелог зрна, смеђа-интегрална рижа,
тјестенина од цијелог зрна. Не постоји чаробни
састојак у цијелом зрну житарице који помаже
у унапријеђењу здравља и борби против
болести, напротив сви састојци дјелују заједно
чинећи цјелину: дијетна влакна, минерали,
витамин, незасићене масти. Прочитај више о
томе како житарице од цијелог зрна дјелује на
очување здравља: whоle grains
ЗДРАВИ ИЗВОРИ БЈЕЛАНЧЕВИНА НЕКА
ЧИНЕ ¼ ТАЊИРА
Групу протеинских намирница чине: месо,

пилетина, риба, морски плодови, пасуљ,
махунарке, јаја, коштуњичаво воће, сјеменке,
соја. За више информација погледајте Bean and
Peas Are Uniqye Foods .
Препорука је да се бирају различите врсте
протеинских намирница, риба, пилетина,
пасуљ, коштуњичаво воће садрже корисне
храњиве материје као што су омега 3 масне
киселине. Једно јаје на дан је препорука за
здраве особе. Треба ограничити унос црвеног
меса, свињетине, јагњетине, те месних
прерађевина и месних нарезака. Почитај више
о добрим изворима протеина: healthy proteins
КОРИСТИТЕ ХЛАДНО ЦИЈЕЂЕНА УЉА
Добар избор масноћа су хладно цијеђена биљна
уља. Ограничите унос маслаца и трас масних
киселина. Приликом припреме намирница
користите мање количине препоручених
масноћа. Избјегавајте термичку обраду уља.
Избјегавајте храну припремљену пржењем
у дубоком уљу (кромпир, чипс, крофне…).
Прочитај више о здравим мастима: healthy fats
ЗА ПИЋЕ КОРИСТИТЕ НАЈЧЕШЋЕ ВОДУ
Оброк допуните чашом воде или шољом
чаја (кафе), без или са мало шећера. Више
информација о кофеину и младима/дјеци
пронађите на Qуеstions about caffeine and kids.
Прпоручен унос млијека и млијечних производа
је 2 сервирања дневно (1 сервирање=1 шоља
од 250 мл). Ограничите унос заслађених
сокова на једну мању чашу на дан. Заслађена
пића богата су енергијом и немају других
нутријената у свом саставу. Конзумирање ових
напитака кроз дужи временски период доводи
до прекомјерне тјелесне масе и гојазности и
повећава ризик за дијабетес тип 2 и болести
срца. Прочитај више на: healthy drinks или calcium, milk and health.

Препоручени ниво физичке активности
унапређује развој:
- здравог мишићно-коштаног система
(мишићи, кости и зглобови)
- здравог кардиоваскуларног система (срце и
плућа)
- неуромишићног система (координација и
контрола покрета)
- такође, помаже у очувању пожељне тјелесне
масе
Штавише, физичка активност дјелује повољно
на психички статус код младих људи:
дјелује повољно у контроли анксиозности
и депресије, помаже у социјалном развоју,
дајући могућност да се искажете, помаже у
изградњи самопоуздања, развија социјалну
интеракцију и интеграцију.

и

- најмање 60 мин. умјерене физичке
активности дневно
- више од 6о мин. умјерене физичке
активности дневно дјелује повољно на
здравље
- већина дневних физичких активности треба
да буде аеробна, физичка активност јачег
интензитета која јача мишиће и кости
препоручује се 3 пута седмично.

Наведене препоруке односе се на здраву дјецу
и адолесценте, док специфична здравствена
стања или обољења захтијевају специфичне
програме физичке активности. Особе са
посебним потребама требају тежити да
достигну препоручен ниво физичке активности
према својим могућностима.

За дјецу и младе људе физичка активност
укључује игру, спорт, рекреацију, физичку
едукацију и планиране вјежбе у оквиру
породице, школе или заједнице.

Уколико немате препоручен ниво физичке
активности, физичка активност мањег
интензитета је још увијек боља него никакава.
Прочитај више: 20 tips for stauing active

Графикон 1

Истраживање које је проведено 2010. године у
Републици Српској показало је да више од двије
трећине одраслог становништва Републике
Српске проводи слободно вријеме неактивно, а
само мали проценат (око 1%) становништва
редовно тренира (графикон 1, Истраживање
здравља становништва РС). Графикон 1. Физичка
активност (ФА) одраслог становништва Републике
Српске у слободно вријеме према интензитету,
Република Српска 2010. година.

Мала бијела фигура која трчи у десном доњем
углу приказа Мy plate (страна 15) подсјећа
на важност физичке активности у очувању
пожељне тјелесне масе. Поред тога што
повећава квалитет живота, захваљујући бољој
кондицији у свакодневним активностима,
физичка активност унапређује здравље. Данас
је доказано да физичка активност унапређује
здравље дјеце и младих особа у развоју.
18

Препоруке за унапређење здравља
одржавање оптималне тјелесне масе су:
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Празне калорије представљају енергију која
долази од чврстих масти и додатог шећера.
Чврсте масти и додати шећер имају високу
енергетску вриједност, а веома ниску или
никакву храњиву вриједност. Знање о празним
калоријама може помоћи у бољем избору
намирница у исхрани.
Чврсте масти су масти које су на собној
температуре у чврстом стању као што су
маслац, свињска маст. Додати шећер је шећер
који се додаје приликом припреме хране.
Најчешћи извор празних калорија су: торте,
колачи, заслађени сокови, пуномасни сиреви,
пица, сладолед, кобасице, хот-дог и сличне
намирнице.
Увијек можете направити бољи избор, односно
изабрати намирнице са мање празних калорија,
а више нутријената, као што је приказано у
табели:
- Храна богата празним калоријама-високе
енергетске густине
- Храна високе нутритивне вриједности-мале
енергетске густине
Умјесто ових намирница…
- Заслађени напици, сокови
- Чоколадне бомбоне
- Пита од јабука
- Похована пилетина
- Пуномасни сиреви
- Помфрит (пржен у дубоком уљу)
Бирајте ове…
- Обрано млијеко
- Сушено и коштуњичаво воће-микс
- Свјеже јабуке
- Печена пилетина без кожице
- Млади сир
- Кромпир печен или барен
Мања количина празних калорија је
прихватљива, али већина људи конзумира
више празних калорија. Унос празних
калорија може се смањити уколико смањите
количину намирница и напитака које
садрже празне калорије, или уколико такве
намирнице конзумирате веома ријетко.
Прочитај више на: http://www.choosemyplate.
gov/food-groups/

ВАЖНОСТ ДОРУЧКА
Тијелу је потребна енергија након дугог
сна, што доручак чини изузетно важним
оброком. Храна богата угљеним хидратима,
као што је хљеб, житарице и воће су добар
избор за доручак. Прескакање оброка,
нарочито доручка, може довести до повећане
глади која има за посљедицу преједање.
Прескакање доручка може бити узрок отежане
концентрације у школи. Још је 1925. год у Ослу,
први пут ученицима организован тзв. ‘’Осло
доручак’’. Доручак који је садржавао 400-500
мл млијека, 20 г сира, 40 г бисквита и 100 г
мркве или воћа. Показало се да дјеца, која су
добијала овакав доручак, лакше прате наставу,
лакше уче, боље им је стање ухрањености и
показатељи раста и развоја. Школски допунски
оброк код нас треба да обезбиједи око 500
кцал и око половине потребе у животињским
протеинима, клцијуму, жељезу, витамин А,
рибофлавину и фолној киселини, дијетним
влакнима, а сезонски и у витамину Ц. Врста
и количина намирница која би могла ово да
обезбиједи су:
- 200-250 мл млијека или млијечних напитака,
или адекватна количина сира
- ½-1 јајета или 20-30 г квалитетног месног
нареска или сардине,
- око 60 г свјежег или конзервисаног поврћа
(паприка, зелена салата, парадајз свјеж,
кечап, мрква и друго),
- 75-100г свјежег воћа или воћни сок
Треба настојати да избор намирница буде
разнолик у току недјеље, а једноставан за
припрему и сервирање.
СИГУРНОСТ ХРАНЕ
Правилна исхрана подразумијева доступност
довољне количине хране и избалансиран
међусобни однос појединих храњивих
материја. Међутим, ни довољна снадбјевеност
храном, ни правилан одабир намирница
немају значај уколико храна није здравствено
безбиједна.
Небезбиједна храна је узрок многих акутних.
или некада чак доживотних обољења, од
дијареалних болести до различитих облика
карцинома. Свјетска здравствена организација
(СЗО) процијенила је да болести изазване
небезбиједном храном и водом за пиће однесу
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2,2 милиона живота годишње, а 1,9 милион
од тога су дјеца. Болести преносиве храном
представљају
важан
јавно-здравствени
проблем.

- одржавати чистоћу- прати руке, прати радне
површине у кухињи
- одвојити пријесну храну од кухане
- чувати храну на одговарајућој температуре
(зависно од врсте хране и препоруке)
- кухати на одговарајућој температури
- користити здравствено безбиједну воду за
припрему хране, прати темељно храну која ће
се конзумирати сирова. Бирати храну
пажљиво. Обратити пажњу на рок трајања,
амбалажу која мора бити неоштећена,
конзерве не смију бити надуте, воће и поврће
битрати свјеже без знакова трулења и кварења
КАКО СМАЊИТИ РИЗИК ОД МИКРОБИОЛОШКЕ ОПАСНОСТИ У ХРАНИ?
Упркос различитости узрочника који могу
бити узрок болести преносивих храном,
многи случајеви могу се спријечити њеним
правилним руковањем.
Осим биолошких узрочника болести, које
су преносиве храном, могу бити узроковане
физичким или хемијским контаминантима.
ДОСТУПНОСТ ХРАНЕ
Један од водећих проблема данашњице је
проблем глади у свијету. Високе цијене хране
и горива довеле су до тога да све више људи
није у могућности обезбиједити храну, а
климатске промјене, уз то, отежавају њен
узгој. Борба против глади први је од осам
циљева миленијског развоја које су земље
свијета поставиле прије десет година. Свих
осам ‘’Миленијумских развојних циљева’’
су базирани на Миленијумској декларацији
Уједињених нација и имају за циљ борбу против
сиромаштва, глади, болести, непросвијећености,
загађења животне средине и дискриминације
жена. Први Миленијумски развојни циљ је
искоријенити сиромаштво и глад. Данас је
готово 1 милијарда људи широм свијета суочена
са проблемом глади и потхрањености. Потражи
више на: www.fao.org/hunger/en/.
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Глад и потхрањеност представљају данас
водећи ризик за обољевањa у свијету, већи
од АИДС-а, туберкулозе и маларије заједно.
Као главни узроци глади наводе се природне
катастрофе, ратови, сиромаштво, лоша
пољопривредна инфраструктура и прекомјерна
експлоатација животне средине. Финансијска
и економска криза довеле су до повећања
проблема глади. Потхрањеност је узрок
недостатка микронутријената што смањује
отпорност на инфективне болести, оштећује
физичко и ментално здравље и повећава
ризик од преране смрти. Глад не погађа
само појединца, већ исто тако представља
оптерећење за друштво и економију земаља у
развоју. Прочитај више на: http://www.wfp.org/
hunger/stats
ПОРАЖАВАЈУЋА СТАТИСТИКА ГЛАДИ
- Глад је здравствени ризик број 1 у свијету
- Један од седам људи данас ће лећи у кревет
гладно
- Једно о четворо дјеце у земљама у развоју је
потхрањено
- Број гладних у свијету је већи од укупног броја
становника Канаде, САД-а и ЕУ заједно.
НУТРИТИВНЕ ТРАНЗИЦИЈЕ И
ПРОБЛЕМ ГОЈАЗНОСТИ
Док су неке земље у развоју суочене са
недостатком хране и нутритивним дефицитима,
промјене које настају као посљедица
урбанизације у другим земљама нису увијек
позитивне. Промјене у начину исхране и
стилу живота ‘’нутритивна транзиција’’
узрок су повећања учесталости обољевања
од масовних незаразних болести (болести
срца и крвних судова, дијабетес тип 2..).
‘’Нутритивна транзиција’’ је брзо преузимање
начина живота и исхране развијених земаља
свијета (првенствено САД) од стране земаља
у развоју и углавном подразумијева: повећан
унос хране високе енергетске густоће (богате
мастима и шећером), смањен унос свјежег
воћа и поврћа и житарица од цијелог зрна.
Промјене у исхрани праћене су и промјенама
у животном стилу са смањењем физичке
активности на радном мјесту, и у слободно
вријеме. Повећан је број оброка који се узима
ван куће, конзумација брзе хране и заслађених
безалкохолних пића.

Истраживања проведена у САД су показала
да храна која се конзумира ван куће има већи
садржај укупних масти, холестерола и соли од
хране која се припрема у кући и да су особе
које су чешће јеле ван куће и у ресторанима
биле чешће гојазне.
Прекомјерна тјелесна маса и гојазност су
озбиљан здравствени проблем европског
региона. Тренд гојазности дјеце и адолесцената
нарочито
је
алармантан.
Прекомјерна
тјелесна маса и гојазност одговорни су за
80% случајева шећерне болести тип 2, 35 %
случајева срчаних болести и више од половине
случајева повећаног крвног притиска. У
европском региону гојазност је узрок више од
једног милиона смрти годишње и 12 милиона
изгубљених здравих година живота.
ШТА СВЕ УТИЧЕ НА ИЗБОР ХРАНЕ?
Избор хране зависи и од низа вањских
чинилаца, укључујући цијену, доступност,
адекватну информацију о производу као и
индивидуалне склоности и културолошке
разлике. Истраживања су показала да учестале
рекламе за храну високе енергетске густоће
и заслађене напитке (грицкалице, слаткиши,
сокови), који се емитују током програма
намијењених дјеци и младима утичу на лош
избор хране и животног стила.
КАКО ШКОЛА УТИЧЕ НА ИЗБОР ХРАНЕ?
Школска средина има значајан утицај на избор
хране првенствено кроз доступност хране у
школи.
Каква храна је доступна у вашој школи?
Имате ли школску кухињу?
Да ли имате апарате за продају хране и пића, и
шта се у њима нуди?
Имате ли доступну здравствено безбједну воду
за пиће у школи?
Докази говоре у прилог да школска
средина често негативно утиче на исхрану
промовишући неправилне навике у исхрани.
Вегетаријанска исхрана
Одрастањем адолесценти постају више
самостални и преузимају већу одговорност за
избор начина исхране и животног стила. Нека
дјеца и адолесценти су вегетаријанци зато
што се њихова породица тако храни, други
су вегетаријанци без обзира на начин исхране
остатка породице. Увријежено је мишљење да

је вегетаријански начин исхране ‘’здравији’’
зато што је ова исхрана богата влакнима, а
сиромашна животињским мастима, међутим,
вегетаријанци морају пажљиво бирати храну
како би задовољили све потребе. Исхрана без
меса је са друге стране сиромашна жељезом
и цинком, може код младих особа довести
до недостатка витамина Б12, калцијума и
витамина Д. Кључ за правилну вегетаријанску
исхрану је конзумирање различитих врста
поврћа, воћа, житарица од цијелог зрна,
махунарки, млијечних производа (или других
извора калцијума, ако не конзумирају млијеко).
Често је потребно узимати додатке исхрани
(витамин Б12, калцијум, жељезо…).
Постоје различите врсте вегетаријанске
исхране: вегани - избјегавају све животињске
производе, оволактовегетаријанци - једу јаја и
млијечне производе, лактовегетаријанци - једу
млијечне производе.
ПОРЕМЕЋАЈИ ИСХРАНЕ
Ментално условљени поремећаји исхране су
поремећаји у начину исхране укључујући и
друге обрасце понашања који имају за циљ
контролу тјелесне масе. Ментално условљени
поремећаји исхране могу водити у даље
психичко и физичко нарушавање здравља,
и коначно до смрти. Постоји више облика
ментално условљених поремећаја исхране.
Анорексију нервозу одликује изгладњавање
у циљу губитка тјелесне масе. Код булимије
нервозе се смјењују епизоде преједања праћене
депресијом, осјећајем кривице и намјерним
изазивањем повраћања. Остали ментално
условљени поремећаји исхране карактеришу
се комбинацијама знакова и симптома
анорексије, булимије и епизода преједања.
Посљедњих година спомињу се орторексијаопсједнутост здравом исхраном, прегорексијапоремећај исхране код трудница и др.
Генетски, психолошки и социокултуролошки
чиниоци утичу на појаву поремећаја исхране.
Поремећаји исхране најчешће почињу
у адолесценцији, али исто тако погађају
особе свих узраста (животног доба), раса
и социоекономског статуса. Учесталији су
код жена у односу на мушкарце. Поремећаји
исхране су чешћи у професијама које
захтијевају мању тјелесну масу као што су
професионални плесачи, модели и слично.
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ЗА ПРАВИЛНУ ИСХРАНУ ЗАПАМТИТЕ:
Једите више различитих врста хране сваки дан
Храна богата угљеним хидратима обезбјеђује
енергију, витамине и минерале. Намирнице
које су богате угљеним хидратима су
интегрална тјестенина, хљеб од цијелих зрна,
житарице, воће и поврће
Воће и поврће може да се конзумира у сваком
оброку и исто тако у међуодроку (ужини).
Требало би конзумирати најмање 5* сервирања
воћа и поврћа сваки дан. (*једно сервирање = 1
воћка средње величине, пола шоље сјецкааног
воћа, 1 шоља сировог поврћа, пола шоље
куханог поврћа)
Међуоброк обезбјеђује енергију и храњиве
материје. Треба изабрати различите врсте
хране као нпр. свјеже воће, сухо и језграсто
воће, млијеко, јогурт, воћни јогурт, интегрални
кекс, бисквит.
Потребно је пити доста течности (препоурука
1мл/1кцал- на сваку килокалорију коју унесете
препоручују се 1 мл воде). Избјегавати
заслађена безалкохолна пића
Орална хигијена је од пресудног значаја
за очување здравља зуба, зубе је потребно
прати најмање два пута дневно. Храна богата
скробом и шећером игра важну улогу у
настанку каријеса, поготово ако се конзумира
често у току дана, због тога је препорука да
се избјегава грицкање и пијење слатких пића
учестало током дана
Покушајте бити активни сваки дан, изаберите
активност у којој ћете уживати. Свакодневна
умјерена физичка активност спријечиће
настанак гојазности.

Примјери јеловника:
ДОРУЧАК
сир, кухано јаје, цијеђен воћни сок, хљеб
млијеко, пециво, мандарина кухано јаје,
парадајз или краставац, омлет са сиром,
чај, парадајз и краставац, хљеб, тост са
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сиром, кифла, јабука. Aко немаш проблем са
прекомјерном тјелесном тежином, можеш
укључити мед или џем у оброк.можеш
мијењати воће и поврће зависно од сезоне. Ако
желиш другачији доручак можеш доручковати
житарице са млијеком. АЛИ НЕ ЗАБОРАВИ
ВОЋЕ
УЖИНА
Храна коју узимаш између оброка (ужина)
када си у школи, или када дођеш из школе
и осјећаш глад, док учиш, или се одмараш,
такође је важна за укупан унос енергије. Ако
узимаш храну која је богата шећером или
масноћом унијећеш непотребну количину
енергије. Воће, млијеко, цијеђени воћни сок,
сендвич са сиром, мали кексић или пециво
добар су избор за ужину. Ако желиш дезерт за
ужину најбоље је да изабереш оне са млијеком:
сутлијаш, пудинг...
РУЧАК ИЛИ ВЕЧЕРА
пасуљ, хљеб, салата, млијеко шпагете, прилог
од мљевеног меса, јогурт
пита са месом, парадајз салата, павлака
пилећа супа, запечено поврће, јогурт, воће
печена пилетина, рижа, салата од рендане
мркве пире, месне ћуфте, поврће, сутлијаш
ШКОЛСКИ ОБРОК
Школску ужину припреми тако да буду
заступљене све групе намирница. С обзиром
да је течне намирнице тешко носити у
школу, припрема здравих сендвича је добра
алтернатива. У сендвич можеш ставити
намирнице из прве групе:
Воће и поврће даће твом организму потребне
витамине
Чаша млијека или јогурта уз то је добар избор.
Прва група
кухано јаје, сир, шницла о мљевеног меса,
печено пилеће месо, кухано месо
Друга група
свјеже сезонско воће и поврће (парадајз,
краставац, зелена салата, мрква, мандарина,
јабука,наранџа, трешње, шљиве)
Сухо воће: љешњак, бадем, ораси уз
наведене намирнице су добар извор енергије,
бјеланчевина и минерала.

УВОД У СЕКСУАЛНОСТ
Ову тему ћемо започети са неколико
„једноставних“ питања којима ћемо се
руководити током даљње интерпретације
људске сексуалности. Када размишљате о
овом термину, које асоцијације се вежу за ову
ријеч? Шта за вас представља сексуалност?
Да ли је то исто што и сексуално понашање?
Да ли смо сви сексуални? Да ли привлачност
коју осјећате према другима, да ли је и
она дио сексуалности? Да ли сексуалност
подразумијева репродукцију и планирање
породице? Одговори на ова питања одвешће
вас корак ближе ка разумијевању људске
сексуалности. Сва горе постављена питања
заиста јесу дио истраживања људске
сексуалности.
Сексуалност представља дио наше личности и
састоји се из неколико различитих димензија
које су у међусобној вези и директно утичу
једна на другу:
- Биолошка димензија
- Емотивна димензија
- Социо-културална
Сексуалност подразумијева много тога:
осјећаје које гајимо према себи, улоге
које играмо у друштву, те репродукцију.
Сексуалност је скуп физичких, емоционалних,
душевних одговора, мисли и осјећаја. Дакле,
сексуалност није оно што ми радимо, већ оно
што ми јесмо. Уколико обратите пажњу на
све наведене елементе, лако је закључити да
се сексуалност учи током живота. Но, када
почињемо са том компликованом животном
лекцијом?
Размислите о томе када сте се први пут
заљубили. Сјећате ли се лептирића у стомаку,
навале невјероватне количине емоција које
су управљале вашим одлукама? Иако можете
помислити да су то први кораци у формирању
ваше сексуалности, истина је да се она почела
развијати пуно раније. Ако сте дјечак, још
када сте били беба, ваши родитељи су вам
куповали „мушку“ одјећу, мушке играчке,
соба је била плава, тј. обојена мушким бојама.
Цуре су добијале „женску одјећу“, у соби је

преовладавала роза тј „женска“ боја. Иако ми
у томе директно не учествујемо, барем не у
овом периоду „развоја наше сексуалности“,
наши родитељи дефинитивно започну процес
формирања нашег родног идентитиета који је у
директној вези са развојем наше сексуалности.
Када кажемо родни идентитет, тада мислимо
на све оне друштвене улоге мушкараца и жена,
тј. на све оне факторе који нас одређују као
мушкарца или жену.

нисмо довољно добри за њу или њега, тј. да
нисмо довољно привлачни за њу или њега.
Треба бити свјестан да је пубертет вријеме
промјена, свако пролази кроз те промјене, и
свако треба да буде свјестан да ће оне проћи и да
ће се оно што вас тренутно плаши и забрињава,
у већини случајева промијенити. Није срамота
потражити одговоре код стручњака, или
савјетника, који вам могу помоћи да разумијете
ове промјене и прихватите их као такве.

Да ли сте икада стајали пред огледалом и
размишљали како да се обучете, јер желите
да скренете пажњу на себе? Шта је за вас
привлачно? Да ли то привлачно и за друге?
Ова, иако на први поглед једноставна питања,
у суштини су толико компликована да на њих
одговор тражимо читавог живота. То не значи
да нећемо наћи одговор, него да се он мијења
како ми одрастамо.

”Сексуално здравље подразумијева стање
физичког, емоционалног, менталног и
социјалног благостања у вези сексуалности;
не подразумијева само одсуство болести,
дисфункције и немоћ. Сексуално здравље
захтијева
позитиван
и
уважавајући
однос према сексуалности и сексуалним
оријентацијама, као и могућност, да особа на
сигуран начин ужива у сексуалним односима,
без присиле, дискриминације и насиља. Да би
се сексуално здравље постигло и одржало,
сексуална права свих људи морају бити
испоштована, заштићена и испуњена”.

Касније, током одрастања, самостално
настављате пут истраживања сексуалности
учећи од друштва у којем живите,
преиспитујући властите ставове и погледе
на различите аспекте вашег сексуалног бића.
Тај самостални пут млади започињу још у
периоду основне школе гледајући телевизију,
слушајући музику, дружећи се са вршњацима,
успостављањем првих емотивних везазаљубљивањем и сл.
Сексуалност сваке особе развија се на
индивидуалном нивоу. Из тог разлога свака
особа не започиње свој сексуални живот у исто
вријеме. Одлука о ступању у први сексуални
однос под утицајем је бројних фактора. Уколико
млада особа сматра да није довољно лијепа,
или да не одговара физичким карактеристикама
„идеалног бића“, то може успорити појаву
сексуалног узбуђења и нарушити осјећај
сексуалне привлачности. Сексуално узбуђење
не подразумијева искључиво жељу за ступање
у сексуалне односе, оно такође, подразумијева
осјећаје привлачности које ми осјећамо и које
испитујемо код других.
Уколико сте незадовољни одређеним дијелом
свог тијела (као дјевојка на слици), то може
утицати на стварање слике о себи, па да доведе
до тога да у одређеном тренутку сматрамо да
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ДИМЕНЗИЈЕ СЕКСУАЛНОСТИ
У претходном дијелу истакли смо да све
елементе сексуалности можемо сврстати у
три димензије и то биолошку, емоционалну и
социо-културалну димензију. У наставку ћемо
објаснити смисао и значај сваке од ове три
димензије.
БИОЛОШКА ДИМЕНЗИЈА
СЕКСУАЛНОСТИ
Разумијевање биолошких промјена које
почињу током пубертета, а прате нас током
читавог живота, основа је за схватање
сексуалности. Познавање свих поменутих
елемената сексуалности кључ су за доношење
„здравих“ одлука у будућности. Без познавања
свих наведених тема немогуће је критички
размишљати о сексуалности, а критичко
размишљање1 је база за доношење одлука.
Физиолошке промјене директно утичу на
нашу сексуалност.
Лучење хормона током пубертета може довести
до промјена у функцијама нашег тијела, а што
може позитивно, али и негативно, утицати
на развој сексуалности. Примјер може бити
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раст груди који код једне ваше вршњакиње
може бити изражен док код друге пак мање
изражен. У оба случаја ради се о нормалном
физиолошком процесу, но ваши вршњаци
често могу помислити да се ради о недостатку
узрокованом одређеним поремећајем, што
није тачно. Примјер може бити и тренутна
дисфункција пениса код дјечака који приликом
првог сексуалног односа открију да њихов
пенис не може или тешко долази у стање
ерекције. То може бити изазвано израженим
сексуалним узбуђењем, страхом од „првог
пута“, стресом и сл. Због тога, млада особа
која не зна због чега до тога долази може
помислити са се ради о поремећају и то се
свакако може одразити на поимање самога
себе као сексуалног бића. Твоји вршњаци
треба да знају да је ово природна реакција и
да је пролазна, те да многи младићи и дјечаци
имају исти „проблем“. До тога долази због
навале хормона који у комбинацији са стресом
и/или узбуђењем доводе до ових ситуација.
Временом ће се организам прилагодити,
количина хормона смањити и ови и сл.
проблеми се више неће дешавати. Овдје је
важно поменути и пречесте ерекције које су
нормална појава током пубертета. Многи ваши
вршњаци примјећују да до ерекције дође и без
неког посебног разлога. Још један примјер
могу бити мокри снови. То су ситуације у
којима током сна пенис дође у стање ерекције
након чега долази и до изласка сперме.
Све ове промјене резултат су сазријевања
репродуктивних органа и њихових функција,
те се тога не треба плашити.
Развој сексуалности код дјечака и дјевојчица
није исти. На формирање сексуалности
велики утицај имају друштвене норме
засноване на гендеру (гендер или род-за
разлику од спола који представља биолошку
разлику између мушкараца и жена, род
подразумијева друштвене улоге, односно
сва правила понашања која се односе на
мушкарце и жене).
1
критичко размишљање је животна вјештина која
појединцу дозвољава да о одређеној теми размишља
на начин да у обзир узима логику, тачне и провјерене
информације, преиспитује истинитост истих те
разумије посљедице одређене одлуке или закључка

Дупли стандарди који охрабрују дјечаке да
буду сексуално промискуитетни а дјевојке не,
засигурно мијењају перцепцију сексуалности
коју имају дјечаци у односу на ону коју имају
дјевојке. У нашем друштву прихватљиво је
да момци често мијењају сексуалне партнере,
док је са друге стране неприхватљиво да
дјевојке раде исто.
Урадимо мали експеримент. Настави реченицу!
Мушкарац који носи кондом у џепу је:
_______________________________________.
Жена која у торбици носи кондом је:
_______________________________________.
Друштвени концепт сексуалности у нашој
земљи утиче на начин да мушкарца, који
носи кондом, посматрамо као одговорног, док
дјевојку или жену, која носи кондом, људи
често обиљежавају као „промискуитетну“.
ПСИХОЛОШКА ДИМЕНЗИЈА
СЕКСУАЛНОСТИ
Ако сте прочитали претходни текст, закључили
сте да велики значај у развоју наше сексуалости
има и њена психолошка димензија Један од
најизражених психолошких фактора који
утичу на нашу сексуалност је слика коју
гајимо према себи и свом тијелу. Уколико сте
незадовољни одређеним дијелом свога тијела,
то може негативно утицати на остале елементе
сексуалности и на ваше сексуално здравље.
Негативна слика о себи може довести до низа
проблема и нездравих навика као што су:
претјеране и неадекватне дијете, поремећаје
прехране, употребу дрога или алкохола,
употреба стероида (повећање мишићне масе),
па чак и до неких психолошких поремећаја као
што су булимија, анорексија и сл.
Физичко одрастање, такође, прати и психолошко
сазријевање. Ово је период када све више
размишљате о себи и свијету у којем живите,
па због тога многи ваши вршњаци проводе
све више времена пред огледалом пратећи
промјене до којих долази током пубертета.
Током тих година перцепција младих према
себи самима је деликатна и под израженим
утицајем других. Временом самопоштовање
расте, јер твоји вршњаци све више постављају
питања о себи самима, а постају и способни да

се поставе у позицију других, те на тај начин
анализирају ставове, закључке, увјерења и сл.
Уколико осјећаш да други негативно утичу на
слику коју имаш о себи, немој се стидјети да
потражиш савјет од педагога, психолога, или
савјетника у некој невладиној организацији.
Логика за овај закључак је једноставна. Да
ли сте примијетили како је много лакше дати
некоме савјет него га примијенити на себи.
То је зато што су људи по природи више
субјективна него објективна бића када се
ради о њима самима. Из тог разлога, јако је
важно да чујемо и друго мишљење, које ће
често бити објективније него оно које сами
имамо. Разговори са психолозима нису доказ
слабости већ зрелости и одговорности према
себи. Без обзира да ли имамо проблем или не,
разговор са стручним особама (психолозима и
савјетницима) данас се посматра као важан и
пожељан корак у развоју идентитета.
Неразумијевање значаја ове струке ствара
осјећај да само особе које су болесне, или
имају одређених проблема, требају помоћ
стручњака.
Развој идентитета врло је захтјеван процес
који често подразумијева одговоре на сљедећа
питања:
- Ко сам ја у односу на породицу, пријатеље,
себе и друштво
- Шта желим бити и да ли сам на добром путу
- У шта се уклапам
- Коме припадам
- Које су моје вриједности
- Коју слику себе желим да пројицирам у
друштву
- Да ли се уклапам у друштвене норме
Многи твоји вршњаци наилазе на бројне
проблеме тражећи одговоре на горе постављена
питања. За примјер можемо узети сексуалне
мањине (хомосексуалност). Твоји вршњаци
који припадају сексуалним мањинама, због
друштвених норми који често осуђују њихов
идентитет, наићиће на више потешкоћа у
развоју и прихватању таквог идентитета. То
не значи да неће развити идентитет, већ, да
ће га интензивније преиспитивати, покушати
га потиснути и бити попут осталих који не
припадају овим мањинама и сл.
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СОЦИО - КУЛТУРАЛНА ДИМЕНЗИЈА
СЕКСУАЛНОСТИ
Наставите реченицу!
Дјечак који се игра са луткама је:
_______________________________________.
Дјевојчица која са дјечацима игра фудбал је:
_______________________________________.
Шта примјећујете? Још док сте дјеца, друштво
вас учи како треба да се играју дјечаци а како
дјевојчице. Овдје се не ради о способностима
за игру, јер се и једни и други могу играти
„мушких“ и „женских“ игара. Но, друштво је
одредило за нас како треба да се играмо и ми
то слиједимо. На исти начин друштво утиче
и на друштвене норме и улоге које се односе
на сексуалност. Већ смо рекли да друштво
охрабрује дјечаке да буду сексуално активни,
док дјевојкама то индиректно забрањује.
Дјевојке се охрабрују да покажу емоције, док
код дјечака то није пожељно.
Најчешћи став који се користи гласи: „не
плачи јер мушкарци не плачу, то је за цурице“.
Овакав став ограничава тебе и твоје вршњаке
да испољавате емоције уколико сте дјечак.
Сви смо емотивна бића и природно је да
испољавамо емоције, а друштво и норме које
преовладавају у њему, често нас могу оставити
збуњенима. Ово доводи до тога да дјевојке
комуницирају више вербално него дјечаци.
Све ове друштвене норме сврставамо у цјелину
коју називамо род (гендер).
Гендер као социо-културална предиспозиција
на развој сексуалности утиче и на друге начине.
Примјер може бити посјета гинекологу. Многе
дјевојке не желе посјетити гинеколога јер се
плаше да их неко не види и помисли да су
сексуално активне. Овдје је важно поменути
да посјета гинекологу не подразумијева и
гинеколошки преглед. Посјета гинекологу
може подразумијевати и информисање о
промјенама које се дешавају на вашем тијелу,
информисање о тијелу и функцијама, разговор
и савјете.
Код дјечака друштво подстиче формирање
става да су они непобједиви, да морају бити
јаки и снажни, да не треба да показују страхове
и сл. Због тога многи млади мушкарци не
одлучују се да оду код доктора, сматрају
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ирелевантним посјете савјетовалиштина или
коришћење дерматовенеролошких услуга.
Дакле, евидентно је да је развој сексуалности
под утицајем различитих фактора. Музика и
филмови, родитељи и пријатељи, вршњачки
притисак, традиција, култура, религијасви они играју значајну улогу у формирању
различитих димензија сексуалности.
Велику улогу у овом процесу засигурно играју
медији. Секс и сексуалност се налазе свуда
око нас. Филмови за младе често садржавају
и компоненте сексуалности, па и самог
секса. Музика, такође, у својим текстовима
често говори о сексу. Телевизија засигурно
има значајан ефекат на сексуалне ставове и
понашање.
Млади људи у периоду прије пубертета, па
и кроз пубертет, велики дио свог времена
утроше испред малих екрана. До 18. године,
свако од нас је гледао телевизију око 20,000
сати (2,2 године) што је засигурно довољно
да на неки начин утиче на наша поимања
сексуалности и формирање ставова о њој.
Количина сексуалних сцена које се емитују
на ТВ програмима се удвостручила од
1998. године. Од 20 ТВ емисија које гледају
тинејџери, 70% њих садржи сексуални садржај
док 45% садржи сцене сексуалног понашања.
Програми које нуде кабловски оператери у
својој програмској шеми имају далеко више
сексуалних садржаја него јавни емитери.“2
Не смијемо заборавити на вршњачки
притисак који често утиче на одлуке које
праве адолесценти. У периоду адолесценције
млади људи све више свог времена проводе
са својим вршњацима. Истраживања која је
спровела Асоцијација XY показују да млади до
информација најчешће долазе у разговорима
са својим вршњацима, што значи да су многи
ставови младих формирани под утицајем
вршњака. Дакле, вршњаци играју значајну
улогу у развоју адолесцента, а студије које су
рађене потврђују да је вршњачки притисак
један од најјачих узрочника бројних проблема
адолесцената.
2

Jennifer A. Manganello, Adolescent Judgment of Sexual
Conten on Television: Implications for Future Conten Analysis
Research, 2009, New York

Студија која је рађена међу адолесцентима, а
коју је спровео Грегорy С. Бернс 2009. године,
указала је на то да су адолесценти оцијенили
свој ужитак у слушању одређене пјесме већом
оцјеном уколико су прије тога чули да је она
популарна. Из овог примјера је евидентно да
утицај вршњака подразумијева далеко више
од самог слијеђења вршњачких ставова. Ево
неколико примјера изјава младих који врше
притисак на своје вршњаке да донесу одређену
одлуку:
- Пробај алкохол, сви осим тебе су то пробали
- Кукавица си ако не пробаш џоинт
- Секс са кондомом је као прање ногу на којима
су чарапе
- Хајде да имамо секс, сви наши пријатељи су
то већ урадили
Осврнимо се на социјалне мреже као што су
фејсбук, дернек.ба или твитер. Млади људи
све чешће своју сексуалност испољавају путем
ових мрежа. Слике које млади постављају
на свој профил (фејсбук рачун) све чешће
садржавају сексуалну конотацију. Испољавање
своје сексуалности путем фејсбука потпуно
је трансформисао друштво на начин да су
традиционални модели потиснути новим,
бржим, мање контролисаним.

