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Апстракт: циљ овог рада је пре свега да изнесе прецизну дефиницију психологије ката-
строфа, односно дефиницију психологије несрећа. Да укаже на глобално присуство несрећа из-
азваних природним и људским фактором и да истакне њихове последице по људе, као и на изаз-
ване материјалне и финансијске губитке. несреће изазване људским и/или природним фактором 
схватају се као ситуације које подразумевају изненадно и драстично деловање психосоцијалних 
чинилаца који нарушавају психичку, али и биолошку и социјалну равнотежу јединке и чине 
јединку болесном са болестима које се налазе у оквиру међународне класификације боле-
сти. овај рад на основу разултата истраживања на избегличкој популацији указује да међу 
психосоцијалним реакцијама и психичким поремећајима доминирају сметње анксиозног, 
анксиозно-депресивног и депресивног типа. 

кључне речи: психологија катастрофа, стрес, криза, траума.

Психологија катастрофа је синоним за дисастер психологију и/или психологију 
несрећа. када се каже психологија катастрофа, дисастер психологија и психологија 
несрећа одмах се помисли да се ту говори и о стресу, кризи и трауми. 

У вези несрећа, односно психологије несрећа као светском проблему, Генерална 
скупштина Уједињених нација је 11. децембра 1987. године усвојила резолуцију под 
бројем 42/169. Повод за усвајање ове резолуције је то што је у претходне две деценије 
само од природних несрећа страдало око три милиона људи, као и то да су неповољно 
утицале на животе преко осамсто милона људи и да су изазвани материјални и 
финансијски губици од преко двадесет и шест милијарди долара. ова резолуција 
између осталог деведесете године двадесетог века одређује као деценију превенирања 
и смањивања несрећа.

У складу са резолуцијом 42/169 и због наведених последица несрећа одељење 
за ментално здравље сзо 1992. године донело је у женеви документ под називом 
„Психосоцијалне последице несреће (превенција и вођење)“ који разматра дефиницију 
и класификацију несрећа, епидемиологију и могуће психосоцијалне последице.
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Дефиниција несреће

концепт несреће је веома сложена и мултидимензионална појава. несрећа је 
озбиљно разарање, еколошко и психосоцијално, које превазилази капацитете пре-
владавања погођене заједнице.

општи осврт

несрећа, односно катастрофа је догађај који истовремено погађа већи број људи. 
катастрофе су нажалост честе у животу и неке од њих је немогуће избећи. 

неки догађај може бити несрећа у више сфера, као што су еколошка, економ-
ска, материјална, психолошка или социјална, али нису све оне погођене у сваком 
појединачном догађају.

класификација несрећа

1. природне несреће (земљотрес, поплава, олуја, торнадо, цунами, клизишта, вул-
канске ерупције, суша...).

2. несреће изазване људским фактором су технолошке несреће (токсичне, хемијске, 
нуклеарне) хаварије, саобраћајне несреће, тешке социјално-економске кризе, 
рат, избеглиштво, тероризам...

Уз напомену да у многим случајевима долази до садејства оба чиниоца – и човека 
и природе.

стрес, криза, траума

када кажемо дисастер, катастрофа и несрећа у свакодневном говору, популарној 
и научној литератури говримо и пишемо о стресу, кризи и трауми. зашто је то тако, о 
чему је заправо реч? могућ одговор је зато што немамо довољно знања, зато што су 
преводи лоши и зато што има пуно психијатријских и психолошких школа и праваца. 
када кажемо стрес, криза или траума да ли је то исто, дали су то синоними? Да би смо 
одговорили на ово питање морамо поставити и дати одговор на питање шта је стрес, 
шта је криза и шта је траума.

шта је стрес?
стрес је свако неспецифично стање организма изазвано крајњим дејством физич-

ке и социјалне средине. стрес је негативно животно искуство праћено физиолошким, 
когнитивним, емоционалним и бихејвиоралним променама које су усмерене на измену 
догађаја или прилагођавању његовим ефектима. Термин „стрес“ повезан је и има ме-
дицинску и когнитивно-бихејвиоралну оријентацију.
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шта је криза?
Под термином „криза“ подразумева се „преокрет, обрт, настајање одсудног тре-

нутка“. У соматској медицини криза подразумева обрт у болести на боље или на горе. 
Психологија и психијатрија кризу дефинишу као „кратку пометњу која се догађа с вре-
мена на време особама које се боре са својим животним проблемима, који у том тре-
нутку, превазилазе њихове капацитете“. овакав концепт кризе, за разлику од претход-
них патоцентрично оријентисаних теорија, био је инспиративан јер је стварао оквир 
за дијагностику и лечење тзв. „здравих људи“ који се налазе у ситуацији решавања 
неких животних проблема. Термин „криза“ повезан је и има егзистенцијалистичко-ху-
манистичку оријентацију.

