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Vodja razvojne ambulante:
Vesna Kunčnik, dr. med., spec. pediatrije
Telefon: 02 7491 442
El. naslov: vesna.kuncnik@sb-ptuj.si
Predstojnica otroškega oddelka: Ljepović
Gušić Vera, dr. med., spec. pediatrije
Telefon: 02 7491 442
El. naslov: vera.gusic@sb-ptuj.si
Socialna delavka:
Dijana Lorenčič, univ. dipl. soc. del.
Telefon: 02 7491 591
El. naslov: dijana.lorencic@sb-ptuj.si
Delovna terapevtka:
Natalija Šamperl, dipl. del. ter.
Telefon: 02 7491 561
El. pošta: natalija.samperl@sb-ptuj.si
Logopedinje ( Telefon: 02 7491- 442/561):

•
•

Lukman Anja, mag.prof.log. in sur.
Pihler B. Nataša, prof.def. in sur.-log.
Cestnik B. Tina, mag.prof.log. in sur.

•
•
Psihologinja:
Katarina Mihajlović, mag. psih.
Telefon: 02 7491 552
El. naslov: katarina.mihajlovic@sb-ptuj.si
Nevrofizioterapevtke:
Smiljana Valenko, viš. fizio.
Telefon: 02 7491 477
El. naslov: smiljana.valenko@sb-ptuj.si

•

Sanja Prelog, viš. fizio.
Elektronski naslov: sanja.prelog@sb-ptuj.si
•
Jurič Ivana, dipl. fizio.
Elektronski naslov: ivana.juric@sb-ptuj.si

•

Osnovni namen Razvojne ambulante z
Centrom za zgodnjo obravnavo je
zagotoviti celovito multidisciplinarno
obravnavo družine otrok z rizičnimi
dejavniki v razvoju in otrok s
posebnimi potrebami, kjer se nudi
podpora otrokovemu razvoju in skrb
za izboljšanje kvalitete življenja
družine
otroka
s
posebnimi
potrebami.

Stik z nami
Specialistična ambulantna dejavnost:
Razvojna ambulanta z vključenim
Centrom za zgodnjo obravnavo
Telefon: 02 7491 442
Elektronsko naročanje:
narocanje.pediatrija@sb-ptuj.si

RAZVOJNA
AMBULANTA
Z VKLJUČENIM
CENTROM ZA
ZGODNJO
Splošna bolnišnica Ptuj

Celostna zgodnja obravnava otrok in
njihovih družin

Individualni načrt pomoči družini/
zapisnik multidisciplinarnega tima:
Za otroke in njihove družine strokovni
tim v sodelovanju s starši in
neposrednimi izvajalci pomoči otroku,
določi
skupne
dogovore
pri
načrtovanju oblik pomoči otroku.

Vir: https://kansas.kvc.org/2018/08/24/why-helpingchildren-and-families-is-so-rewarding/

Naloge strokovnega tima:


diagnostična ocena otroka,



ocena zmožnosti in potreb otroka in
njegovih staršev,



priprava in spremljanje
individualnega načrta pomoči družini,



preverjanje doseganja ciljev iz
individualnega načrta pomoči družini,



informiranje o možnih oblikah
pomoči in socialnih pravicah,



načrtovanje prehoda v vrtec, zavod za
vzgojo in izobraževanje otrok in
mladostnikov s posebnimi potrebami,
socialno varstveni zavod in program
osnovne šole.

Zapisnik multidisciplinarnega tima je
osnovni dokument, na podlagi katerega
pridobi otrok pravico do izvajanja
dodatne
strokovne
pomoči
v
predšolskem programu vrtca.

Drugačnost ni dolgočasna, je
univerzalna.« (Schmid I.)

Vir: https://www.stroka.si/

Koordinator pomoči družini:
- raziskuje vire moči družine in
soustvarja oblike pomoči z družino,
- nudi psihosocialno pomoč in oporo,
informacije glede socialno varstvenih
pravic in storitev, javnih pooblastil,
- skrbi za spremljanje izvajanja storitev
celostne zgodnje obravnave,
- obvešča družino o drugih oblikah
pomoči, ki so na razpolago.

Vir : https://fridaystuff.com/product/autism-alwaysunique-totally-interesting-sometimes-mysterious/
Vir: https://www.rap

