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Prav v družini čutijo stiske 
tudi otroci. In kako se na-
nje odzovejo? O tem smo se 

pogovarjali z dr. Francem Smo-
letom, vodjo Službe za otroško 
in mladostniško psihiatrijo v ZD 
Maribor.

Pedopsihiatrija V Mariboru se 
je na tem področju premakni-
lo že konec šestdesetih let, ko so 
strokovnjaki otroške medicine 
in psihologije ugotovili, da je za 
otrokovo celostno zdravje po-
membno tudi njegovo čustveno, 
osebnostno in duševno zdravje. 
Prav ta ugotovitev in poglobljeno 
delo na tem področju sta bila za-
četek ekstrahospitalne psihohigi-
enske-psihiatrične službe. »Veliko 
otroških težav namreč povzročijo 
različni vplivi okolja, načini vzgo-
je in družinski odnosi,« začne 
pripovedovati dr. Smole. Otroci 

namreč na svoj način reagirajo 
na razne pritiske in obremeni-
tve ter pomanjkljivo usmerjanje 
v vzgoji. Na Službi za otroško in 
mladostniško psihiatrijo v Zdra-
vstvenem domu Maribor so v 
današnjih dneh, po skoraj pol 
stoletja delovanja, pripravljeni 
na vse spremembe, ki se dogaja-
jo v družbi in posledično tudi na 
naših otrocih. Struktura zapo-
slenih je po besedah dr. Smoleta 
danes »polivalentna, zaposleni so 
otroški psihiatri (pedopsihiatri), 
klinični psihologi, defektologi, 
logopedi, socialna delavka, medi-
cinske sestre …« Pri njih obrav-
navajo otroško problematiko od 
nič let pa vse tja do polnoletnosti, 
če so pa obravnavani dijaki, še čez 
to mejo.

Čeprav se problematika skozi 
leta spreminja, postopek prihoda 
v njihove ordinacije ostaja enak: 

»Večinoma jih k nam napotijo 
pediatri ali šole. Pri nas so dele-
žni obravnave, opravimo pregle-
de in poskušamo sanirati to, kar 
se da.« Ob tem sogovorec za tre-
nutek premolkne in se dotakne 
žgoče težave našega zdravstve-
nega sistema − čakalnih dob: »To 
je velik problem, saj je premalo 
zaposlenih. Na pedopsihiatra se 
čaka tudi do sedem mesecev, psi-
hologa do pet. Tudi sam kot logo-
ped ne morem obravnavati vseh 
otrok, ki bi bili potrebni pomoči.« 
Tako je pri kurativi, ne smemo 
pa prezreti, da pri njih opravljajo 
še obvezne preventivne preglede 
triletnikov, ki jih pregleda kli-
nični psiholog, in petletnikov, ki 
jih pregleda še logoped. Ob tem 
seveda svetujejo še njihovim star-
šem. Dr. Smole pri tem opozori: 
»Samo v eni generaciji petletni-
kov ima govorne težave od 30 do 

40 odstotkov otrok, to pomeni pri 
eni generaciji tudi do 400 otrok, 
ki bi jih morali obravnavati. Am-
pak za to nas je tukaj premalo, 
stvari ne moremo opraviti tako, 
kot bi radi …!«

Psihične motnje otrok Dr. 
Franc Smole na področju pedop-
sihiatrije deluje že vrsto let, zato 
se ob tem postavi samoumevno 
vprašanje, kako je bilo z otro-
ki pred desetletji in kakšni so ti 
danes. »Danes predvsem opaža-
mo več anoreksij in osebnostnih 
težav mladostnikov, mnoge od 
teh težav so rizične. Zadnje čase 
opažamo še veliko težav pri vzgo-
ji, predvsem po razpadu družine. 
Prav te problematike je vedno 
več.« Ločitev staršev − najmanj 
zaželeno, a zelo pogosto v par-
tnerskem življenju −  je za otroke 
posebej stresno obdobje: »Posebej 
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Za otroke pogosto rečemo, da so ogledalo naše družbe. Če sodimo po slišanem, stanje ni rožnato. Različni zunanji vplivi, med 
njimi gospodarska kriza, so imeli velik vpliv na posameznika, njegovo osnovno celico  družino in širšo družbo. 