Женски репродуктивни систем подразумијева
све органе који су неопходни за репродуктивни
живот жене или дјевојке. Женски репродуктивни
систем дијелимо на групу вањских органа
и групу унутрашњих органа. У вањске, тј.
видљиве дијелове, спадају велике и мале усне,
клиторис и химен, док сви органи који се налазе
у унутрашњости сврставају се у унтрашње
органе, тј. Невидљиве, а то су: вагина, грлић
материце и материца, јајоводи и јајници.
ПУБЕРТЕТ КОД ДЈЕВОЈЧИЦА
За дјевојчице, пубертет почиње у доби између
8. и 13-те године живота, дакле, око двије
године раније него код дјечака.
Дјевојчице обично заврше пубертет у доби
од 16-17 година или када је раст њиховог
тијела комплетиран. Промјене у пубертету се

разликују од особе до особе, и када ће дјевојка
започети свој пут промјена кроз пубертет
зависи од различитих фактора.
Иако може варирати у времену, слиједу и
брзини, развој тијела дјевојчица обично иде
овим редослиједом:

повећава вјероватност избијања акни. Као
и дјечаци, и дјевојчице откривају промјене
у својим осјећајима и интересима током
пубертета.
Менструална синхронизација, феномен је који
је јако чест, а код којег двије дјевојке, које
живе у истом стану, или које су јако блиске,
могу да доживљавају менструални циклус
истовремено, иако у почетку то није било тако.
То се дешава због феромона које производи
женско тијело када је жена у периоду плодних
дана. Дјевојке које живе заједно, њихова тијела
детектују присуство феромона и започиње
синхронизација менструалних циклуса код
обје (или више њих) што доводи до тога да
им се менструални циклуси у потпуности
поклопе.

Када биолошки сат открије да је дошло
вријеме за почетак пубертета, хипофиза
почиње са лучењем фоликулостимулирајућег
хормона и лутенизирајућег хормона који даље
доводе до лучења естрогена и то се дешава
док дјевојчице спавају. Између 11. и 14. године
живота, количина фоликулостимулирајућег
хормона се повећава током дана.
Како се пубертет наставља, јајници производе
све више и више естрогена који се из јајника
отпушта у крвоток. Естроген је задужен за
формирање и развој примарних и секундарних
сполних карактеристика дјевојака. Под
његовим утицајем, јајоводи, материца и
јајници доживљавају свој потпуни развој.
Груди, такође, започињу свој раст и развој,
испрва често на само једној страни. Пун
развој груди траје око двије године.
Због високе концентрације есторгена кожа
остаје глатка и њежнија у односу на кожу
дјечака, те се по тијелу, посебно у пубичној
регији, појављују прве длачице.
Кости се развијају, посебно оне задужене за
висину.
Промјене које се дешавају у току пубертета
припремају дјевојку за њен репродуктивни
живот што подразумијева оплодњу и пород,
Између 11. и 12. године код дјевојака почиње
овулација. Многе дјевојке не осјете унутрашње
симптоме овулације,
Прва овулација је обично у вези са првом
менструацијом но не мора да буде тако. Неке
дјевојке доживе прву менструацију неколико
мјесеци прије прве овулације.
Дјевојке, такође, доживљавају убрзан раст,
проширење здјелице и кукова, масно ткива
се повећава, а кожа постаје маснија, чиме се
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МЕНСТРУАЦИЈА
Менструација, или менструални циклус,
обично траје између 24 и 35 дана (то значи
да 24 дана прођу од првог дана посљедње
менструације
до
почетка
сљедећег
менструалног крварења). Код адолесцентица
овај је циклус нередован, те је потребно
одређено вријеме да се он устабили и да код
дјевојке сваког мјесеца траје једнако вријеме.
Током циклуса, унутрашњи зидови материце
се задебљавају и припремају се за угњеждење
оплођене јајне ћелије. Уколико тај мјесец не
дође до оплодње, доћи ће до менструације
тј. површински задебљани слој материце
ће се ољуштити и из тијела избацити у виду
менструалног крварења. Основна улога
менструације је да припреми дјевојку или
жену за трудноћу. Менструално крварење
обично траје 3 до 7 дана. Неке дјевојке губе
више крви од других и честа је појава да се
код појединих, због веће количине изгубљене
крви, појави анемија.
СЕКСУАЛНИ ОДНОСИ И ПЛАНИРАЊЕ
ПОРОДИЦЕ
Иако звучи као ирелевантно за младе,
планирање породице је итекако важно, не само
за одрасле него и за младе људе. Планирање
породице подразумијева доношење одлуке
о томе да ли, када и колико дјеце желите да
имате. Вјероватно се сада питате зашто би
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млади људи планирали породицу уколико
нису сексуално активни, или тренутно не
размишљају о томе да имају дјецу. Да ли сте
икада размишљали о томе како ћете када
одрастете ви формирати једну нову породицу?
Да ли сте размишљали о томе када би се то
могло десити? Шта мислите да ли је важно
завршити школовање укључујући и факултет,
те онда створити породицу, или сматрате да је
обрнути редосљед бољи? Док сте размишљали
о одговорима на ова питања, ви сте планирали
породицу.
Мислимо да вам је сада јасно да планирање
породице не значи искључиво коришћење
контрацепције као методе контроле трудноће.
Размишљање о правом тренутку такође, је
процес планирања породице. Сви смо барем
једном маштарили о томе како ће изгледати
наше вјенчање, размишљали како ћемо ми сутра
бити родитељи. Знамо да је важно одабрати са
ким желимо основати породицу. Она права
и онај прави, синоними су за најпогоднију
особу за један тако важан животни корак.
Дјевојке често метафорички то представљају
као потрагу за принцом на бијелом коњу, док
дјечаци, уплаше се од ове помисли и вјешто
заобиђу тему. Иако је то ријеткост и данас се
дешава да родитељи или чланови породице
изаберу брачног партнера свом дјетету и то
зовемо уговореним браковима. Нико нема
право да у твоје или туђе име доноси овакве
одлуке.
Планирање
породице
условљено
је
поштивањем основних људских права која
кажу да сваки човјек и жена имају право
одабрати са ким желе основати породицу,
и да самостално одлучују да ли, када и
колико дјеце желе да имају. Све супротно
наведеном сврстава се у кршење ових права.
Уколико сте млади и нисте сексуално активни,
то значи да апстинирате од сексуалних
односа. Апстиненција, тј. Суздржавање,
нејефективнији је метод планирања породице.
Апстиненција није лоша, чак напротив, јако
је сигурна иако ваши вршњаци понекада
тврде другачије. Одлука о томе када желите
започети свој сексуални живот треба да остане
само ваша и нико не би требало да утиче на
њу. Уколико ваш партнер инсистира да имате

сексуални однос, уколико вам говори да то
треба да урадите да би доказали љубав, или
то једноставно правда тиме да су „сви ваши
вршњаци то урадили“, а ви сте му претходно
објаснили да нисте спремни за такав чин, тада
ваш партнер врши сексуално насиље према
вама. Млади људи понекада пристају да имају
први сексуални однос јер се плаше да не
изгубе партнера. То не треба да буде разлог.
Сви знамо да ће права особа, која нас заиста
воли, остати уз нас чак иако нисмо сексуално
активни. Уколико се ипак одлучите започети
свој сексуални живот, тада је јако битно да се
претходно информишете. Сексуални однос
далеко је угоднији уколико се особа осјећа
сигурно. Сигурност постижемо употребом
заштитних средстава. Употреба контрацепције
омогућава паровима да имају сексуални
однос, али да при томе не дође до непланиране
трудноће, или неке сполно преносиве
инфекције (више информација у дијелу
контрацепција). Многе модерне методе које
смо описали у дијелу „контрацепција“ могу
бити од користи уколико је особа сексуално
активна и жели контролисати трудноћу.
Одлуку о избору контрацепције треба донијети
на основу консултација са здравственим
радницима, или цертификованим савјетницима
у невладиним организацијама. О овој одлуци
особа може разговарати и са својим партнером,
но коначну одлуку особа треба да донесе сама.
Но, да би одабрали најбољу контрацепцију,
тада морамо да знамо која је доступна, како
дјелује, да ли постоје услови када се не смије
користити, како се користи. Разумијевање
одговора на ова питања помаже нам да боље и
сигурније планирамо породицу.
Једино ви можете за себе одлучити са ким
желите основати породицу, зато је важно да у
потпуности разумијете шта то значи. Истина
је да планирање породице подразумијева и
учење о свом тијелу, разговоре са вршњацима
о овим и повезаним темама. Стога се немојте
устручавати већ потражите више информација
о овој теми.
ТРУДНОЋА
За разлику од мушкараца код којих се
сперматозоиди стварају током живота,

дјевојке се рађају са већ одређеним бројем
незрелих јајних ћелија које сазријевају током
живота. Сваког мјесеца код дјевојака и жена
сазри једна јајна ћелија која затим из јајника
доспјева у јајовод. Процес сазријевања и
отпуштања јајне ћелије из јајника назива се
овулација. Процес овулације тече на начин да
фоликул, тј. лоптица, у којој се налази незрела
јајна ћелија, пукне и из њега изађе сада већ
зрела јајна ћелија која затим доспјева у јајовод.
Оног тренутка када јајна ћелија доспије у
јајовод за жене и дјевојке кажемо да су у
периоду плодних дана. За 24 сата од овулације,
јајна станица ће бити спремна за оплодњу, тј.
спајање са сперматозоидом.
Уколико мајка у организам уноси штетне
материје, онда те материје, истим путем којим
долазе и оне потребне, улазе у плод и могу
довести до одређених посљедица. Затим се
плод увлачи у зид материце и тај процес, који
се још зове имплантација почиње да убрзава
дијељење станица. Оног тренутка када се
споје, дио који ће касније постати плацента
(постељица) почиње лучити хормон ХЦГ (human chorionic gonadotropin), који јајницима
каже да престану отпуштати зреле јајне
ћелије, јер је дошло до трудноће. Овај хормон
називају хормоном трудноће, те се повећава
производња естрогена и прогестерона који
спречавају истањивање зидова материце и
који стимулишу раст плаценте тј постељице.
Малена лоптица у којој се станице дијеле,
тј. бластоцит, се сада развија потпомогнут
кисеоником и храњивим материјама. Између
бластоцита и зида материце се формира
примитиван облик циркулације крви, за који
смо већ рекли да је грађен од микроскопских
каналића. За стварање постељице која ће
доносити много више храњивих материја и
кисеоника потребна је још једна седмица.
СИМПТОМИ ТРУДНОЋЕ И ОТКРИВАЊЕ
ТРУДНОЋЕ
Тестови на трудноћу су направљени тако да
открију присуство ХЦГ хормона који људи још
називају и хормон трудноће, тако да уколико
тест открије овај хормон, жена је трудна и
обрнуто.
У овом периоду се могу јавити симптоми
трудноће и то најчешће:
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- Чврсте и натечене груди, осјећај сличан
ономе који се јавља за вријеме периода
(менструације)
- Честе потребе за мокрењем,
- Мучнина и повраћање,
- Умор-повећана концентрација хормона
прогестерона може утицати да се особа
брзо умори при обављању неких обичних
свакодневних послова,
- Појачано осјетило мириса-неке жена кажу
да у периоду трудноће имају појачано
осјетило мириса, што се објашњава
повећаном концентрацијом хормона
естрогена,
- Гађење-оно шта сте највише вољели да
једете, одједном вам се гади. Осјећај гађења
према појединим намирницама много је чешћи
него осјећај жудње за храном.
Управо док дјевојка осјећа неке од наведених
симптома, у позадини се и даље дешавају
изузетни и фасцинантни процеси. Малена
лоптица која је заљепљена за зид материце
и даље се развија. Станице се сада још брже
дијеле, неке добијају специјалне идентитете и
функције.
Поједине ћелије почињу свој дуги пут
претварања у срце, друге пак почињу
претварање у кожу или мозак, треће у имунитет,
неке у мишиће, кости итд. Шта дефинише која
ће ћелија постати који дио тијела, још увијек
је мистерија.
Пратећи јасно одређене кораке у генетичком
коду, ћелије расту и добијају познате облике,
па се развијају: руке, шаке и прсти. У мозгу се
развијају ћелије које се истежу и личе на мале
каблове који се протежу дуж читавог фетуса.
Чак се неки органи формирају као замјена док
не настану они прави који ће остати у тијелу
цијелога живота. Па тако из срца иду двије
главне артерије (велики крвни судови), док
касније нестају и замјењује их једна велика,
главна артерија коју зовемо аорта. Током
наредних 9 мјесеци трудница ће осјећати
бројне промјене у свом тијелу и због тога овај
период зовемо „друго стање“.
Током тих 9 мјесеци трудница мора да води
рачуна о томе да њена прехрана буде разноврсна
а не обилна. Трудница треба да уноси у свој
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организам све оне материје које су неопходне
да се поменути процеси одвијају несметано,
али и да спријечи унос свих оних материја које
могу угрозити њено здравље, здравље бебе, те
процесе који се одвијају у њеном организму а
о којима смо говорили раније у тексту а који се
односи на развој плода.
АДОЛЕСЦЕНТНА ТРУДНОЋА
Адолесцентна трудноћа представља озбиљно
питање које утиче не само на дјевојку и
њено физичко и психичко здравље, већ и на
њену породицу, ближу околину, здравствене
професионалце и савјетнике. Око 16 милиона
дјевојака од 15 до 19 година и 2 милиона
дјевојака млађих од 15 година годишње се
породи.3
Код адолесцентних трудница постоји већи
ризик од медицинских компликација и за
мајку и за дијете, посебно када је у питању
рађање дјетета мале порођајне тежине, смрт
новорођенчета, као и смрт мајке. Други
медицински ризици који се асоцирају са
породиљама адолесцентицама су пријевремени
пород, анемија, хипертензија, побачаји и
други.
Поред медицинских, када се ради о
адолесцентним трудноћама, битно је истаћи
и друштвене факторе које је потребно
размотрити као што су економски статус
и сиримаштво, однос са партнером, ниво
образовања, пушење, употреба психоактивних
супстанци и сл.
Нажалост, има још проблема који се вежу
са адолесцентном трудноћом, а то су они
психосоцијалног карактера. Јако пуно
адолесцентица се у ситуацијама када остану
трудне мора одрећи школе и образовања, те
се суочавају са ограниченим избором послова,
одвајањем од партнера, чешћим разводима и
понављаним трудноћама. Како би се смањио
број адолесцентних трудноћа и самим тим,
избјегле њене нежељене посљедице, важно је
информисати се и едуковати на вријеме.
3

WHО (Свјетска здравствена органинизација, фацт
сheeт 364, мај 2012)

НЕПЛАНИРАНА ТРУДНОЋА И ПОБАЧАЈ
Милиони жена и дјевојака у свијету су
доживјели искуство непланиране трудноће.
Те трудноће догоде се из више разлога: јер
контрацепција није била доступна, није била
коришћена, била је коришћена на погрешан
начин, или је коришћена исправно, али није
успјела.
Неки од разлога због кога се жене и дјевојке
у таквим ситуацијама одлучују на побачај су:
- Не могу приуштити одгој дјетета (без
обзира је ли то прво или друго дијете)
- Не желе постати родитељ у вријеме када се
трудноћа догодила
- Желе завршити своје образовање
- Њихов однос с партнером постао је тежак
или нису у стабилној вези, а не желе сами
одгајати дијете
- Трудноћа пријети њиховом физичком или
менталном здрављу
- Трудноћа је била резултат присилног секса
Постоје разне методе за обављање сигурног
побачаја. Зависно о степену трудноће и
здравственој установи, методи побачаја
укључују хируршки захват или лијекове.
То укључује квалификованог извршиоца,
одговарајућу и стерилну опрему и приступ
раном лијечењу у случају потенцијалних
компликација.
Сваки сат у свијету приближно око осам
жена и дјевојака умре (и двије стотине их
постаје неплодно) једноставно зато што им
услуге сигурног побачаја нису доступне или
приступачне. Ови трагични исходи се могу
лако спријечити.
Важно је да се побачај одвија у одговарајућим,
и за то овлаштеним, здравственим установама,
те од стручног особља што му даје
карактеристику сигурног побачаја.
Инфо - ПОБАЧАЈ
Побачај је завршетак трудноће прије изласка
фетуса. Трудноћа која заврши сама од себе зове

се спонтани побачај. Или, побачај може
бити изазван, то јест, жена или дјевојка
може тражити окончање трудноће. Људи се
одлучују на побачај због различитих личних и
здравствених разлога.
Када се изводи под одговарајућим условима,
побачај је једноставан и сигуран поступак.
Поступак мора провести оспособљени
здравствени кадар користећи одговарајућу
опрему, технику и санитарне стандарде.
Побачај је најсигурнији у раној трудноћи.
Извођење побачаја је легално у нашој земљи.
У ентитетским закона о условима и поступку
прекида трудноће, побачај је легалан до 10-те
седмице трудноће. Уколико је трудноћа старија
од 10 седмица а млађа од 20 седмица, побачај
се може извести само са дозволом медицинске
комисије. Специфична ситуација је код
малољетница, за чији је побачај потребна
сагласност родитеља.
МУШКИ СЕКСУАЛНИ И
РЕПРОДУКТИВНИ СИСТЕМ
Друштвени контекст сексуалности створио је
повољније услове за мушкарце када је у питању
откривање својих сексуалних органа него је то
случај са женама. Из тог разлога, дјечацима у
пубертету је много лакше да отворено, између
себе, разговарају о промјенама које уочавају
у овом животном периоду. Већина дјечака
познаје вањске дијелове свог репродуктивног
система и знају да се он састоји од пениса и
тестиса. Иако се он састоји од мањег дијела
органа него је то случај са женама, мали број
мушкараца разумије функције тих органа.
Вањски дијелови мушког репродуктивног
система састоје се од пениса и мошњица.
Унутрашње дијелове мушког репродуктивног
система сачињавају тестиси, епидидимис,
сјемене кесице и ејакуларни путеви.
ПУБЕРТЕТ КОД ДЈЕЧАКА
Код дјечака пубертет обично почиње у
доби између 10. и 13-те године живота,
неколико година касније него код дјевојчица.
Дјечаци обично заврше пубертет у касним
тинејџерским,
или
раним
двадесетим
годинама, кад је коштани раст завршен. Као
и дјевојчице, дјечаци поред промјена везаних
за њихово тијело, такође, откривају промјене
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у својим осјећајима и интересима током
пубертета. Физичке промјене код дјечака
дешавају се сљедећим редослиједом:
Мозак тј.хипоталамус почиње да производи,
и у крвоток пушта, хормоне који доводе до
раста тестиса. Такође, се у крвоток пуштају
хормони након што дођу до тестиса који
подстичу лучење мушког полног хормона тј
тестостерона.
Тестиси и пенис у овој фази пролазе кроз
промјене. Прво долази до раста тестиса, да
би годину након тога започео процес раста
пениса. Епидидимис, сјеменоводи, сјемене
кесице и простата ће наставити свој развој
кроз неколико наредних година.
Повећана количина тестостерона у тијелу
доводи до убрзаног раста длака, костију,
мишића, као и осталих дијелова тијела.
Код дјечака се због промјена у лучењу
тестостерона формирају дуже и теже кости,
већа мишићна маса, тања и чвршћа кожа,
дубљи глас, расту пубичне длаке, појављују
се длаке на лицу и прсима, интензивирају се
сексуални нагони, те се метаболизам знатно
убрзава.
Кожа постаје маснија, чиме се повећава
вјероватност од акни, проблема с кожом.
Око половине дјечака има искуство незнатног
привременог раста груди, које нестаје за
годину или двије.
Сперматогенеза започиње отприлике у 12.
години живота, но прва ејакулација и потпуни
развој сперме слиједи тек годину или годину и
по након.
Интензивира се лучење хормона који подстичу
формирање сперматозоида, те континуирано
лучење тестостерона убрзава сазријевање
дјечака у мушкарца.
Мушкарци редовно имају ерекције током
спавања, а око 80 % мушкараца повремено
ејакулира. Оваква ејакулација назива се
ноћна емисија или „мокри сан“. Мокри снови
су чести током пубертета, али и одрасли
мушкарци их могу имати. Мокри снови (и
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мастурбација) нису штетни, на било који
начин, те представљају нормалну појаву у
животу сваког мушкарца.

Ранија схватања сполно преносивих инфекција
довела су до тога да су представљане у
корелацији са неморалним понашањима,
што је довело до тога да су људи невољно
говорили о тој теми, и на тај начин потпомогли
њиховом ширењу. Појава нових болести
увијек са собом повлачи и страх о томе како
се оне преносе. Друштвени страхови који могу
настати као посљедица незнања често доводе
до стигматизације и дискриминације оних
који живе са тим инфекцијама. Раних 80-тих
година прошлог вијека, када се ХИВ вирус
тек појавио, настало је низ теорија о томе како
се он преноси. Већина њих је била нетачна а
изазивала је непотребан страх и панику међу
људима, те довела до изолације особа које су
живјеле с тим вирусом. И данас се у јавности
инфекције често вежу за неморално понашање.
Jedan od najstarijih preventivnih postera

Када сполно преносиве инфекције упоредите
са другим болестима, нпр. карциномом или
дијабетесом, ставови о сполно преносивим
инфекцијама су далеко негативнији и
осуђујући. Неријетко се особе које су
инфициране „окривљују“ да су сами криви
што су се инфицирали, и да је то својеврсна
казна за такво понашање. Овај концепт тзв.
казне због неморалног понашања наглашава
да је та особа урадила нешто лоше због чега
је кажњена. Из тог разлога многи људи, поред
саме болести, живе и са осудом средине што
им засигурно не утиче позитивно на квалитет
живота. Чињеница је да млади људи не сматрају
да су у ризику од добијања сполно преносивих
инфекција иако се баш та популација,
поготово она средњошколског узраста,
сврстава у категорију најрањивије популације
за добијање сполно преносивих инфекција.
Недостатак адекватних информација и знања
из области сексуалног и репродуктивног
здравља у комбинацији са упражњавањем
ризичних сексуалних контаката доводе ову
популацију у врло ризичан положај.
Даље, незнање које доводи до предрасуда
о томе ко се и на који начин инфицира
сполно преносивим инфекцијама, те страх
од суочавања са овим болестима, отежавају
здравственом систему да досегне до већег броја
младих људи, те позитивно утиче на њихову
свијест када је у питању превенција, али и
тестирање на сполно преносиве инфекције.

ризично понашање. Ризично понашање
је избор појединца, а не групе. Ризично
сексуално понашање подразумијева сваки
сексуални чин који за посљедицу може довести
до појаве сполно преносиве инфекције, или
непланиране трудноће. Уколико особа ступа
у сексуални однос а под утицајем је алкохола
или дрога, тада је ризик за добијање инфекција
далеко већи. Особа под утицајем дрога или
алкохола лакше ће пристати на ризична
сексуална понашања чак иако посједује знање
и информације из те области.
Такође, особа може имати једног сексуалног
партнера, но уколико је њен/његов партнер
промискуитетан и има односе са другим
сексуалним партнерима, тада опет говоримо о
високом ризику за добијање инфекција. Млађе
особе, обзиром да пролазе кроз специфичну
фазу психофизичког развоја, у повећаном су
ризику за добијање инфекција.

Примјер може бити колективни став који се
веже за нашу земљу. У БиХ људи сматрају
да се инфекције најчешће дешавају само
унутар хомосексуалне популације, међу
интравенским корисницима опојних дрога и
промискуитетним појединцима што свакако
није тачно. Уколико особа не припада овим
популацијама, а не располаже квалитетним
информацијама, тада ће за њу „један сексуални
однос“ представљати безопасан чин, јер се
не веже нити за једну од горе поменутих
скупина. Истина је да се инфекције најбрже
шире међу најбројнијом популацијом а то су
хетеросексуалци и то најчешће млади људи.

У наставку су понуђене неке од ризичних
сексуалних пракси:

ИНФО РИЗИЧНА СЕКСУАЛНА
ПОНАШАЊА
Не постоје ризичне групе, постоји само

Здрави стилови живота и животне вјештине
могу нам помоћи да живимо сигурније.
Сигурнији секс који подразумијева употребу
кондома, сигурно ће смањити ризик од
добијања сполно преносивих инфекција. То
такође подразумијева да упознамо партнерову
сексуалну историју, водимо рачуна да
користимо кондом и да то радимо правилно, те
да избјегавамо употребу алкохола и дрога како
би се избјегао њихов утицај на наше одлуке и
способност расуђивања.

- Незаштићени вагинални сексуални однос.
Уколико нити један партнер не користи
мушки или женски кондом, тада говоримо
о незаштићеном вагиналном сексу. Овим
путем се могу пренијети све сполно преносиве
инфекције. Не заборавимо да многе од њих
немају видљиве или осјетне симптоме што за
посљедицу може довести до тога да особа не
зна да је инфицирана и да преноси инфекцију
даље,
- Орални секс подразумијева више варијација.
Уколико нпр. мушкарац или дјевојка имају
ХПВ (Погледај табелу СПИ) тј. сполне
брадавице,
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тада се исте могу пренијети, а употребом
кондома овај се ризик драстично смањује,
- Ступање у незаштићене сексуалне односе
прије 18-те године,
- Ступање у незаштићене сексуалне односе са
више партнера,
- Ступање у сексуални однос са особом која
има више сексуалних партнера,
- Ступање у незаштићене сексуалне односе са
особом која ињектира дроге,
- Уколико особа посједује одређену инфекцију
тада је у већем ризику да путем сљедећег
незаштићеног сексуалног односа добије још
једну инфекцију,
- Ступање у сексуалне односе са партнером
који се бави сексуалним радом,
- Ступање у сексуалне односе са особом чија је
сексуална историја непозната,
О СПОЛНО ПРЕНОСИВИМ
ИНФЕКЦИЈАМА
Сполно преносиве инфекције су оне
инфекције које се са особе на особу преносе
путем незаштићених сексуалних односа.
Поједине инфекције се могу пренијети и
путем крви, па их као такве можемо сврстати
у категорију крвљу преносивих. Многе од
инфекције немају видљиве, па ни осјетне
симптоме, што у многим случајевима отежава
особи да открије да носи неког од узрочника
СПИ. Иако особа ништа не осјећа, лако
може пренијети инфекцију на свог партнера.
Сполно преносиве инфекције дијелимо
према узрочницима на вирусне, бактеријске,
паразитске
и
гљивичне.
Бактеријске,
паразитске и гљивичне инфекције приликом
лијечења потпуно се уништавају, па кажемо
да се особа може излијечити од инфекција које
припадају поменутим узрочницима. Вирусне
инфекције су много компликованије због тога
што вирус када једном уђе у организам, ту
остаје заувијек. Лијечењем вирусних болести
можемо успорити њихов развој, у неким
случајевима и потпуно га зауставити, но
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узрочник се не може у потпуности избацити
из тијела. Из тог разлога кажемо да се вирусне
инфекције могу само залијечити. Каква ће
бити прогноза лијечења зависи од времена
које је прошло од инфеције, степена развоја
болести, врсте узрочника и сл.
Сполно преносиве инфекције, посебно
оне нелијечене, могу довести до значајних
компликација. Бол, сексуална дисфункција,
неплодност, па чак и смрт, неке су од бројних
посљедица нелијечених сполно преносивих
инфекција. Симптоми се могу али и не морају
појавити. Неке од инфекција ће изазвати
симптоме и то су најчешће свраб, осип, сполне
брадавице, пецкање при мокрењу, гнојни
исцједак и сл. Одмах желимо нагласити да
циљ овог поглавља није да одвратимо младе
људе од истраживања своје сексуалности већ
да им понудимо информације о томе како да
то раде на сигуран начин, како да препознају
одређено ризично понашање и на концу своје
одлуке доносе на основу знања које је основа
свих промјена везаних за понашање.
Свијет у којем живимо се значајно промијенио
у односу на 80-те године прошлог вијека. ХИВ
и СИДА су тада представљали болест којој
нема лијека, људи су бјежали од инфицираних
особа, јер није било извора информација
које ми данас имамо на располагању 24 сата
дневно. Много тога доприноси ширењу
сполно преносивих инфекција у нашој земљи.
Сексуални односи који подразумијевају више
сексуалних партнера и некоришћење кондома
главни су узрочници повећања броја нових
инфекција. То такође ствара позитивну климу
за ширење инфекција. Бројне су студије
потврдиле да средњошколци не добијају
довољно информација о сексуално преносивим
инфекцијама.
Већина нас сматра да сполно преносиве
инфекције имају препознатљиве симптоме и да
ће у случају да дођу у контакт са инфицираном
особом, то моћи препознати на основу
видљивих знакова. То нипошто није случај.
Прије свега, иста инфекција код једне особе
може изазвати појаву одређених симптома
(знак одређене болести или поремећаја) док
код друге особе иста инфекција не мора

развити нити један симптом. Са друге стране,
многе инфекције уопште немају специфичне
симптоме, или су они толико слаби да их особа
не примјећује. Из овога је лако закључити да
млади људи који сматрају да се инфекције
лако препознају у повећаном су ризику да
добију инфекцију, јер ће њихов став утицати
на њихове одлуке о томе шта је за њих ризично
а шта не. У оваквим околностима не само да
особе добијају инфекције већ их и несвјесно
преносе на друге. Стид и осјећај кривње о
којем смо претходно говорили могу смањити
шансе да ће особа потражити адекватну
љекарску помоћ, или чак да свом партнеру
кажу да су инфицирани.
Иако погађају и мушкарце и жене, ове
инфекције код жена могу створити далеко
више дугорочних компликација него је то
случај са мушкарцима.4 Жене су подложније
за добијање гонореје, кламидије, па и ХИВ-а,
док се ширење сифилиса и сполних брадавица
подједнако приписује мушкарцима и женама.
Иако се 80-тих година прошлог вијека ХИВ
најчешће ширио међу хомосексуалном
популацијом, хетеросексуалне жене су
много подложније за добијање ХИВ-а. Томе
доприноси тзв. биолошка предиспозиција
жена, што значи да због специфичности у грађи
женског репродуктивног система жене лакше
добијају ХИВ уколико имају незаштићени
однос са парнтером од мушкараца.
Студије су доказале да због грађе вагине (ткиво
вагине је мекано и лакше се оштећује него
кожа од које је грађен пенис) жене су у већем
ризику да доживе дугорочне посљедице сполно
преносивих инфекција, знатно више него је то
слуачај са мушкарцима.5 Узмемо ли у обзир
да код многих жена, опет због специфичности
у грађи њиховог репродуктивног система, не
појављују се симптоми болести, оне често не
знају да су инфициране. Ово доприноси даљем
ширењу инфекције .
Сполно преносиве инфекције значајно утичу и
на трудноћу. Уколико се не лијече, инфекције
као што су гонореја, кламидија, сифилис,
херпес, хепатитис Б и ХИВ, могу довести до
пријевременог порода, мртворођенчета, раних
трудова, пријевременог пуцања водењака,
менталних ретардација, па и до преноса

инфекције на новорођенче.6
Бактеријске инфекције се могу лијечити током
трудноће и што се прије лијечење започне већа
је шанса да ће се спријечити компликације до
којих ове инфекције могу довести. Вирусне
инфекције се не могу излијечити, али трудница
може користити антивиралне лијекове који ће
отклонити симптоме.
ПРЕГЛЕД СПОЛНО ПРЕНОСИВИХ
ИНФЕКЦИЈА
С обзиром да сполно преносиве инфекције
могу довести до озбиљних посљедица по
здравље људи, а посебно жена и млађих
дјевојака, неопходно је спријечити њихово
ширење.
НА КОЈИ НАЧИН?
- Користите мушке или женске кондоме и
избјегавајте сполне контакте који омогућују
пренос инфекције. Кондоми штите од већине
сполно преносивих инфекција (укључујући и
ХИВ). Вакцинишите се против оних сполно
преносивих инфекција које се могу спријечити.

Јанелл Л. Царролл, Сеxуалитy Ноw: Ембрацинг
Диверситy, 2011, Белмонт
5
Ибид.
4

6

Ибид
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од информација којим располажемо, али и од
способности и обучености здравствених радника
да кроз савјетовање помогну пару или појединцу
да донесе одлуку засновану на провјереним
и научно базираним информацијама. Степен
информисаности грађана неке земље, као и
доступност сваке појединачне методе означава
степен „контрацептивне сигурности“7 те земље.

Најстарији запис о употреби контрацептивних средстава из 1850. године п.н.е.

ИСТОРИЈАТ КОНТРАЦЕПЦИЈЕ
Кратки осврт
Кроз историју, људи су трагали за различитим
методама које би им могле помоћи да планирају
тј. контролишу трудноћу. Древни Кахунови
записи (слика изнад) који датирају из 1850.
године прије нове ере говоре о коришћењу
тзв. вагиналних / цервикалних чепова (слика
испод) који су прављени од крокодилског
измета и ферментираног тијеста, а који су се
постављали на грлић материце.

Након постављања на грлић материце
(погледај анатомију женског репродуктивног
органа), вагинални чеп би затворио овај
отвор, те на тај начин спријечио пролазак
сперматозоида који би се задржали у вагини.
Ово је најстарији метод контрацепције
који се користио посљедњих 3000 година у
различитим културама. Прављен је најчешће
од измета животиња (крокодили у Египту,
слонови у Индији) помијешаног са тијестом,
медом и корама различитог воћа. Кахунов
папирус такође, описује сличне вагиналне
чепиће направљене од гуме, меда и акације.
Током прве половине другог вијека нове ере у
Риму, Соранус (Соранус је грчки физијатар) из
Ефеуса је створио препарат високе киселости
(воће, љешњаци и вуна) који се постављао
на грлић материце а који је уједно и прва
позната спремицидална баријера (спермициди
-погледај тему контрацептивних метода).
КОНТРАЦЕПЦИЈА У 21. ВИЈЕКУ
Планирање породице је процес у којем се пар
одлучује о томе када и колико дјеце желе да имају.
Планирање породице се постиже коришћењем
одређених контрацептивних метода. Обзиром
да су поједине методе непоуздане, а ту прије
свега мислимо на традиционалне методе,
сваки пар који се одлучи за њихово коришћење
има обавезу и одговорност да се о овим
методама информише. Избор методе зависи
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Термин контрацепција се састоји од двије
ријечи КОНТРА (супротно) и ЦЕПЦИЈА
(спајање) што у преводу значи да коришћењем
одређених метода спречавамо спајање
сперматозоида са зрелом јајном ћелијом, те на
тај начин контролишемо зачеће. То се постиже
коришћењем метода које сврставамо у двије
кључне категорије:
- Традиционалне методе
- Модерне методе
Традиционалне методе су непоуздане методе,
јер се њихови механизми дјеловања ослањају
на физиолошке процесе, као што су плодни и
неплодни дани, рачунање базалне температуре,
прекинути сношај и сл. Иако непоуздане,
ове методе су најзаступљеније, те њихово
коришћење у многим аспектима доводе у ризик
здравље особе, али и чест су разлог све већег
броја непланираних трудноћа (Свеобухватна
анализа степена контрацептивне сигурности–
ИППФ/УНФПА, 2011).
Традиционалне методе контрацепције Људи
вијековима проналазе начине да контролишу
трудноћу. За разлику од данашњих модерних
метода које су доступне, људи су се у прошлости
ослањали на сада већ застарјеле методе међу
којима се поједине и данас користе.
Контрацептивна сигурност постоји онда када
сваки појединац може да бира, добије и користи
квалитетне контрацептивне методе и кондоме за
планирање породице и превенцију ХИВ-а (Свјетска
здравствена организација – WHO)
7
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Ове методе називамо традиционалним а у њих
спадају:
- Метода прекинутог сношаја (прекинути
сексуални однос)
- Метода рачунања плодних и неплодних дана
Обје наведене методе иако популарне међу
паровима широм свијета, јако су непоуздане
из два разлога:
- Нису адекватна заштита од непланиране
трудноће
- Не штите особе од сполно преносивих
инфекција
Метода прекинутог сексуалног односа, такође
позната и као coitus interruptus једна је од
најчешће коришћених метода заштите у нашој
земљи (Свеобухватна анализа контрацептивне
сигурности у БиХ–ИППФ/УНФПА, 2011). Ова
метода подразумијева да мушкарац неколико
секунди прије ејакулације (избацивање
сперме) извади пенис из вагине, те ејакулира
изван тијела жене. На овај начин парови
желе избјећи улазак сперматозоида у женски
репродуктивни систем, те тако контролисати
трудноћу.
У поглављу „мушки репродуктивни систем“
говорили смо о томе да све вријеме током
сексуалног односа из пениса излази присјемена
течност која има улогу да очисти мокраћну
цијев пениса и направи је проходном за
сперматозоиде. Ова течност може садржавати
одређену концентрацију сперматозоида, што
значи да исти у организам жене могу доспјети
и током сексуалног односа, без да претходно
дође до ејакулације. Дакле, сперматозоиди
могу доспјети у женски репродуктивни систем
и на самом почетку сексуалног односа, што ову
методу сврстава у категорију мање ефективне
методе контрацепције и свакако се савјетује да
буде замијењена неком адекватнијом методом
као нпр. кондом или хормонске пилуле.
Рачунање плодних тј. неплодних дана је
метода која је погоднија за оне парове који
планирају породицу тј. желе трудноћу, него
за оне који желе да је избјегну. Ово је једна
од најстаријих метода контрацепције, те је и

данас јако популарна међу паровима. Метода
се заснива на томе да се израчуна трајање
менструалног циклуса и унутар њега одреде
дани када је дјевојка неплодна. То се ради на
сљедећи начин. Уколико менструални циклус
траје 28 дана (погледај текст о менструацији),
првих седам дана унутар тог циклуса траје
менструално крварење. Седам дана након
крварења дјевојка је у неплодним данима.
Од 11 до 19 дана од почетка менструације
(најчешће је то 14-ти дан) долази до овулације,
тј. до отпуштања зреле јајне ћелије која
доспјева у јајовод и слободна је за оплодњу.
Оног тренутка када дође до овулације дјевојка
је у периоду плодних дана. Јајна ћелија ће се
у женском репродуктивном систему задржати
12-14 сати, колико траје животни вијек
ове ћелије, и након тога, дјевојка је опет у
неплодним данима који трају све до сљедеће
овулације.
Ова метода је непоуздана из неколико разлога.
Менструални циклус дјевојака у пубертету
је обично неустаљен (нередован), тако да
је тешко са прецизношћу одредити када су
плодни а када неплодни дани. То значи да се
овулација не мора сваког мјесеца десити у
исто вријеме, па дјевојка може, мислећи да је
у периоду неплодних дана, имати сексуални
однос, а да се касније испостави да је била у
периоду плодних дана.
Чињеница да сперматозоид може преживјети у
женском организму од 5 до 7 дана још је један
разлог због којег ову методу сврставамо у
категорију непоузданих метода контрацепције.
Дакле, уколико дјевојка има незаштићени
сексуални однос у периоду неплодних
дана, нпр. 2 дана након менструалног
крварења, сперматозоиди који доспију у њен
репродуктивни систем ту могу преживјети и
до седам дана, што значи да ту могу дочекати
јајну ћелију и довести до оплодње.
С обзиром да особе које практикују ову методу
не користе кондом, тада постоји озбиљан ризик
за добијање сполно преносивих инфекција
(погледај сполно преносиве инфекције).
МОДЕРНЕ МЕТОДЕ КОНТРАЦЕПЦИЈЕ
За разлику од традиционалних метода о којима
смо претходно говорили, модерне методе
контрацепције одликују се већим степеном
сигурности у смислу ефикасног дјеловања.

