
 

 

CIRIUS Kamnik je specializiran center za 

izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje otrok 

in mladostnikov z gibalno oviranostjo, z 

dolgotrajnimi obolenji in s kombiniranimi 

motnjami, ki so povezane z gibalno oviranostjo in 

dolgotrajnimi obolenji.  

 

Kaj je gibalna oviranost? 

 

Gibalna oviranost je zelo širok pojem, saj se lahko 

pri otroku ali mladostniku kaže v zelo različnih 

oblikah, različnih obsegih, pa tudi vzrokov za njen 

nastanek je veliko. 

 

Na splošno lahko rečemo, da so otroci in 

mladostniki z gibalno oviranostjo tisti otroci in 

mladostniki, ki imajo prirojeno ali pridobljeno 

telesno okvaro, ki se kaže v manjših zmožnostih 

pri hoji, uporabi rok ali izvajanju drugih 

motoričnih aktivnostih. Poleg težav na področju 

gibanja in mobilnosti, so ti otroci in mladostniki 

lahko ovirani tudi na področju osebne nege, 

govora, učenja in drugih življenjskih aktivnostih. 

V primerih, ko je gibalna oviranost posledica 

okvare osrednjega živčnega sistema, so specifične 

potrebe otrok in mladostnikov še posebej 

kompleksne, saj ob tem pogosto pride tudi do 

posebnosti v otrokovem intelektualnem in 

psihosocialnem razvoju. 
 

Stopnja in obseg gibalne oviranosti sta lahko zelo 

različna in sta odvisna od tega, ali otrok oz. 

mladostnik določene gibalne dejavnosti opravlja z 

manj ali več težavami, ali potrebuje različne 

pripomočke in druge metodološke ter časovne 

prilagoditve, ali je odvisen od pomoči drugih oseb, 

ali pa v najhujšem primeru določenih aktivnosti 

sploh ne more izvajati. 

 

 

 

ZDRAVSTVENA ENOTA  

 

Zdravstvena enota je ena izmed organizacijskih 

enot zavoda, ki združuje: 

- Primarno zdravstveno dejavnost 

(zdravstveno varstvo šolskih otrok in 

mladine) in specialistično ambulantno 

dejavnost na sekundarnem nivoju 

zdravstvenega varstva. 

- Zdravstveno nego in oskrbo. 

- Medicinsko rehabilitacijo. 

- Klinično psihologijo. 

Strokovno delo poteka po veljavnih zdravstvenih 

in rehabilitacijskih programih, ki se izvajajo 

individualno ali skupinsko, v sodelovanju 

strokovnih delavcev, sodelavcev, staršev ter otrok 

in mladostnikov. 
 

 

CIRIUS  Kamnik,  

Novi trg 43a, 1241 Kamnik 

www.cirius-kamnik.si 
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Dodatne informacije: 

 

Marta Orehek Kirbiš, dr.med., spec.spl.med.,  

vodja Zdravstvene enote CIRIUS Kamnik  

E-mail: marta.orehek@cirius-kamnik.si  

 

Marija Petkovšek, dipl.m.s., 

vodja Zdravstvene nege in oskrbe 

E-mail: marija.petkovsek@cirius-kamnik.si 

 

Irena Keršič, dipl.m.s.,  

medicinska sestra v ambulanti 

E-mail: ambulanta@cirius-kamnik.si  

 

Dr. Monika Zadnikar, dipl.fizioterapevtka, spec.nevrofiziot., 

hipoterapevtka, 

vodja Enote medicinske rehabilitacije 

E-mail: monika.zadnikar@cirius-kamnik.si  

 

Matej Peljhan, spec.klin.psih., 

klinični psiholog 

E-mail: matej.peljhan@cirius-kamnik.si 

 

PRIMARNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST 

 

Izvajamo preventivne in kurativne aktivnosti pa 

tudi aktivnosti, ki zahtevajo specialna znanja. 

 

Preventivne aktivnosti vključujejo sistematske 

preglede, obvezna in neobvezna cepljenja, posvete, 

namenske in timske preglede, zdravo prehrano, 

zdravstveno vzgojo. 

