
Obiski so od 16.00 do 17.00, ob sobotah, 
nedeljah in praznikih pa od  13.00 do 15.00. 

Obiski izven dovoljenega časa niso zaželeni in 

jih dovoljujemo izjemoma po predhodnem 

dogovoru. 

Gibanje v času obiska je dovoljeno le  na 

območju UKC Maribor. 

  

                                 

 

 

 

                                                                                           

 

 

Mobilni telefoni se med bivanjem v bolnišnici  

oddajo osebju. Otrok oz. mladostnik ga lahko   

uporablja vsak dan med 17.00 in 18.00.  

 

 

 

Otrok oz. mladostnik  naj ima s seboj oblačila 

in predmete za vsakdanjo uporabo: dnevna 

oblačila (za prosti čas),  oblačila za telovadbo, 

pižamo, spodnje perilo, toaletni pribor (zobna 

ščetka, zobna pasta, milo, glavnik), ter 

obuvalo (copati, športna obutev in čevlji). 

 

 

 

 

 

Prosimo, da ne prinašate otroku oz. 

mladostniku ostrih predmetov (škarje, 

britvice …), prav tako tudi ne steklenih stvari.  

Za poškodbo in izgubo vrednih predmetov ne 

odgovarjamo. 

Prinašanje hrane na enoto ni zaželeno. 

 

 

 

 

 

ENOTA ZA OTROŠKO IN 
MLADOSTNIŠKO PSIHIATRIJO 

KLINIKA ZA PEDIATRIJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIJE ZA STARŠE 

ZL 75 PV 004      Povezava: NA 75 NV 012 

     Izdaja 01              Z dne: 1. 9. 2014 

 



Na Enoti za otroško in mladostniško 

psihiatrijo obravnavamo duševne motnje 

otrok oz. mladostnikov, ki potrebujejo 

bolnišnično zdravljenje. Za vsakega bolnika se 

individualno načrtujejo diagnostične in 

terapevtske dejavnosti. Pri obravnavi vašega 

otroka oz. mladostnika sodeluje strokovni 

tim, katerega sestavljajo specialistka otroške 

in mladostniške psihiatrije, medicinske sestre, 

klinična psihologa, specialna pedagoginja in 

drugi sodelavci bolnišnične šole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razgovor s člani strokovnega tima, na 
katerega boste vabljeni, poteka po dogovoru. 
Dosegljivi smo na telefonski številki:  

02/321-22-76 po 11.00 uri. 

Otroci oz. mladostniki se na Enoti za otroško 

in mladostniško psihiatrijo udeležujejo 

naslednjih terapevtskih dejavnosti, ki 

potekajo v  dopoldanskem in popoldanskem 

času: 

Ponedeljek 

8.45-10.15 Likovno - ustvarjalne delavnice 

10.15-11.15 Psihoterapevtska skupina 

11.15-11.55 »Čvekalnice« 

19.00-20.30 Psi na obisku (PET) 

Torek 

9.00-12.00 Likovno - ustvarjalne delavnice 

19.00-20.00 Telovadba 

Sreda 

8.45-10.00 Socialne in sprostitvene igre 

10.00-11.30 Glasbena delavnica 

19.00-20.00 »Male sive celice« 

Četrtek  

8.45-10.15 Likovno - ustvarjalne delavnice 

10.15-11.15 Psihoterapevtska skupina 

19.00-20.00 Telovadba 

Petek 

8.30-9.15 Družabne igre 

9.15-10.45 Likovno-ustvarjalne delavnice 

10.45-11.30 »Razvijajmo socialne spretnosti« 

 

 

Za osnovnošolce poteka redni pouk v 

dopoldanskih in popoldanskih urah, ki se 

lahko individualno organizira tudi za 

srednješolce. Za pouk v bolnišnični šoli je 

potrebno, da ima otrok oz. mladostnik s seboj 

šolske potrebščine za posamezne predmete 

(zvezke, delovne zvezke in učbenike), ki jih 

uporablja v matični šoli. 

Učitelji v bolnišnični šoli poskrbijo, da kljub 
bivanju v bolnišnici učenec ne izgubi stika z 
matično šolo in učno snovjo.  

 

 

 

 

 

Pri pouku so otroci oz. mladostniki deležni: 

• individualne in skupinske pomoči, 

• sodelovalnega in multisenzornega 
učenja, 

• projektnega dela, 

• učenja z didaktičnimi pripomočki,  

• dela z računalnikom,  

• kulturnih, naravoslovnih, tehniških in 
športnih dni. 

 