Но, за разлику од традиционалних метода које
не захтијевају финансијска средства, многе
модерне методе због своје цијене понекад су
тешко доступне младим људима. Вјероватно
сте досада имали прилику видјети или чути за
неке од модерних метода:

- Ознака ЦЕ говори да је кондом електронски
тестиран и да је задовољио критерије
квалитете

- Мушки кондом
- Женски кондом
- Дијафрагма
- Цервикална капа
- Хормонске пилуле
- Пилуле јутро послије
- Вагинални прстен
- Спирала

- Будите пажљиви при отварању кондома,
нокти, прстен и сл, могу оштетити кондом

МУШКИ КОНДОМ
Ако
се
правилно
користи,
мушки
кондом представља једно од најбољих и
најефективнијих метода заштите од сполно
преносивих инфекција и непланиране
трудноће. Из овог разлога ову методу
сврставамо у категорију „двојне заштите“. У
ову категорију улази и женски кондом и ово
су једине методе које штите од инфекција
и непланиране трудноће, све остале методе
штите искључиво од непланиране трудноће.
Кондом (презерватив) је грађен од латекса
и има облик мушког полног органа. Латекс
је посебна врста гуме и обично је премазан
лубрикантом (подмазивач). Поједине особе су
алергичне на латекс, па се у случају алергијске
реакције (осип, пецкање, свраб и сл.) савјетује
коришћење мушког кондома од других
материјала.
Кондом не представља адекватну заштиту
уколико се правилно не користи. Због
неправилне употребе може пући што обје
особе може изложити одређеном ризику. У
наставку ћемо се осврнути на нека од правила
правилног коришћења кондома:
- Кондом је најбоље купити у апотеци и
супермаркетима који су климатизовани.
Уколико је кондом изложен повишеној
температури, долази до ширења и скупљања
латекс нити које граде кондом, и након
извјесног времена, ове нити пуцају. Таква
оштећења се не могу видјети голим оком
тако да особа не може да види да је кондом
оштећен.
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- Као и многе друге материје тако и кондом
има рок трајања. Кондом је кварљив

- Прстима држите резервоар који се налази
на врху кондома, при томе пазити да у
резервоару не остане зрак (кисеоник), јер
уколико зрак остане у резервоару, сперма за
вријеме ејакулације може створити притисак
заједно са зраком, што може довести до
пуцања кондома.
- Пенис мора бити у ерекцији, у супротном,
кондом се не смије стављати.
- Придржавајући резервоар, кондом навлачити
до корјена пениса (јагодицама прстију).
- Након сексуалног односа, кондом је најбоље
скинути док је пенис још у ерекцији. При
томе пазити да се кондом скида са неком
марамицом како вагинални секрет не би
дошао у додир са заноктицама (може доћи
до преноса неких инфекција).
Сваки кондом је премазан лубрикантима
(подмазивачи) на бази воде. Употреба крема
доводи до пуцања кондома јер уље које се
налази у кремама нагриза латекс. Поједини
кондоми су премазани спермицидима (вишеинфо-спермициди), како би се побољшао
ефекат заштите. Уколико дође до пуцања
кондома, препоручује се употреба хитне
контрацепције (види-пилуле јутро послије).
ЖЕНСКИ КОНДОМ
Женски кондом је танка цијев од полиуретана
премазан спермицидном кремом. Као и код
мушког кондома, важно је погледати да ли је
кондом исправан (рок трајања). Састоји се из
два прстена, вањског који прекрива велике
усне и унутрашњег прстена који служи да се
кондом гурне до грлића материце. Ставља се
тако да жена постави ногу под 45 степени (као
код постављања тампона) и гура унутрашњи
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прстен све до грлића материце. Затим вањски
прстен прекрива велике усне. Мана женског
кондома је што дјевојка треба да све вријеме
колико траје сексуални однос води рачуна да
кондом прекрива велике усне, јер у супротном
може доћи до проласка пениса поред кондома.
Након сексуалног односа, вањски прстен
се уврне, те се на тај начин спречава да
сперма исцури из кондома приликом његовог
извлачења из вагине.
Женски кондом је теже доступан и доста је
скупљи од мушког кондома, па су то неки од
разлога који доприносе непопуларности ове
методе међу сексуално активним особама.
ЦЕРВИКАЛНА КАПА
Цервикална капа је врло слична дијафрагми.
Разлика је у величини и облику, но механизам
дјеловања је потпуно исти као код дијафрагме.
За разлику од дијафрагме коју користе жене
које су рађале, цервикална капа је намијењена
особама које нису рађале. Цервикална капа
је грађена од латекса и поставља се на
цервикс (грлић материце). Увијек се користи
у комбинацији са спермицидним средством.
Цервикална капа је јако слична дијафрагми,
мања је и постоје само четири величине.
Да би дјевојка користила цервикалну капу,
неопходно је да уради преглед, како би доктор
утврдио која величина одговара особи која
жели да користи цервикалну капу. Прије
постављања у цервикалну капу се ставља
одређена количина спермицида, а након тога
цервикалну капу дјевојка поставља прстима и
треба да води рачуна да налегне на цервикс.
Након сексуалног односа треба сачекати 8 сати
прије него се извади из вагине. Цервикалне
капе имају рок трајања од 1 до 2 године, па их
је након овог периода неопходно замијенити
новом. Контраиндикације (не дозвољава
употребу) за употребу цервикалне капе:
- Абнормалан папа тест
- Присуство одређених сполно преносивих
инфекција
- Промјене на грлићу материце
- Жене које су рађале могу имати проблема са
употребом цервикалне капе
Цервикална капа не
преносивих инфекција.

штити

од

сполно

ДИЈАФРАГМА
Ова метода је првенствено намијењена женама
и дјевојкама које су родиле. Дијафрагма је
танка гумена капица, полулоптастог облика
која је фиксирана за танку, фину и веома
еластичну кружну челичну опругу (прстен)
која се поставља на грлић материце. Постоје
дијафрагме
различитих
величина
које
одговарају различитим облицима и промјерима
грлића материце. Гинеколог одређује врсту и
величину дијафрагме.
Дијафрагма се у вагину поставља пола
сата прије сексуалног односа, а не смије се
одстранити најмање осам сати након односа.
Уколико се правилно користи, представља
ефикасно средство заштите од нежељене
трудноће, али не и од сполно преносивих
инфекција.
Дијафрагма се премазује спермицидним
средствима како би се заштита појачала.
СПИРАЛА
Спирала је пластични предмет облика слова
Т и постоје двије врсте спирала доступне у
нашој земљи. Једна врста спирале на себи
има бакарну нит која хемијским дјеловањем
појачава ефекат заштите, док друга врста на
себи има хормоне који повећавају ефективност
дјеловања ове методе.
Спиралу поставља доктор и њено постављање
је релативно једноставно,а вади се једноставноповлачењем кончића који вири кроз цервикс
(грлић материце) и то ,такође, ради доктор.
Када се постави, дјевојка спиралу може
носити у себи 3-5 година. Након пете године
ефективност ове методе опада, па је неопходно
замијенити је новом.
Спирала (хормонска) спречава кретање
сперматозоида кроз грлић материце, па на тај
начин онемогућава спајање сперматозоида
и зреле јајне ћелије. Бакарна нит доводи до
промјена на зиду материце. Због хемијске
реакције овај зид постаје мање способан
да прихвати оплођену јајну ћелију, па је
онемогућено њено угњежђивање у зид
материце, па тако и сама трудноћа.
Обзиром да ову методу прате одређене попратне
појаве, савјетовање прије и током коришћења
ове методе засигурно ће допринијети да се
она користи ефективније, да се одређене
попратне појаве избјегну, или њихов ефекат

умањи. Ова метода данас представља једно
од најпопуларнијих контрацептивних метода
у свијету, а томе доприноси чињеница да је
ово веома ефективна метода контролисања
трудноће. У случају да особа има проблема са
спиралом, важно је да посјети доктора.
Спермициди
представљају
супстанце
којима је примарна функција уништавање
сперматозоида и обично се користе у
комбинацији са неким механичким методама
контрацепције. Најчешће се купују у виду
гела, пјене или креме.
Спермицид уништава сперматозоиде, но не
представља заштиту од сполно преносивих
инфекција. Пречеста употреба може довести
до иритације зидова вагине што повећава
ризик за пренос ХИВ-а код жена.
Није препоручљиво да особа користи
само спермициде као метод заштите,
једино комбинација са нпр. дијафрагмом и
цервикалном капом је прихватљива и поуздана.
Орална контрацептивна пилула је једна од
најиспитанијих и најконтроверзнијих метода
контрацепције у свијету. Данас постоје бројне
предрасуде које прате ову методу. Често
ћете чути од својих вршњака како од пилула
особе постају длакаве, како им се тјелесна
маса повећала усљед дјеловања хормона који
се налазе у пилулама и сл. Ови наводи нису
тачни, јер данашње пилуле, које су доступне
у нашој земљи, садрже мале концентрације
хормона, па из тог разлога не могу довести до
горе поменутих поремећаја. Пилуле дијелимо
на двије врсте и то на оне које садрже естроген
и прогестерон, те оне које садрже само
прогестерон. Обје врсте се користе тако да их
особа пије сваки дан.
ПИЛУЛЕ ДЈЕЛУЈУ НА СЉЕДЕЋИ
НАЧИН:
- Привремено заустављају овулацију. То значи
да пилула шаље мозгу сигнал да престане са
процесом сазријевања и отпуштања зрелих
јајних ћелија. Уколико нема зреле јајне ћелије,
не може доћи ни до трудноће. Због тога ова
метода припада категорији јако ефективних
контрацептивних средстава.
- Подстичу промјене на зиду материце, па у
случају да је отпуштена јајна ћелија и да
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иста буде оплођена, она неће моћи добијати
храњиве материје уколико дође до зида
материце, па звог тога неће моћи доћи до
трудноће.
- Утичу на проходност кроз грлић материце
на начин да овај отвор буде ужи, а сам секрет
који се ту налази гушћи, па је сперматозоидима
пролаз кроз грлић јако отежан, што свакако
доприноси степену заштите.
Прије него се особа одлучи за коришћење
пилула, важно је да претходно обави
савјетовање у вези њиховог коришћења,
дјеловања и попратних појава које могу
пратити коришћење ове методе. Уколико
дјевојка осјети неке промјене, то треба да
опише свом доктору/гинекологу који ће јој
предложити друге пилуле.
Пилуле не штите од сполно преносивих
инфекција!
Пилула има доста позитивних
дјеловања, неки од њих су:

ефеката

- Пилула регулише циклус дјевојке
- Регулише менструално крварење
- Утиче на смањење акни
- Штити од појединих врста рака
Уколико дјевојка престане да користи пилуле,
одмах након престанка коришћења може
започети са процесом планирања породице.
Пилуле јутро послије:
Уколико је особа имала сексуални однос, а
при томе није користила никакву заштиту,
или сматра да заштита коју је користила није
била успјешна, особа тада користи хитну
контрацепцију. Важно је напоменути да особа
ове таблете користи као хитну помоћ и узимају
се најкасније у року од 72 сата од ризичног
понашања (ејакулација у вагину). Што прије
особа узме ову пилулу, то је ефективније
њено дјеловање. Ове пилуле не представљају
адекватну заштиту уколико се узму након
протека рока од 72 сата од ризичног понашања.
Да би особа добила ову пилулу, мора што прије
да се јави свом љекару који ће након кратког
савјетовања издати рецепт са којим особа
одлази у апотеку гдје ће добити ове пилуле.
45

Ову методу треба посматрати као хитну
контрацепцију која се користи у изузетним
околностима и њу не би требало користити као
редовну контрацепцију.
Пилуле јутро послије не представљају никакву
заштиту од сполно преносивих инфекција.
Хормонска средства спречавају мозак да
производи хормон који подстиче овулацију. Без
тог хормона неће доћи до овулације.

ШТА ЈЕ ТО АЛКОХОЛИЧАР?
Алкохоличар је особа која пати од алкохолизма.
Алкохолизам је болест у којој особа пије и када
то проузрокује проблеме у његовом/њеном
животу. Организам алкохоличара је измијењен
и не може да функционише без алкохола. Кад
не пије, има симптоме апстиненције.
Алкохол је безбојна, запаљива и испарљива
течност.
Честим
пијењем
различитих
алкохолних пића човјек постаје алкохоличар,
односно зависник о алкохолу који га
постепено нагриза и разара, те одводи у
пакао недруштвеног понашања. Такав човјек
уништава себе, своју породицу, пријатеље,
познанике и цијело друштво.
ЗДРАВЉЕ или АЛКОХОЛ?
Требамо учити једни од других, да изградимо
свијест о добрим навикама и здравом понашању
младих, да знамо да чувамо и унаприједимо
властито здравље и здравље других.
Свјетска здравствена организација дефинише
алкохолизам као болест. Прекомјерна употреба
алкохола и алкохолизам није само болест оних
који употребљавају алкохолна пића већ и
проблем њихових породица, радне околине,
школе, комшија, пријатеља. Чак се код
алкохолизма, чешће него код осталих болести
зависности, догађају физички обрачуни у
породици, малтретирања, батине, а агресивни
алкохоличар, или особа која је у алкохолисаном
стању, је велика опасност за дјецу, супружника
и остале чланове породице.
Алкохол представља један од битних разлога
за бригу у цијелом европском региону, због
велике употребе и величине штете узроковане
његовом употребом. Према подацима Свјетске
здравствене организације (СЗО) алкохол је
међу пет најзначајнијих фактора ризика за
здравље и пријевремено умирање. СЗО такође
процјењује да је око 3-5 % становништва
зависно од алкохола, око 15-40 % пије са
високих ризиком по здравље.
Пијење алкохола међу младима у Републици

Српској је забрињавајуће према подацима
Института за јавно здравље Републике Српске.
Према истраживању које је проведено у току
2011. године у првим разредима средњих
школа, ЕСПАД (Еuropean School Syrvey Project on Alcohol and Other Drugs), дошло се до
података:
Близу 90% ученика је навело да су пили
алкохол, бар једном, током живота, док је
74,7% ученика пило алкохол у години која
је претходила истраживању; Значајно већи
проценат дјечака, него дјевојчица конзумира
алкохол; Највећи проценат младих је пио
пиво (42,9%), затим вино (35,4%), док се на
посљедњем мјесту налазе жестока алкохолна
пића (28,0%); Око 40% младих је било под
јаким утицајем алкохола, бар једном, у
животу. Око 10% ученика је било под јаким
утицајем алкохола у мјесецу који је претходио
истраживању. Дупло више дјечака, него
дјевојчица било под јаким утицајем алкохола
у мјесецу који је претходио истраживању;
Највећи проценат ученика (близу половине)
су пробали пиво и вино са 13 година и мање,
док је нешто мањи проценат (41,3%) пробало
жестока алкохолна пића са 13 година и мање.
Око једне трећине младих је било под јаким
утицајем алкохола (напило се) први пут са 13
година и мање.

УПОТРЕБА
алкохола се односи на сваку употребу, тј.
пијење алкохола.
ЗЛОУПОТРЕБА
алкохола је општи термин за било који ниво
ризика од опасног пијења до зависности о
алкохолу.
СИНДРОМ ЗАВИСНОСТИ
о алкохолу је група когнитивних, бихевиоралних и психолошких симптома које се могу
развити након поновљене употребе алкохола.
Злоупотреба алкохола код младих је значајна
појава, први контакт младих са алкохолом
се најчешће дешава у родитељском дому, а
нису ријетке ситуације да и сами родитељи
понуде дјетету алкохол (познате су ситуације
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породичних славља када се „ваља” попити
по мало, или ситуације када се деца трљају
алкохолом да би им спала температура).
Алкохол постаје средство које се узима на
журкама да би се атмосфера „загријала” и
да би се млади људи опустили. Млади људи
често експериментишу са алкохолом, или
другим здравствено ризичним понашањима
и супстанцама, и такво експериментисање
је готово уобичајено у адолесценцији.
Међутим, млади не знају, или заборављају,
да употреба алкохола води могућности
појаве зависности, упропашћивању здравља,
занемаривању пријатеља и односа са њима,
губитку интересовања, као и сукобљавању са
законом. Рана употреба алкохола се сматра
улазним путем за друге дроге, прије свега
марихуане, а онда и других дрога. Употреба
алкохола је повезана и са преступничким
понашањем. Алкохол утиче на мозак. Пијење
алкохола доводи до губитка координације,
ослабљеног расуђивања, успорених рефлекса,
слабије акомодације вида, празнина у процесу
памћења и појаве момената потпуне мисаоне
празнине.
АЛКОХОЛ УТИЧЕ НА ТИЈЕЛО
Алкохол може довести до оштећења сваког
органа у тијелу човјека, поготово младог
човјека код кога је у току процес раста и развоја.
Карактеристика алкохола је да се директно
апсорбује у крвоток, без било какве „обраде”
у јетри као главном органу за детоксикацију.
Друга карактеристика је да он повећава ризик
од појаве различитих животно угрожавајућих
болести, укључујући и карциноме. Алкохол
у оквиру пар минута од конзумирања допире
до свих органа у тијелу. Дуготрајни ефекти –
алкохолизам као болест, оштећења различитих
органа, скраћење животног вијека.

ПОСЉЕДИЦЕ ПИЈЕЊА АЛКОХОЛА НА
ОРГАНЕ И ТИЈЕЛО
Алкохол онеспособљава централни нервни
систем тако што га умртвљује, снижава
општа инхибиторна понашања (индивидуа
се понаша тако да не користи природне
контролоре понашања) и онеспособљава
процес расуђивања. Пијење доводи до појаве
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ризичног понашања, као што су нпр. вођење
љубави без заштите чиме се млад човек
излаже полно преносивим инфекцијама или
нежељеним трудноћама. Алкохол може убити.
Пијење већих количина алкохола у једном
цугу може врло брзо довести до алкохолног
тровања, које води коми и смрти младе особе.
Вожња под утицајем алкохола је смртоносна.
РАЗМИСЛИ!!! ПРИЈЕ НЕГО ШТО СЕ
ИЗЛОЖИШ РИЗИКУ:
Шта предвиђа закон?
Није дозвољено куповати или посједовати
алкохол уколико млада особа има испод 18
година.
ПОЗНАВАЊЕ РИЗИКА
Алкохол је дрога. Уколико се узима у
комбинацији са другим дрогама, може
бити изузетно опасан. Алкохол уз друге
дроге може узроковати муку, повраћање,
онесвешћивање, срчане проблеме и тешкоће
дисања. Комбиновање алкохола и дрога може
довести до коме и смрти. Алкохол снижава
расположење. Алкохол је депресор централног
нервног система, јер смањује мождану
активност. Уколико је млад човек депресиван
прије употребе алкохола, алкохол ће довести
до погоршања стања.
Како препознати да млада особа има проблема
са алкохолом и како причати о томе?
Као и свако здравствено понашање којим се
појединац излаже ризику, употреба, као и
злоупотреба, алкохола код младих је одређена
низом фактора. Сматра се да постоји бар пет
основних фактора из којих потичу ризици за
употребу алкохола. То су:

Важно је знати да је много чешће узрок
злоупотребе алкохола комбинација наведених
фактора него само један од наведених

СИМПТОМИ КОЈИ УКАЗУЈУ НА ТО ДА
МЛАДА ОСОБА ИМА ПРОБЛЕМА СА
АЛКОХОЛОМ:
- редовно конзумирање алкохола;
- лагање о количини коју узима, са тенденцијом
умањивања реално попијене количине;
- увјерење да је алкохол неопходан састојак
доброг провода и забаве;
- честа појава мамурлука;
- ојсећање лошег расположења, депресије, или
покушаји суицида;
- постојање „блокаута” – заборављање да је
алкохол конзумиран.
ФАКТОРИ КОЈИ ДОПРИНОСЕ ПИЈЕЊУ
АЛКОХОЛА:
Фактори средине су:
- економско/социјално сиромаштво
- популација која и сама конзумира алкохол
- кризне друштвене ситуације
- норме које фаворизују употребу алкохола
Фактори индивидуе су:
- алкохолизам у породици
- лоше породично васпитање
- удруживања са младимма који конзумирају
алкохол
- рани почетак коришћења алкохола
ПРОТЕКТИВНИ ФАКТОРИ
Превенције употребе алкохола код младих,
неопходно је развијати протективне факторе,
оне факторе који ће помоћи младој особи да се
одупре узимању алкохола. То су:
- развијање унутрашње способности контроле
понашања;
- значајан однос са најмање једном одраслом особом;
- развијање блиских односа и сигурне
привржености међу члановима породице,
друштвене заједнице;
- развијање смисла за хумор;
- развијање норми које се противе употреби
алкохола, као што су поштовање породице
као система, школе и опште друштвене
заједнице;
- друштвена активност у школи, спорту,
култури или религиозним организацијама;
- успјех у школским обавезама.
ФАЗЕ УПОТРЕБЕ АЛКОХОЛА
- Експериментална употреба
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Млади људи често експериментишу са
алкохолом, виде да долази до промјене
расположења приликом пијења – понекад се
осјећају добро и моћно док пију, али врло често
им је и мука и имају касније главобољу. Код
оних младих код којих је употреба алкохола
оставила позитивна искуства, појачава се
жеља да се настави са пићем и многи прелазе у
сљедећи стадијум.
- Редовна употреба
Млади који редовно пију, то најчешће раде
из жеље за дружењем и у оквиру сличног
друштва. Они тачно знају како се осјећају кад
пију и обично одаберу да пију у појединим
околностима. И даље у овој фази, као и у
претходној, млади пију, јер им је привидно
пријатно када то раде.
- Преокупација употребом
Ова фаза настаје када млади почну да пију
алкохол да би елиминисали лоша осјећања;
пију због ситуације у којој се налазе. Неки
од њих почињу да граде своју репутацију
на основу тога колико пију. Што више пију
почињу да развијају физичку отпорност на
дејство алкохола и њиховом тијелу је потребно
све више алкохола да би се постигао резултат.
То је главни знак упозорења да се код њих
развија проблем са пићем и да је могућ развој
алкохолизма као болести.
- Хемијска зависност
Све више алкохола је потребно да би се произвео
ефекат којем млада особа тежи (та појава се
зове толеранција). Уколико особа евентуално и
проба да престане да пије јављају се симптоми
апстиненцијалне кризе (напетост, тремор,
главобоља, мучнина, повраћање, несаница,
кошмари). Особа већи дио свог времена проводи
у набављањуалкохола и пијењу, а однос према
алкохолу је снажнији од свих других односа у
животу занемарује однос са блиским људима,
као и ранија интересовања и циљеве.
СТАДИЈУМИ ПИЈАНСТВА
СТАДИЈУМ СРЕЋЕ
- Особа је причљива, опуштена, често
дружељубивија него обично, јавља се мали
губитак расуђивања.
СТАДИЈУМ НЕПРЕДВИДЉИВОГ
ПОНАШАЊА
- Мишљење је поремећено, а појединац не

контролише своје понашање, емоције су
нестабилне, а вријеме реакције је смањено.
`		
СТАДИЈУМ КОНФУЗИЈЕ I
- Долази до појаве дезоријентације, особа
постаје ћудљива, емоције су веома интензивнe
а особа може да има и појаву дуплог виђења
слике, тетуравог је хода и нестабилна.
СТАДИЈУМ КОНФУЗИЈЕ II
- Пијанство је видљиво свима, особа није у
стању самостално да хода, често повраћа,
једва да је свјесна.
СТАДИЈУМ НЕСВИЈЕСТИ
- Евидентни су знаци предозираности, особа
је без свијести, а усљед парализе дисања
особа може и да умре.
АЛКОХОЛ – РИЗИК ЗА ДРУГЕ БОЛЕСТИ
И ПОРЕМЕЋАЈ ОДНОСА МЕЂУЉУДИМА
Мора се знати чињеница да они који конзумирају
алкохол чине ризичну групу која је изложена
повишеном ризику оболијевања од тешких
болести, те да је алкохолизам и болест људских
односа. Особа која користи алкохол нарушава
односе са својом околином (породицом,
пријатељима, школом…), долазећи на крају
евентуално у сукоб са законом.
ИМАМО ПРАВО ДА НЕ ПРИСТАНЕМО
- Изградња вештине одупирања на притиске;
- Сагледавање могућих посљедица свог
подлијегања притиску вршњака и развијање
одговорности;
- Повећање свијести о могућности
самосталног одлучивања о свом здрављу;
- Подизање свијести о томе да су сва осјећања
прихватљива, али да својe понашање треба
контролисати
ЗДРАВЕ АЛТЕРНАТИВЕ АЛКОХОЛУ
- Повећање свијести о могућности
самосталног одлучивања о свом здрављу;
- Информисање о ресурсима који могу бити од
помоћи кад особа има неки проблем;
- Подизање свијести о постојању сопственог
избора у ситуацијама када особа има проблем
и у вези са слободним временом;
- Подстицање рјешавања проблема и става да
су проблеми рјешиви.

НЕКА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ВАЖНИ
ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ ПРАВИЛНИХ
СТАВОВА О АЛКОХОЛУ
- Алкохолизам је знак слабости морала.
Погрешно – важно је отклонити такво
мишљење да би се укинуло морално осуђивање
које одвраћа многе алкохоличаре од тражења
помоћи. Алкохолизам је болест која се може
успјешно лијечити.
- Умјерено пиће није штетно за вријеме
трудноће.
Погрешно – све што мајка једе и пије, њена
нерођена беба исто узима. Пошто нико не
зна колико је сувише, најбоље је потпуно
уздржавање од алкохола. Фетални алкохолни
синдром је трећи по реду узрок смрти беба.
- Сигурно је возити послије пића ако си попио
мање од 3 (три) пића.
Погрешно – најбољи начин за вожњу послије
пића је да се сачека по један сат за свако
попијено пиће (нпр. 3 пића 3 сата без вожње).
Ништа не може да убрза процес елиминације
алкохола, јер је то процес који се одвија тачно
одређеном брзином.
- Тежак алкохолизам повећава ризик од
добијања других тешких болести.
Тачно – алкохоличари су подложни раку језика,
грла, јетре, појави цирозе јетре, гастритиса,
чира и др.
КАКО ТИНЕЈЏЕР МОЖЕ ДА ПОМОГНЕ
ЧЛАНУ
породице који има проблема са алкохолом?
- Научите чињенице о алкохолу;
- Затражите помоћ од родитеља, пријатеља,
браће, сестара;
- Разумите своја сопствена осјећања;
- Тинејџер треба да зна да он није проузроковао
алкохолизам члана његове породице, нити
ико то може да произведе;
- Пратите интересовања која су здрава;
- Развијте пријатељства ван куће;
- Не дозволите да вас алкохоличар оптужи, јер
ви никако нисте криви што он пије
- Немојте мислити да можете да
контролишете алкохоличара на било који начин;
- Не прикривајте проблеме које узрокује
алкохоличар.
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ЗАШТО ЈЕ АЛКОХОЛИЗАМ ПОСЕБНО
ОПАСАН ЗА МЛАДЕ?
Тијела младих су лакша, а њихова јетра, као
орган детоксикације, је мања. Ниво алкохола у
крви код младих расте брже. Њихова тијела се
лакше оштећују. Потребно јемање времена да
постану алкохоличари.
ВОДА ЈЕ ЗДРАВЉЕ – АЛКОХОЛ ЈЕ БОЛЕСТ
ОД ДОБРЕ ВОЉЕ НЕМА НИШТА БОЉЕ!

које они доживљавају као пријатна и доносе
им задовољство, или измијењен доживљај
реалности.
- Физичка зависност
се односи на општу адаптацију организма на
стално присуство дроге што је посљедица
промјена метаболизма што води до
апстиненцијског синдрома.
- Апстиненцнијални синдром
психо-физички поремећај кога карактеришу
различити сомато-вегетативни и психички
поремећаји као што су повишена температура,
дрхтавице, грчеви, мучнина и сл.

Свјетска здравствена организација одабрала
је дефиницију: “Дрога је било која хемијска
супстанца која приликом уношења у
људски организам мијења природни ток
функционисања људског тијела и психе”.
Дроге могу бити производ сачињен од
природних супстанци и вјештачке, креиране и
произведене у лабораторијама.
Легалне дроге:
- алкохол,
- дуван,
- разне врсте лијепка,
- лијекови.
Илегалне дроге:
- материје чија је производња, дистрибуција
и употреба ван законски дефинисаних оквира
нелегална.
Зависност од дрога подразумијева немогућност
корисника да контролише употребу дроге и
настављање коришћења чак и када зна да му та
употреба доноси проблеме. Веома брзо, дрога
заузима централно мјесто у његовом животу и
утиче на његове односе са људима, способност
за учење и рад, ментално здравље и квалитет
живота.
- Психичка зависност
је посебно стање свијести које се састоји у
жељи и потреби неких људи за ефектима дроге,

- Толеранција
постепено опадање дејства дроге, односно,
немогућност да се жељени ефекти постигну
ранијом количином дроге, па је зато неопходно
стално повећавати дозу дроге да би се постигли
исти ефекти.
Штетност дроге првенствено се огледа у томе што
она за кратко вријеме мијења човјека претварајући
га у нешто што он није: у лопова, у бјегунца
од стварности, лажова, кавгаџију, болесника,
силеџију, човјекомрзца, асоцијалну и саможиву
особу, обмањивача, душевног болесника,
свирепог црног хероја…
Дрога не дозвољава да будете оно што јесте.
Послије укусног залогаја који изазива повишено
задовољство и расположење, осјећање пријатности
и спокојства, као и ослобођење од страха и смирај
нерава, дрога се муњевито претвара у опасног
мучитеља, стварајући код уживаоца мамурлук,
помрачење ума, несигурност, мучнину, одузетост
мишића и мозга, повраћање, гушење.
ДРОГА НА КРАЈУ ДОВОДИ ЧОВЈЕКА У
СТАЊЕ ДА КИДА СОПСТВЕНО МЕСО.
У стадијуму стечене зависности, дрога постаје
саставни дио метаболизма организма. Називају
је и “слатким убицом тијела” зато што редовно
проузрокује: цријевна обољења, поремећај
метаболизма, хронични бронхитис, хепатитис,
тешку инвалидност, изражену склоност ка
инфекцијама, болест бубрега, запаљење вилице,
зубобољу, слабљење вида и промјене боје очију,
анскиозност…
У интелектуалном смислу смањује моћ
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опажања и схватања, слаби умну способност.
То се највише односи на дјецу и почетнике који
се због неукости предозирају и доживљавају
тренутни трагични крај.
Наркомани превасходно страдају због свог
начина живота. Они већ послије првог додира
са дрогом губе апетит и релативно брзо
се претварају у бића која само вегетирају.
Наркомани се не купају, не перу зубе и руке,
мрзе преобуку, имају улијепљену косу, спавају
по прашњавим и прљавим хаусторима,
таванима, подрумима, грле се и љубе са
преносницима заразе, служе се њиховим
шприцевима, размећу се полуголи по хладној
киши и мразу, траће своје здравље. Посљедице
свега овога су врло кобне. Овакво тијело
страда од обичне инфекције и сепсе.
ШТА СЕ ДОГАЂА С МОЗГОМ АКО
УЗИМАТЕ ДРОГЕ?
Све дроге утичу на допамин. Допамин је
неуротрансмитер присутан у регијама мозга
које регулишу покрете, емоције, мотивацију
и осјећај угодности. Претјерана стимулација
овог система, доводи до еуфорије. Дрога може
повећати количине допамина 2 до 10 пута.
Дрога је нешто што научимо врло, врло брзо.
Мозак се прилагођава удару допамина
(и
других неуротрансмитера) производећи мање
допамина или смањивањем броја рецептора
који могу примати и одашиљати сигнале.
Као резултат тога, могућност да доживите
задовољство битно је смањен с временом. То
је разлог зашто се конзумент на крају осјећа
лоше и депресивно. Сада, потребно је још
дроге да би се допамин довео натраг у нормалу.
Потребне су веће количине дроге него прије за
подизање допамина.
ЕПИДЕМИОЛОШКИ ПОДАЦИ ЗА 2011.
ГОДИНУ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
Најновији извјештај о употреби дувана, дроге
и алкохола (Европски истраживачки пројекат
употребе дувана, алкохола и дрога- ЕСПАД;
(European school syrvey project on alcohol and
other drugs – хттп://www.espad.org/en/Reports--Documents/ЕSPAD-Reports/) указује на
релативну стабилизацију употребе опојних
супстанци међу средњошколцима 15. до 16.
година старости.
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ОПОЈНЕ ДРОГЕ
Компарација резултата из 2011.године са
истраживањем из 2008. године:
- У истраживању проведеном у 2008.
години 4,9% младих је бар једном у животу
конзумирало канабис, док је у актуелном
истраживању тај проценат скоро идентичан и
износи 4,5% ;
- Уколико поредимо полне разлике везане за
конзумирање марихуане у оба истраживања
(2008. година и 2011. година) значајно већи
проценат дјечака је конзумирао канабис у
односу на дјевојчице;
- Поредећи употребу осталих психоактивних
супстанци у 2008. години 2,5% младих је
користило инхаланте у животу док је у 2011.
години тај проценат нешто већи (5,3%).
У погледу употребе средстава за смирење
проценти су слични односно 4,0% младих
је конзумирало седативе у претходном
истраживању док је у актуелном 4,2%
младих,бар једном у животу, пробало
средства за смирење.
У току 2011. године Институт за јавно
здравство Републике Српске успоставио је
Регистар лијечених зависника у Републици
Српској. У току 2011. године у здравственим
установама Републике Српске лијечен је 291
зависник, од којих 260 особа мушког пола, те
31 особа женског пола. Највећи број лијечених
зависника налази се у старосној категорији
од 30 до 34 године и у категорији од 25 и 29
година старости, просјечна доб регистрованих
зависника је 31 година. Највећи број припада
опијатском типу зависности, односно код
196 мушкараца и 24 жене примарно средство
зависности је хероин. Укупан број зависника
који су на одвикавању и рехабилитацији
у терапијским заједницама у 2011. години
био је 75.
ФАЗЕ РАЗВОЈА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ
- Експериментална фаза
Најчешће наступа као посљедица радозналости.
Заправо, прије првог узимања млади, односно
тинејџери, не знају стварне (реалне) особине дрога!
Како то? Међу њима се „шире“ приче,
измишљају „добра“ дејства ове или оне
дроге, стварају митови о супстанцама и о

онима који их користе. Тако се догоди да
прво узимање, па можда и неколико сљедећих
бива мотивисано радозналошћу и праћено
убјеђењем да се тиме нешто „добија“, а ништа
не губи, да се нешто постиже и доказује, нпр.
храброст да се узме илегална супстанца. Свако
мисли да то није много опасно, да ће ствари
„остати под контролом“. Трајање ове фазе
зависи од много ствари, али и од тога колико
су и које дроге доступне и које су врсте „у
тренду“ на одређеном подручју гдје се млади
крећу. Најчешће „улазне дроге“ су алкохол и
марихуана, а рјеђе таблете бензодиазепина.
- Социјална фаза
Карактерише се узимањем супстанци у тзв.
социјалним приликама. Развоју ове фазе
значајно доприносе „нови обичаји“ и правила
о провођењу слободног времена младих. То
подразумијева и вријеме (по правилу, до касно
у ноћ), мјеста (журке, концерти, фестивали,
дискотеке, кафићи) и поводе (рођендани,
посебно „пунољетства“, екскурзије, матурске
вечери), и начине опуштања у слободно
вријеме. Те социјалне прилике су веома честе
и спадају у регуларне социјалне обрасце
дружења и провођења слободног времена,
али су нажалост, скоро сасвим искривљене
и изгубиле праву сврху и смисао. Често је
образац узимања повезан са викенд изласцима.
Обављају се посебне припреме, троши се
вријеме на набављање великих количина „за
све“ и за разне „укусе“, уговарају се тајне
„шифре“ и „шеме“, одређују „добављачи“, до
детаља се разрађује „маскирање“ дејства дроге
послије коришћења (капи за очи, жвакаће гуме,
енергетски напици и сл.).
- Инструментална фаза
Обухвата тражење и одабирање „најбоље“
и „најпогодније“ супстанце, или „најбоље
комбинације“ више супстанци да би се
постигао ефекат у мијењању расположења,
односно у „лелујању“ емоција (веселост,
откаченост,
смањење
инхибиције
или
стида), или за жељено понашање (повећање
самоиницијативе, духовитости, храбрости
или агресивности), или једноставно само ради
„бољег провода“, укључујући и сексуалне
активности. Често овако остварени сексуални
контакти имају одлике врло ризичних

сексуалних понашања, како у смислу честог
мијењања сексуалног партнера, тако и у
смислу могућности сексуалног злостављања
или силовања, посебна када су у питању
дјевојке. Други облик инструментализације
дроге, односно налажења „разлога“ за њено
узимање је: да би се тинејџер ослободио, или
изборио са озбиљнијим стресом, страховима,
депресијом, или са другим облицима
непријатних или неприхватљивих психичких
доживљаја (импулсивност, депресивност,
агресивност и сл.).