шта је траума?
Примална траума је траума доживљена у раном детињству. Постоји могућност да 

ова траума остави трагове које касније трауме не могу оставити. обично су то трауме 
прималних сцена и полне трауме. наравно овде се говори и о трауми рођења. Термин 
„траума“ у овом контексту је на нивоу интрапсихичког и припада психодинамској 
оријентацији.

Поред оваквог схватања траума може да се схвати и као повреда, телесна или 
душевна рана. Рана која оставља трајне последице. Траума оставља латентне трагове, 
који у кризним периодима личности могу бити активирани. У том случају и у том 
смислу говори се и о посттрауматским стресним последицама или стањима у складу са 
постојећим међународним класификацијама болести Дсм- 4Р и ицД- 10. 

У оквиру међународне класификације болести ицД-10 односно мкб-10, која 
је у званичној употреби и код нас акцидентне кризе као несреће изазване људским и/
или природним фактором, схватају се као ситуације које подразумевају изненадно и 
драстично деловање психосоцијалних и природних чинилаца који нарушавају психич-
ку, али и биолошку и социјалну равнотежу јединке. одговор на ове несреће је физио-
лошка, психичка и понашања реакција која представља индивидуалну мобилизацију 
организма, супротстављање и прилагођавање на одређене унутрашње и спољашње 
притиске.

не ретко, страхоте оваквих догађаја, изузетно неповољно утичу на осећајни, 
сазнајни, телесни и друштвени развој појединаца и њихових породица.

Према међународној класификацији болести мкб-10 преглед психосоцијалних 
психичких реакција и психичких поремећаја изгледа овако: 

ф 23  акутни и пролазни психотични поремећаји 
ф 43 Реакције на тежак стрес и поремећаји прилагођавања 
ф 43.0  акутна стресна реакција 
ф 43.1  Посттрауматски стресни поремећај 
ф 43.2  Поремећаји прилагођавања
ф 43.20  кратка депресивна реакција 
ф 43.21  Пролонгирана депресивна реакција
ф 43.22  мешовита анксиозна и депресивна реакција 
ф 43.23  са доминирајућим поремећајима других емоција 
ф 43.24 са доминирајућим поремећајима понашања
ф 43.25 са мешовитим поремећајима емоција и понашања
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ф 43.26 Други спецификовани доминирајући симптоми 
ф 43.8 Друге реакције на тежак стрес
ф 43.9 Реакције на тежак стрес, неспецификоване 
ф 62  Трајне промене личности које се не могу приписати великом можданом 

оштећењу или обољењу 
ф 62.0  Трајне промене личности после катастрофичног искуства

наше истраживање

на узорку од сто тридесет и шесторо деце и младих у избеглиштву, који су до-
живели катастрофу/несрећу изазвану људским фактором, односно који су преживели 
рат и избеглиштво дијагностичким поступком (психијатријским прегледом и психо-
лошком експлорацијом) евидентиране су следеће психосоцијалне реакције и психички 
поремећаји:

1. У узрасној групи од осам до десет година била су укупно четрдесет и два испи-
таника и код њих су дијагностикована реаговања: у виду телесне напетости код 
једанаест (26.2 %) испитаника, плачљивост код десет (23. 8%), страх код осам 
(19.0%), појачану везаност за мајку код четири (9.5%), слабији апетит код чети-
ри (9.5%), повећана активност код једног (2.4%) и губитак интересовања за игру 
и дружење код једног (2.4%) испитаника. У овој групи дијагностикована су и 
три (7.1%) испитаника са ноћним морама, главобоље су имала два (4.8%) испи-
таника, ноћно мокрење два (4.8%), замуцкивање два (4,8%), грицкање ноктију 
код два испитаника (4.8%), губитак апетита код једног (2.4%), и тик кретње код 
једног (2.4%) испитаника. испитаници са ноћним мокрењем и замуцкивањем 
и раније су са променљивим интензитетом испољавали сметње. 

2. У узрасној групи од једанаест до четрнаест година била су четрдесет и три ис-
питаника, шест (12.5%) је испољавало сметње стрепње, тј. страха, шест испита-
ника (12.5%) је испољавало тугу-плачљивост, школске сметње (слабији успех, 
слабију пажњу и концентрацију) испољавало је четири (8.3%) испитаника, че-
тири испитаника испољавало је импулсивно понашање 4 (8,3%), агресивне ис-
тупе имала су три (6.3%) испитаника, исто три (6.3%) испитаника испољавала 
су сметње спавања, слабији апетит два (4.2%), појачан апетит један (2,1%) ис-
питаник. У истој групи регистровани су и следећи поремећаји: главобоље код 
три (6.3%) испитаника, продужена депресивна реакција код једног (2,1%), и 
фобичне манифестације код једног (2,1%) испитаника.