 

Kurativne aktivnosti vključujejo diagnostiko in 

zdravljenje akutnih obolenj in akutnih poslabšanj 

kroničnih obolenj, sledenje osnovne bolezni ter 

oblikovanje programa preiskav, zdravljenja in 

usposabljanja v sodelovanju z ostalimi sodelavci v 

timu. 

 

Aktivnosti, ki zahtevajo specialna znanja so:  

1. Asistirana ventilacija preko nosne maske 

ali traheostome pri otrocih z živčno-

mišičnimi obolenji. 

2. Preventivne in kurativne respiratorne 

terapije. 

3. Zdravstveno-negovalna oskrba otrok in 

mladostnikov z inkontinenco. 

4. Preprečevanje zapletov nevrogenega 

mehurja. 

5. Preprečevanje in zdravljenje ran zaradi 

pritiska z uporabo sodobnih metod.  

 

SPECIALISTIČNA AMBULANTNA 

DEJAVNOST 

 

Specialistično ambulantno dejavnost na 

sekundarnem nivoju izvajamo na področjih 

nevrologije, fizikalne in rehabilitacijske medicine, 

ortopedije in pedopsihiatrije. V primeru 

zdravstvene potrebe nudimo tudi možnost 

svetovanja kliničnega dietetika. 
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ZDRAVSTVENA NEGA IN OSKRBA 

 

Zaposleni v Enoti zdravstvene nege in oskrbe 

izvajajo storitve zdravstvene nege in oskrbe. 

Njihovo delo se tesno prepleta z vsemi 

zdravstvenimi in tudi ostalimi dejavnostmi v 

CIRIUS Kamnik. 

 

Zdravstveno nego izvajajo medicinske sestre in 

zdravstveni tehniki kot samostojno dejavnost v 

okviru negovalnega in zdravstvenega tima na 

oddelkih in v ambulanti.  

 

Dejavnost zdravstvene in socialne oskrbe izvajajo 

negovalke, ki so članice negovalnega tima. 

 

Prizadevanja zdravstveno negovalnega tima so 

usmerjena v izvajanje kakovostne in celostne 

zdravstvene nege in oskrbe z upoštevanjem etičnih 

načel in doseganjem najboljših izidov s čim 

manjšimi stroški. Ostati želimo vodilna 

zdravstvena služba za uvajanje in izvajanje 

zdravstvene nege in oskrbe otrok in mladostnikov 

z gibalno oviranostjo, ki se izobražujejo, 

usposabljajo in rehabilitirajo v zavodih, vrtcih, 

rednih osnovnih in srednjih šolah. 
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MEDICINSKA REHABILITACIJA 

 

V Enoti medicinske rehabilitacije združujejo 

strokovno znanje: 

- fizioterapevti, 

- delovni terapevti, 

- logopedi, 

- inštruktorici jahanja. 

Prizadevanja vseh so usmerjena v ohranjanje in 

izboljšanje gibalnih, kognitivnih in govornih 

sposobnosti posameznega otroka in mladostnika z 

ciljem, da jih s pomočjo sodobnih metod, tehnik in 

konceptov čim bolje usposobimo za samostojno 

življenje. Skrbimo tudi za oskrbo otrok in 

mladostnikov z ustreznimi medicinskimi 

pripomočki in nudimo svetovanje staršem.  

 

Poleg osnovnih terapij skrbno razvijamo tudi 

specialna področja kot so: igralno terapevtske 

urice, plavanje po Halliwicku, individualne 

terapije v bazenu, hipoterapija, delovna terapija s 

pomočjo konja, senzorna terapija, therasuit 

terapije in programi za nadomestno komunikacijo. 

 
KLINIČNA PSIHOLOGIJA 

 
Specialist klinične psihologije s svojim znanjem 

prispeva, da bolje razumemo in učinkoviteje 

pristopamo k morebitnim duševnim težavam in 

motnjam, ki se pojavljajo v povezavi z gibalno 

oviranostjo. Naloga psihologa je, da preventivno 

spremlja otrokov intelektualni, čustveni in socialni 

razvoj, da s pomočjo psihodiagnostike ugotavlja 

eventuelne posebnosti, in da s psihoterapevtskimi 

metodami pozitivno vpliva na razvoj in pomaga pri 

odpravljanju psihičnih težav. Klinično delo je 
usmerjeno tako na otroka, kot tudi na družino in se 

izvaja v individualni in skupinski obliki. 
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