(злоупотребе) у зависност негдје између
друге и треће фазе, али може се догодити
да појединац „пронађе“ своју супстанцу и
„залијепи“ се за њу већ у другој фази и већ тада
развије знакове комплетне зависности. Трећа и
четврта фаза су фазе у којима је већ очигледно
развијена психичка зависност, а пета фаза је
очигледно фаза са већ развијеном и психичком
и тјелесном (физичком) зависношћу.
УОПШТЕНО, ДРОГЕ МОГУ ДА СЕ
ПОДИЈЕЛЕ У ЧЕТИРИ ГРУПЕ:

- Хабитуална фаза
Је већ фаза навике, чак и редовног узимања
двије или више психоактивних супстанци,
што се све више укључује у цјелокупни
образац мишљења и понашања младе особе.
Дакле, читаво понашање, па и стил живота
се сасвим прилагођавају узимању супстанци.
Као да дроге и узимање постају саставни дио
свакодневног живота не само као начин за добру
забаву и провођење слободног времена, већ и
за превладавање разних психичких тегоба.
Сада већ дрога и активности везане за дрогу
замјењују ранија интересовања која се полако
смањују или су сасвим изгубљена. Појављују
се и први стварно озбиљни проблеми и већ
почиње да се плаћа нека потпуно непланирана
цијена. Ствари су сасвим измакле контроли.
- Компулсивна фаза
Фаза у којој постоји присила или жудња да се
супстанца унесе. Прилагођавање тинејџера и
његовог тијела дроги, или дрогама, је доста
одмакло, или је већ завршено. Може се рећи
да је адолесцент трансформисан у неку нову
личност, често потпуно непрепознатљиву
и за породицу и за школу, а и за неке своје
пријатеље. Већ се јасно могу видјети знаци
пропадања и тјелесног, па и психичког, готово
редовно праћени „попуштањем“ у школи,
или чак напуштањем, или избацивањем из
школе. Могу се појавити непријатна, често
агресивна понашања најприје у кући, а
затим и делинквентна понашања изван куће.
Цјелокупно функционисање је угрожено, или
уништено до озбиљних размјера.
Преласци из једне фазе у другу нису сасвим
јасни, као ни вријеме трајања поједине фазе.
Може се рећи да је прелазак из штетне употребе
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КАНАБИС:
- марихуана, хашиш и хашишово уље
Канабис је зелена лисната биљка. Различити
дијелови биљке користе се за добијање
дроге. Главни активни састојак канабиса је
тетрахидроканабинол (ТХЦ).
Облик: марихуана – листови и цвјетови; хашиш
– смола, позната под именом хашиш, која је
обично јача од марихуане; хашишово уље –
течни екстракт ове биљке. Начин употребе:
пуши се, жваће, пије као чај и једе у колачићима.
Жаргонски називи: канабис – трава, вутра,
грас, зелено, ганџа, хедовина, хибрид, брид,
џиџа и сканк. Хашиш–шит, полен, срање, или
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хашишово уље. Цигарете са марихуаном –
справа, вујспра, џок, кџо, кајџо, буксна, или
палица.
Дејства и ризици
- Физичка дејства
Нека од дејстава марихуане су успорени
рефлекси
и
размишљање,
смањена
координација/мотивација,
тешкоће
са
концентрацијом, проширене зјенице, крваве
или стакласте очи, сува уста, повећан апетит,
убрзан рад срца. Дуготрајна дејства примјене
марихуане заједно са дуваном обухватају:
хронични кашаљ, бронхитис и повећан ризик
од канцера плућа, уста, грла и језика.
Трајање краткотрајних дејстава: приближно
један до три часа.
- Психичка дејства
Промјене
перцепције
и
расположења,
недостатак мотивације, проблеми у учењу и
концентрацији, а у неким случајевима повећан
ризик од развијања психотичних поремећаја.
Усљед ових дејстава, није безбиједно возити
под утицајем канабиса. www.nikad-heroin.com
ХАЛУЦИНОГЕНИ
ЛСД (диацетиламид лизергинске киселине)
Псилоцибин (који се налази у неким печуркама)
ЛСД: Облик: без мириса, растворен у води.
Најчешће је упакован у упијајући папир.
Подијељен на појединачне дозе. Довољне су
веома мале дозе да би произвеле халуциногено
дејство. Жаргонски називи: есид, трип, слика,
кесли, јпг, хофман, дропсица и бициклиста.
Псилоцибин: се екстрахује из неких
печурака које се називају „магичне печурке”.
Жаргонски називи: вугљи, гљиве, чурке,
псилоцибе и хавајке. Дејства и ризици ЛСД-а
и псилоцибина
- Физичка дејства
Убрзан рад срца, несаница, повраћање,
отежано дисање. Дејства могу да трају и до 12
часова.
- Психичка дејства
На ефекте јако утиче околина корисника.
Стање слично трансу, узбуђеност, еуфорија,
снажне халуцинације, депресија, анксиозност,
конфузија
и
параноја.
Халуциногени
доводе и до повећаног ризика од повреде и
самоповређивања, насилничког понашања
и непредвидивих флеш-бекова (ефекат се

поново јавља, без упозорења, недjељама након
употребе дроге). Дуготрајна употреба може да
доведе до проблема са менталним здрављем.
СПИД (АМФЕТАМИН)
Спид је синтетски амфетамин који се често
мијеша са другим супстанцама. Облик:
бијела паста, кристал или пилуле. Начин
употребе: гутањем, назалном инхалацијом
– ушмркивањем, пушењем и интравенским
инјекцијама. Жаргонски називи: спид, дс,
брзина, зина, патике, апгрејд.
Дејства и ризици
- Физичка дејства
Убрзан и неправилан рад срца, убрзано
дисање, нервоза, несаница, грозница, знојење,
главобоља, помућен вид, прегријавање, сува
уста, суве усне и раширене зјенице. Дуготрајна
употреба: оштећење крвних судова у срцу и
мозгу.
- Психичка дејства
Анксиозност,
депресија,
агресивност
(посебно када се узима заједно са алкохолом),
халуцинације, промјене расположења. Спид
дјелује на центар за „глад” у мозгу. Корисници
губе апетит, не узимају храну, отежано спавају,
осјећају умор.
- Ризици
Спид је посебно опасан за особе које пате
од менталних поремећаја, високог притиска,
оштећења јетре или бубрега. Може да изазове
срчани удар. Дијељење игала којима се дрога
убризгава изразито повећава ризик од заразе
хепатитисом Б, Ц и ХИВ-ом.
ХЕРОИН
Хероин је опијат, добијен из мака. Ријеч је о
депресору централног нервног система. Други
опиоиди су опијум, морфијум, кодеин. Облик:
бијели или смеђи кристали. Обично се мијеша
са другим супстанцама и тако продаје. Начин
уноса: ушмркавање, пушење или убризгавање.
Жаргонски називи: доп, ујдо, пајдо, жуто,
хорс, допуна, паја, јупа и упс.
Дејства и ризици
- Физичка дејства
Збуњеност, смањен крвни притисак и успорен
рад срца, сува уста, отежан говор, недостатак
координације,
мучнина
и
повраћање,

недостатак рефлекса кашља, летаргија,
сужене зјенице, успорено дисање, нередован
менструални циклус и стерилитет код жена.
Постоји ризик од инфекције ХИВ-ом и
хепатитисом усљед коришћења истих игала.
Лако може да дође до предозирања које може
да има и смртни исход.
- Психичка дејства
Промјене расположења, депресија, поремећаји
анксиозности, губитак либида код мушкараца.
Хероин је једна од дрога која најлакше изазива
зависност.
КОКАИН
Кокаин се екстрахује из листова јужноамеричке
биљке коке. То је стимуланс са сличним
дејствима као спид, али је дејство кокаина
интензивније и краће траје. Облик: бијели
кристални прах са горким укусом који изазива
обамрлост. Често се мијеша („сијече”) са
другим супстанцама као што су амфетамини,
лактоза итд. Чистоћа производа који се може
наћи на улици обично је веома мала.
Начин
уноса:
ушмркавање,
пушење,
утрљавање у десни или убризгавање.
Жаргонски називи: кока, кокта, кокс, лобе и
бијело.
Дејства и потенцијални ризици
- Физичка дејства
Кокаин
ствара
краткотрајан
осјећај
„урађености” који обично нестаје у року од сат
времена. То доводи до тога да корисник одмах
жуди за новом дозом, што може да доведе
до узимања великог броја доза у кратком
временском периоду, након чега слиједи
депресивно расположење. Ризици обухватају
још и: анксиозност, агресивност, проширене
зјенице, болове у грудима, знојење, трзање
мишића, тремор, мучнину и повраћање, као и
улцерације слузокоже носа, оштећење носног
септума, конвулзије, отказивање бубрега и
престанак рада срца.
- Психичка дејства
Постоји висок ризик од психолошке зависности
од кокаина. Пратеће појаве обухватају
депресију, параноју, кокаинску психозу,
насилно или неконтролисано понашање.
Уколико се убризгава, постоји ризик од
преношења ХИВ-а и хепатитиса усљед
коришћења истих игала.
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СЕДАТИВИ
Седативи су психоактивне супстанце које
привремено смањују психичке функције
или активност. Усљед тога што „спуштају”,
називају се и „спуштачима”. Седативи
обухватају лијекове који се не издају без
љекарског рецепта, али се неки ипак могу
набавити попут таблета за спавање, лакших
биљних „седатива”. Лијекови који се често
користе су бенседин, диазепам, валијум,
апаурин, флормидал. Ове психоактивне
супстанце се често користе у комбинацији
са другим дрогама, алкохолом или пићима
која садрже кофеин, чиме се добија још
непредвидљивије дејство.
Дејства и ризици
Дејства обухватају поспаност, збуњеност,
недостатак координације, отежан говор,
успорен рад срца, плитко дисање, проблеме
са памћењем, конфузију, опуштање мишића,
снижење крвног притиска и пулса. Проблеми
који настају усљед употребе су: анксиозност,
депресија, немир, тремор, несаница, промјене
вида.
ИНХАЛАНТИ
Инхаланти обухватају велики број производа
који се налазе у сваком домаћинству
(раствараче, аеросоле, љепкове, бензин), као и
медицинске анестетике као што је азот оксид
(гас смијавац) и лијекове као што су амил
нитрат, бутил нитрат. Начин уноса: удишу се
из пластичних кеса, или на неки други начин.
Дејства и потенцијални ризици
- Физичка дејства
Скоро сви растварачи и гасови доводе до
анестетичког дејства и чак губитка свијести.
Инхаланси доводе до брзог осјећаја опијености
који личи на пијанство од алкохола: почиње
узбуђењем, након чега слиједи поспаност,
вртоглавица и узнемиреност. Вртоглавица, отежан
говор, летаргија, смањени рефлекси су други
могући ефекти. Ефекти дуготрајне употребе
обухватају болове у грудима, губитак апетита,
бронхијални спазам, ране на носу или устима,
крварење из носа, снажну депресију, гушење,
оштећења мозга, парализу и изненадну смрт.
- Психичка дејства
Агресивност, апатија, тешкоће у расуђивању.
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ЕКСТАЗИ
МДМА (метил-ендиоксиметамфетамин) је
првобитни главни састојак екстазија, али
састав таблета екстазија може много да
варира. Оне често садрже амфетамин (спид) у
комбинацији са другим опасним супстанцама.
Облик: најчешће се среће у облику таблета
различитих боја, величина, облика и са
различитим сличицама. Начин уноса: обично
се гута, али може и да се претвори у прах, па
да се ушмркне. Жаргонски називи: бомбоне,
ексери, кексићи, бомбонице, чавли, анкери.
Дејства и ризици
- Физичка дејства
Дјелује на централни нервни систем и доводи
до убрзаног рада срца, повишеног крвног
притиска, тремора, мучнине и проширених
зјеница. Када се екстази узима на мјестима
гдје је топло, као што су денс журке, може
да изазове дехидратацију и опасан пораст
температуре тијела, што може да доведе и до
смртног исхода.
- Психичка дејства
Обично производи налет еуфорије, који траје
и до осам часова. Може да доведе до проблема
са менталним здрављем. Стимуланси и
халуциногени у овој дроги могу да утичу и на
перцепцију, искривљујући ствари које корисник
види, или чак изазивајући халуцинације.
Краткотрајна дејства обухватају анксиозност и
ефекат „мамурлука” са депресијом која може
да траје данима након употребе.
ДРОГЕ КОЈЕ ПОЈАЧАВАЈУ СНАГУ И
ОБЛИКУЈУ ТИЈЕЛО
Неке дроге су постале популарне међу бодибилдерима и спортистима и на тржишту
се њима незаконито тргује. Ове дроге
обухватају анаболичке стероиде, који се
популарно називају „роиди”. Они стимулишу
изградњу мишића и костију. Друге дроге које
се користе за стимулисање раста мишића
и учинка у спорту су: хумани хормон раста
(хГХ), еритропоетин (ЕПО), креатин, хумани
хорионски гонадотропин (хЦГ) и други.
Дејства и ризици
- Физичка дејства
ЕПО може да доведе до стварања крвних
угрушака, тромбозе, срчаног удара и шлога.

Нежељена дејства креатина обухватају
грчење и кидање мишића, мучнину, стомачне
проблеме. Још једно нежељено дејство
злоупотребе анаболичких стероида је и
акромегалија – претјерани раст костију и
везивног ткива, што доводи до истурене
вилице, као и претјераног раста шака и стопала.
Други проблеми обухватају задржавање
воде, задебљање коже, абнормалну маљавост,
импотенцију, дијабетес, неадекватну функцију
штитне жлијезде, оштећења јетре, оштећења
срца, висок крвни притисак, прерано старење
и смрт. Ефекти дуготрајне примјене неких од
ових дрога су иреверзибилни.
- Психичка дејства
Обухватају „роидни бијес” – екстремно
агресивно понашање.
ДРУГЕ ДРОГЕ И ЊИХОВА ДЕЈСТВА
Не треба заборавити да су алкохол, дуван и
кофеин такође дроге, иако је њихова употреба
дозвољена законом. Алкохол и дуван су узроци
великог броја прераних смрти и болести.
Пушење цигарета, или конзумирање превелике
количине алкохола, може озбиљно да утиче на
ваше здравље, као и на здравље људи око вас.
КОФЕИН
Кофеин је најчешће коришћена психоактивна
супстанца у свијету. Налази се у кафи, чају,
какау, чоколади и већем броју безалкохолних
пића која се називају енергетским, или
спортским пићима.
Дејства и ризици
- Физичка дејства
Кофеин може да изазове немир, нервозу,
дрхтавицу, главобољу, вртоглавицу, мучнину,
повраћање и стомачне проблеме. Неки људи
осјећају ове симптоме и када нагло смање унос
кофеина.
- Психичка дејства
Претјерана употреба кофеина може да доведе
до напетости или анксиозности и несанице,
мучнине.
Мијешање других дрога са пићима која садрже
кофеин такође може да доведе до повећања
ризика који се са њима доводе у везу.
АЛКОХОЛ
Алкохол је популарна социјална дрога која се

веома често злоупотребљава. Чињеница да је
његова употреба раширена не значи да није
опасна. Свака употреба алкохола од стране
малољетних особа сматра се злоупотребом.

иритабилност,
немир,
проблеми
са
концентрацијом, депресија, фрустрација или
бијес, појачана глад, несаница, затвор или
дијареја.

Дејства и ризици
- Физичка дејства
Унос веће количине може да доведе до
оштећења јетре или мозга, срчаних болести,
високог крвног притиска, или да повећа
ризик од великог броја малигних обољења.
Претјерано узимање алкохола, у дугом
временском периоду, или узимање претјеране
количине
алкохолних
пића
одједном
(напијање), може да доведе до озбиљних
посљедица по здравље.
Здравствени ризици употребе алкохола
прогресивно се повећавају и накупљају током
живота. Унос већих количина носи са собом и
веће ризике.
- Психичка дејства
Алкохол може да изазове агресивно и насилно
понашање. Може да доведе до поспаности и
импотенције код мушкараца. Алкохол значајно
повећава ризик од саобраћајних несрећа,
падова. Мијешање алкохола са другим пићима
повећава све ове ризике.

ДРУШТВО И ЗАВИСНОСТ О ДРОГАМА!
Употреба
дрога,
односно
зависност
о дрогама, је један од најзначајнијих
социјално-здравствених проблема данашње
цивилизације, који представља истински
ризик за здравље нације, нарочито у вези
са заразним болестима (ХИВ, хепатитис
Ц, хепатитис Б, полно преносиве болести).
Истовремено, овај проблем је уско повезан и
са другим друштвеним проблемима као што
су сиромаштво, незапосленост, проституција,
делинквенција, криминалитет, бескућништво
и др.

НИКОТИН
Никотин се налази у дуванским производима.
Никотин је једна од најчешће употребљаваних
психоактивних супстанци у свијету, дрога
која брзо ствара зависност. Пушење дувана
одговорно је за највећи број пријевремених
смрти и болести. Дим цигарете садржи више
од 4000 хемикалија, од којих је више од 40
познатих карциногена.
Дејства и ризици
- Физичка дејства
Супстанце у дувану, укључујући никотин и
катран, имају токсична дејства. Код пушача
је значајно повећана учесталост срчаних
болести, шлога, емфизема плућа и малигних
обољења.
- Психичка дејства
Употреба било које количине дувана може
брзо да доведе до зависности од никотина.
Апстиненцијална криза доводи до физичких
симптома и поремећаја расположења као
што су јака жеља за цигаретом, анксиозност,
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ТИПОВИ ДРУШТВЕНЕ РЕАКЦИЈЕ
Моралистичко-легални модел
- реаговање друштва изражава кроз моралну
осуду и примјену репресивних мјера према
уживаоцима дроге.
Медицински модел
- дрога се сматра болешћу, зависник се третира
као болесник кога треба лијечити у оквиру
постојећег медицинског система са нагласком
на различитим типовима третмана,
- у лијечењу се користе различите
методе медикаментозног, психолошког,
психијатријског и мултидисциплинарног
типа, с тим што се лијечење појединаца често
комбинује са групном терапијом.
Психо-социјални модел
- тежиште реаговања ка личности
уживаоца дроге и друштвеним односима и
микросоцијалном окружењу у коме живи,
- ослања се на позитивне енергије и искуства
породице, вршњачких група и терапеутских
заједница
Социо-културни модел
- на социолошким сазнањима о друштвеним
узроцима зависности од дрога, усмјерен ка
промјенама друштвених и социо-културних
услова живота,
- нагласак на различитим мјерама превенције,
промјене односа друштвених институција и
промјенама у локалним заједницама.
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ПЕТ ЗАСТРАШУЈУЋИХ ЗАБЛУДА
1. Тврдња: Марихуана повећава твоју моћ
запажања и концентрације.
Чињеница: Није тачно. Марихуана те,
напротив, чини заборављивом/заборављивим
и може нарушити и уништити твоју
концентрацију. Ако сједаш за управљач
аутомобила или радиш с неким стројем, а под
утицајем си марихуане, то може завршити
трагично.
2. Тврдња: Кокаин те чини буднијом/буднијим,
живахнијом
/живахнијим,
доноси
самоувјереност.
Чињеница: Тачно, али само двадесетак
минута. А онда, умјесто тога, долази
узнемиреност, мучнина и несаница. Узимаш
ли га дуже вријеме, почећеш се осјећати
тјескобно, депресивно и параноично. О
посљедицама дугорочнијег узимања екстазија
још се заправо и не зна довољно.
3. Тврдња: Вода је добро противсредство
попратним појавама при узимању екстазија.
Чињеница: Вода сигурно није никакав
противлијек, не зауставља нежељене попратне
појаве. Ако је неко из твог друштва већ био
тако лакомислен и узео екстази, натјерај га да
пије воћни сок или неко енергетско пиће, и то
пола литре сваких сат времена, те да поједе
нешто слано како би надокнадио натријум који
губи знојењем.
4. Тврдња: Лако ћеш одбацити кокаин.
Чињеница: Нипошто неће бити лако. Редовни
корисници, када се одрекну кокаина, још се
дуго осјећају депресивно и потиштено. Тешко
им је увјерити саме себе да се могу добро
забавити и без дроге.
5. Тврдња: Одрећи се хероина, то је само
ствар моје одлуке.
Чињеница: То апсолутно није истина.
Симптоми одвикавања од хероина су тегобе
сличне онима код јаке грипе: знојење,грозница,
дрхтавица... А неиздржива чежња за тим
отровом може потрајати јако дуго.
“ПУШЕЊЕ УБИЈА“ „ДУВАНСКИ ДИМ
ШТЕТИ ЉУДИМА У ВАШОЈ ОКОЛИНИ”
ДЕФИНИЦИЈА ПУШЕЊА ДУВАНА
Дуван је сасушени лист једногодишње биљке
Nicotiana tabacum, а потиче из суптропских
крајева Америке.

Пушење дувана је добровољно удисање низа
штетних продуката, насталих сагоријевањем
како самог листа дувана, тако и низа хемијских
додатака и самог папира цигарете.
Пушач, стварајући негативан притисак у
устима, увлачи дувански дим, производећи
при томе ваздушну струју, која се креће из
спољашне средине преко горућег дијела
цигарете, затим пролази кроз несагорјеле
дијелове дувана до усне дупље, када дим
доспијева у плућа, и врло брзо отрови дувана
прелазе у крвоток, а затим бивају разнесени
у све дијелове тијела. Оног момента када
дувански отрови доспију у мозак, ствара
се ралативно пријатан осјећај релаксације,
односно идентичан процес, као код било које
друге наркоманије.
- Поријекло
Дуван је биљка која потиче из тропских
дијелова Америке. У Европу је донесена
почетком 16. вијека. Лишће дувана је природни
продукт сложеног састава. Производња
дувана је легализован извор прихода великог
броја земаља у свијету које имају сопствену
дуванску индустрију.
- Изглед
Будући да је зависност од дувана
најраспрострањенији облик зависности,
свима је познат његов изглед у којем долази до
крајњих корисника.
- Употреба
Дуван се конзумира најчешће методом пушења
(у облику цигарете, или се пуши у лули), али
и жвакањем, веома ријетко ушмркавањем
(ситног праха који настаје финим мљевењем).
Акт пушења дијелимо у двије фазе:
- фаза самотровања
- фаза загађивања околине пушача.
ШТЕТНИ ЕФЕКТИ И ПОСЉЕДИЦЕ
УПОТРЕБЕ.
Занимљиво је да у дуванском диму није
пронађена ниједна корисна материја.
Сагоријевањем само једне цигарете настаје
око 2л дуванског дима који у себи садржи око
4.000 штетних хемијских једињења, од чега
су 43 канцерогене, затим 200 пута више ЦО2
(угљендиоксида), 30.000 пута више ЦО (угљен
моноксида).

Најштетнија хемијска једињења која се
налазе у дуванском диму јесу никотин, угљен
моноксид и катран.
Никотин је уљана супстанца без боје и
мириса. Ипак, стајањем на ваздуху долази до
процеса оксидације и развија се смеђа боја
и карактеристичан мирис дувана. Убраја се
у алкалоиде. Растворљив је у води и добро
се ресорбује преко слузокоже и коже. Овај
састојак дувана је одговоран за настанак
физичке и психичке зависности.
Ефекти никотина, произлазе из његове реакције
са никотинским рецепторима и зависни су од
употребљене дозе. У малим дозама никотин
стимулише никотинске рецепторе, у већим
дозама његово дјеловање је двофазно: у
почетку изазива стимулацију, а послије тога
доводи до депресије.

ефеката никотина на мозак, они углавном
осјећају посљедице од ефеката катрана.
Хемијски састав катрана је смјеса ароматичних
угљиководоника међу којима преко 50 су
канцерогени. Новија истраживања показују
да су неки канцерогени спојеви из дуванског
дима»потпуни« канцерогени чиниоци, а
неки »непотпуни«. Ти »непотпуни« дјелују
као покретачи или унапређивачи малигног
бубрења. Неки од канцерогених спојева
дјелују као „убрзивачи“, односно убрзавају
канцерогену
активност
полицикличних
ароматичних угљиководоника.
ЕПИДЕМИОЛОШКИ ПОДАЦИ
СВЈЕТСКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ИЗУЗЕТНО ЈЕ ОТРОВАН.
Пушењем само једне цигарете у организам
се уноси од 0.1 до 1 милиграм никотина.
Смртоносна доза је 60 мг. Смрт због никотина
настаје као посљедица парализе респираторног
центра усљед блокаде на нивоу дисајне
мускулатуре.
Симптоми тровања никотином су: мучнина,
вртоглавица, бљедило, главобоља, знојење,
слабост, повраћање и конфузија. Никотин у
првом реду дјелује на нервно ткиво.
Угљен моноксид настаје у процесу пушења
као продукт непотпуног сагоријевања дувана.
Угљен моноксид је отров, без боје и мириса
што га чини опасним и изазива највише
акутних тровања. Штетни ефекти угљен
моноксида. Угљен моноксид се везује 200
пута чешће са хемоглобином него кисеоник, и
на тај начин ремети пренос кисеоника путем
крви (ефекат блокаде дисајних ензима). Угљен
моноксид оштећује зидове артерија и повећава
ризик сужавања срчане артерије водећи ка
инфаркту срца.
Катран је најопаснија хемикалија из дима
цигарете. Катран је продукт суве дестилације
садржаја лишћа дувана. Катран се кондензује у
љепљиву и сирупасту масу у плућима и другим
дисајним органима гдје узрокује различите
болести.
Штетно дејство катрана. Док људи пуше због
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Компарација резултата из 2011.године са
истраживањем из 2008. године:
- У односу на истраживање, спроведено током
2008. године, у којем је 18,2% испитаних
средњошколаца конзумирало цигарете у
мјесецу који је претходио истраживању,
у актуелном истраживању детектовано
је 14,5% младих који су пушили цигарете у
мјесецу које је претходило истраживању
(током протеклих 30 дана);
- У претходном истраживању значајно
већи проценат дјечака (19,7%) је пушило
цигарете у односу на дјевојчице (16,7%), док
је у актуелном истраживању утврђено да је
подједнак број дјечака (15,8%) и дјевојчица
(13,6%) пушило цигарете у мјесецу који је
претходио истраживању.
БОЛЕСТИ КОЈЕ ИЗАЗИВА ПУШЕЊЕ:
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ГОДИНУ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
Најновији извјештај о употреби дувана, дроге
и алкохола (Европски истраживачки пројекат
употребе дувана, алкохола и дрога- ЕСПАД;
(Europian school syrvey project on alcohol
and other drugs – ЕСПАД htpp://www.espad.
org/en/Reports-Documents/ESPAD-Reports/)
указује на релативну стабилизацију употребе
опојних супстанци међу средњошколцима 15.
до 16. година старости.
Цјелокупним ЕСПАД истраживањем у
Републици Српској је обухваћено 3.789
младих првих разреда средњих школа.
Након логичке контроле унесених података
обрада и интерпретација у даљем дијелу
извјештаја је извршена на узорку од 3.132
ученика циљне популације.
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- Рак плућа, рак усне, рак језика, рак гласних
жица.
- Ризик за обољевање од рака једњака, рака
желуца, рака грлића материце, рака бешике
- Пушачи чешће обољевају од акутних и
хроничних болести дисајних органа.
- Дјеца пушача чешће болује од астме, упале
грла и средњег уха.
- Пушење изазива срчани и мождани удар.
- Пушење изазива болести крвних судова као
што су „пушачка нога“ и импотенција.
- Труднице које пуше ризикују да изгубе бебу,
или оштете њено здравље.
- Пушење неповољно утиче на плодност код
мушкараца и жена.
- Пушење изазива зависност! Потражи стручну
помоћ за одвикавање.
- Пушење нарушава изглед и здравље Ваших
зуба, коже, косе, ноктију и др
Пушење припада оним ризичним понашањима
које доносе велике штете појединцу, породици,
народу и околини. Будући да посљедице
пушења нису одмах и непосредно видљиве,
могуће је заварати се како их уопште нема.
Вријеме заваравања о посљедицама пушења је
истекло. Важно је подсјетити на одговорност,
али је још важније пронаћи разлоге таквом
понашању и понудити јаче мотиве за стил
живота слободан од навике пушења.

НАШ ОДНОС ПРЕМА ПУШЕЊУ
ПОСТАЈЕ ПИТАЊЕ НАШЕ КУЛТУРЕ.
Европска комисија је започела акцију борбе против
пушења објављивањем илустрованих упозорења
која на најдиректинији начин упозоравају које
су све опасности од дуванског дима.
„Једино је људско својство да има осјећај
добра и зла, правде и неправде, сваки човјек
носи свијест одговорности за своја дјела, своје
навике и опредјељења.“
Аристотел

ПУШЕЊЕ ИЗАЗИВА ЗАВИСНОСТ
Свака чланица ЕУ има право да одлучи да
ли жели да ове слике користи на паклицама
цигарета. Британско министарство здравља је
саопштило да разматра да ли ће илустрације
користити и на овај начин. У поруци слиједеће
рекламе се тврди да „Пушење изазива зависност
и да стога не треба почињати са пушењем“.

ПУШАЧИ УМИРУ РАНИЈЕ.

се пуши. Довољно је доказа да су “пасивни
пушачи” изожени такође свим посљедицама
које имају и активни пушачи, због чега је
уосталом и донесен закон о забрани пушења у
затвореним просторијама.

ПУШЕЊЕ И ТРУДНОЋА
Европска комисија је саопштила да ће ова
илустрована упозорења о штетности пушења
бити уведена у низу земаља чланица ЕУ. Ова
реклама поручује:
“Пушење током трудноће шкоди беби”
ПУШЕЊЕ ИЗАЗИВА РАК ПЛУЋА
Међу 42 рекламе које су дио ове антипушачке
кампање ЕУ, налазе се и оне које показују трула
плућа и човјека са великим тумором грла. Порука
гласи: „Пушење изазива фатални рак плућа“.

ПРЕСТАНАК ПУШЕЊА
Смањује се ризик од карцинома плућа на ниво
непушача након пет година непушења а двије
године непушења смањује кардиоваскуларни
ризик за педесет одсто.
Заиста скупљено је довољно доказа да пушење
не треба ни започињати односно за оне који
пуше:
- Треба што прије прекинути!
- Позитиван имиџ је бити непушач!
- “Лаки пушачи” – не постоји безбиједно
пушење
Ако пушите само једну до четири цигарете
дневно, имате три пута више шансе да умрете
од срчаног обољења, закључили су норвешки
научници. У њиховом истраживању стоји да
цигарете имају штетнији ефекат на жене, као
и да “лаки” пушачи обољевају од сличних
болести као и тежи пушачи, што укључује и
рак плућа.
Ипак не постоји безбиједно пушење!

ПУШЕЊЕ И ШТЕТНЕ ХЕМИКАЛИЈЕ
Европски стручњаци кажу да су проучавали
резултате сличне антипушачке кампање у
Канади, те да тамошњи експерти тврде, да
су овакви огласи помогли да се број пушача
смањи.
Реклама упозорава од којих се све штетних
хемикалија састоји дувански дим: „Дим
садржи бензин, нитросамин, формалдехид и
хидрогенски цијанид“.

Пушење цигарета није начин да се осјећаш боље
- то је привид - истина
је да се не понашаш зрело и да си
незналица.

ПУШЕЊЕ ИЗАЗИВА ИМПОТЕНТНОСТ
Приликом покретања кампање Дејвид Бирн,
европски комесар за здравље и заштиту
потрошача је изјавио: “Право лице пушења
су болест, смрт и ужас, а не илузије гламура
и софистицираности које промотери дуванске
индустрије покушавају да протуре”. Ова
реклама каже:
“Пушење може да успори циркулацију крви и
изазове импотентност”.
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ПАСИВНО ПУШЕЊЕ
Једна цигарета просјечно гори дванаест
минута и распршава дим око десет метара
у коме има више од шездесет канцерогена.
Наравно, тај дим удишу и непушачи и излажу
се посљедицама као и сами пушачи. Према
проучавању у САД непушачи који су у браку
са пушачима имали су рак у шездесет одсто
више случајева. Удовице пушача (студије
у Грчкој и Јапану) обољевале су два до три
пута више него оне од непушача. Чешћа
су погоршања постојећих респираторних
болести два до четири пута код дјеце чији су
родитељи пушачи. Значајно се повећава ниво
угљенмоноксида у крви код непушача већ
након пола сата боравка у просторијама гдје
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ЗДРАВ ИМУНОЛОШКИ СИСТЕМ ЧИНИ
ОСНОВНИ ПРЕДУСЛОВ ЗА ЗДРАВЉЕ
ЧОВЈЕКА, КАО И ЗА ДУГ И КВАЛИТЕТАН
ЖИВОТ.
ШТА ТРЕБАШ РАДИТИ?
- Правилно се хранити!
- Упражњавати умјерену физичку активност!
- Живјети са што мање стреса!
- Довољно спавати и одмарати!
ШТА ЈЕ ИМУНОЛОШКИ СИСТЕМ ЧОВЈЕКА?
Имунолошки систем човјека је савршен
систем који надзире и брани наш организам
од бактерија, вируса, гљивица и паразита.
Имунолошки систем игра одбрамбену
улогу нашег тијела. Он, такође, има улогу у
спречавању ширења малигно трансформисаних
ћелија, које, ако се не искоријене на вријеме,
могу довести до развоја тумора. Имунолошки
систем садржи одбрамбене ћелије, механизме
и материје које блокирају, хватају и убијају
стране организме које препознају као пријетњу,
а њихово „памћење“ спречава поновни напад
тих истих организама.

Наш имунолошки систем је потпуно и
савршено организована одбрана у сталној
приправности. Дакле, то је један сложен
систем, који омогућава очување здравља.
Уколико дође до грешке и овај систем почне
неку нешкодљиву супстанцу да доживљава
као нападача, то се назива алергија. У таквим
случајевим долази до покретања имунолошког
одговора
и
непотребног,
претјераног
реаговања на одређену супстанцу, која се
манифестује запушеним носом, претераним
стварањем секрета, кашљем, алергијским
коњуктивитисом, осипом.
ДЈЕЦА НЕМАЈУ ИЗГРАЂЕН ИМУНИТЕТ!
Када се дијете роди дио имуних ћелија добија
од мајке, а дио стиче сопственим “трудом” у
контакту са вирусима, бактеријама и другим
супстанцама. Сваки пут када млади организам
дође у контакт са непознатим вирусима, или
бактеријама, организам се брани и обучава
“своју одбрану” за борбу са одређеним
нападачем. Сваки сљедећи пут када организам

и старим еритроцитима које треба замијенити,
налази се у горњем лијевом дијелу абдомена.

дође у контакт са неким нападачем, са којим
се већ упознао, активира “своју одбрану” за
тог нападача и обучава нове “снаге одбране”.
Млади организам мора да упознаје бактерије и
вирусе из своје околине и да развија отпорност
на њих, зато дјеца често буду болесна.
Школе, вртићи, обданишта, и друга мјеста
за колективни боравак дјеце, су идеални за
ширење вируса и бактерија, који изазивају
болести.

- Интеферон
протеин који производи већина ћелија у
тијелу, а задатак му је омогућити ћелијама да
једна другој шаљу сигнале.

