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Predstavitev Centrov
 za duševno zdravje (CDZ)

 v ZD Ljubljana

Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana

Placilo
Nujnih storitev ni potrebno plačati. Če storitve niso nujne, 
so po Pravilih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slov-
enije (ZZZS) samoplačniške. 

Pravila ZZZS določajo, da storitev plačate, kadar:
    v času dežurstva (ponoči, nedelje in prazniki) zahtevate    
    storitve, ki niso nujne
    v ambulanti SNMP v rednem delovnem času uveljavljate    
    storitve, ki niso nujne 

Po pravilih ZZZS imate pravico do pregleda v urgentni am-
bulanti le v nujnih stanjih. V urgentni ambulanti in dežurni 
službi ne morete dobiti napotnic za naročene preglede in 
receptov za zdravila, ki jih redno jemljete in zdravniških 
potrdil.

Preden poišcete nujno medicinsko pomoc v ambulanti 
SNMP, ocenite, ali gre resnicno za nujno stanje, ali lahko 
pocakate na osebnega zdravnika, ki najbolje pozna 
vaše zdravstvene težave.

Kdaj na urgenco 
po splošno nujno medicinsko pomoc (SNMP) 
v urgentnem bloku UKC na Bohoricevi uliciDejavnost Centrov za duševno zdravje je 

namenjena skrbi za duševno zdravje otrok, 
mladostnikov in njihovih družin. 

ZD Ljubljana ima pet CDZ-jev v enotah Center, 
Moste, Šiška, Bežigrad in Vič.

Kako do nas?
Za obravnavo se lahko odločijo otrokovi starši ali 
mladostniki sami. Pobudo za obravnavo lahko poda tudi 
izbrani zdravnik, šolska svetovalna služba, svetovalna 
služba v vrtcu, itd. V vsakem primeru potrebujete 
napotnico (za kliničnega psihologa) oz. delovni nalog 
za vse ostale strokovnjake (za vsakogar posebej), 
kar napiše izbrani zdravnik otroka ali mladostnika ter 
potrjeno kartico zdravstvenega zavarovanja.  
 
Naročate se lahko po telefonu ali osebno. 

Kontaktne telefonske številke
CDZ Bežigrad 01 3003-334 
CDZ Center 01 4723-826
CDZ Moste 01 5844-244
CDZ Šiška 01 5815-220
CDZ Vič 01 2004-596
 
Čakalna doba
Večina strokovnjakov v CDZ ima čakalno dobo (ki je lahko 
tudi od 3-6 mesecev).  

Avtorica: mag. Anita Prezelj, spec. klin. psih.
Zdravstveni dom Ljubljana, oktober 2009
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V timu so:
 logoped
 medicinska sestra
 psiholog
 socialni delavec
 specialist klinične psihologije
 specialni pedagog 

Težave, zaradi katerih se lahko obrnete 
na nas:
 težave/zaostanek na različnih področjih razvoja 

 (govor, motorika, kognicija, socialni razvoj...);
 motnje v duševnem razvoju;  
 govorno-jezikovne težave; 
 učne težave; 
 čustvene, vedenjske, psihosomatske in 

 vzgojne težave; 
 hiperkinetične motnje, vključno z 

 motnjami koncentracije;
 pervazivne razvojne motnje; 
 različne stiske zaradi nerazumevanja s starši, 

 zatekanja v različne razvade, težav v 
 odraščanju/osamosvajanju;
 itd. 

Izvajamo tudi preventivne psihološke preglede otrok pri 
3. letu starosti.
 

Kako poteka obravnava?
Odvisno od narave težave/motnje lahko poteka obravnava 
le pri enem od strokovnjakov ali pri celotnem timu; takrat 
podamo skupno oceno otrokovega razvoja z vidika 
različnih strok. 

Sodelujemo tudi  z drugimi ustanovami (vrtci, šole, centri 
za socialno delo, zavodi, itd.), po potrebi sodelujemo 
tudi z drugimi strokovnjaki (pediatri, šolski zdravniki, 
pedopsihiatri, nevrologi, foniatri, nevrofizioterapevti, 
šolskimi svetovalnimi službami, učitelji, vzgojitelji, itd.).
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