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OPIS SLUŽBE 

Enota za intenzivno otroško in adolescentno psihiatrijo (EIOAP) deluje v okviru Centra za 

mentalno zdravje Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana in je edina varovana enota za 

otroke in mladostnike do dopolnjenjega 18. leta v Sloveniji. EIOAP sodi kot oddelek pod 

posebnim nadzorom psihiatrične bolnišnice pod pristojnosti Zakona o duševnem zdravju 

(ZDZdr; Uradni list RS, št. 77/08 in 46/15 – odl. US), zato so indikacije za hospitalizacijo 

izključno, kot jih zakon narekuje (39. člen), če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji: 
- če ogroža svoje življenje ali življenje drugih ali če huje ogroža svoje zdravje ali zdravje 

drugih ali povzroča hudo premoženjsko škodo sebi ali drugim, 
- če je ogrožanje iz prejšnje alineje posledica duševne motnje, zaradi katere ima oseba hudo 

moteno presojo realnosti in sposobnost obvladovati svoje ravnanje in 
- če navedenih vzrokov in ogrožanja iz prve in druge alineje tega odstavka ni mogoče odvrniti 

z drugimi oblikami pomoči (z zdravljenjem v psihiatrični bolnišnici izven oddelka pod 

posebnim nadzorom, z zdravljenjem na drugih oddelkih otroške in mladostniške psihiatrije, z 

ambulantnim zdravljenjem, zdravljenjem v skupnosti ali z nadzorovano obravnavo). 

EIOAP ima 10 postelj z različnimi stopnjami varovanja. Diagnostiko, zdravljenje in obravnavo 

na oddelku izvajajo specialisti otroške in mladostniške psihiatrije, klinične psihologije, 

specialni pedagog, delovni terapevt, socialna delavka, diplomirane medicinske sestre in 

zdravstveni tehniki. 

 

POTI SODELOVANJA  

EIOAP CDZOM in bolnišničnim oddelkom za otroke in mladostnike nudi možnost kratkotrajne 

hospitalizacije pacientov, katerih ambulantno ali hospitalno vodenje in zdravljenje duševne 

motnje ni možno zaradi nevarnosti sebi ali drugim, hkrati pa nimajo somatskih bolezni ali so 

somatsko stabilni. Pacienti so lahko napoteni na EIOAP na naslednje načine:  

− z napotnico specialista otroške in mladostniške psihiatrije (ali specialista psihiatrije v 
prehodnem obdobju*) s stopnjo nujnosti 1, po kriterijih ZDZdr. 



 

 

− preko Urgentno triažne ambulante Centra za mentalno zdravje bodo sprejeti tudi 
pacienti, ki bodo napoteni s strani izbranega pediatra ali urgentnega zdravnika k 
specialistu otroške in mladostniške psihiatrije z napotnico s stopnjo nujnosti 1 in bo 
triažni specialist ocenil, da potrebujejo hospitalizacijo na varovanem oddelku po 
ZDZdr. 

 

 

*prehodno obdobje pomeni do vzpostavitve rednih dežurstev specialistov/specializantov 

OMP, hospitalno ali ambulantno (CZDOM) s stopnjo nujnosti 1, po kriterijih ZDZdr. 

 

POTI KOMUNIKACIJE 

− Posveti: osebni, telefonski stiki, e-pošta (ne velja za osebne podatke) 
− Pisno obveščanje: izvidi, povzetek predhodne obravnave, poročila, napotnice, ... 

 

 