Како се дијели имунолошки систем?
Неспецифичан имунолошки систем
(он укључује здраву кожу и слузокожу – нос,
очи и уста)
- кожа (лучи антибактеријске супстанце)
- слуз и сузе (садрже ензиме који разарају
зидове ћелија многих бактерија)
- пљувачка и желучана киселина

- Коштана срж
она производи црвена и бијела крвна зрнца

Специфичан имунолошки систем
(он се активира ако бактерија прође прву
линију одбране и његов задатак је да запамти
„нападача“ како се не бисмо два пута
разбољели)
Имунолошки систем се састоји од:
- крвотока
- лимфног система
- сплета малих органа (крајници, тимус
жлијезда и слезена)
САСТАВНИ ДИЈЕЛОВИ
ИМУНОЛОШКОГ СИСТЕМА:
- Бијела крвна зрнца (леукоцити),
представљају збирку разних ћелија које
међусобно сарађују у процесу одбране (неутр
офили,еозинофили,базофили).
Неутрофили – чине 60‐70% леукоцита у крви
Еозинофили – чине 2‐4% леукоцита у крви
Базофили – чине мање од 1% леукоцита у
крви
Макрофаги – мале ћелије које стварају
неутрофили
- Жлијезда тимус
смјештена је у грудном кошу између грудне
кости и срца и одговорна је за производњу
Т лимфоцита и за њихово сазријевање.
- Слезена
филтрира крв у потрази за страним ћелијама
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- Комплемент
то је мјешавина протеина који се производе у
јетри, те се активирају и комбинују са
антитијелима, те шаљу сигнале фагоцитима
да одређене ћелије треба уклонити.

- Антитијела
позната као имуноглобулини и гамаглобулини,
то су протеини у облику слова Y који реагују
на одређене бактерије, производе их бијела
крвна зрнца, њихова имена се обично
скраћују, па их знамо под називима ИгА,
ИгД, ИгЕ, ИгГ и ИгМ.
- Хормони
- тимозин (производи га тимус жлијезда),
потиче производњу лимфоцита (облик
бијелог крвног зрнца)
КАКО ФУНКЦИОНИШЕ ИМУНОЛОШКИ
СИСТЕМ?
Бијеле крвне ћелије производе супстанце које
бране тијело од напада штетних организама
као што су бактерије и вируси. Уколико
уљез (антиген) пробије баријеру коже, косе
или тјелесних течности, одбрамбене ћелије
(неутрофили, базофили, еозинофили и на
крају макрофаги) опколе и униште уљезаантиген. Дио бијелих крвних ћелија путује
крвотоком да би се супротставио зарази, док
други дио ћелија остаје у лимфним чворовима
(жлијездама), које се налазе на подручју
врата, пазуха и препона, гдје уништавају оне
микроорганизме који су тамо доспјели путем
лимфе. Управо због битке која се одвија у
лимфним чворовима, лимфни се чворови упале
и отекну. Ћелије организма које буду заражене
луче цијели низ хемијских „трансмитера“ који
помажу у борби против уљеза. Те хемикалије
од којих су најпознатије интерферон и
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интерлеукин шаљу гласнике другим ћелијама
са поруком да се заштите и да зауставе заразу.
Комплементи који такође путују крвотоком
облажу нападача и привлаче макрофаге који
ће га уништити. Сљедећа линија обране су
Т‐ћелије и Б‐ћелије смјештене у лимфном
ткиву, у слезени и лимфним чворовима.
Т ћелије се дијеле на:
- Убојице (уништавају микроорганизме)
- Помагачи (потпомажу стварање антитијела)
- Супресори (држе под контролом производњу
антитијела)
- Ћелије памћења (осигуравају тренутну
реакцију уколико се врати исти тип нападача)
Б ћелије производе антитијела од којих је
свако антитијело одговор на специфичан
антиген. Осим што штите тијело, Б‐ћелије
памте и антиген уколико би се у будућности
поновно појавио и покушао пробити исту
одбрану.
ВАЖНЕ ЧИЊЕНИЦЕ КОЈЕ УТИЧУ НА
СТАЊЕ ИМУНОЛОШКОГ СИСТЕМА
- Стрес, доприноси да будете подложнији
болестима.
Стални стрес-као што је живот у компликованој
вези, са хроничном болешћу, или брига
о болесном, непокретном рођаку, лоше
економско стање-може учинити организам
подложнији болестима, од прехладе и грипа, па
до срчаних обољења. Смањењем изложености
стресу и побољшање начина на које излазите
на крај са стресом, може ојачати имунолошки
систем. Чак и дубоко дисање, вођена
визуелизација, релаксације, медитације, јога и
сл. допринијеће да се одагна стрес.
- То шта једете има утицаја на имунолошки
систем.
Ако развијете навику да се храните разноврсно
и здраво, обезбиједићете свом имунолошлом
систему повољне услове за рад. Да бисте
смањили посао свом имунолошком систему
једите више антиоксиданаса, јер они
спречавају оштећења ћелија под дејством
слободних радикала. Слободни радикали су
високо реактивни молекули, који оштећују
ћелијске структуре и чак могу да доведу
до мутација ДНК (генетског материјала).
Мутацијама ДНК могу настати малигне ћелије,

тј. доћи до развоја рака. Витамини А,Ц,Е,
селен,цинк,биофлавониди, полифеноли, бетакаротени, ликопен и бројни други нутријенти
из воћа и поврћа боре се против слободних
радикала и, чак, неутралишу штетне ефекте
њиховог дејства.
НЕКИ КОРИСНИ САВЈЕТИ ЗА ВАШУ
ИСХРАНУ:
- једите рибу или узимајте рибље уље, због
садржаја витамин А, Д и омега 3 масних
киселина, на тај начин и ако дође до инфекција
смањује се њихова јачина.
- припремите сок од свјеже цијеђеног воћа
и поврћа (јабука, шаргарепа...), учите се да
једете свјеже воће. Понесите воће за ужину у
школу умјесто брзе хране.
- бијели лук је моћан и безбједан антибиотик.
Најбоље је узимати свјеж, али се може
користи и као: тинктура, капсуле.
- узимајте више мањих и редовних оброка у
току дана, а не прескачите доручак.
- једите пилећу супу, живинско немасно месо,
печурке, јогурт и немасно млијеко.
- користите зачине који могу својим
састојцима
и својим дјеловањем значајно допринијети
јачању имунитета: рузмарин, целер, першун
и ђумбир.
- Значајно је умјерено радити
фискултуру
Умјереним физичким вјежбањем тијело се
одржава у кондицији, што је веома важно за
одржавање имунитета и спречавање многих
болести и тегоба. Под умјереним вјежбањем
се подразумијевају: умјерене физичке вјежбе,
свакодневно ходање (шетање), повремено
пливање, лако трчање, али и плес. Не треба
претјеривати са физичким вјежбањима,
јер превише физичких напора исцрпљује
организам и смањује имунитет.
- Спавање и одмор, опоравља наш имунолошки
систем.
На наше здравље повољно утиче спавање
6-8 часова дневно. Одмарање као што су
дневни, седмични и годишњи одмор служе
за опуштање организма и “пуњење батерија”
послије напорног рада, и против стреса.
Важно је да су нам просторије провјетрене

и добро освијетљене, а да један дио дана
проведемо на отвореном простору, изложени
природној свјетлости. Веома је важно (око
тога се сви стручњаци слажу) да у току дана
одвојимо неколико минута за себе. Тада би
требало сјести (или лећи) у миру и тишини и
не размишљати о школи, послу, обавезама, бар
5 минута, а то веома повољно дјелује на цијели
организам, а нарочито против стреса.
- Наш имунолошки систем старењем слаби
Како
старимо
способност
борбе
са
инфекцијама се смањује. Старији људи су
подложнији инфекцијама, које могу да се
искомпликују (од обичне прехладе може се
развити упала плућа). Људи преко 65 година
старости, слабије реагују и на вакцине.
Старењем имуни систем у организму слаби, а
посебно је битно обратити пажњу на исхрану
и уношење заштитних материја.
- Повећана тјелесна температура не слаби
имунолошки систем.
Температура у ствари помаже имуном
систему да се бори са инфекцијом на два
начина. На већим температурама убрзавају
се метаболички процеси у организму, па и
они који обезбјеђују борбу са нападачем. На
већим температурама размножавање микроба
је отежано, па се ширење болести смањује.
Сматра се да температуру до 38,5°Ц не треба
скидати, већ треба пустити организам да се
бори са изазивачима болести.
- Алергије су изазване сувише активним
имунолошким системом.
Алергијски симптоми се јављају када имуни
систем прејако реагује на иначе безопасне
супстанце, као што су полен, гриње, прашина и
др. Организам доживљава алерген као опасног
нападача и доводи до алергијских симптома.
Склоност ка алергијама се наслеђује, али се
сматра да и савремен начин живота доприноси
њиховом настанку (загађеност, сувише чисти,
понекад стерилни услови).
Ово су само неки савјети који могу помоћи
у јачању нашег имуног система и штитити
нас од: инфекција, прехлада, грипа, вируса,
бактерија, разних тегоба и многих других
хроничних болести.
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Организми који продиру у људско тијело
налазе се посвуда-у ваздуху, храни, биљкама, у
и на животињама, у земљи и води, те на готово
свакој другој површини. Они величином
варирају од микроскопских једноћелијских
организама, до паразитских црва који могу
нарасти и до неколико десетака центиметара.
Готово нити један од тих организама не изазива
болест, јер их имунолошки систем човјека
држи под контролом. Но, ако имунолошки
систем ослаби, или се суочи с организмом на
који није створена отпорност, може доћи до
настанка болести.
Узрочници заразних болести су мноштво
разноврсних микроорганизама, од којих су
најпознатији:
- бактерије,
- вируси,
- гљиве,
- протозое,
- хелминти.
Дакле, већина тих организама није штетна,
но има и оних патогених који могу изазвати
болест. Тада се имунолошки систем покреће
како би се борио против великог броја
штетних узрочника, а то није лак задатак.
Вируси и бактерије лукави су противници,
који стално траже нове путеве како би сломили
одбрану имунолошког система. Ипак, сазнања
о узрочницима заразних болести, о томе шта
се може учинити како би се зараза спријечила,
те када је потребно потражити савјете доктора,
важна су како би се имунолошком систему
помогло у борби против заразе.
Узрочници заразних болести:
БАКТЕРИЈЕ
Лацтобациллус ацидопхилус - безопасна
бактерија која живи у цријевима - помаже у
Бактерије су једноћелиски организми видљиви
само под микроскопом. Оне су толико мале
да када би их се хиљаде поставиле у линију,
она би била дугачка око 5 мм. Бактерије могу
бити штапићастог, округлог или спиралног
облика, те обично могу живјети самостално,
а множе се диобом ћелије. Бактерије су биле
међу најранијим облицима живота на Земљи,
те су се развиле тако да могу живјети у
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различитим срединама. Неке могу преживјети
велику врућину и велику хладноћу, а неке
и ниво радијације која би била смртоносна
за човјека. Ипак, многе бактерије више воле
угодну средину какву пружа здрави организам.
Нису све бактерије штетне. Напротив, мање од
један посто бактерија узрокује болест, а неке
бактерије које живе у људском организму
врло су корисне. На примјер, Lactobacillus
acidonhilus-безопасна бактерија која живи у
цријевима-помаже у варењу хране, уништава
неке организме који узрокују болести, те
људском организму осигуравају храњиве
материје. Када у организам уђе патогена
бактерија, може доћи до појаве болести. Оне
се могу врло брзо размножавати, а многе
излучују отрове, односно снажне хемијске
материје које уништавају одређене ћелије
ткива које су напале. Управо је тај процес
оно због чега се осјећамо болесно. Организам
који изазива гонореју (гонокок) примјер је
бактеријског нападача. Овдје, такође, спадају
неки сојеви бактерије зване Еcherichia coli,
којe узрокују озбиљне болести система за
варење, а најчешће се преносе путем загађене
хране. Нека најчешћа стања која су изазвана
бактеријама укључују стрептококну упалу
грла и разне стафилококне инфекције.
Еcherichia coli снимљена СЕМ-ом

ВИРУСИ
У свом најједноставнијем облику вирус је
капсула која садржи генетски материјалДНК или РНК. Вируси су мањи чак и од
бактерије, те научници морају користити
снажне
електронске
микроскопе
како
би их видјели. Вируси су мањи чак и од

бактерије, те научници морају користити
снажне електронске микроскопе како би
их видјели. Тешко је представити колико
су они у ствари мали, али могло би помоћи
поређење које користи Америчко друштво за
микробиологију (Аmerican Society for Microbiology): ако би се вирус просјечне величине
повећао на величину лоптице за бејзбол,
просјечно велика бактерија била би величине
мјеста за бацача, а само једна од милиона
ћелија људског организма била би величине
читавог бејзболског игралишта. Основна улога
вируса је размножавање. Међутим, за разлику
од бактерија, вируси не могу преживјети
самостално, односно њима је за размножавање
потребан одговарајући домаћин. Када вирус
нападне људски организам, он уђе у неке
ћелије и завлада њима, наводећи ћелије
домаћина да производе супстанце које су им
потребне за размножавање. Ћелије домаћини
на крају у том процесу буду уништене.
Полиомиелитис, АИДС, те обична прехлада,
нека су од вирусних обољења.

Слика приказује грађу неомотаног (А) и омотаног (Б)
вируса;

- нуклеинска киселина (ДНК или РНК(2)
садржи насљедне поруке потребне за
размножавање вируса, па чини вирусни
геном. Значајна је за инфективност вируса.
- капсида (1) –протеинска љуска која обавија
нуклеинску киселину, штити је од дјеловања
ензима ћелије. Грађена је од капсомера (3) и

носилац је вирусних антигена.
Неки су вируси обавијени липидном
овојницом (6) која потиче од ћелије у којој
се умножавају. Из ње стрше гликопротеински
изданци (7) којима се вирус причвршћује на
ћелију примаоца. Такви су нпр. вируси грипе,
бјесноће и ХИВ.
ГЉИВЕ
У ову групу спадају плијесни, квасци и
гљиве. Већином се ради о једноћелијским
организмима који су једва нешто мало
већи од бактерија, иако су неки организми
вишећелијски и могу се видјети голим оком,
на примјер, гљиве које расту у шумама, па чак
и у баштама. Организми из ове групе живе у
ваздуху, води, земљи, те на биљкама, а могу
живјети и у људском организму, али обично не
изазивају болест, а неке су чак и корисне. На
примјер, из једне врсте плијесни направљен
је пеницилин, антибиотик који уништава
штетне бактерије у људском организму. Неки
од ових организама, такође, су неопходни за
припрему одређених врста хране, на примјер
хљеба, сира и јогурта. Неки организми нису
корисни и доводе до настанка болести. Један
од њих је кандида, која може изазвати заразне
болести попут сора, заразе усне шупљине и
ждријела, и то код дојенчади, одраслих људи
који узимају антибиотике, те код особа које
имају ослабљени имунолошки систем. Такође,
узрокује већину пеленског осипа.
ПРОТОЗОЕ
Маларија је болест изазвана протозоом која
треба пријеносника, а тај пријеносник су
Протозое су једноћелијски организми који
се понашају као мале животиње-лове и
прикупљају остале микроорганизме којима се
хране. Протозое могу живјети унутар људског
организма као паразити. Многе настањују
цријевни тракт и безопасне су, али неке
доводе до настанка болести. Врло често ови
организми дио свог животног циклуса проведу
изван људског организма или другог домаћина,
те живе у храни, земљи, води или инсектима.
Већина протозоа је микроскопске величине,
али има и неких изузетака. Неке протозое у
људски организам улазе путем хране, или
воде, коју узимамо. Друге се преносе сполним
путем, а неке пак користе преносника, што
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значи да им је за пренос од једне до друге особе
потребан неки други организам. На примјер,
маларија је болест изазвана протозоом која
треба преносника, а тај преносник су комарци.
Они преносе смртоносни паразит Пласмодиум
који изазива болест.
ХЕЛМИНТИ
Хелминти спадају у веће паразите. Њихово име
долази од грчке ријечи хелминтх, што значи
црв. Ако паразит, или његова јајашца, уђе у
људски организам, настани се у цријевном
тракту, плућима, јетри, кожи или мозгу, те тамо
живи хранећи се храњивим материјама које
проналази у организму домаћина. Најчешћи
хелминти су тракавице и глисте. Највеће глисте
досежу дужину од 20 до 40 центиметара, но
тракавице могу нарасти и до дужине од 75, па
и више центиметара. Тракавице се састоје од
више стотина дијелова, а сваки дио се може
одвојити и развити у нову тракавицу.
ДЈЕЧЈА ГЛИСТА

Дјечја глиста (Еnterobius vermicularis) је
паразит који живи у тијелу дјеце. Јаја дјечје
глисте врло су отпорна и могу преживјети у
земљи и до десет година. Дјечја глиста помоћу
ждријела узима сокове домаћина. Глисте су
раздвојеног пола. Живе углавном у дебелом
цријеву или у танком цријеву. Изгледају
као мали бијели кончићи, и могу се видјети
голим оком.Тијело дјечје глисте прекривено је
кутикулом, а испод кутикуле се налазе мишићи
који животињи омогућују змијолико кретање.
НАЧИН ЗАРАЗЕ:
Дјеца се заразе кад се играју са земљом,
гурајући руке, или друге предмете, заражене
јајашцима у уста (прљаве руке).
- Јајашца дјечје глисте
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Мала дјечија глиста (Еnterobius vermicularis) Инфекција малом дјечјом глистом је
стање у којем она расте и размножава се
унутар цријева. Мала дјечја глиста, или
бијела глистица, најчешћи је паразит дјеце у
умјереним поднебљима. Барем 20% све дјеце
и чак до 90% дјеце смјештене по установама
имају малу дјечју глисту. Инфекција се обично
одвија у два корака. Јајашца се најприје пренесу
са подручја око ануса (чмара) на одјећу,
постељину и играчке. Јајашца се тада пренесу,
често прстима, у уста другог дјетета које их
прогута. Јајашца се, такође, могу удахнути
из ваздуха а затим прогутати. Дјеца се могу
поново заразити (реинфицирати) преношењем
јаја са коже око ануса у властита уста. Мале
дјечје глисте одрастају у завршном дијелу
танког цријева током 2-6 седмица. Женка тада
сели у подручје око ануса, обично ноћу, да би
одложила јајашца у кожне наборе. Јајашца
се одлажу у љепљивој, желатинозној маси.
Та маса, као и помјерање женке, изазивају
сврабеж.
СИМПТОМИ БОЛЕСТИ СУ:
изнемоглост, тешко дисање, застоји у пробави.
ЗАШТИТА ОД ЗАРАЗА:
Многа се цјепива дају у дјечјој доби, но и одрасли
се такођер морају редовито цијепити или Сви
ови узрочници код човјека могу изазвати
заразу, но постоји јасна разлика између заразе
и болести. Зараза, која често представља први
корак у развоју болести, настаје када бактерије,
вируси, гљиве или паразити уђу у организам
и почну се размножавати. Болест настаје када
дође до оштећења ћелија у организму, те се
појаве знакови и симптоми болести. Када
неки узрочник заразне болести уђе у људски

организам, здрав имунолошки систем одмах
креће у акцију. Војска бијелих крвних ћелија,
антитијела и други механизми покрећу се како
би узрочника заразе избацили из тијела. На
примјер, у случају обичне прехладе долази
до појаве повишене температуре, кашљања и
кихања-све су то начини којима се имунолошки
систем штити од вируса.
ВАЖНО ЈЕ НАПОМЕНУТИ ДА СЕ МОГУ
ПРОВЕСТИ ОДРЕЂЕНЕ МЈЕРЕ КАКО БИ
СЕ СПРИЈЕЧИО НАСТАНАК ЗАРАЗЕ:
- Прање руку
Често се занемарује, али прање руку један
је од најлакших и најефикаснијих начина
заштите од већине заразних болести. Руке
је потребно добро прати прије припреме
и коришћења хране, након кашљања или
кихања, након замјене прљаве дјечје пелене,
те након коришћења тоалета. Ако вода и сапун
нису тренутачно доступни, може помоћи и
нека антисептичка средства за хигијенску
дезинфекцију руку.
- Лијекови
Неки лијекови могу смањити осјетљивост
организма на узрочнике заразе. На примјер,
узимање лијекова против паразита може
пружити заштиту од заразе маларијом ако особа
путује или живи у крајевима високог ризика.
Након изложености одређеним узрочницима, на
примјер, попут оних који изазивају бактеријски
менингитис, љекар може прописати лијекове
како би се смањио ризик од настанка болести.
Дуготрајно и некритично узимање антибиотика
не препоручује се, јер се тиме неће спријечити
бактеријска зараза, а може се изазвати појава
резистентних сојева бактерија које је теже
лијечити ако до заразе дође.
- Вакцина
Вакцинација је најбољи начин одбране од неких
заразних болести. Што истраживачи више
сазнају о узрочницима болести то се попис
болести које се могу спријечити вакцинацијом
повећава. Тренутно се на њему налази више од
десет болести. Многе се вакцине дају у дјечјој
доби, али и одрасли се такође морају редовно
вакцинисати како би се спријечио настанак
неких болести, попут тетануса и грипе.
Добра лична хигијена, опрано поврће и воће,

чиста постељина, провјетрена просторија
важан су предуслов за добро здравље!
ХИВ и СИДА
Први случајеви ХИВ инфекције откривени су у
САД осамдесетих година прошлог вијека, док
је у нашој земљи први случај АИДС-а тј СИДЕ
забиљежен 1986 године. Тек 1989 године тестом
је у нашој земљи потврђен први забиљежени
случај ХИВ инфекције. Према посљедњим
статистичким подацима, Босна и Херцеговина
спада у групу земаља са ниском преваленцом
(проценат новоинфицираних) ХИВ-а, мањом
од 1% у општој популацији и мањом од 5% у
популацијама са повећаним ризиком.

Пад имунитета подразумијева да вирус
користи људске одбрамбене станице за своје
размножавање.

Иако статистика говори о релативно малом
број инфицираних у односу на укупан број
становника, морамо бити свјесни чињенице да
се људи у БиХ ријетко одлучују за тестирање
на ХИВ, па је стога и проценат новотокривених
случајева мали. Стога је лако закључити да
званични подаци нису тачни и да је врло
вјероватно да је овај број далеко већи. Такође, кад
је ријеч о овом обољењу, важно је напоменути
да најчешћи начин преношења ХИВ-а у
раздобљу од 1986. године, када је забиљежен
први случај ХИВ-а у Босни и Херцеговини, до
данас је хетеросексуални(мушко-женско).

ХИВ и СИДА нису исто. ХИВ је вирус доводи
до до болести коју називамо СИДА. Поједини
аутори кажу да је СИДА напреднији стадиј
ХИВ болести.

Након хетеросексуалног начина преноса
ХИВ-а слиједе хомо/бисексуални и пренос
међу ињекционим корисницима дрога, док се
за један број инфицираних не може утврдити
начин преношења.1
1
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ШТА ЈЕ ХИВ А ШТА АИДС?
ХИВ је вирус којег данас познајемо у двије
форме ХИВ 1 и ХИВ 2. Први је много
заступљенији, те много агресивнији у смислу
вирулентности (способност одређеног вируса
да се преноси са особе на особу). ХИВ 2
је одговоран за епидемију ове болести на
простору Африке, док је ХИВ 1 најзаслужнији
за епидемију на подручју Америке, Еуропе
и Азије. Без обзира о којем типу ХИВ-а се
ради, оба вируса доводе до истих промјена у
организму и до исте болести–СИДЕ/АИДС-а.
Скраћеница ХИВ долази од три ријечи и то:
- Хуман
- Имунодефициjенција
- Вирус
Прва ријеч, тј. хуман (Х) говори нам да је ово
вирус који се преноси искључиво са човјека
на човјека. У животињском свијету такође
постоји сличан/исти вирус. Друга ријеч тј.
имунодефицијенција (И) говори нам да овај
вирус доводи до пада имунитета. Овај процес
се одвија споро, те особа може живјети
годинама, па чак и деценију, а да не осјети
нити један специфичан симптом (знак) који би
указао на промјене у имунитету. Након уласка
у организам људска одбрана напада вирус, но
исти је током своје еволуције развио механизме
помоћу којих уђе у људску одбрамбену
станицу, узме из ње све што му је потребно
како би се размножио и створио нове вирусне
копије. На рачун једне уништене одбрамбене
ћелије вирус створи велики број својих копија
при чему пада број одбрамбених станица,
а рапидно се повећава број нових вируса и
тај процес називамо имунодефицијенција.
Посљедње слово у скраћеници ХИВ тј. В
говори нам да се ради о вирусном узрочнику.
Вируси су мали инфективни микроорганизми
који се размножавају унутар ћелија другог
организма. Из тог разлога кажемо да су
вируси полуживи организми, јер за њихов
животни циклус неопходно је присуство
ћелије домаћина. Ријеч долази од латинске
ријечи „virus“ што значи отров, а на енглеском
ова ријеч је први пут коришћена 1392 године.
„Вирулентно“, од латинске ријечи „virulentus“
(токсичност), датира још из 1400. Сам вирус не
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може дуго да преживи, посебно када је ријеч о
вањским условима. Вирус ХИВ-а ван тијела
у најповољнијим условима живи максимално
три минуте. Након уласка у људски организам
вирус доводи до имунодефицијенције тј.
вирус постепено уништава имунолошки
систем инфициране особе, те кроз неколико
година тај пад је толико изражен да особу
почињу нападати различите болести које
заједничким именом зовемо опортунистичким
инфекцијама. Појава прве опортунистичке
инфекције означава почетак АИДС-а тј. СИДЕ.
АИДС (СИДА) је скраћеница за синдром
стеченог губитка имунитета. Обзиром да вирус
уништава одбрамбени систем инфицираног
човјека, те у завршници развоја болести,
организам више није у стању да се брани од
различитих узрочника који нас свакодневно
окружују, те се код особе појављују различите
болести које имају своје припадајуће
симптоме. Појаву различитих болести и
различитих симптома зовемо синдромом, а
све то је узроковано имунодефицијенцијом.
Ријеч стечено нам говори да ово није насљедна
болест, те да се вирус стиче током живота.
ПРЕНОС ХИВ-А
Вирус ХИВ-а се преноси путем размјене
тјелесних течности. Не могу све тјелесне
течности довести до инфекције. За ово
су способне само оне које у себи садрже
концентрацију вируса довољну за његов
пренос. Тјелесне течности које могу пренијети
ХИВ су:
- Крв
- Вагинални секрет
- Сперма
- Мајчино млијеко
У случају да је мушкарац носилац вируса,
тада за вријеме вагиналног сексуалног
односа из пениса излази мања концентрација
присјеме течности (погледај анатомија
мушког репродуктивног система) чија је улога
чишћење мокраћне цијеви и њена припрема за
пролазак сперматозоида. Ова течност садржи
већу концентрацију вируса и она из пениса
излази током читавог сексуалног односа. То
значи да се дјевојка може инфицирати ХИВ-ом
и на самом почетку сексуалног односа без да

дође до ејакулације код мушкарца(избацивање
сперме). Дјевојке су подложније на инфекцију
ХИВ-ом него мушкарци. Чињеница да
је женски репродуктивни систем грађен
највећим дијелом од слузница (вагинална
цијев) указује на то да су дјевојке и жене
у биолошкој предиспозицији за добијање
ХИВ-а. Поједина истраживања потврђују да
се ХИВ лакше преноси са мушкарца на жену
него са жене на мушкарца.2 Ово је посебно
изражено у периоду адолесценције обзиром
да је у овом периоду женски репродуктивни
орган незрео, посебно грлић материце
(цервикс), што их поставља у посебно ризичан
положај за добијање различитих сполно
преносивих инфекција. Присуство других
сполно преносивих инфекција3 код дјевојака и
жена знатно повећавају овај ризик.
Анални сексуални однос, такође, представља
висок ризик уколико се ради о незаштићеном
односу.4 За вријеме пенетрације, пенис на
зидовима дебелог цријева ствара одређени
број микрооштећења која представљају улазна
врата инфекције (врата инфекције-мјесто
уласка вируса у организам). Чињеница је да
су слузнице саме по себи полу-пропусне тј.
омогућавају да течност прође кроз њихове
зидове, те тако доспије до крвотока, па је
евидентно да вирус, такође, може проћи кроз
зидове слузница, те на тај начин проналази
пут до крвотока. Анални секс подразумијева
највећи ризик за пренос ХИВ инфекције
уколико се ради о незаштићеном односу.
Поједине инфекције као што су гонореја,
кламидија, сифилис, херпес и сл. олакшавају
улазак и пренос вируса путем аналног
сексуалног односа.
Незаштићени орални сексуални однос, такође,
представља висок ризик за стицање овог
вируса. Било да се ради о мушкарцу или жени,
у оба случаја постоји знатан ризик да ће током
сексуалног односа вирус путем тјелесних
течности кроз слузнице уста доспјети у
крвоток друге особе што у коначници значи и
инфекцију ХИВ-ом. Током оралног сексуалног
односа присјемена течност, или вагинална
течност, долазе у контакт са слузницама уста
што је довољно за пренос ове инфекције. Без
обзира на то да је евидентно да је орални
секс потецијално ризичан за пренос ХИВ-а,
мали је број људи који током овог сексуалног

понашања користе било какву врсту заштите.5
Поред сексуалних путева преноса, вирус ХИВ-а
се може пренијети употребом нестерилног
прибора за тетовирање, пирсинг (бушење
дијелова тијела) и нестерилног прибора за
интравенско коришћење дрога. Вирус који се
налази у крви, путем нестерилног прибора
лако може пронаћи пут до крвотока друге особе
посебно јер се ради о прибору који оштећује
кожу и на тај начин отвара врата потенцијалној
инфекцији. Вирус ХИВ-а, такође, може прећи
са мајке на дијете. Поједини аутори истичу
да се врису у току трудоће може пренијети
искључиво уколико трудиница има одређене
болести или поремећаје плаценте (постељице).
Обзиром да се током порода појављује велика
количина крви, вирус лако може прећи на
новорођенче. То се може спријечити употребом
лијекова који се дају мајци током трудноће,
али и беби 6 мјесеци након порода. Како би се
смањила количина крви која долази у контакт
са новорођенчетом, породиљама се савјетује
пород на царски рез. Иако се прије сматрало
да је дојење потенцијално ризично, данас је
јасно да мајка која је ХИВ позитивна, може
дојити бебу, али се мора придржавати правила
дојења која имају за циљ елиминацију ризика
за пренос вируса овим путем. Уколико се мајка
одлучи за дојење, тада 6 мјесеци колико дојење
траје, не смије у прехрану дјетета додавати
ништа осим мајчиног млијека.
РАЗВОЈ БОЛЕСТИ
Неколико седмица након инфекције ХИВ-ом
код обољеле особе се појављу такозвани „fluelike“симптоми/знакови. Flue-like у преводу
значи као грипа и ради се о симптомима
сличним грипи (краткотрајно повећање
тјелесне температуре, хуњавица, натекнуте
лимфне жлијезде, малаксалост и сл.), те ови
симптоми кратко трају и из тог разлога остају
непримијећени, а и ако особа примијети, обично
сматра да се ради о обичној грипи, па због тога
изостаје правовремено откривање инфекције.6
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Још већи проблем представља чињеница да
након ових краткотрајних знакова особа улази
у фазу болести приликом које нема апсолутно
никаквих знакова болести (асимптоматска
фаза), те ова фаза може потрајати неколико
година. Иако нема знакове, особа лако преноси
инфекцију и то је могуће већ неколико седмица
након инфекције.
Како ХИВ наставља да ослабљује имунитет
нападајући и уништавајући одбрамбене станице
човјека, организам човјека има све мање шанси
да се одбрани од бројних микроорганизама
којима је свакодневно изложен. Овај процес
може трајати и до 10 година. Када досегне
доњу границу броја одбрамбених станица,
тијело више није у стању да се бори, те
особу нападају опортунистичке инфекције.
Ове инфекције зовемо опортунистичким, јер
ријеч оpportinitie у преводу значи прилика, а
ове инфекције усљед изузетно ослабљеног
имунолошког система добијају прилику да
нападну организам, па се из тог разлога и
сврставају у ову категорију.
Увођењем нових облика терапије омогућило
се да се појава опортунистичких инфекција
одложи на онај период колико особа узима
лијекове. А зашто је важно спријечити појаву
опортунистичких инфекција? Па разлог је
једноставан, управо су ове инфекције узрок
смртности код СИДЕ, а сама СИДА, као
стање ослабљеног организма, није способна
да доведе до смрти. Дакле, особа не умире
од СИДЕ/АИДС-а, већ од компликација које
настају усљед присуства опортунистичких
инфекција. Употребом лијекова развој болести
се успорава, и појава опортунистичких
инфекција се одлаже, тако да данас,
захваљујући лијековима који су доступни, а у
БиХ су бесплатни, особа може живјети једнако
дуго колико би живјела а да није инфицирана
ХИВ-ом.
Употребом комбиноване антиретровиралне
терапије ХААРТ терапије (комбиновани
лијекови) знатно је продужен живот особа које
живе са ХИВ-ом. Код појединих пацијената
увођењем ове терапије у процес лијечења број
вируса у крви је смањен на немјерљив ниво што
је потврда ефективности овог вида лијечења.
77

Да ли сте знали да чак 47,8% испитаних
здравствених радника у БиХ сматра да се
ХИВ може пренијети убодом комараца? 60,4%
испитаних здравствених радника избјегава
контакт са одјећом заражених, а 99,5% њих
на неки начин осуђује ХИВ-позитивне особе?
Ово су само неки од података из извјештаја
Завода за јавно здравство РС БиХ.

СТИГМА И ДИСКРИМИНАЦИЈА
Стигма и дискриминација представљају
озбиљан проблем који посебно угрожава
особе које живе са овом болести. Људи усљед
незнања и неинформисаности имају погрешне
ставове о томе како се ХИВ преноси што
доводи до тога да се људи плаше присуства
особе која живи са ХИВ-ом. Истраживање
које је рађено међу здравственим радницима
говори нам да 60,4% њих радије избјегава
контакт са одјећом ХИВ+ пацијента што нам
говори да се и здравствени сектор суочава са
проблемом неинформисаности, те слабим
приступом новим и научно утемељеним
информацијама. Највећу штету осјете управо
особе које живе са ХИВ-ом, а које се често,
управо због стигме и дискриминације,
осјећају напуштено, изоловано из друштво,
мање вриједно и сл. Поред негативног утицаја
стигме и дискриминације на особе које су
инфициране, важно је истаћи да су ова два
феномена највећа препрека програмима
повећања броја људи који су се тестирали на
ХИВ. Због свеприсутног става који осуђује
особе које живе са ХИВ-ом, други људи
плашећи се резулатата, и свјесни да ће уколико
он буде позитиван, и они сами бити жртве
стигматизације, не одлучују се за тестирање
бранећи се ставом да је боље да не знају да су
ХИВ позитивни, чак и ако сматрају да постоји
могућност да су инфицирани.
ПРЕВЕНЦИЈА ХИВ-А
Једини
адекватан
начин
избјегавање
инфекције ХИВ-ом путем сексуалних односа
је коришћење заштите, при томе мислимо
на кондом и фемидом (женски кондом).
Смањење броја сексуалних партнера, као и
практиковања моногамних веза може смањити
шансу од добијања овог вируса. Обзиром да

бројне инфекције олакшавају улазак ХИВ-а
у организам, лијечење ових инфекција,
такође, може допринијети смањењу ризика.
Сљедеће инфекције олакшавају улазак ХИВ-а
у организам: генитални херпеси, кламидија,
гонореја, сифилис, трихомонијаза и сл.7
Ево и неких од препорука за смањење ризика
за добијање инфекције:
- Уколико сте сексуално активни, препоручљива
је употреба кондома. Један сексуални однос је
довољан да добијете ХИВ
- Уколико кориситите кондом важно је да
познајете и практикујете правилну употребу
кондома. Неправилна употреба кондома
смањује степен заштите коју кондом пружа
- Уколико корисите интравенски прибор за
убризгавање дрога, важно је избјегавати
дијељење прибора и увијек користити свој
властити. У БиХ се у многим градовима
спроводи програм смањења штете који
подразумијева да се особама које користе
интравенски прибор, исти даје у замјену за
искоришћени.
- Избјегавати орални, вагинални или анални
контакт са спермом и присјеменом течности
- Избјегавати орални контакт са анусом
- Избјегавати сексуалне односе у периоду
менструалног крварења
- Не дијелити прибор за личну хигијену
(бријачи, четкице за зубе и сл.) са другима.
ТЕСТИРАЊЕ
Тестирање у Босни и Херцеговини се спроводи
у центрима за добровољно, повјерљиво
савјетовање и тестирање (ДПСТ центри).
Данас у БиХ постоји 26 центара, у којима
поред тестирања, клијенти могу добити
информације из области ХИВ-а и АИДС-а али
и бесплатна заштитна средства.
Процес тестирања се проводи у три фазе.
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Особа прво пролази кроз тзв. предсавјетовање
које има за циљ да упозна клијента са процесом
кроз који ће проћи уколико се одлучи да настави
са тестирањем. Такође, здравствени радник/ца
ће током савјетовања разговарати са клијентом
о његовим/њеним стиловима живота. У току
тог разговора здравствени радник ће указивати
на ризична понашања, те понудити препоруке
како да се инфекција избјегне, како да
сексуални и репродуктивни живот учине
сигурнијим и сл. У току предсавјетовања
здрасвени радник ће питати за посљедње
ризично понашање тј. када се оно десило.
То је важно из разлога што тестови на ХИВ
не откривају директно вирус, већ антитијела
које људско тијело производи као рекација
на присуство ХИВ-а. За појаву довољног
броја антитијела која могу бити детектована
тестовима потребно је између два и три
мјесеца. Уколико је клијент имао одређено
ризично понашање мјесец прије тестирања,
здравствени радник ће савјетовати да клијент
сачека још мјесец дана како би се створили
услови за тестирање. Уколико клијент уради
одмах тест, он може показати да је клијент
ХИВ негативан, а да се тек послије мјесец
дана овај статус промијени.