3. У узрасној групи од петнаест до осамнаест година било је четрдесет и шест 
испитаника и код њих су у дијагностичком поступку евидентиране следеће 
реакције: конзумирање алкохола и цигарета код шест (13.0%) испитани-
ка, тешкоће у уењу код четири (8.7%) испитаника, страх такође код четири 
(8.7%), туга-плачљивост код два (4.3%), агресивност код два (4.3%), повише-
но расположење код једног (2.2%) испитаника. У истој групи регистроване су 
код једног (2.2%) испитаника хистеричне манифестације, поремећај личности 
такође код једног (2.2%), покушај самоубиства код једног (2.2%), и код једног 
(2.2%) испитаника психотична епизода.
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међу психосоцијалним реакцијама и психичким поремећајима код деце и мла-
дих, као и код одраслих доминирале су сметње анксиозног, анксиозно-депресивног и 
депресивног типа. од анксиозних реакција истичемо, као најприсутније, напетост и 
узнемиреност, а код појдинаца јављају се и страхови везани за ствари које их раније 
нису изазивале, као на пример страх од унакажавања и страх од смрти. 

наше искуство

наша искуства у раду са избегличком популацијом показују да се психосоцијалне 
реакције и реактивни психички поремећаји јављају код деце, младих и одраслих особа 
чак и више година после несреће изазване ратом и избеглиштвом и да увек заслужују 
пажњу и психотерапијски третман.

закључак

катастрофа или несрећа је озбиљно разарање, еколошко и психосоцијално, које 
превазилази капацитете превладавања погођене заједнице. нежељене последице 
несрећа огледају се у томе да је у последњим деценијама прошлог века у несрећама 
страдало више милиона људи, као и то да су неповољно утицале на животе више сто-
тина милона људи и да су изазвани материјални и финансијски губици који се мере са 
више десетина милијарди долара. из тих разлога Генерална скупштина Уједињених 
нација, у резолуцији под бројем 42/169, деведесете године двадесетог века одређује 
као деценију превенирања и смањивања несрећа. Да бисмо у превенцији и лечењу 
успели, морамо обогатити наша теоријска знања (спознати шта је психологија ката-
строфа, шта је стрес, криза и траума, како међународна клацификација болести ицД-
10 одређује и описује психосоцијалне психичке реакције и психичке поремећаје...) 
и практичне, искуствене и истраживачке резултате (да након преживљене несреће у 
оквиру психосоцијалних реакција и психичких поремећаја треба првенствено очекива-
ти сметње анксиозног, анксиозно-депресивног и депресивног типа, при чему су од анк-
сиозних реакција најприсутнија повишена напетост и узнемиреност, а код појединаца 
можемо очекивати да се појаве и страхови везани за ствари које их раније нису иза-
зивале, као, на пример, страх од повређивања, унакажавања и страх од смрти и ис-
куствено наш рад са избегличком популацијом показују да се психосоцијалне реакције 
и реактивни психички поремећаји јављају чак и више година после несреће изазване 
ратом и избеглиштвом и да увек особе погођене несрећом заслужују посебну пажњу и 
психотерапијски третман).
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disaster PsYchologY, stress, crisis, trauma

summary

catastrophe or disaster entails material destruction – ecological and psychosocial – that transcends 
the coping capacities of the affected community. undesirable consequences of disasters, which can be 
due to both human and natural causes, are reflected in the loss of life of millions in the last decades 
of the twentieth century, as well as in detrimental influence on the lives of several hundred million 
people and multi-billion dollar material and financial losses. for these reasons, the general assembly 
of the united nations proclaimed the 1990s as the decade of prevention and reduction of the incidence 
of disasters under resolution 42/169. in order to succeed in preventing and reducing the incidence of 
disasters, as well as help those affected by them, we have to enrich our theoretical knowledge (i.e., 
get to know the nature of disaster psychology, understand stress, crisis and trauma, as international 
classification of diseases isc-10 determines and describes psychosocial psychological reactions 
and psychological disorders…) and practical, experiential and research results. the research we have 
conducted shows that as far as the spectrum of psychosocial reactions and psychological disorders is 
concerned, individuals who experience disasters most often exhibit anxiety-, depression-, and anxiety-
depression-related disorders, among the anxiety-related reactions, the most common ones are elevated 
tension and uneasiness. in some individuals, we can also expect the appearance of fears that were 
formerly not present, such as fears of being hurt, of mutilation and death. our experience from working 
with the refugee population warns us that psychosocial reactions and reactive psychological disorders 
can emerge even years after disasters such as war and refuge, as well as that individuals affected by 
such disasters always deserve special attention and psychotherapeutic treatment.
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