
5. SESTANEK RAZŠIRJENEGA STROKOVNEGA KOLEGIJA ZA 
OTROŠKO IN MLADOSTNIŠKO PSIHIATRIJO 

Logarska dolina, I l . januar 2019 

Prisotni: Bojan Belec, Maja Drobnič Radobuljac, Hojka Gregorič Kumperščak, Jerneja 

Maček Opravičeni: Marija Anderluh, Barbara Šegula Škoberne 

Naloge: 

1. Poziv za predlaganje kandidatov za člane Komisije 

2. Odgovor RSK za pediatrijo 

3. Ureditev izvajanja urgentne službe 

4. Odgovor Ministrstvu za zdravje glede e-storitev: 

a) Predstavniki psihiatrov in kliničnih psihologov izdelajo konkreten predlog, kdo bi lahko 

videl podatek o eNapotnici za psihiatra in kliničnega psihologa in kdo bi lahko videl 

podatke o naročilih pri psihiatrih in kliničnih psihologih. 

b) Predstavniki psihiatrov in kliničnih psihologov predlog skrivanju določenih VZS 

predebatirajo še s svojimi združenji, nato pa v roku 14 dni rok, do katerega bi bil 

konkreten predlog lahko pripravljen. 

c) Mnenje in stališče, kako naj se sistemsko reši težava, ki se je pojavila pri izvedbi 

ePosveta. 

5. Razno 

Sprejeti sklepi: 

1. RSK za otroško in mladostniško psihiatrijo kljub aktivnemu iskanju kandidata za 

člane Komisije RS za varstvo pacientovih pravic žal ni uspel pridobiti do današnje seje. 

2. Do ureditve varovanega oddelka za otroke in mladostnike, ki se bo nahajal na 

Psihiatrični kliniki Ljubljana, se urgentna psihiatrična stanja otrok do 15 let obravnavajo 

na oddelku Službe za otroško psihiatrijo Pediatrične klinike Ljubljana, nad 15 let do 18 let 

pa na Centru za mentalno zdravje Psihiatrične klinike Ljubljana, ter do 18 leta na Enoti za 

otroško in mladostniško psihiatrijo UKC Maribor. 

3. RSK predlaga Ministrstvu za zdravje, da se v splošni za leto 2019 uvrstijo trije stalni 

pedopsihiatrični timi na Pediatrični kliniki Ljubljana, Centru za mentalno zdravje 

Psihiatrične klinike Ljubljana in UKC Maribor za opravljanje urgentne službe v Ljubljani 

in Mariboru v času od 8 do 16 ure ter dodatno ureditev dežurne - urgentne službe izven 

rednega delovnega časa, ki bi bilo najbolj smiselno pridružena Varovanem oddelku za 



otroke in mladostnike. Za urgentne preglede v dežurno urgentni službi so ustrezne 

napotitve pod stopnjo nujnosti 1. 

4. Za potrebe odgovora Ministrstvu za zdravje glede e-storitev RSK za otoško in 

mladostniško psihiatrijo imenuje delovno skupino v sestavi Urša Mrevlje Lozar, dr.med. 

in Živa Fortič Smole, dr.med.. 

5. Apeliramo, da se čimprej uredijo Centri za duševno zdravje otrok in mladostnikov, 

saj je pritisk na vse službe tako intenziven, da onemogoča varno in strokovno obravnavo 

otrok in mladostnikov. 

Zapisala: Jerneja Maček 

 