- ХИВ- Тестом није детектовано присуство
ХИВ-а у крви
У зависности од резултата зависи и динамика
и правац савјетовања. Уколико је резултат
позитиван,здравствени радник ће клијента
упознати са могућностима које су доступне,
а односе се на лијечење, психосоцијалну
подршку и сл.
Подаци преузети од Завода за јавно здравство
РС-а.

Тестирање се ради на узорцима крви и
пљувачке. Уколико особа тест ради у једном
од ДПСТ центара, тада ће се тест радити на
узорку крви и обично се раде двије врсте
тестова (Еlisa и Western blot). Тестови на
пљувачку су обично брзи тестови који се могу
купити у апотекама, али код коришћења ових
тестова изостаје савјетовање које је важна
мјера у превенцији ХИВ-а.
Тестирање је повјерљиво и користи се
посебан систем шифрирања, тако да клијент
кроз процес тестирања не пролази са својим
именом и презименом већ са шифром коју
сам одређује (нпр Цвијет2012). Тестирање је
добровољно, тако да клијент у сваком тренутку
може одустати од тестирања.
Након тестирања, обично је то 7 дана од
давања крви, клијент долази по резултат теста.
Резултат може бити:
- ХИВ+ Тестом је детектовано присуство
вируса у крви
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Екологија (потиче од грчких ријечи оикос:
дом, пребивалиште + логос: наука) је наука о
животној средини која проучава односе између
живих бића и средине у којој жива бића живе.
Појам екологија је увео њемачки научник Ernst
Haeckel 1866.
Екологија је природна и интердисциплинарна
наука, која гради своје темеље у биологији,
географији, геологији, физици, хемији и
математици. У задње вријеме, информатика
игра велику улогу у синтези и сабирању
еколошких података.
Утицај животне средине се односи на све
физичке, биолошке и хемијске спољашње
факторе који утичу на индивидуу, на њено
здравље, али и понашање.
У којој мјери животна средина утиче на
здравље?
Глобално се са чиниоцима животне средине
може повезати укупно:
- 24% свих болести (година изгубљеног здравог
живота)
- 23% свих смрти од чега:
25% у земљама у развоју
17% у развијеним земљама
Извор: СЗО,2006
Деградација
животне
средине
усљед
загађења ваздуха, буке, хемикалија, лошег
квалитета воде и губитка природних области
у комбинацији са промјенама у стилу живота,
доприноси повећању гојазности, дијабетеса,
болести срца и крвних судова и рака, што
су главни проблеми здравља европске
популације. Астма и алергије повезују се
такође са чиниоцима из животне средине, а
посебан су проблем код дјеце. Сваке године
умре 3 милиона дјеце до пет година од болести
које су повезане са чиниоцима из животне
средине. Прочитај више на http://www.who.int/
ceh/en)/
Свјетска здравствена организација процјењује
да су водећи глобални здравствени ризици
животне средине:
- Небезбиједна вода, лоша санитација и
хигијена
- Загађење ваздуха затворених средина (индор

честице, угљен моноксид, озон, сумпор
диоксид, азот диоксид, волатилна органска
једињења (ВОЦ). Загађење ваздуха може бити
узрок, или окидач, болести дисајних путева
(астма, карцином...), болести срца и крвних
судова и других обољења, а крајња посљедица
може бити смрт.

загађење) поријеклом од чврстих горива
- Изложеност олову (Пб)
- ‘’Урбано’’ загађење ваздуха
- Глобалне климатске промјене
ВОДА, САНИТАЦИЈА И ЗДРАВЉЕ
Вода је услов живота. Обезбјеђење довољне
количине здравствено исправне воде за пиће је
основно људско право.
СЗО је водоснадбијевање и квалитет воде
за пиће сврстала у 12 основних показатеља
здравственог стања становништва једне земље.
Агенција Уједињених нација оцјењује да вода
постаје главно економско и безбједоносно
питање 21. вијека. Они проглашавају период
од 2005-2015. год. међународном деценијом за
акцију названу ‘’Вода за живот’’.

Озон је тренутно загађивач који изазива
највише забринутости у Европи. Озон који се
налази у нижим слојевима атмосфере (треба га
разликовати од озона који се налази у вишим
слојевима атмосфере) један је од најважнијих
састојака фотохемијског смога. У присуству
сунчеве свјетлости настаје такозвани “Љетни
смог” који представља смјесу оксиданаса.
Под утицајем сунчеве свјетлости разлаже се
азот-диоксид (настаје као посљедица загађења
из саобраћаја, индустрије..) и ослобађа атом
кисика који је реактиван и ствара озон. Овај
комплекс материја јавља се искључиво љети
при одређеним метеоролошким условима.
За разлику од других штетних материја,
као што су угљен-моноксид и олово, који
послије удисања развијају токсичне ефекте у
другим дијеловима организма, приземни озон
дјелује деструктивно на респираторни тракт.
Извори загађења ваздуха резултат су углавном
људских активности.
Код људи који живе у градовима са вишим
нивоом загађивача у ваздуху значајно је већа
учесталост обољевања од болести срца,
дисајних путева и карцинома у односу на оне
који живе у мјестима са ‘’чистијим’’ ваздухом.

Данас је евидентна глобална криза у
снадбијевању водом. Количина доступне
воде смањује се како популација расте. Према
процјени УН почетком 20. вијека на земљи
је живјело 1,65 милијарди људи, а до краја
21.вијека преко 6 милијарди. Предвиђања су да
ће до 2050. на земљи живјети око 9 милијарди
људи што ће знатно смањити количину воде по
становнику. Потрошња воде расте повећањем
стандарда, развојем урбанизације, индустрије,
а паралелно се повећава количина отпадних
вода из различитих извора.
На илустрацији десно се може видјети колика
је количина воде за пиће у односу на укупну
количину воде на земљи. Процјењује се да око
1,1 милијарда људи нема довољну количину
здравствено исправне воде за пиће, а 2,4
милијарде људи нема услове одржавања личне
и опште хигијене (санитацију). Недостатак
воде највише утиче на сиромашну популацију
широм свијета. Због свега наведеног СЗО
је у Миленијумске циљеве до 2015. године
уврстила и рјешавање проблема доступности
воде за пиће: До 2015. преполовити број
становника који немају приступ хигијенски
исправној води и адекватну диспозицију
отпадне воде.
Несташице воде би могле водити до
међународних сукоба. У земљама у развоју
90% непречишћених отпадних вода се испушта
у површинске воде и 70% необрађеног
индустријског отпада.
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Доступност воде за пиће у односу на укупну количину воде
на земљи

АЕРОЗАГАЂЕЊЕ И ЗДРАВЉЕ
Чист ваздух је основа људског живота и
благостања, а загађење ваздуха значајно утиче
на здравље цјелокупне популације.
Аерозагађење подразумијева присуство гасова
и других садржаја у ваздуху који му нису
својствени по природном саставу. Уобичајени
извори загађења ваздуха су: индивидуална
ложишта, моторна возила, индустријска
постројења, или природни извори, шумски
пожари, вулканске ерупције и др. Најважније
загађујуће материје у ваздуху су суспендоване
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Шта се може учинити да се смањи ниво
загађења ваздуха у урбаним срединама?
Градови треба да имплементирају политике
које унапређују очување квалитета ваздуха
као што су: промоција јавног градског превоза,
пјешачења, вожње бицикла, промоција
електрана које користе чиста обновљива
горива (не угаљ), повећање искористивости
енергије у становању и индустрији.
Важна активност је и повећање свијести
о оптерећењу болестима које настају као
посљедица загађења ваздуха, те наглашавање
важности
интервенција
за
очување
квалитета ваздуха специфичних за дату
земљу, а усмјерено на доносиоце одлука.

УТИЦАЈ БУКЕ НА ЗДРАВЉЕ
Према дефиницији наведеној у Директиви
Европске уније бука из животне средине се
дефинише као сваки непожељан или штетан
звук створен људском активношћу. Основни
извори буке у животној средини су створени
људском активношћу: саобраћај, индустрија,
грађевински и други јавни радови, и бука из
комшилука настала радом кућанских апарата
и опреме. Утицај буке на здравље људи се
може испољити: оштећењем слуха, отежаном
комуникацијом, физиолошким промјенама
и промјенама понашања. Усљед дуготрајне
изложености буци могу се јавити повећан
крвни притисак и болести срца и крвних
судова.
ГЛОБАЛНЕ КЛИМАТСКЕ ПРОМЈЕНЕ
Глобалне климатске промјене су један од
највећих изазова са којим се човјечанство
суочава. Повећање емисије гасова са
ефектом стаклене баште главни је узрок
климатских промјена, а дешава се као
посљедица употребе фосилних горива (за
добијање електричне енергије, у саобраћају,
индустрији, домаћинству); уништавања шума
(дефорестација); промјене начина коришћења
земљишта; закопавање отпада и пољопривреде
у мањој мјери. Као посљедица тога повећала
се просјечна глобална температура, а
процјењује се да би се просјечна температура
током овог вијека могла повећати и до 6,4ºЦ.
Повећање температуре утиче на људе и
природу укључујући: промјене у обрасцу
падавина, повећање просјечног нивоа мора,
отапање глечера, смањење леденог арктичког
покривача, протицање у ријекама које се
натапају ледом и глечерима, повећан ризик
од поплава, закисељавање океана, климатски
екстреми, топлотни таласи. На слици 2.
приказане су посљедице које настају као
резултат дјеловања климатских промјена у
европским биогеографким подручјима.
ПОСЉЕДИЦЕ КЛИМАТСКИХ
ПРОМЈЕНА У ЕВРОПИ:
Кључне досадашње и предвидиве посљедице
климатских промјена у европским
биогеографским подручјима.
- Арктик
Смањење арктичког покривача. Опасност од

губитка биоразноликости.
- Сјеверна Европа
Мање снијега, језера и ријечног леденог
покривача. Већа опасност од зимских олуја.
Мања потрошња енергије за гријање.
Више енергије из хидроелектрана. Већи раст
шума.
- Сјеверозападна Европа
Пораст падавина зими. Кретање слатководних
врста према сјеверу. Већа опасност од
попалава.
- Планинско подручје
Велики пораст температуре. Мање планинског
вјечног леда. Већа опасност од одрона стијена
Мање скијашког туризма. Већа опасност од
изумирања врста.
- Европска мора
Пораст нивоа мора, више температуре
површине мора. Кретање врста према сјеверу.
Већа опасност за јата риба.
- Средња и источна Европа
Екстремније температуре. Мање љетних
падавина. Већа варијабилност урода. Већа
опасност од шумских пожара.
- Средоземно подручје
Мање падавина годишње. Повећана потражња
за водом у пољопривреди. Више векторских
болести. Мање љетног туризма. Мањи
проток ријека у години. Већа смртност
од топлотних удара. Већа опасност од
губитка биоразноликости. Мање енергије из
хидроелектрана.
Извор: прилагођено ЕЕА, JRC, WHO.
Прочитај више на: www.ееа.europa.eu
Повезаност између климатских промјена и
здравља данас је јасно доказана, нпр. 2003.
године забиљежено је 35 000 смрти у Европи
усљед топлинских удара, овај проблем
нарочито je присутан код старијих особа.
Утицај услова становања на здравље човјека
Све је већи број доказа о утицају услова
становања на здравље. СЗО наводи да услови
становања обједињују четири међусобно
повезане димензије: физичку структуру
становања (стан), дом (коју обиљежава
психосоцијална компонента, економска и
културолошка конструкција), инфраструктура
околине (физички услови непосредне околине)
и заједница тј. друштвено окружење. Свака од
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ове четири наведене димензије има потенцијал
да директно или индиректно утиче на физичко,
социјално и психичко здравље, док двије или
више компоненти заједно могу имати већи
утицај у односу на појединачне чиниоце.
(Četiri komponente preko kojih uslovi stanovanja
utiču na zdravlje)

ВЛАГА И ПЛИЈЕСАН
Значајан број астме код дјеце повезан је са
изложеношћу влаги и плијесни. Смањење
изложености влаги и плијесни значајно би
допринијело унаприђењу јавног здравља и
превенцији, или смањењу учесталости асме
међу младима и одраслим особама. Правилна
градња, одржавање и брзи одговор на поплаве
и водоводне кварове помоћи ће у спречавању
настанка влаге и плијесни.
УСЛОВИ СТАНОВАЊА И ПОВРЕДЕ
Постоје многи чиниоци становања који
повећавају могућност повређивања и који
могу утицати на тежину повреде. Узроци
таквих повреда могу бити лоша расвјета, лоша
грађевинска рјешења, замке, а могу узроковати:
падове, опекотине, посјекотине, ломове, па
чак и бити узрок смрти. Према подацима
Свјетске здравствене организације (СЗО)
највећи број смртних случајева повезаних са
условима становања настаје као посљедица
недостатка детектора дима (0,9 смртних
случајева на 100 000 становника у европском
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региону). Наведени ризици се могу избјећи
добрим пројектовањем и изградњом, у већ
изграђеним просторима могуће је често малим
корекцијама значајно повећати сигурност:
постављање детектора дима, постављање
ограда, рукохвата…
УСЛОВИ СТАНОВАЊА И ТУБЕРКУЛОЗА
Вјероватноћа ширења узрочника туборкулозе
је већа у становима који су претрпани (у
којима живи више људи на једном мјесту).
Пренатрпаност је посљедица несразмјере
између броја укућана и величине стамбеног
простора. У смањењу ширења туберкулозе
могу помоћи осим брзе дијагностике и
лијечења и мјере (социјалне) које ће повећати
доступност адекватног стамбеног простора.
ХЛАДНОЋА, СТАНОВАЊЕ И СМРТНОСТ
Смртност од болести срца и крвних судова
директно су повезане са изложеношћу
изузетно ниској температури становања кроз
дужи временски период. Стамбени простор
мора имати адекватно загријавање, добру
изолацију и вентилацију, а све у сврху заштите
здравља и ублажавања посљедица климатских
промјена.
УТИЦАЈ БУКЕ НА ЗДРАВЉЕ
Бука дјелује на организам као стрес дјелујући
на физичко и психичко здравље човјека.
Бука дјелује на нервни и пробавни систем,
срце, крвне судове, те утиче на смањење
имунитета. Постоје три могућа приступа
у заштити становништва од буке, први је
усмјерен на смањење буке у саобраћају, други
на побољшање звучне изолације у становима
и трећи приступ подразумијева урбанистичко
планирање које ће бити усмјерено на заштиту
насеља од извора буке у току самог планирања
изградње (звучне баријере, зелени појас,
удаљеност већих саобраћајница…)
РАДОН И РАК ПЛУЋА
Највећи дио зрачења потиче из природних
извора, а од тога 50% отпада на радон. Радон
избија из земље (радиоактивнм распадом
радија, торија и актинија), ипак људи су
највише изложени радону у затвореном
простору. Гас радон се концентрише у
собном ваздуху улазећи кроз дрвене подове

и пукотине из тла или у мањој мјери из самог
грађевинског материјала. Удисање радона
повећава ризик од карцинома плућа. Ниво
радона у кућама може се смањити одређеним
грађевинским захватима, а врло једноставан
начин смањења радона у просторијама је
редовно провјетравање.
ПАСИВНО ПУШЕЊЕ
Данас постоје јасни докази о штетности
пушења, исто тако пасивно пушење удисањем
дуванског дима у затвореном простору погађа
непушаче и повећава ризик за респираторне
инфекције, астму код дјеце, карцином плућа,
и болести срца код одраслих. Превентивне
активности су вентилација просторија и
прије свега избјегавање пушења у затвореном
простору.
ИЗЛОЖЕНОСТ ОЛОВУ
Изложеност ниским дозама олова узрокује
неуролошке сметње, сметње у развоју,
понашању, срчане сметње, а изложеност
високим дозама може узроковати акутна
тровања. Извор олова могу бити боје (други
материјали у грађевинарству), прашина,
земља,
вода,
контаминиране
оловом.
Спречавање штетног дјеловања олова
постиже се избјегавањем материјала и боја у
грађевинарству које садрже олово.
ИЗЛОЖЕНОСТ УГЉЕН МОНОКСИДУ
Тровање угљен моноксидом је најчешћи узрок
тровања повезан са сагоријевањем плина и
чрстих горива. Спречавање тровања угљен
моноксидом постиже се редовним одржавањем
опреме за коришћење плина и чврстих горива
и инсталација детектора за угљен моноксид.
ФОРМАЛДЕХИД И РЕСПИРАТОРНИ
СИМПТОМИ КОД ДЈЕЦЕ
Формалдехид се обично налази у саставу
љепила, пресаних материјала од дрвета и
другим грађевинским материјалима. Узрокује
отежано дисање код дјеце. Мјере превенције
су провјетравање просторија и употреба
материјала без формалдехида.
КВАЛИТЕТ СТАНОВАЊА И МЕНТАЛНО
ЗДРАВЉЕ
Постоји уска повезаност између квалитета

становања и менталног здравља. Неадекватно
становање је узрок стреса кроз више
различитих аспеката: забринутост због
чинилаца ризика и сигурности становања,
финансијски аспект, проблем одржавања.
Неке врсте становања могу потицати
друштвену изолованост (солитери). Иако
је мало вјероватно да ће услови становања
довести до менталних поремећаја, он ипак
може бити узрок хроничног притиска- стреса
са симптомима анксиозности, депресије,
фрустрација, са друге стране, лош квалитет
становања је повезан са сиромаштвом, а оба
сегмента утичу на појаву менталног стреса.
АБЕЦЕДА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Акција, сада се ангажуј да активно усвојиш
што више животних навика којима чуваш
животну средину и прихвати их.
Бирај производе са цертификатом Одбора за
заштиту шума. Буди примјер другима и носи у
трговину пластичну врећицу.
Цијени домаће. Циљано бирај јавни превоз.
Цјелисходно користи енергију.
Чистоћа је пола здравља. Зато чисти природу
и тако јој помози да буде здрава.

као што су уређење школе, околине или сађење
дрвећа.
Формирај групу другова који ће надзирати
озелењавање школе, околине, радног мјеста…
Гласај за екологију на радном мјесту: штампај
двострано, гаси мониторе, покрени програм
рециклаже.
Храбро
прихвати
обавезу
домаћина
обиљежавања Свјестског дана заштите
животне средине.
Идентификуј природу која те окружује.
Изолуј свој стан, то ће ти помоћи у уштеди
енергије
Јачај своју локалну групу која се бави
заштитом животне средине.
Крени са новим навикама. Не штампај ако
није неопходно, када штампаш, штампај
двострано.
Л, М, Н, Њ……
Преузето и прилагођено: http://www.un.ba/bih/
novost/9697/

Нема зрелог друштва без зрелих
индивидуа, а њих не ствара само друштво
већ и само васпитање. Наиме, нема друге
одговорности, као што рече један наш
филозоф, од самоодговорности.

Ћук је још једна у низу угрожених врста у
БиХ. Очувањем шума и њихових природних
станишта чува се и живот ових угрожених
врста.
Дисциплиновано затварај воду када четкаш
зубе. Тако ћеш сваки пут уштедјети бар 11
воде.

Владета Јеротић

Џунгле су некада заузимале 14 % земљине
површине, а данас једва 6%. Када купујеш
производе провјери да ли су биоразградљиви,
јер тако доприносиш очувању биљног и
животињског свијета.
Ђубре није дио животне средине зато га
одлажи на за то предвиђена мјеста. Када је
год могуће рециклирај отпад.
Ефикасно се укључи у еколошке активности,
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РАЗВИЈАТИ СЕ У ЕМОЦИОНАЛНО
И СОЦИЈАЛНО ПИСМЕНУ ОСОБУУСЛОВ ЛИЧНОГ БЛАГОСТАЊА
У животу свакога појединца, по правилу,
постоје периоди када су посебно, било духовно,
психички и физички осјетљиви. Посебно су
осјетљиви на утицаје своје околине. Тада се
јављају оптималне могућности да особа развије
нека нова знања, вјештине, способности; неки
нови и другачији поглед на свијет. Ти периоди,
названи у психологији критични, преломни,
или периоди посебне осјетљивости, постају
најповољнији услови за интензиван развој
трајних карактеристика личности.
То су периоди када долази до измјена у типу
активности које су до тада биле доминантне
и водеће, и долази до промјена у односима
према окружењу, било да су у питању други
(одрасли, вршњаци, млађи), или околина која
окружује особу (мјесто становања у смислу
свега материјалног што окружује личност:
географски положај, разне јавне и културне
институције итд).
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / ПОЈМОВИ
- Одрастање
- Одрасло–зрело доба
- Ментално и емоционално благостање
- Социјалност
- Емоционалност (пријатне вс. непријатне
емоције)
- Самопоуздање, самосталност вс.
зависност
- Одговорност
- Друштвене и личне вриједности
УЧЕНИК:
- Разумије да животна филозофија
човјека
зависи од њега самог
- Разумије себе и гради своју животну
филозофију (ко сам ја?)
- Разумије повезаност најважнијих
вриједности
и елемената оптимистичке животне
фолозофије
- Има критичан однос према

успостављеним вриједностима у
друштву
- Развија стратегије успјешног
остваривања животних циљева
- Развија социјалне вјештине у функцији
лакшег сналажења у животу
- Гради позитивну емоционалну
писменост
- Разумије факторе грађења емоција
- Разумије значај вршњачких група и
друштвеног окружења на изградњу
сопственог идентитета
Mлади људи, улазећи у доб адолесценције,
уносе велика искуства из претходних развојних
етапа. Према неким психолозима, иза њих су
бројна искуства и многе активности у којима су
били уроњени и развијали своје потенцијале.
Са поласком у школу дијете–личност почиње
да стиче богата социјална и лична искуства и
развија способности дјеловања, рада, односно,
учења и почиње осјећати искуства досезања
одређених циљева. Уласком у пубертет особа
суочена „са физиолошком револуцијом у
себи“, и захтјевима који важе за одрасле људе,
почиње градити свој идентитет, уједињујући
разне улоге које му постају јасније.
У разноврсним социјалним интеракцијама с
вршњацима и одраслима, млада особа је стекла
неопходна искуства, потребна за изграђивање
задовољавајућег
репертоара
улога
за
сналажење у друштвеној средини. Другим
ријечима, да би могао да игра друштвене улоге
у различитим заједницама, млад човјек мора
бити у стању да схвати улоге других према
себи и себе према другима у групи.
У процесу изградње идентитета, на изласку из
средњег дјетињства, млада особа интегрише
слику о себи онако како је он види са
бројним сликама о себи које се рефлектују у
„друштвеном огледалу“. На прагу је изградње
его идентитета-процеса у коме се интегришу
прошла искуства и садашње промјене у којима
она тражи социјалне вриједнисти и идеале
које ће понијети у наредну етапу живота. У
сталном преиспитивању питања „Ко сам ја?“
адолесцент отвара простор континуираних
искушења,
тестирања,
прихватања
и
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одбацивања жеља, правила, реалности.
Адолесцент
експериментише
својим
друштвеним улогама развијајући неопходна
искуства изградње личности.

услов слободе. Независна особа постаје зрела
личност која је у себи успјешно развила све
друге претходне способности.

Унутар овог периода припрема се за
трансформацију у зрелу личност за коју
психолози сматрају да је савршени склад
који одражава потпуну снагу човјековог ЈА.
Владета Јеротић истиче сљедеће показатеље
који имају подједнаку вриједност и подједнаки
значај у животу одраслог човјека:

ЕТАПЕ РАЗВОЈА ЛИЧНОСТИ ПРЕМА
ЕРИКУ ЕРИКСОНУ

- Способност за вољење неког другог а не себе
самог. Иако се често говори да љубав према
другој особи почива у изграђеној љубави
према самом себи, што је одраз зреле личности,
нарцистичка личност када воли другога воли
у њему/њој себе самог. Таква љубав партнера
није у стању да се било чега одриче, што је
принцип на коме се заснива породица, али и
друштвена заједница.
- Способност контролисања сопствених нагона
и импулса. То представља управљање својим
агресивним и сексуалним енергијама и уздржавање
од импулсивног препуштања наглим, експлозивним
пражњењима ових енергија.
- Способност подношења непријатности, бола
и патње. Зрела особа свејсно контролише свој
утицај на друге, а посебно не дозвољава да
други, умјесто ње подноси бол и патњу. Другим
ријечима, носи се са сопственим душевним
и физичким болом и свој бол не пројектују у
друге особе.
- Посједовање зреле, а не инфатилне савјести.
Зрела савјест се показује у толеранцији и
контроли својих нагонских жеља, са једне
стране, и у толеранцији и будности свог
моралног бића, са друге. Зрела савјест у другим
људима не види своје мучитеље или жртве, и у
њима не тражи кривца.
- Умјерена агресивност без реакције бијеса или
мржње, али и без претјеране бојажљивости.
Агресивност и сексуалност дати су нам као
моћне силе које зрела особа може каналисати
и користити их у складу са својим етичким
бићем. Неискоришћена „дивља снага“, кадтад ће морати да се изрази и то у појачаном
интензитету.
- Способност да будемо независни. Овај циљ
је круна индивидуализације и једини стварни
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- Повјерење/неповјерење: до прве године
живота, када је основни задатак бебе
да се веже за друге значајне особе, и да
развије различите функције
- Аутономија/стид и сумња: од прве до
треће године, у коме мало дијете развија
снагу воље, одлучност и самоконтролу,
али и машту, игру, кретање
- Иницијатива/кривица: од треће до шесте,
у којој дијете развија рану моралност,
самопоштовање, окренутост ка
извршавању циљева, храброст
- Марљивост/инфериорност: од шесте до
12. године, што је и период тзв. латенције,
у којем дијете развија вјештине учења,
пријатељства, могућност тимске игре,
самопроцјењивање
- Идентитет/конфузија идентитета: од 12.
до 18. године, или адолесценција, гдје је
основни задатак тјелесно и емоционално
сазријевање, припадност вршњачким
групама и ступање у прве полне односе.
Гради се вјерност и лојалност као личне
врлине
- Блискост/изолација: од 18. до 40. године,
или младо одрасло доба, које се одликује
изградњом стабилних веза, рађањем
потомства и усмјерености ка раду
- Плодотворност/стагнација: од 40. до 65.
Године, или средње одрасло доба, у коме
особ има задатак његовање емоционалних
односа, управљање каријером и
домаћинством као и родитељство
- Интегритет/безнадежност: од 65. године
до окончања живота је зрело доба, гдје
особа усмјерава снаге на нове радње и
ствари, и мијења угао гледања на смрт
Напредовање кроз стадијуме зависи од
успјеха у претходним стадијумима, који
се базира на испуњавању задатака који
сваки стадијум од особе захтјева.

У периоду одрастања ка зрелом добу, група
вршњака представља природно социјално
окружење у коме адолесцент развија осјећај
властитог идентитета између потреба за
границама и све већом потребом за слободом
и независношћу.
То су улоге које има у школи, друштву,
у свом слободном времену. Након овог
периода, у коме је доминантна активност
била пропитивање разноврсних, својих и
туђих перспектива, млада особа излази као
релативно интегрисана личност, са прилично
интегрисаним и јасним ЈА и својим улогама у
друштву. Највећа опасност која тада пријети
младој особи повезана је са збрком у улогама
од које се може бранити нетолеранцијом,
неприхватањем свега око себе и неком врстом
негативизма. Улазећи у нову етапу развоја
личности, фазу адолесценције, млади човјек
се налази пред изазовом нових активности и
преокупираности. Пред њим су два изазова:
- Изградња интерперсоналних
односа
- Изградња професионалне
оријентације
Овај период обиљежен је потребом да се развије
присност са другом особом, са пожељним
исходом у спремност за удруживање у љубав.
Вођени интензивном потребом да разумије
људско дјеловање и међуљудске односе,
њихове мотиве, обичаје, форме, млади човјек
се укључује у партнерске и интимне односе
развијајући личну снагу уз помоћ које ће у
наредном периоду свој живот моћи да заснује
у блиској заједници са другом особом. У овом
периоду доминантна активност је склапање
пријатељстава, улажење у љубавне односе,
грађење осјећања блискости и првржености
другој особи.
Са друге стране то је период када млада
особа почиње интензивно да размишља о
себи, свом друштвеном и професионалном
статусу и улогама (које ће морати обављати
у професионалном свијету одраслих). То
је потрага и освјешћивање сопствених

потенцијала, али и испољавање жеља које
су обликоване под утицајем сопствених
потенцијала и потреба, интересовања, али и
преференција родитеља, вршњака и
друштвене заједнице уопште. Средишња
дилема младе особе је чиме ће се у животу
бавити-како види себе у професионалном
свијету. Иако то не мора да доживљава и
осјећа, улоге могу бити снажно, чак и пресудно
условљене могућностима и развојем заједнице
у којој живе.
ВЈЕШТИНА ДА ПРИХВАТИШ КАД ТЕ
ГРУПА ВРШЊАКА ИСКУЉУЧИ
Вјештина да препознаш ситуације у којима
је понекад боље бити искључен из неке
вршњачке групе, у ствари је вичност младе
особе да изабере примјерено и друштвено
вредновано понашање. Такође, то представља
способност појединца да се успјешно носи са
осјећајем „да је искључен“, или „неприхваћен“.
У адолесценцији млада особа се често
може сусретати са изазовима да прихвати
искључивање као најбољи начин и најбоље
могуће рјешење, иако то може бити болно, и
веома тешко разумљиво и прихватљиво.
Осјећај припадности групи вршњака врло је
битно за младу особу, стога она мора развити
одређени репертоар понашања када не може,
или не жели да припада некој групи.
СОЦИЈАЛНО ОПИСМЕЊАВАЊЕ
Иако је већ увелико формиран, млади човјек
и даље стоји пред изазовом обликовања
свог социјалног бића које тежи ка зрелости.
Да би млад човјек могао да гради присне
односе са другом особама мора градити своју
емоционалну и социјалну писменост.
- Успјешни људи су по правилу
социјално интелигентни људи.
У том процесу, млади човјек „учи финесе“
прилагођавања
групним
стандардима,
обичајима, традицијама са снажном потребом
и осјећањем јединствености и личног
интегритета. У односима са другима и кроз
различите социјалне контакте, спонтано
прикупља себи вриједна и друштвено
пожељна искуства. Поред тога, учи се етичким
врлинама како би их могао примјењивати
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и увјежбавати у практичној дјелатности,
свакодневној ситуацији и неким специфичним
околностима. Други начин учења о социјалним
вјештинама може бити организован кроз разне
видове формалног и неформалног образовања
које нуде институције као што су школа, или
удружења цивилног сектора.
Данас, више него раније, сматра се да
социјална интелигенција, у том процесу је
више важнија него когнитивна надмоћ или
физичка предност. Вјерује се да социјална
интелигенција омогућава појединцу да се
у својој еволуцији препозна и развије као
„алфа мушкарац“ или „алфа жена“, другим
ријечима, добре вође које вриједи слиједити.
Социјална свијест и социјалне вјештине им
омогућавају да разумију друге људе, њихове
потребе и вриједности, њихова емотивна
стања и у складу са тим да граде своје везе
и односе. Социјална интелигенција није
искључиво когнитивне природе (способност
разумијевања других) него је повезана и са
комуникацијским вјештинама, вербалним и
невербалним изражавањима и има основу са
изграђеним егом на јасним личним основама.
Данијел Големан сматра да социјалну
интелигенцију чини социјална свијест и
социјалне вјештине.
СОЦИЈАЛНА СВИЈЕСТ
Социјална свијест односи се на распон од
тренутног осјећања нечијег унутрашњег
стања, до схватања његових осјећаја и
мисли, до потпуног разумијевања сложених
социјалних ситуација.
Укључује:
- Примарну емпатију: саосјећање са другим,
осјећање невербалних емоционалних
сигнала.
- Угођеност: слушање с потпуном пажњом,
пријемчиво
- Емпатијску тачност: разумијевање мисли,
осјећања и намјере друге особе
- Социјалну когницију: знање како
функционише социјална свијест
СОЦИЈАЛНА ВЈЕШТИНА
Само наслутити како се друга особа осјећа,
зна или намјерава да нешто учини не гарантује
успјешну интеракцију. Социјална вјештина
се надограђује на социјалну свијест да би
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омогућила глатку и ефикасну интеракцију.
Спектар социјалне вјештине укључује:
- глатку интеракцију на невербалном нивоу,
- ефикасно представљање себе,
- обликовање исхода социјалне интеракције
- бригу о потребама других и поступање у
складу са тим.
Другим ријечима, социјално интелигентна
особа прихвата и разумије друге онаквима
какви јесу, може да прихвати и разумије своје
и туђе грешке, отворена је и радознала за
свијет око себе. Умије да реагује на вријеме
у друштвеним односима, и размишља прије
него што нешто каже или уради. У односима
са другима доноси правичне судове, осјетљива
је на осјећања и потребе других, и лако се
сналази у контактима са људима. Такође,
социјално интелигентна особа је поштена и
искрена према себи и другима, и краси је добро
разумијевање друштвених норми, вриједности,
традиционалних и културолошких образаца
понашања и дјеловања људи у међуљудским
односима. Лако се адаптира у социјалним
ситуацијама, а вјероватно стога, јер је
отворена према идејама, новим искуствима и
вриједностима.
Три младића крећу на фудбалско игралиште
на тренинг. Двојица су спортски типови и иду
иза трећег, буцмастог и трапавог и подсмјехују
му се. „Значи, покушаћеш играти фудбал“,
саркастично каже један од двојице. Буцмасти
момак за тренутак склопи очи, удахну дубоко и
окрену се израза лица који „обећава“на сукоб.
Затим се окрену према овој двојици и смиреним
гласом рече: „Да, покушаћу-али нисам баш
добар у томе“. Након кратке паузе додаде“Али
јако ми добро иде сликање-кажите било што,
нацртаћу“. Затим упери прст према изазивачу
и рече „Али ти, ти супер играш фудбал, збиља
фантастично! Волио бих да ја једног дана могу
бити тако добар, али једноставно не могу.
Но, можда ми и крене ако будем вјежбао“ На
то први момак, сасвим разоружан рече: „Па
добро, ниси баш сасвим лош. Можда бих ти
могао показати неку финту“Модификован
текст из књиге Емоционална интелигенција
Данијела Големана, гдје аутор наводи примјер
мајсторске социјалне интелигенције на
дјелу. Оно што је на почетку могло довести

до тучњаве, претворило се у пријатељство.
Оставши хладнокрван, будући умјетник
одупро се позиву на бијесну реакцију, која
је произлазила из увредљиве поруге другог
младића, и увукао га у свој пријатељски
емоционални распон, у свој социјални свијет.
ФОРМИРАЊЕ ВРИЈЕДНОСНОГ
СИСТЕМА И ПОГЛЕДА НА СВИЈЕТ
Важност појединих вриједности је
релативна. Успјех у школи и животу зависи
од међудејства система вриједности и
многих ситуационих фактора.
Социјални развој младих, у својој основи,
има и вриједносну оријентацију кроз коју се
изражавају. То су значења која људи опажају,
доживљавају, интерпретирају, примјењују у
пракси и која им одређује поглед на свијет и
утиче на њихов избор и животну филозофију.
Друштвене вриједности представљају све
оно што је од претходних генерација људи
признато као вриједно и што човјек прихвата,
жели, сматра потребним, важним за његов
живот. Прихватање одређених вриједности
подразумијева
посвећеност
одређеним
циљевима.
Стога вриједносни систем олакшава човјеку
да заузме став, да врши избор, доноси
одлуке, да се уједињује са другима или да
се дијеле, покреће на активност и сл. Због
осјећаја друштвене важности и пожељности,
вриједности постају извор моралних норми,
основа циљева развијања и васпитања
личности и основа развитка његовог
идентитета. Често су сродне са идеалима
које су нека врста врховних вриједности и
доминантна тежња за нечим веома пожељним
и значајним, што даје смјер животу, и
превазилази његову свакодневност. Управо у
томе и лежи њихова разлика са вриједностимакао стандард савршенства, идеали су ријетко
доступни, оствариви за појединца или групу.
Међутим, идеали често могу бити велика
покретачка снага, али и простор унутар кога
појединци могу манипулисати другима. Неке
вриједности су општечовјечанско добро и

прихватиле су их шире друштвене заједнице
јер уз хуману поруку уређују и усклађује
живот међу њима. То су темељне вриједности
које земље ЕУ промовишу: мир, демократија,
људска и грађанска права, сигурност,
стабилност, добросусједски односи, његовање
различитости култура, поштивање према
природи,
равноправност
и
заједничка
одговорност.
Неке темељне вриједности у друштву
- Здравље
- Знање
- Истина
- Исправно дјеловање
- Унутрашњи мир
- Самопоштовање
- Мудрост
- Једнакост
- Сигурност
- Пријатељство
- Љубав
- Праштање
- Успјех
- Религиозност
- Љепота
- Задовољство собом
- Моћ
- Доброта
- Слобода
- Новац
- Човјекољубље
- Срећа

Ако стварно знаш што желиш од живота,
зачуђујуће је колико ће се прилика указати
да ти помогне то да оствариш (Џон
Годард)
ЕМОЦИОНАЛНОСТ, ОСЈЕЋАЈНОСТ
ИЛИ АФЕКТИВНОСТ
Емоције су неодвојиве од живог бића које их
осјећа, у истој оној мјери у којој је то биће
неодвојиво од животне ситуације у којој
осјећа дато осјећање. Још је Дарвин истицао
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да је емоционалност, односно, емоционална
експресија, битна одлика људског рода, која му
омогућава преживљавање и прилагођавање
на услове у спољашњем окружењу. Од тада,
до данас, постоје различити погледи на
емоционалност човјека, иако се сви слажу, око
тога, да су човјеку емоције битне, подједнако
као и неке егзистенцијалне потребе (нпр.
храна, вода, физичка сигурност). Подједнако
су важне и оне које су позитивне и пријатне
(радост, срећа, љубав, изненађење, чуђење,
задовољство,
повјерење,
прихватање,
повјерење), али и оне које имају и супротну ноту
(досада, страх, неповјерење, неприхватање,
бијес, љутња). Ево још неких емоција:
понос, дивљење, поштовање, сигурност,
оданост, несигурност, завист, љубомора,
пркос, стрепња, трема, разочараност, стид,
осјетљивост...
Данас, када се говори о емоцијама, најчешће
се користи емоционална писменост, коју
је највише промовисао Даниел Големан.
Према његовом моделу, постоје одређене
групе компетенција и вјештина која одређују
емоционално писмену особу. То су:
- самосвијест, или свијест о сопственим
емоцијама, која представља способност
особе да препознаје емоције, да интерпретира
њихова значења и интензитет, те да има свијест
о начинима њиховог исказивања, односно,
експресије. Такође, особа лако препознаје
утицај емоција на сопствени живот, доношење
одлука, могућност рјешавања проблема и у
сличним ситуацијама
самоуправљање,
укључује
вичност
контролисања
сопствених
емоција
и
импулса, те могућност да се особа адаптира у
промјенљивим ситуацијама. То је могућност
особе да флексибилно управља емоцијама
у различитим друштвеним, природним и
културолошким ситуацијама, које од особе
захтијевају емоционалну реакцију
друштвена свијест, односно, способност
да се препознају, осјећају и разумију емоције
других, али и да се на емоције других адекватно
реагује, што веома утиче на могућности
развијања социјалних мрежа. Унутар ових
компетенција, наводи се и емпатија као значајна
могућност заузимања перспективе другог и
разумијевања емоција које воде другу особу.
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- управљање односима, представља способност
да се, својим емоционалним интегритетом и
креативношћу, утиче на друге: емоционално
интелигентна особа може да инспирише друге,
да их потакне на акцију, саморазвој и да утиче
на њих, нарочито у условима рјешавања неког
конфликта.
Важно је знати да се свако рађа са основом своје
емоционалности, али да се ове компетенције
развијају током времена, односно, да је
емоционалност васпитљива. Стога, појединац
има способности емоционалног учења, и тиме
могућност утицаја на повећање нивоа своје
емоционалне интелигенције.
Вјештине социјалне интелигенције уклапају
се у модел емоционалне интелигенције, што
Даниел Големан приказује сљедећом схемом.

