
7. SESTANEK RAZŠIRJENEGA STROKOVNEGA KOLEGIJA ZA OTROŠKO IN 
IWADOSTMŠKO PSIHIATRIJO (korespondenčna seja) 

Ljubljana, 23 .marec 2019 

Sodelujoči: Bojan Belec, Maja Drobnič Radobuljac, Hajka Gregorič Kumperščak, Jerneja 

Maček, Marija Anderluh, Barbara Šegula Škoberne 

ZADEVA: Mnenje glede Kliničnih poti in protokol sodelovanja, del Resolucije o 

nacionalnem programu duševnega zdravja 2018-2028 

RSK za otroško in mladostniško psihiatrijo pozdravlja Resolucijo o nacionalnem 
programu duševnega zdravja 2018-2028. Menimo, da predstavljajo Klinične poti in 
protokoli sodelovanja pomemben prvi korak v implementaciji Resolucije in so osnovni 
dokument za začetek vzpostavljanja Centrov za duševno zdravje otrok in mladostnikov 
(CDZOM). Proces implementacije potrebuje natančen in kontinuiran sistem evalvacije, 
ki bo ključnega pomena, da se bo na podlagi kliničnih izkušenj in evalvacije dokument 
dopolnjeval tekom vzpostavljanja centrov in implementacije celotnega programa. Pod 
temi pogoji se s predlaganim dokumentom strinjamo. 

Poudarjamo sledeče: 

1. Triažno službo se izvaja v okviru CDZOM. 

2. Nujno je čim prej organizirati urgentno pedopsihiatrično  ambulantno dejavnost, ki bi 

se izvajala v treh terciarnih centrih in sicer: 

- za otroke do 15. leta v času od 8.00 do 15.00 v okviru Službe za otroško psihiatrijo na 

Pediatrični kliniki v Ljubljani;  za otroke iz vzhodne Slovenije od 8.00 do 15.00 v 

okviru Enote za otroško in adolescentno psihiatrijo na Kliniki za pediatrijo v 

Mariboru;  za mladostnike do 18.1eta v okviru od 8.00 do 15.00 na Kliničnem 

oddelku za mentalno zdravje Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana. 

- Za otroke in mladostnike je organizirana ped0Fihiafrična dežurna služba v sklopu 

dežurne službe na Varovanem oddelku za otroke in mladostnike Univerzitetne  

psihiatrične klinike Ljubljana. 

3. Trenutno ni realno, da se bodo termini za prvo obravnavo pri lokalnih 
pedopsihiatrih pridobili v 2 tednih. To lahko ostaja vizija za čas, ko se bodo vzpostavili 
predvideni timi CDZOM. 
Strinjamo se tudi s pripravljenim načrtom osnovnih izobraževanj za time CDZOM. 

Opozarjamo, da je potrebno timom CDZOM zagotoviti stalna, dolgoročna sredstva 

za izobraževanje kadra. 

SKLEP: RSK za OMP protokolov Resolucije v trenutni obliki ne podpira (mnenje ni 



Zapisala: Jerneja Maček 

navedeno  mn zgoraj  