(

)

РАЗМИСЛИ!
- Све емоције су у реду. Оне су наши аутентични
“коментатори са ставом“за све што нам се у
животу дешава и као такве су наши водичи.
- Све емоције су природне, оне нам припадају
и заслужују да буду примијећене, именоване
и схваћене.
- Емоције су увијек логичне. Чак и када
су ирационалне, емоције слиједе логику
адаптације. Њихова је намјера увијек
позитивна и у слижби прилагођавања.
- Нема добрих и лоших емоција! Све емоције
имају своју незамјењиву адаптивну
вриједност и у служби су поновног
успостављања ствари.
- Оно што може бити лоше нису емоције, већ
понашање које из њих произлази.

- Мисли су приватне, емоције су јавне. Тешко
их је сакрити.
- Изразити емоцију пред другима увијек значи
„Мени се догађа нешто важно“ и „Очекујем
да реагујеш“.
- Препознавање, именовање и разумијевање
емоција не може донијети штету. Напротив!
- Учити људе да говоре о својим емоцијама
значи подстицати их да укључе интелект, јер
је вербализација интелектуални процес. На
овај начин ми их учимо да управљају својим
емоцијама у оном дијелу у којем је то могуће.
- Укључивањем когнитивних (рационалних,
разумних) процеса у емотивни процес,
проширујемо репертоар могућих реакција.
- Потискивање емоција може да доведе до
појачања интензитета емоција (тада се јавља
ткз. „бумеранг ефекат“).

И ОВО ЈЕ ВАЖНО ЗНАТИ!
Свака изражена емоција поред личне, носи и
специфичну социјалну поруку која се изводи из
врсте и квалитета емоције која се изражава.
Међутим, често се дешава да особа која
изражава своју емоцију са сигурношћу не може
знати да је особа с друге стране разумјела
поруку коју јој је ова послала. И то може бити
разлог настанка великих неспоразума.
Зоран Миливојевић је дао преглед емоција,
порука које шаље та емоција и очекиваних
реакција од другог, (табела испод).
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И НА КРАЈУ!
Људи су слични, али се ипак разликују. Те
разлике везане су за различите факторе,
које можемо раздвојити у оне личне или
унутрашње, и друштвене или спољашње.
Људи се разликују према потенцијалима,
али и спремности и мотивисаности да те
потенцијале остваре и реализују. Сматра се
да врхунски спортиста, или умјетник, постиже
такве резултате не само због талента који му је
урођен, него првенствено због упорности, снаге
воље и ума да оствари зацртани циљ, и поштује
вриједности које је поставио у свом животу.
Поред тога, врхунски резултати се постижу
захваљујући
непрекидној,
свакодневној,
вишечасовној, а понекад и веома мукотрпној
вјежби, понављању, односно, потпуној
уроњености у активност којом се баве.

97

Међутим, да би се таленат који особа носи у
себи остварио, битно је да буде препознат у
свом окружењу. Породица, школа, заједница
имају обавезу да подрже младу особу да се
самореализује, обезбјеђујући му безусловну
љубав, подршку, стрпљење, охрабривања, и
наравно, материјалне услове који су битни за
остваривање талента.
АЛИ, У ОСНОВИ САМОРЕАЛИЗОВАЊА
УВИЈЕК ЛЕЖИ ДОБРО ПОЗНАВАЊЕ
СЕБЕ, РЕАЛНА И ПОЗИТИВНА СЛИКА
О СЕБИ, СВОЈИМ МОГУЋНОСТИМА,
ЉУБАВ ПРЕМА СЕБИ, И НАРАВНО, РАД И
ПОТПУНО ПОСВЕЋЕНИ АНГАЖМАН!
Упознај себе! Који сам тип? (Заокружи сваку
тврдњу која је карактеристична за тебе)

Комуникација је сусрет људских бићаодраслих и оних који одрастају, са свим
изазовима
узајамног
разумијевања
и
неразумијевања, уважавања и неуважавања,
усаглашавања и неусаглашавања међусобних
различитости. Човјек комуницира посредством
различитих медија (говор, покрет, умјетничко
дјело, масовни медији, информационокомуникационе технологије, интернет), а у
основи тог узајамног процеса стоји порука
која се преноси другоме.
Стара колико и човјечанство, комуникација је
саставни дио његовог развоја. Назив је настао
од латинских ријечи communicare и communicatio, који у својој вишезначности упућују на:
учинити заједничким, општим, саопштити,
али и на значења заједнице, саобраћања и
општења.
Данас, у условима све развијенијих друштвених
медија на интернету, комуникација, стара
друштвена и људска потреба, доживљава
своје промјене–постаје процес сусретања и
повезивања многих са многима. Али и тада,
у свијету који се брзо и корјенито мијења,
комуникација представља сложену психосоцијалну појаву захваљујући којој људи
успостављају односе са другима у некој
друштвеној заједници. У својој масовности,
комуникација увијек има и елементе понашања,
постаје њихов покретач и посљедица.
Сваки човјек је небески догађај који се збива
једном у вјечности. Свако од нас је вриједан
и јединствен, себи важан и на посебан
начин доприноси богаћењу свог и живота
других људи. Свако заслужује наше вријеме
и поштовање. „Ми смо само каменчић који
усмјерава ток воде, који онда мијења ток
потока, а он мијења крајолик, затим пуни језера,
па обезбјеђује воду хиљадама литара, која
испарава и одлази у облаке, мијења вријеме и
коначно утиче на судбину човјечанства“, како
је то рекао Јенсен.
Живјети у складу са овом филозофијом значи
преузети одговорност за своје мисли, осјећања
и своје дјеловање и научити многе вјештине
комуникације које нам помажу да јасно
изразимо себе и емпатички8 чујемо друге.

Јасноћа изражавања својих осјећања, мисли
и потреба и емпатичко разумијевање других
помаже људима да се међусобно повежу,
разумију, подржавају и узајамно развијају, а то
доприноси унапређењу међуљудских односа.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / ПОЈМОВИ
- Комуникација
- Вјештине слушања
- Асертивност
- Емпатија
- Ја–Ти поруке
- Критика на личност и критика на
понашање
- Ненасилни модели комуникације
УЧЕНИК:
- развија вјештине комуникације које
доприносе бољем споразумијевању
- има способност да пажљиво слуша и
поштива саговорника
- разумије и примјењује асертивно
понашање као основу ненасилне
комуникације
- развија социјалне вјештине за лако
успостављање и успјешне позитивне
комуникације са другим
- разумије и има изграђене вјештине
говора саосјећања и разумијевања говора
тијела,
- разумије и има изграђене вјештине
употребе комуникације за лашке
остваривање животних циљева
- развија вјештине овладавања
конфликтом и супростављање на
прихватљив начин
КЉУЧНЕ ВЈЕШТИНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
Јасноћа у изражавању: подраумијева јасноћу и
експлицитност. Представља темељ квалитетне
комуникације и најзахтјевнија вјештина
комуникације. Рећи нешто шта желимо, са
што мањим бројем ријечи, на прихватљив
начин је кључ добре комуникације и добрих
међуљудских односа.
Емпатија- емоција слична симпатији али већи нагласак
на рацију. Рационално разумијемо друге са потпуним
уважавањем и уживљавањем у његово тренутно стање
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То је лекција која се вјежба и учи током
цијелог живота. Слушање: примање усмених
порука, особама здравог слуха, најчешће се
чини једноставним.
Сматра се да постоји седам врста слушања
које користимо а то су:
- Псеудослушање, при коме слушалац показује
усредсређеност на говор, али су му мисли
негдје друго;
- Једнослојно слушање, при коме слушалац
прима само дио поруке, нпр. вербални а
занемарује други, невербални као што су
положај тијела, покрети, или боја гласа, што
може довести до погрешне интерпретације
поруке;
- Селективно слушање, при чему слушалац
слуша само оно што га посебно занима и што
му је посебно важно;
- Cелективно одбацивање, при коме се
слушалац усредсређује на тему коју не жели
чути, па када се појави, он је одбацује,
- Отимање ријечи, при којем слушалац настоји
уграбити прилику за властити говор;
- Одбрамбено слушање, при којем слушалац
све поруке тумачи као напад на њега, па
реагује одбраном;
- Слушање у засједи, при коме слушалац слуша
саговорника како би га напао када год му
се учини да се његове изјаве могу довести у
питање.
МУДРЕ МИСЛИ О СЛУШАЊУ...
- Природа нам је дала два уха и само један
језик како бисмо могли више слушати, а
мање говорити...
- Слуша ме онај ко ме чује...
- Чувајте се људи који не слушају, али
немојте својој околини давати довољно
разлога да вас не слуша.
Квалитетно слушање: Ствара истинску
комуникацију и оплемењује међуљудске
односе. То је у ствари активно или прецизно
слушање, које је усмјерно на садржај и бољу
укљученост говорника. Активно слушање
захтијева пажљиво слушање без прекидања,
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давање повратне информације саговорнику
о ономе што је рекао, питања о важним
детаљима, подстицање саговорника на идући
корак а подразумијева и тражење појашњења
ако нешто није јасно.
Желиш ли бити добар слушалац, практикуј ово:
- „Чуј другога“ покушај разумјети његов
глас и говор (боју гласа и садржај поруке).
Контролиши, или настој да ублажиш,
ометајуће факторе као што је бука, селективно
слушање и језичке баријере,
- Посматрај и „слушај очима“, покушај
схватити невербалне поруке које ти говорник
шаље,
- Охрабруј саговорника да настави са
излагањем својим вербалним и невербалним
порукама (климањем главом, положајем
тијела или ријечју, реченицом)
- Саопшти запамћено, парафразирај и провјери
своје разумијевање; дај до знања саговорнику
да си разумио оно што ти саопштава и
да ти је то јако важно; покажи емпатију тј.
заинтересованост за осјећања, искуства и
проблеме саговорника.
НЕНАСИЛНА КОМУНИКАЦИЈА
Ненасилна комуникација заснива се на
различитим вјештинама које човјеку помажу да
остане хуман, чак и у изазовним ситуацијама.
Сматра се да је она филозофија живљења, а у
својој основи има вредновање и поштовање
сваког појединачног човјека. Ненасилна
комуникација као филозофија и стил живота
подразумијева да особа преузме одговорност
за своје мисли, осјећања и дјеловања.
Према Маршалу Розенбергу модел ненасилне
комуникације заснива се на четири компоненте:
ОПАЖАЊЕ, ОСЈЕЋАЊЕ, ПОТРЕБЕ И
ЗАХТЈЕВ. Опажање.
Први ниво у ненасилној комуникацији је да
јасно разлучимо шта видимо, или чујемо, без
процјењивања. Обично се често несвјесно
посматрање мијеша са процјењивањем и
у том случају процјене могу блокирати
комуникацију, јер наводе саговорника да се
повуче, или заузме одбрамбени став. „Људи
нису узнемирени стварима већ својим виђењем
ствари“, учи нас Епиктет.

Реченице гдје се опажање мијеша са
процјењивањем:
„Он је брбљив!“ „Сувише си великодушан!“.
„Ненад је ружан“. „ Стално мисли да једино
он има нешто вриједно да каже!“. „Она је
лијена, неће завршити домаћи задатак“ .
„Она стално виси у кафићу“
Примјери гдје се раздваја процјењивање од
опажања
Ови исти примјери комуникације могу да се
искажу на начин гдје се опажање раздваја од
процјене:
„Мислим да је пуно ријечи употријебио да
опише....“ „Када помажеш другима да ураде
домаћи задатак, мислим да си великодушан“.
„Ненадов изглед ми није привлачан“. „Када
смо радили групни рад причао је бар 30
минута, а други су морали слушати“. „Она
одлази у кафић сваки дан“

а не која су наша осјећања. Умјесто да
јасно изразимо осјећања, овом реченицом
процјењујемо наше способности. Стварно
осјећање које стоји иза процјене себе као
„неадекватне“ другарице, могло би да буде
разочарење, фрустрираност, одбаченост,
нежељеност или неко друго осјећање.

У комуникацији је битно да се увијек размишља
о томе како опажамо нечије поступке, догађаје,
особине, а да се при том јасно одвоје наше
процјене. Неки од начина да се вјежба ова
вјештина јесте да се ријечи не користе као
претјеривања; да се јасно опише оно што не
одговара у комуникацији без додавања свог
виђења и одређења и погађања ситуације,
особине и погађања и додавања новог значења
у реченици.
Препознавање и изражавање осјећања је други
ниво модела ненасилне комуникације. Осјећаји
су увијек повезани са нашим потребама. У
ненасилној комуникацији битно је развити
богати рјечник осјећања која се јављају у
приватном животу, али и професионалном
свијету. Добро познавање ријечи која описују
осјећања помажу да особа прави разлику
између осјећања и својих мисли. Маршал
Розенберг сматра да је потребно направити
разлику између онога што осјећамо, и што
ми мислимо да јесте, али и између онога што
осјећамо, и онога како МИ мислимо да се други
понашају према нама. Увијек је добро бити
свјестан разлика између онога што осјећамо и
што мислимо да јесте.

„Осјећам се неважним за моје родитеље.“
У овом случају ријеч НЕВАЖАН не описује
наше стварно и реално осјећање, него
описује наше мишљење о томе како нас други
процјењују.
Можемо рећи осјећам се: тужно, несхваћено,
занемарено,
обесрабрено,
неподржано,
застрашено,
ућуткано,
одбачено,
непримијећено, несаслушано и сл.

Примјери реченица гдје се описује оно што
мислимо да јесте:
„Осјећам да нисам добра другарица“. У овом
исказу процјењујемо колико смо способни,

Примјери гдје се изражавају стварна
осјећања, а ријечима јасно описујемо своје
стање:
„Разочарана сам у себе као другарицу.“ или
„Осјећам се искоришћено као другарица.“
Са друге стране, постоји разлика између онога
што осјећамо и онога КАКО МИСЛИМО
да се други понашају према нама. Оваквим
реченицама више изражавамо наше тумачење
других, него наша стварна осјећања.

„Осјећам се преварено.“
Ријеч ПРЕВАРЕНО указује на нашу процјену
туђег понашања према нама, а не стварну
нашу емоцију. У овој ситуацији можемо
осјећати: узнемиреност, искоришћеност,
изневјереност, изманипулисаност, или имати
неку другу емоцију.
„Осјећам се занемареним.“
У овом случају ријеч ЗАНЕМАРЕНО указује
на нашу интерпретацију поступака других
према нама, а не нашу личну емоцију. У овој
ситуацији се можемо осјећати: нежељено,
нецијењено, напуштено, игнорисано и сл.
Потребе су веома важне у комуникацији зато
што утичу на наша осјећања и начине како
прихватамо оно што други говоре или чине.
Свака незадовољена потреба проузрокује стрес
у организму док свака задовољена олакшање.
Уколико смо способни да изразимо своје
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сопствене потребе имамо и већи изглед и да
их и задовољимо. Стога су осуде, критике,
лоше интерпретације других, или туђег
понашања, често израз наших сопствених
(незадовољених) потреба и вриједности. Људи
су навикли да лакше причају о туђим, него о
својим потребама, нарочито када оне нису
задовољене. Разлог томе је што увијек није
јасно шта желимо и које су нам потребе.
Постоји велики број универзалних људских
потреба, које морамо познавати како бисмо
их препознавали код себе и код других у
комуникацији. Комуникација постаје лакша
када људи почињу да причају о ономе што им
је потребно, умјесто о ономе што је погрешно
код другога. Тиме се олакшава могућност
да се проналазе начини да се изађе у сусрет
потребама саговорника. Ако неко каже „Ти
ме не разумијеш“, он у ствари каже да његова
потреба да буде схваћен није задовољена.
Међутим, мора се нагласити да постоје
друштва у којима се отворено изјашњавање
потреба може доживљавати као непожељно,
или чак опасно за појединца. У том случају,
потребно је да се у препознавању потреба
крене од сопствених. За то нам могу служити
различите класификације људских потреба:
Розенбергов и Масловљев модел.

заштитимо од онога што нам угрожава
живот, као што су болести, опасност од
животиња; потребе за одмором, сексуланим
изражавањем, додиром

ЉУДСКЕ ПОТРЕБЕ ПРЕМА МАРШАЛУ
РОЗЕНБЕРГУ
Аутономија–одабир
сопствених
снова,
циљева, вриједности; одабир сопствених
планова за остваривање циљева и снова

Потреба за поштовањем и
самопоштовањем.
Самопоштовање, самоувјереност,
постигнуће, поштовање других

Слављење–стварања живота, остварених
вриједности, циљева, успјеха

Потреба за припадањем и љубавављу
Пријатељство, породица, сексуална
интимност

Интегритет–потреба
да
особа
буде
аутентична, јединствена, креативна; смисао
свог дјеловања, личне вриједности
Узајамност–прихватање, цијењење, блискост,
заједништво,
обзирност,
увиђавност,
емоционална сигурност, емпатија, повјерење,
поштовање, љубав, подршка, разумијевање,
топлина
Физичка њега–потребе за чистим ваздухом,
храном,
водом,
сигурним
окружењем,
кретањем, вјежбањем; потреба да се
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Игра и разонода
Духовно заједништво–потреба за љепотом,
хармонијом, инспирацијом, редом, миром.
Постоји и друга класификација људских
потреба, коју је сачинио Абрахам Маслов. Он
је сматрао да људи имају различите потребе,
које су хијерархизоване. У самом дну стоје
физиолошке потребе (или примарне) и
потребе за сигурношћу–потребе недостатка,
док су потребе вишег реда, или мотиви раста:
потреба за љубављу и припадањем, потреба
за поштовањем и самопоштовањем, и на
врху потреба за самоостварењем. Пирамида
људских потреба приказана је на слици испод.
Потреба за самоостварењем
Моралност, креативност, спонтаност,
рјешавање проблема без предрасуда,
прихватање чињеница

Потреба за сигурношћу
Физичка и здравствена сигурност,
сигурност посла, сигурност извора,
моралности, имовине, у породици,
Физиолошке потребе организма
Дисање, храна, вода, сексуална
активност, спавање, хомоестаза, лучење
тјелесних течности.

Највиши ниво остварења појединца је када
развије своје потенцијале, капацитете и
таленте. Самоостварена особа прихвата себе,
друге и појаве у природи онаким какве оне јесу.
Једноставна је у комуникацији и међуљудским
односима, спонтана и скромна. Независна од
наметнутих и спољашњих ауторитета, али
поштује друге, старије, јаче од себе, млађе
и слабије од себе. Усмјерава се ка проблему,
тежи да помаже људском роду, склона је ка
демократији и креативна.
Примјери реченица у којима се илуструје
препознавање
потребе
и
прихватање
одговорности за своја осјећања:
- „Љутим се када оставиш отворена врата
моје собе“
-„Тужна сам што не можеш да изађеш
вечерас јер сам се надала да ћемо заједно
провести вече“
- „Када кажеш да ћеш то урадити а не
уреадиш, разочарана сам зато што не могу
да се ослоним на твоје обећање“
- „Када вичеш на мене, плашим се да ме ријечи
не повреде“
- „Захвална сам ти што си ми помогао око
домаће задаће“
Захтјеви у комуникацији говоре нам о томе шта
(бисмо вољели) да захтијевамо од других да
бисмо обогатили живот, односно задовољили
потребе. Битно је да захтјевима тражимо
оно што нам је потребно и ШТО ХОЋЕМО,
а не оно ШТО НЕЋЕМО. У захтјевима треба
користити позитивне (афирмативне) и јасне
реченице које упућују на конкретне акције
и саговорнику јасно открива шта желимо.
Нејасан језик доприноси неразумијевању и
конфузији у комуникацији. Такође, може да
води ка осјећају да нисмо довољно добри, или
да нас средина не разумије. У говору захтјеви
често могу да се изједначавају са наредбама,
чега морамо бити свјесни. Реченица „Пусти
ме на миру“, која представља реченицу
исказану у форми наредбе, може да се каже
и у форми захтјева: „Жељела бих да ми даш
слободу да се развијем и будем ја. Желим да
преузмем одговорност за своје понашање.“
Поред тога, ова форме реченице може да се
помијеша са формом непристојног обраћања
другима, која може прије да омета и прекине

комуникацију, него што може да води
ненасилној комуникацији. Реченица „Никад
ми не дајете да користим свој џепарац како
ја хоћу!“, изговорена са јасно наглашеним
захтјевом према другој особи, или особама,
може да доведе до рјешења конфликта, или
неспоразума међу њима. „Волио бих да ми
кажете шта бих могао да урадим, како бих
показао своју одговорност према џепарцу.“
Саопштавање захтјева је вјештина која се учи.
Јако је важно научити саопштавати захтјеве на
начин да се онај коме га саопштавамо не осјећа
да ће бити окривљен, или кажњен. Порука
којом изражавамо захтјев треба бити јасна и
недвосмислена и у форми која нема наредбу.
Наредба:
- „Разуми ме већ једном!“
- „Реци ми како да радим“
Захтјев:
- „Хоћу да ми кажеш шта си чула да сам ја
рекла.“
- „Волио бих да ми кажеш једну ствар коју сам
урадио а коју цијениш“
ЕМПАТИЈА:
немој ништа да радиш, само буди ту!
Када мало говориш, пуно чујеш...
Емпатија је способност разумијевања онога
што други доживљавају уз пуно поштовање.
У себи садржи способност да се подари
пажња ономе ко пати и усмјеравање на поруку
другога. Слична је симпатији, али у основи има
слушање цијелим бићем, а не само „срцем“;
гдје се другоме даје вријеме и простор да би се
потпуно изразили и осјетили схваћеним.
Постоји неколико препрека које смањују моћ
емпатијског примања:
- Савјетовање: када не слушамо шта нам други
прича него дајемо сопствене савјете. „Што
ниси...“, „Требало је да ....“,
- Упадање у ријеч: чиме спречавамо
саговорника да саопшти своју идеју. „Није то
ништа, знаш шта се мени десило....“
- Подучавање: када се трудимо да „дијелимо
лекције“ за оно што чујемо „То би могло бити
добро искуство за тебе“
- Тјешење: сматрајући да особа има велики
проблем, неслушајући упадамо у замку
тјешења“Није твоја грешка, урадила си
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најбоље што си могла“
- Причање прича: слушајући туђе проблеме,
дешава се да нас подсјете на исте, или сличне
проблеме, и више не слушамо саговорника.
„То ме подсјећа на....“
- Заташкавање: „Дај разведри се!“, „Нема
разлога да се осјећаш тако лоше!“
- Слагање: „Ох, јадна ти“
- Испитивање: Слушајући проблем другога,
дешава се да нас заинтересује прича и да
заборавимо особу и њен проблем. „Када је то
почело“, „И шта је било онда“
- Правдање: Дешава се да се осјећамо кривим
за проблем који особа има и који жели са нама
да подијели. Тада почињемо да се правдамо.
„Хтјела сам да се јавим, али...“, „ Стварно
сам мислила на тебе, али...“Дошла бих ја, али“
- Исправљање: Из потребе да средимо
ситуацију и да учинимо да се други осјећају
боље, нудимо другачије виђење. „Ма није то
тако страшно“, „Ма, знам ја да је то другачије
“„Није тако било“
Емпатијско примање је отворено слушање
осјећања и потреба друге особе. Без обзира
шта саговорник говори, ми једноставно
слушамо његова/њена опажања, осјећања
потребе и захтјеве.
Пошто усмјеримо своју пажњу и чујемо друге
можемо узвратити парафразирањем онога
што смо разумјели. Тиме понављање поруке
другој особи даје времена да размисли о свом
проблему на још један начин и да се усмјери
на проналажење рјешења свог проблема. Или,
једноставно да се боље осјећа.

живота одређен је и нашом способности и
вичности да отворено кажемо шта мислимо,
да тражимо услугу, пружимо информацију,
изразимо слагање, неслагање или да одбијемо
некога, да се снађемо у конфликту.
Суштина је да смо сами себи најбољи учитељи
и да само сам човјек себи може помоћи. Али то
је лако рећи, а није лако постићи. У томе нам
помаже једна особина коју можемо развијати у
односима са другим људима: асертивност.
Асертивност9 је стил у комуникацији који
се користи у ситуацијама када требамо јасно
изразити наше потребе, мисли, осјећања и
увјерења на директан, поштен (искрен) и
адекватан начин уз уважавање права других
људи.
НЕКИ ПРИНЦИПИ АСЕРТИВНОГ
РЕАГОВАЊА:
- Ја имам право да изражавам себе све
дотле док тиме не угрожавам друге
- Када се залажем за своја права ја тиме
поштујем себе и добивам поштовање
других
- Јасним изражавањем својих права и
потреба ја преузимам одговорност за
себе не пребацујем је другима
- Ако не кажем другима како њихово
понашање дјелује на мене, ускраћујем им
могућност да нешто промијене
- Жртвујући своја права и потребе, ја
дајем дозволу другима да не воде рачуна
о мени
- У мјери у којој сам слободан/на да се
залажем за своја права и потребе и то
исто дозвољавам и другима, ја добивам
много више, чак и него што очекујем
- Недозвољавање другима да сазнају како
се ја осјећам, јесте једна врста и начин
контролисања других
- Када чиним за себе оно што осјећам
као право, ја се осјећам боље и градим
аутентичнији и задовољавајући однос са
другима.

АСЕРТИВНО ПОНАШАЊЕ
Нико нема моћ да нас учини срећним или
несрећним, задовољним или незадовољним,
до нас самих.
Наша очекивања су та која нас чине несрећним,
незадовољним, исфрустрираним, а не људи са
којима смо повезани разним интересима, или
пословима. Вилијам Гласер, чувени познавалац
емоционалне интелигенције, истиче да нам
други људи могу помоћи, али само властитом
дјелатношћу можемо задовољити своје потребе
и радити на развоју личне среће. Квалитет
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Assert, assertiveness –
и потребе а при томе
асертивност преузет
најближи превод би
понашање“.

9

Изражавати своја права
не бити агресиван. Појам
је из енглеског језика и
гласио „самопотврђујуће

Самопоуздано, или асертивно понашање, значи
изражавање своје потребе на прихватљив
начин.
Асертивна порука изражава, описује особу
и исказана је без потребе за доминацијом,
понижавањем или деградирањем саговорника.
Иако смо културолошки научени да кријемо
своје потребе, асертивност је вјештина коју
можемо развијати како бисмо се борили за
своја права, изнијели своје мишљење, потребе,
захтјеве, на искрен и директан начин, који
уважава, и не нарушава, права других. Другим
ријечима, асертивна особа говори ЈАСНО,
ГЛАСНО И БЕЗ ДВОУМЉЕЊА. Асертивна
особа саопштава без љутње, гледајући
саговорника у очи, без осјећаја нелагоде и
неадекватности, и без повлачења. Такође,
прихвата без љутње и осјећаја кривице да
у нечему није успјела, и не осјећа се да мора
да каже увијек „да“ . Стога, асертивност
укључује уважавање, али не и снисходљивост,
која нас доводи у ситуацију да мислимо да
друга особа има већа права, јер је у улози
моћи, јер је искуснија, ученија, другог пола,
националности, или расе. Асертивност
укључује поштовање сопствених права уз
поштовање права друге особе.
ЕЛЕМЕНТИ АСЕРТИВНОГ ПОНАШАЊА:
- јасно изражавање понашања које нам смета
- објашњавање разлога због којих нам то
понашање смета
- јасно изражавање нашег захтјева
- изражавање властитог мишљења
- изражавање властитих осјећања
- наглашавање посљедица нежељеног
понашања
- изражавање разумијевање за другу особу
- понављање јасног захтјева
Асертивно понашање се разликује од
пасивног и агресивног понашања, која се
понекад описују као два супротна пола
асертивности.
Пасивно понашање је повезано са
немогућности да јасно кажемо шта
мислимо и осјећамо. Тиме смо у опасности
да нарушавамо своја права, не поштујемо
своје потребе, не постављамо границе
у односу на друге људе, и дјелујемо

несигурни. У основи пасивног понашања
је потреба да се избегава конфликт, а
тиме допуштамо да други контролишу
наш живот.
Агресивно понашање у комуникацији
представља директно залагање за своја
права, изражавање мисли и потреба на
начин који је често неискрен, неадекватан
и увијек угрожава права друге особе. У
таквом понашању основни циљ је да се
успостави контрола над другом особом,
демонстрација моћи и постизање подједе.
У реалном животу често је тешко
разграничити ове стилове у комуникацији,
и наилазимо на пасивно-агресивни стил
у комуникацији. Он се манифестује у
тренуцима када особа осјећа бијес када
жели да добије од других оно што жели,
али је страх у томе спречава да то
уради директно. Особа прерушава или
потискује своју агресивност.

првом случају садржај поруке усмјерен је на
опис особе, неких њених карактеристика, док
друга врста порука описује шта особа ради,
њену активност или производ те активности.
Ове двије врсте порука носе различита
значења и често имплицирају промјену. У
првом случају промјену личности, а у другом
случају, промјену понашања. Ове поруке могу
бити позитивне, негативне и неутралне. Треба
водити рачуна да се у комуникацији, када
желимо да утичемо на промјену код неке друге
особе, употребљавају поруке- критике које се
односе на понашање а не на личност.
Модел порука у комуникацији који је развио
Зоран Миливојевић, а који се употребљава
у
трансакционој
анализи
(правцу
у
психотерапији).

106

МЕНИ СМЕТА ...наше осјећање ... КАДА ТИ/
ВИ ... тачан опис понашања ... ЈЕР ОНДА ЈА
...објашњење или разлог ... ТАКО ДА ТЕ/ВАС
МОЛИМ ДА ... преусмјеравање ка пожељном
понашању.
Јако ми смета када ти, упркос нашем договору,
не бацаш смеће на вријеме, зато што се
скупљају муве и могу да нам загаде храну, тако
да захтијевам да сљедећи пут бациш смеће чим
се напуни канта.
„ТИ“ порука
У овим порукама, детаљно саопштавамо
саговорнику шта ће се десити ако не прекине
и промијени одређено понашање. Ове поруке
саговорник може прихватити као пријетње,
ако се често понављају и воде ка потреби да
се он казни. Стога је потребно да особа која
их саопштава, не користи их за манипулисање
другом особом.

Свако воли да буде похваљен, да га
прихватају и слушају
МОЋ ПОРУКА
У комуникацији велику улогу имају поруке
које упућујемо и примамо. Оне доприносе да
се људи осјећају задовољним, запаженим и
успјешним. Зато треба да се учи како другима
давати похвале и подршку. Међутим, у
комуникацији се дешава да се порукама друге
особе повређују и омаловажавају, често и
несвјесно.
Поруке које шаљемо и добијамо према Зорану
Миливојевићу могу бити реалистичне и
нереалистичне. Оне упућују на то да кроз
говор реално објашњавамо нечије понашање.
Односно, да садржај поруке одговара
стварности на коју се порука односи. У
случају када је она позитивно или негативно
искривљена говори се о нереалистичним
порукама. Треба водити рачуна да се у
комуникацији употребљавају реалистичне
поруке.
Други вид порука односи се на поруке усмјерене
на особу и поруке усмјерене на понашање. У

МЕНИ СМЕТА + детаљан опис понашања
Смета ми када причаш о мени неистините
приче
Било ми је врло непријатно када сам видјела да
си преписивала на часу
„Моћна“ порука
Ова врста порука може да се упути особама
које не познајемо најбоље, или са којима нисмо
блиски, али уз помоћ којих саопштавамо како
туђе понашање утиче на наша осјећања.

ЈА ПОРУКЕ
Ова врста порука је најеједноставнија. Њоме
показујемо како је понашање других повезано
са нашим осјећањима. Ја поруке су дјелотворне
када их саопштавамо особамо којој смо важни
и којој је стало до наших осјећања и нашег
мишљења. Овакве поруке могу промијенити
понашање особе, јер их она неће доживљавати
као критику на личност.
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КАДА СЕ ТИ / ВИ ТАКО ПОНАШАШ/
ПОНАШАТЕ ... тачан опис понашања... ТИ/
ВИ ЋЕШ ....посљедица коју понашање може
имати по особу која се понаша ... ТАКО ДА ТИ/
ВИ ЈЕ БОЉЕ ДА УРАДИШ... преусмјеравање
на правилно понашање.
Данас опет ниси дошла у договорено вријеме.
Ако то поновиш, сутра увече, нећемо ићи у
биоскоп како смо се договориле, јер ја више не
желим да чекам док касниш. Ако си спречена
да дођеш, јави се, како бих те сачекала.
Свет се, хтели ми то или не, креће од
линеарности ка иконичности. Будућност је у
нелинеарној комуникацији. У комуникацији која
се грана као што то чине наше мисли пре него
их заробимо речју или фикцијом на папиру, где
морају сузбити своју природу и савити се у ред
једног линеарног система. (Милорад Павић)

Самопоуздано реаговање (табела лијево)
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Сматра се да слободно вријеме чини мноштво
активности којима се особа може потпуно
предати и по својој вољи посветити. То
могу бити активности одмора или забаве,
активности у којима особа повећава ниво свог
знања, или повећава ниво информисаности
и обавјештености; активности у којима се
добровољно друштвено ангажује, и мноштво
активности у којима испољава своју слободну,
стваралачку способност.
Слободно вријеме је оно вријеме које појединац
има на располагању, пошто испуни (ослободи
се) својих породичних, друштвених, школских,
професионалних обавеза. Служи појединцу
да испуњава и задовољава своје биолошке
потребе, потребе разоноде, односно доколице,
као и социјалне и креативне потребе.
Слободно вријеме јесте потреба и право
младих да га активно испуне након што заврше
задатке које имају у школи, према учењу, у
друштвено-егзистенцијалним и породичним
обавезама и рутинама. Обично се сматра да
је идеални тип распореда активности у току
једног дана осам сати рада, осам сати спавања
и осам сати слободног времена.
У часовима доколице значајније активности
односе се на културу, умјетност, спорт и
рекреацију, конзумирање медија, одмора и
других социјалних активности.
У данашње вријеме, простор слободног
времена младих, у великом обиму заокупљају
масовни медији.
Тинејџери чешће бирају активности у којима
доминантну улогу имају средства масовних
комуникација (ТВ, радио, данас све више
интернет и социјалне мреже) у односу на неке
друге садржаје као што су посјете културним
догађајима
(филмска
или
позоришна
представа, књижевне вечери или концерт,
читање књига изван обавезне школске лектире,
учење страних језика, мање времена проводе
у природи: планинарење, шетње, феријалне
активности, логоровање и сл). Млади мање
иду на спортске догађаје.

СЛОБОДНО ВРИЈЕМЕ КАО ПРАВО
МЛАДИХ
- Цјеложивотно учење

У једном истраживању које је су
направили МЕДИУМ ГАЛУП ЦЕНТРА
и Факултет за културу и медије у Србији
2008. године, уочено је сљедеће:

- Млади и цивилно друштво

- млади људи узраста од 13 до 24 године
подијељени у двије групе (13-17) и друга
(14-24), мјесчно у просјеку, прочита само
једну књигу до 100 страница;

- Волонтeризам и одговорност према
послу

- посјети један од (18-24) или ниједан од
(13-17) културни догађај;

- Оn-line заједнице

- проводе у шетњи 6,5сати од (13-17) до
8,5 сати од (18-24);

- Вршњачка култура и односи међу
половима

- Културне, стваралачке и рекреативне
потребе
УЧЕНИК:
- прихвата слободно вријеме као простор
личног развоја и цјеложивотног учења
(креативног, грађанског, културног,
професионалног) и да дјелује у складу са
таквом животном филозофијом
- разумије слободно вријеме као простор
унутар кога има могућности сопственог
избора, доношења одлука и развијања
вршњачке културе
- слободно вријеме користи за богаћење
односа са особама различитих полова
- слободно вријеме користи за развијање
односа у виртуелном свијету и
друштвеним мрежама заснованог на
одговорном понашању
- слободно вријеме користи за изграђивање
себе као одговорног грађанина,
друштвено афирмисаног, укљученог и
радно способног
- слободно вријеме користи за рекреацију,
спорт и спортске манифестације,
одговорно и просоцијално
- слободно вријеме користи за путовања,
активности у области културе и
креативног изражавања
- развије отпорност на изазове у
слободном времену, укључујући
различите облике физичког и психичког
насиља, друштвене патологије и
зависности
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- оде на један спортски догађај од (13-17)
година, односно ни то не учини од (1824).
- Међутим, мјесечно користе 150 сати
од (13-17), односно 165 сати од (18 -24)
године гледајући ТВ и користећи се
компјутером.
Сматра се да зато вријеме које су провели
у конзумирању медија од којих интернет
и ТВ знатно претежу,могу урадити
слиједеће:
- Прочитати десетак књига од 100
страница,
- Посјетити десетак спортских или
културних догађаја,
- Сваког другог дана током мјесеца
одиграти утакмицу у трајању од једног сата,
- Провести у шетњи више од 750 км и
- Умјерено конзумирати медије (према:
Милетић, 2009).

Младима је важно да своје слободно вријеме
проводе у кругу породице која је за њих извор
социјалне подршке и окружење пријатно за
провођење слободног времена. Многи млади
своје изражавање у слободном времену виде
кроз активно учешће у животу заједнице
што је предуслов за проактивну оријентацију,
повећан активизам и израженију потребу за
волонтаризмом.
113

ЦЈЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ
Земље Европске уније посебно истичу значај
образовања које нам служи да функционишемо
у свијету које нас окружује. Да бисмо то
успјели образовање нас мора оснажити у
четири стуба, а то су:
- Знати учити како учити. То подразумијева
знати брзо наћи информацију, издвојити је као
битну, похранити је и знати у датом моменту
употријебити.
- Знати како радити, што подразумијева
преузети одговорност за рад и резултате
рада, знати квалитетно и ефикасно радити
и зарадити. Подразумијева и знати радити у
тиму.
- Знати како комуницирати и живјети заједно
са другима и
- Знати постојати. Разумјети свијет и
његове бројне промјене; сачувати живот
и достојанство; физичке снаге и духовну
хармонију;“ знати када се на вјетру треба
понашати као врба, а када као храст...“
Цјеложивотно учење у својој основи има
неформално образовање и оно има за
циљ усвајање низа животних вјештина,
специфичних знања, усвајања вриједности и
циљева друштва у коме живимо а које се данас
назива „друштво које учи“. Може се одвијати
у институцијама као што су школе, центри
за културу, центри за учење страних језика,
вјерски центри, умјетничке институције,
невладине организације и сл.
Цјеложивотно учење подразумијева
и различите видове неформалног образовања,
имајући у виду да и послије завршене школе
и високог образовања, потреба за учењем се
даље продужава у свим старосним добима
и бројним контекстима: на послу, код куће,
кроз активности у слободном времену и
сл. У том процесу битно је да појединац
усваја и даље увјежбава социјелне вјештине
неопходне у савременом друштву, као што су
информационо-комуникационе-технолошке
компетенције,
учење
страних
језика,
компетенције лидерства и сл.
Цјеложивотно учење је учење из искуства које
се одликује добровољним учешћем, личном
одговорношћу и личним развојем. Кроз њега
се особа оснажује у личном и професионалном

искуству, развија своје животне вјештине, и
вјештине активног грађанства. То је често
процес гдје се учење одвија у групи вршњака
тако да особа у групи и од групе учи.
Цјеложивотно учење заснива се на развоју
осам кључних компетенција које је Европска
комисија представила у кључном документу
развоја цјеложивотног учења (“Key Competence for Lifelong Learning – А Еuropen Reference Framework”) 2005. године:
- Комуникација на матерњем језику,
- Комуникација на страним језицима,
- Математичка компетенција и основне научне
и техничке компетенције,
- Дигиталне компетенције,
- Учење како се учи
- Друштвене и грађанске компетенције,
- Иницијативност и смисао за предузетништвои
- Културна свијест и изражавање
Основна функција ових компетенција је да
помогне особи да одреди своје приоритете у и
исходе учења у свом неформално-образовном
процесу.
Бити лијепо васпитан и добро образован
за младе је битна претпоставка и услов за
квалитетан живот у ХХI вијеку.

Када би људи знали коликим радом сам стекао
своју вјештину, не би се толико чудили.
(Микеланђело).

МЛАДИ И ЦИВИЛНО ДРУШТВО
Данашње друштво које се назива цивилним
друштвом, означава процес друштвеног
развоја заснованог на начелима демократије,
толеранције и солидарности. Кроз различите
институционалне механизме, самоиницијативу
и кроз самосталне облике дјеловања (у
невладиним
организацијама,
културним
иницијативама, неформалним групама) млади
могу учествовати у изградњи друштва и
развоју заједнице у којој живе.
Основни постулат за младе је питање
партиципације, односно учешћа. Ријеч

партиципација (латински–participare, значи
бити учесник, дијелити нешто, учествовати;
имати у нечему учешћа или удјела, заједичко
уживање неког добра).За младе то је процес
активног укључивања у доношењу одлука
о питањима која се њих тичу и у акције
којима су дорасли. Кључни елементи
партиципације јесу учествовање са другима,
вршњацима или одраслима, дјеловање а то
подразумијева сарадњу и активни дијалог. Та
сарадња укључује интеракцију, заједничко
разумијевање циљева и задатака и заједничко
долажење до њиховог остваривања. У том
процесу млади остварују партнерске односе
са вршњацима и одраслима. Сарадња увијек
значи заједништво, поштовање и уважавање
мишљења другога, заједничко дијељење а не
надметање.
ПАРТИЦИПАЦИЈА МЛАДИХ.
Да би партиципација младих била права, битно
је разликовати модалитете њиховог учешћа у
цивилном друштву:
- Мишљење младих као још једно мишљење.
Учешће младих када одрасли од младих траже
мишљење које се узима у обзир приликом
доношења одлуке. Нпр. школска управа
консултује ученике о уређењу и организацији
просторија у школској згради.
- Млади су заједно с одраслима укључени
у доношењу одлуке. Млади заједно са
одраслима дискутују, износе своја мишљења
која усмјеравају процес доношења одлука.
Међутим, одрасли преузимају одговорност
за крајњу одлуку. Нпр. професори заједно са
ученицима дискутују о могућим дестинацијама
за екскурзију, води се рачуна о њиховим
потребама, финансијским могућностима (да
путују сви), и интересовањима, али коначну
одлуку, ипак, доносе професори и школска
управа.
- Млади утичу на одлуке и заједно са одраслима
дијеле одговорност за донесене одлуке. У
процесу доношења одлуке, равноправно
млади и одрасли разговарају, преговарају,
усаглашавају се, гласају за одређену одлуку.
Нпр. у разреду преговарају и заједно са
професором доносе одлуке о начинима већег
индивидуалног ангажмана у учењу и обавезама
из предмета у циљу побољшања успјеха.
- Млади сами доносе одлуке и преузимају
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одговорност за донесене одлуке. Ова врста
партиципације могућа је на индивидуалном
нивоу (ученица сама одлучи да ће похађати
курс страног језика или јоге), или на нивоу
заједнице (нпр. доносе одлуку о организацији
концерта путем кога ће учинити неки
хуманитарни чин).
ИНИЦИЈАТИВА МЛАДИХ.
Често се промјене не дешавају саме од
себе и потребно је покренути иницијативу,
нарочито када су у питању одлуке које се тичу
потреба и интересовања младих. Иницијатива
подразумијева спремност да се енергија и
вријеме уложе у активност која се започне,
или да се уложи у идеју. Али, са друге стране
потребно је и вјеровање да се неке ствари могу
урадити и да могу да воде ка успјеху.
Ништа не успијева као успјех.
(Енглеска пословица)

ИНИЦИЈАТИВА, РАЗГОВОР, ОСВИЈЕСТИТИ
ПОТРЕБЕ, ПОКРЕТАЊЕ АКЦИЈЕ
ПОКРЕТАЊЕ РАЗГОВОРА О ЗАЈЕДНИЧКОМ
ПРОБЛЕМУ УКЉУЧИВАЊЕ ДРУГИХ
ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ ОБАВЈЕШТАВАЊЕ
О ИНИЦИЈАТИВИ ШИРЕГ КРУГА
ВРШЊАКА, ПРАВЉЕЊЕ ПРИЈЕДЛОГА
И ПЛАНА ДЈЕЛОВАЊА ЗА ПРОМЈЕНУ,
ИЗЛАГАЊЕ ПРИЈЕДЛОГА ОНОМЕ
ОД КОГА СЕ ОЧЕКУЈЕ ПРОМЈЕНА
(писмени захтјев, усмено образложење)
ОДРЕДИТИ ДОНОСИОЦЕ ОДЛУКЕ
(преговарање и усаглашавање) И НОСИОЦЕ
ОДГОВОРНОСТИ, ЈАВНО ПРИХВАТАЊЕ
ИЛИ ОДБИЈАЊЕ ИНИЦИЈАТИВЕ,
ПРЕУЗИМАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ ЗА
ПРОМЈЕНЕ...УСПЈЕХ...
Дјеловање у групи и заједничко рјешавање
проблема. Дјеловање у групи има многе
предности за партиципаторно учење младих:
- Могућност стварања више идеја и изношење
различитих рјешења
- Разумјети перспективе, позиције, намјере,
потребе других и лакше међусобно
разумијевање различитих „погледа на свијет“
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- Заједничко дјеловање, договарање, дијељење
идеја и одговорности приликом одлучивања
(ту лежи и опасност избјегавања личне
одговорности и њеног пребацивања на друге!)
- Равнопраност и децентрализованост
омогућује слободнију форму активитета.
На основу групне и личне одговорности
особа може објективније процијенити ефекте
донесене одлуке, а тиме и преузети личну
одговорност за личне одлуке. Постојање
различитих приједлога омогућује критичко
анализирање различитих приједлога и може
водити ка једноставнијем, квалитетнијем и
ефикаснијем рјешењу.
Како направити успјешан тим?
Тим је заједнички простор гдје појединац, члан
тима даје свој допринос, уноси специфичне
вјештине, искуства, ставове, убјеђења,
емоције, вриједности итд. Тим је увијек добар
да одлуке које се донесу буду квалитетне и које
задовољавају потребе свих, или већине.
Најзначајнији фактори који доприносе да тим
буде успјешан:
- Задатак или посао за кога су сви мотивисани
да се укључе, и свима, или бар већини, је јако
важан.
- Заједнички, јасно постављени циљеви којима
се тежи, а који представљају изазов и који не
смију бити недостижни
- Добра и ефикасна комуникација
- Јасна подјела улога и постављање правила
која ће свако осјећати као своје.
У тиму је веома битно да свако зна шта се
од њега очекује и шта треба да ради. Сваки
члан тима има своју улогу која се договором
дијели према склоностима и жељама чланова
тима. Улоге могу бити сталне и промјењиве у
зависности од природе проблема, или акције
коју тим подржава. Уважавање разлика међу
члановима тима и међусобно поштовање је од
велике важности.
Свако носи нека специфична знања, умијења
и искуства, вјеровања и слично и у тимском
простору та различитост га обогаћује и утиче
на повећање ефикасности тима. Другим
ријечима, сваки члан тима је битан ресурс за
постизање успјеха.

ВОЛОНТАРИЗАМ КОД МЛАДИХ
У најширем смислу ријечи волонтери су
људи који добровољно и бесплатно раде у
корист других, или за опште добро. Често
је волонтерски рад прво радно искуство
младог човјека. Али, такође, представља и
један од начина социјалног укључивања и
интеграције младих у друштвену заједницу.
Кроз волонтерско дјеловање које подстиче
друштвени активизам, подстиче се напредак и
промјене у заједници и друштву.
Кроз волонтерски рад млади стичу разноврсна
искуства, лични и професионални развој,
различите социјалне вјештине, самопоуздање
и осјећај вриједности што им служи за
самопоштовање и пут ка успјеху у животу.
Волонтерски рад може бити у неформалном
облику (када на добровољној основи помажемо
другој особи која је у потреби). Волонтирање
може бити формално, и тада је организовано
у оквиру организација и институција са јасно
одређеном структуром, временом трајања.
Мотиви за волонтирањем. Генерално гледано
постоје двије групе мотива који подстичу и
усмјеравају људе да се баве волонтеризмом:
- Мотиви везани за задовољавање сопствених
потреба (личне вриједности, ...) Могућност
дјеловања у складу са сопственим врједносним
системом и развијање личних вриједности;
жеља за напредовањем у професији,
упознавање нових људи, култура, традиција,
обичаја и сл.
- Мотиви окренути ка споља, тј. другима и
заједници. Могућност унапређивања грађанске
свијести, потреба да се да допринос друштву
и заједници. (ТЕСЛА). Мотивација хуманог и
алтруистичног карактера. Мотивација је у вези
са друштвеним вриједносним системом.
Кроз историју волонтерски рад је био
присутан и многи волонтери су задужили
свијет. Њихово волонтерско ангажовање
чини најљепше и најхуманије примјере људске
доброте. На нашим просторима позната је
Мис Ирби

може бити и ризик, и из тих разлога треба
имати на уму да на интернету не можемо
увијек бити сигурни са ким разговорамо, као у
стварној комуникацији.

Дрво се на дрво ослања, а човјек на човјека.
(Народна пословица)

СЛОБОДНО ВРИЈЕМЕ МЛАДИХ У
ВИРТУЕЛНОМ СВИЈЕТУ
Компјутер и компјутерска технологија постају
незамјењиви чиниоци у савременом животу,
комуникацији, раду и слободном времену,
како за одрасле тако и за дјецу и младе људе.
Интернет великом брзином и непрекидно
развија нов поглед на свијет и привлачи својим
могућностима и посебностима у односу на све
досадашње технологије.

Нови ризици на интернету. Иако интернет
можемо сматрати слободним простором за
комуникацију, она мора бити контролисана од
саме особе, јер све предности интернета могу
истовремено бити претворене у његове мане.
Чињеница да су информације на интернету
јавне и свима доступне, може постати озбиљан
проблем у комуникацији која лежи на лажним
и лошим намјерама.

Боравак у виртуелном простору интернета
је промијенио многе облике понашања,
дјеловања и комуницирања савременог
човјека. Комуникација постаје свјетска појава
и феномен, која је укључила у себе највећи
број људи до сада са свих дијелова планете
Земље. Из тих разлога се каже да је интернет
средство глобалних комуникација.

Треба знати да се нпр. ниједан податак са
фејсбука трајно не може обрисати, и да су сви
подаци, па и лични увијек негдје смјештени, и
да се, према томе, до њих може лако доћи.
Било који податак постављен на интернет
остаје трајно забиљежен “негдје на мрежи”.

Процјењује се да у сваком тренутку интернет
користи неколико милиона дјеце и младих. За
њих је то медиј који је веома цијењен, занимљив
и дио свакодневног одрастања. Млади га
користе и у слободном времену и за потребе
учења, у различитим активностима: четовање,
блоговање, боравак у друштвеним мрежама,
компјутерске игре, али све чешће и у већем
проценту, претраживање информација као и
за слање електронских података (укључујући
електронску пошту).
Развој друштвених мрежа код младих развија
осјећај припадања у виртуелним заједницама,
у којима су могућности комуникације и
успостављања односа са другима готово
бесконачне.
Посебан изазов за особе које комуницирају
интернетом је могућност да се прикрије
идентитет (уколико особа жели може
преузети било који идентитет, рећи да је
тинејџер, а бити заправо стара особа, у
виртуелном свијету бити успешан спортиста,
а у ствари никада се не бави спортом).
Истовремено, ова могућност интернета
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„Сајбер булинг“ је сваки облик вршњачког
насиља у виртуелном свијету, било да је
вербално, да представља иницирање физичког
насиља у реалном свијету, или да је психичко
насиље. За разлику од обичног „булинга“ који
се дешава у школи или на улици, жртва може
да доживи непријатности и у својој кући.
Такво насиље може да траје 24 сата свих седам
дана у недјељи. Насилник, скривајући се иза
анониности коју пружа интернет, је често
непознат и тешко је открити његов идентитет.
Постоји могућност да се више насилника
удруже користећи мрежне ресурсе интернета.
Облици у којима се појављује „сајбер булинг“
су слиједећи:
- садржаји који дуже и континуирано вријеђају
личност жртве
- неовлашћено слање фотографија жртве и
манипулација тим фотографијама, или неким
другим приватним садржајима о жртви
- Отворена, или прикривена, пријетња жртви
- Подстицање на употребу говора мржње и
насиља
- Повреда идентитета жртве у односу на расу,
способности, пол, сексуалност и др.
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Сексуална
злоупотреба
и
насиље
у
виртуелном свијету. Најтежи облици насиља
према младима на интернету су сексуална
злоупотреба и порнографија, који су, на жалост,
и чести облици насиља на које дете може
наићи на интернету. Сексуална злоупотреба
подразумијева:
сексуално
узнемиравање
ријечима, приморавање на физичке контакте и
сексуалне активности и израда порнографских
садржаја са жртвом.
Правилно и одговорно понашање у
виртуелном свијету. Правилна употреба и
одговорно понашање битно је приликом
боравка и употребе интернета, друштвених
мрежа и било којег другог његовог сервиса.
Иако на глобалном нивоу још увијек не постоје
стандарди који су општеобавезујући за све
кориснике интернет технологије, укључујући
одрасле, младе и дјецу, а који уређују област
комуникације и понашања на интернету,
многи у том недостатку могу постати
непристојни, неодговорни, или на други начин
проблематични корисници.
На тај начин одговорни корисник развија
виртуелну културу у складу са етиком
на интернету, која истиче стрпљивост,
толерантност, поштивање приватности и
ауторских права. Другим ријечима, све оно
што није дозвољено у реалном свијету, није
дозвољено ни у виртуелном: ружне ријечи,
грубе и неумјесне шале, лажи, узнемиравање,
вербално насиље, преузимање и манипулисање
туђим фотографијама и документима, лажни
идентитет, кривотворење и слично.
Одговоран корисник интернета, треба
да заштити своје податке и не смије
злоупотребљавати туђе. Мора увијек бити
спреман и на ризике које носи интернет, добро
их познавати, и знати како да се они ријеше.
ПРЕУЗМИ КОНTРОЛУ У СВОЈЕ РУКЕ!
У свим случајевима, и најмање сумње да неко
понашање и комуникација на интернету може
да води у непожељном правцу, треба одмах
реаговати. Могући проблем треба подијелити
са одраслом особом којој се вјерује, и
обавијестити полицију и другу институцију,
која се бави заштитом дјеце и њихових права.
ПОСЈЕТИ: www.djecanainternetu.org.

Родне норме имају велики утицај на здравље и
развој младића и дјевојака, можда је тај утицај
чак и већи у случају младића. Патријархални
ставови и круте форме мужевности често
су промовисани путем различитих сфера
друштва, у породици, у медијским порукама,
у школама, и на другим јавним и приватним
мјестима. Родна равноправност и превенција
насиља повезани су са овим нормама које
често идеализују различите облике понашања
који младиће и дјевојке излажу ризику. Да
би се осигурало да здраве везе, засноване
на равноправности и људским правима,
представљају основ за развој људи, од виталне
је важности подстакнути младиће и дјевојке на
свјесно размишљање о овим питањима. Током
1980-их пол и род су се почели проучавати као
друштвене категорије. Главна је претпоставка
овог приступа да друштво значајно утиче
на обликовање мисли, осјећаја и понашања
жена и мушкараца. Такав приступ углавном
проистиче из феминистичког покрета који
се јавља у касним 1960-им годинама и који
усмјерава пажњу друштва на положај жена.
Феминисткиње увиђају потребу разликовања
појмова пол и род наглашавајући тиме улогу
друштва у формирању родних понашања.
Приступ по којем се прави разлика између пола
и рода је данас и практично општеприхваћен.
ПОЛ
Пол се односи на биолошке и психолошке
карактеристике које одређују мушкарце
(дјечаке) и жене (дјевојчице). То обухвата
сексуалне органе, хормоне, ендокрини
систем, секундарне сексуалне карактеристике,
хромозоме итд. Ове карактеристике су
углавном трајне и универзалне.
РОД
Род је, за разлику од пола, друштвена
конструкција биолошког пола, односи се на
друштвено конструисане улоге и очекивања
које одређено друштво сматра прикладним за
мушкарце и жене. Род се односи на социјално
конструисане разлике и неједнакости између
мушкараца и жена (на примјер, како они
треба да се облаче и понашају). Ове идеје и
очекивања су научени у породицама, преко
пријатеља, вјерских и културних институција,
школа, на радним мјестима и путем медија.

УКРАТКО, РАЗЛИКУ ПОЛА И РОДА
МОЖЕМО СВЕСТИ НА НЕКОЛИКО
ТАЧАКА:
- Род се разликује од пола по томе што није
биолошки детерминисан

Родни симболи: Мушки (лијево), Женски (десно).

Дакле, људи се рађају као припадници мушког
и женског пола, али уче како бити дјечаци
и дјевојчице, који ће постати мушкарци
и жене. Уче их прикладном понашању и
ставовима, улогама и активностима, те како
би се требало односити према другима. Ово
научено понашање сачињава родни идентитет
и одређује родне улоге. Род се односи на
друштвено научено/детерминисано понашање.
Разлике у схватању друштвених улога
мушкараца и жена могу се уочити у различитим
контекстима:
ДРУШТВЕНОМ
Различита очекивања од друштвених улога
мушкараца и жена: мушкарац глава породице
и онај који зарађује; жена она која рађа, храни
и његује (дјецу и старије).
ПОЛИТИЧКОМ
Разлике у начинима на које жене и мушкарци
стичу и дијеле моћ и ауторитет: мушкарци су
више присутни у политици на вишим нивоима
власти, а жене на локалном нивоу и у локалној
политици повезаној са њиховим улогама у
домаћинству.
ОБРАЗОВНОМ
Разлике у могућностима стицања образовања
и различитим очекивањима од дјевојчица и
дјечака: породица усмјерава прије образовање
дјечака него дјевојчица; дјевојчице одлазе на
мање престижне смјерове.
ЕКОНОМСКОМ
Разлике у могућности стицања каријере,
контроли финансија и других продуктивних
вриједности; кредити и зајмови; власништво
над земљом.
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Према том разликовању пол је повезан уз
биологију, док су родни идентитети мушкараца
и жена у било којем друштву друштвено и
психолошки дефинисани. Биолошки и физички
услови (хромосоми, вањски и унутрашњи
полни органи, хормонални статус, секундарне
полне карактеристике) воде до одређења
мушког и женског пола. Да би се одредио род
треба узети у обзир друштвену и културалну
перцепцију мушких и женских карактеристика
и улога.
- Мијења се од културе до културе и с
економским, друштвеним и политичким
контекстом. Исто тако, мијења се кроз вријеме
Свако друштво користи пол као један од
критеријума за описивање рода, испод те
једноставне почетне тачке не постоје двије
културе које би се могле потпуно сложити у
томе по чему се родови разликују. Исто тако
постоје знатне разлике у родним улогама између
култура. Подјела рада између полова најбоље је
објашњена родом, али будући да је репродукција
базирана на универзалној биолошкој разлици
између жена и мушкараца, друштва то користе
као основу за додјељивање других задатака.
Ти задаци су у одређеној култури додијељени
према практичности и приоритету у одређеној
култури и одређују мушку и женску улогу.
Истраживања различитих култура су показала
да задаци и подјела посла нису толико везани уз
пол особа, и нису толико заједничке једном полу
у различитим културама, већ су културално
специфичне. Род се исто тако мијења унутар
култура кроз вријеме. Култура није статичке
природе, већ се развија. Како друштва постају
сложенија, улоге које преузимају мушкарци
и жене нису више одређене само културом,
већ и друштвено политичким и економским
факторима.
- Ми учимо родне улоге, из тога произлази да
се могу мијењати
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Род је научен кроз процес социјализације и
кроз културу одређеног друштва. Дјеца уче
свој род од рођења. Уче како се понашати
да би били перципирани од других, али и од
себе, као мушкарци и жене. Током живота
то је потицано од стране њихових родитеља,
учитеља, вршњака, њихове културе и друштва.
У многим културама дјечаци су потицани при
активностима за које се сматра да откривају
мушке црте, а дјевојчице при активностима
које откривају њихове женске особине. Дјеци
се дајуразличите играчке, тако да дјевојчице
добивају лутке, колица, а дјечаци пиштоље,
аутомобиле. Кроз игру они уче којим
пословима или каријерама могу тежити.
- Људи који дјелују изван своје родне улоге
могу доживјети неодобравање
Уз сваку родну улогу вежу се одређена
очекивања, те су прописане пожељне
особине и понашања. Ако особа изабере
нека понашања која нису у складу с њезином
родном улогом, врло често наилази на
потешкоће и неразумијевање средине. Тако су
жене које се не желе удати, или имати дјецу,
омаловажаване и називане погрдним именима.
Мушкарци који су њежни, обављају кућанске
послове, посвећени су породици и дјеци често
добивају етикету папучара и слабића.
- Важно је узети у обзир родне односе
Анализа рода не бави се само улогама и
активностима, већ и односима. У анализама
се тако не поставља само питање ко шта ради,
него и ко доноси одлуке, ко извлачи корист,
ко користи ресурсе, а ко их контролише, те
како остали чиниоци, као што су закони о
насљеђивању и посједовању, утичу на односе.
То открива да мушкарци и жене, због њихових
различитих родних улога и одговорности,
имају различита искуства и потребе. И
мушкарци и жене играју улогу у сфери рада
и живота у заједници, али је допринос жена
мањи.
Мушкарци и жене бирају различита занимања
и активности, те имају различите могућности
у економском свијету. Наравно, жене су више
укључене у кућне и васпитне, помагачке
активности од мушкараца.

РОДНЕ НОРМЕ
Родне норме представљају друштвена
очекивања и улоге додијељене одређеном
роду и обично су другачије од очекивања
које постоје према другом роду. У данашњем
друштву које је доминантно патријархално и
традиционално, ове норме подразумијевају
схватања да би мушкарци требало нпр. да буду
храбри, чврсти, издржљиви, да предузимају
ризик, да могу да издржавају породицу, да имају
много сексуалних партнера како би доказали
да су они “прави мушкарци” итд. Наспрам
таквих очекивања, од женског рода се најчешће
очекује њежност, рањивост, осјећајност,
повученост, већа оријентисаност према дјеци,
породици, кућанским пословима итд. При
анализи родних норми и родно типичних
понашања важно је истражити начине на које
жене и мушкарци науче различита понашања
везана за род. Ево неких примјера који
говоре о развоју родног идентитета: У неким
дијеловима Африке се и данас практикује да
младић чим наврши 10 година једно одређено
вријеме живи са старијим мушкарцем,
најчешће оцем. Он га учи како да постане
мушкарац, савјетује како да се односи према
женама. Понекад су укључени и одређени
обреди и тестови мушкости, који најчешће
подразумијевају да дјечак истрпи одређено
наношење боли након чега бива третиран као
мушкарац (нпр. обрезање и слично). Понекад
иницијација у мушкарце подразумијева да
младић има сексуални однос са унапријед
одређеном зрелијом женом са којом нема
никакву емоционалну везу. У већини земаља
свијета такође постоје одређени критерији
када дјечак или младић почиње да се посматра
као мушкарац. То може бити физичка грађа
и снага, сексуално искуство, завршетак војне
обуке итд. Тако нпр. на нашим просторима
(југоисточне Европе) док је постојао редовни
војни рок, одлазак у војску је био догађај који
је потврђивао мушку зрелост и способност, те
означавао улазак младића у свијет одраслих.
Чин одласка у војску је обично пратило славље
које су организовали поносни родитељи. За
породицу је била велика срамота ако младић из
било којег разлога није могао да иде у војску,
или ју је пролонгирао. Ови критеријуми нису
тако драстични као они раније споменути али
и они указују на друштвену потребу да се

успоставе родне разлике, оснаже родне улоге
и норме, нагласи важност маскулинитета.
Да бисте боље схватили разлику између пола и
рода, на једном од часова покушајте урадити
сљедећу радионицу/игрицу:
РОДНИ СТЕРЕОТИПИ
Термин родни стереотипи односи се на
уврежена, најчешће нетачна становишта
везана за мушки, односно женски род.
Стереотипи су поједностављене и врло често
искривљене менталне слике.
Јављају се уз одређену полну групу и
подразумијевају читав низ карактеристика,
било физичких било психичких, које ту групу
описују и одређују. Тако, на примјер, природа
стереотипа везаних за мушки пол карактерише
припаднике овог пола као агресивније,
безосјећајније, независније, објективније,
доминантније и активније од припадника
другог пола. Жене су пасивније, причљивије,
њежније и осјећајније.
Социолошка истраживања су показала да родни
стереотипи снажно утичу на интерпретацију
мушког и женског понашања. Чест је случај
да се исто понашање код мушкараца и жена
тумачи на потпуно различите начине. Студије
су показале да се, на примјер, достигнућа
једног мушкарца најчешће приписују његовој
способности, док се у случају жене приписују
њезином напору или срећи. На основи
физичких и психичких карактеристика као
посљедица одређеног пола, креирају се тзв.
друштвене улоге које за собом повлаче и низ
стереотипизираних радњи и понашања. Стога
постоје подјеле на женска и мушка занимања,
на женске и мушке активности.
Стереотипи се великим дијелом темеље у
биологији. Наиме, из разлика у биологији
два пола изводе се психолошке и менталне
разлике и онда преводе у друштвени контекст,
гдје се потом “објективно” вреднују. Мушке
биолошке особине вреднују се као боље,
снажнијем важније, дјелотворније, а женске
биолошке особине, с друге стране као, слабије,
њежније, мање важне, недјелотворне. На
овакву темељну подјелу надограђују се даља
значења и “карактеристике”. Процес учења о
тим значењима и карактеристикама почиње
од тренутка рођења. Боје за дјевојчице (роза)
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и дјечаке (плава), избор играчака за дјевојчице
(лутке, кухињски прибор, украси, козметика)
и за дјечаке (оружје, оруђе, аутомобили).
Притом значајну улогу има и будуће занимање.
Тако се дјевојчице усмјеравају према музици,
плесу, тзв. лијепим умјетностима, читању,
књижевности. За дјечаке, пак, родитељи
постављају другачије захтјеве и високе
стандарде за будући избор занимања. Поклони
и играчке за њих укључују разне једноставне
апарате, микроскопе, стетоскопе, моделе
машина, алате и слично.
Типичан примјер родних стереотипа је
примјер жене возачице. Кад нам неки ауто
смета на цести, прво ћемо помислити да га
вози жена.Већина мушкараца је увјерена да
жене нису добри возачи, иако жене скриве
само 16% саобраћајних несрећа. Своје
тврдње о неспособним возачицама оправдаће
разлозима типа: «Спорије крећу на семафору.»,
«Спорије возе», «Причају док возе.» «Не знају
паркирати» и сл. А жене су само опрезнији
возачи.

једном друштву, заједници или организацији
постоје једнаке могућности за жене, мушкарце
и особе другачијих родних идентитета
да допринесу културном, политичком,
економском и социјалном напретку, као и
да имају једнаке могућности да уживају
све користи и добробити од напретка једне
заједнице. (према „ Европској повељи о родној
равноправности на локалном нивоу”)
Међународни правни оквир за равноправност
полова
- Универзална декларација о демократија
Интерпленарне
уније
донесена
1997.
године у свом првом дијелу под називом
„Основи демократије“ наводи да „постизање
демократије
подразумијева
стварно
партнерство између жена и мушкараца у
вођењу послова друштва у којем раде у
условима једнакости и комплементарности,
узајамно се обогаћујући својим разликама.
МЕЂУНАРОДНИ ДОКУМЕНТИ НА НИВОУ
УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА
- Универзална декларација о људским
правима, 1948.
- Међународни пакт о грађанским и
политичким правима, 1966. са Опционим

протоколима 1966. и 1989.
- Међународни пакт о економским,
социјалним и културним правима, 1966.

Симбол родне равноправности

РОДНА РАВНОПРАВНОСТ
Родна равноправност значи да мушкарци и
жене уживају исти статус и имају једнаке
услове за реализацију својих потенцијала да
би придонијели политичком, економском,
социјалном и културном развоју њихових
економија/држава и да би имали користи
од резултата.То значи да нечија права и
могућности не зависе од тога да ли је мушког
или женског пола. Исто тако, то је и једнако
вредновање од стране друштва и сличности и
разлика између мушкарца и жене и улога које
обављају. Родна равноправност може бити
постигнута само кроз партнерство мушкарца
и жене. Родна равноправност претпоставља да
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- Конвенција о забрани трговине људима
и искоришћавању проституције других,
1949.
- Конвенција о политичким правима жена,
1952.
- Конвенција о држављанству (статусу)
удатих жена, 1957.
- Конвенција о пристанку на брак,
минималној доби за брак и регистрацију
бракова, 1962.
- Конвенција о укидању свих облика
дискриминације жена, 1979 са Опционим
протоколом, 1999.
- Конвенција о правима дјетета, 1989.
- Миленијумски развојни циљеви и
Миленијумска декларација УН-а
- Резолуција 1325 Савјета безбједности
УН, 2000.
- Конвенције међународне организације
рада УН-а (МОР)

МЕЂУНАРОДНИ ДОКУМЕНТИ НА НИВОУ
САВЈЕТА ЕВРОПЕ
- Европска конвенција о заштити људских
права и основних слобода, 1950.
- Европска социјана повеља, 1996.
- Препоруке комитета министара Савјета Европе
- Декларација о равноравности између
жена и мушкараца као фундаменталном
критеријуму демократије
РЕГУЛАТИВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
- Амстердамски уговор/споразум
- Директиве Европске уније
ДОМАЋИ ПРАВНИ ОКВИР ЗА
РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
- Устав Босне и Херцеговине
- Устав Републике Српске и Устав Федерације
Босне и Херцеговине
- Закон о равноправности полова у Босни и
Херцеговини
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У складу са интенцијама Владе РС и њених
ресорних министарстава да се значајна пажња
посвети унапређењу здравља, значајан и
незамјењив допринос томе су и садржаји
образовног пакета под називом „Здрави
животни стилови“, наведене групе аутора,
који ће, путем активности са ученицима,
допринијети
интернализацији
значајних
информација о здравим животним стиловима
и мјењању лоших животних навика.
Садржаји су прилагођени узрасту младих
средњих школа, поткријепљени бројним
и адекватним здравственим подацима,
илустрацијама, шемама и графиконима, који
ће им, уз адекватну реализацију циљева и
задатака, значајно допринијети формирању
адекватних ставова према властитом здрављу,
помоћи у суочавању са изазовима током
животног одрастања, омогућити увид у
сопствене животне стилове и животне стилове
других, увид у значајне факторе повољног и
неповољног одрастања, њихове рефлексије,
прогностику и ефикасну партиципацију у
креирању и његовању сопствених здравих
животних стилова и стилова других с којима су
млади у сталној комуникацији и интеракцији
и трансакцији од чега зависи њихово здравље
– интелектуална ефикасност, социјална
адаптивност, емоционална стабилност те
биолошка и репродуктивна зрелост, као и
животна подузимљивост, организованост и
ефикасност.
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