Các địa điểm của
KINDER- UND JUGENDAMBULANZEN / SPZ
der Ki.D.T. gGmbH

 Kinder- und Jugendambulanz /

Kinder- und Jugendambulanz

SPZ Charlottenburg - Wilmersdorf
Berliner Straße 40 - 41
10715 Berlin-Wilmersdorf
Điện thoại: 030 / 860 08 21 27
Email: kja-spz.charlottenburgwilmersdorf@kidt.berlin

(Cơ sở ngoại trú dành cho trẻ em và thanh thiếu niên)

Sozialpädiatrisches Zentrum (KJA/SPZ)
(Trung tâm nhi khoa)

 Kinder- und Jugendambulanz /
SPZ Schöneberg / Tiergarten
Karl-Schrader-Str. 6
10781 Berlin
Điện thoại: 030 / 236 07 97 80
Email: kja-spz.schoenebergtiergarten@kidt.berlin

 Kinder- und Jugendambulanz /
SPZ Reinickendorf / Wedding
Nazarethkirchstr. 52
13347 Berlin
Điện thoại: 030 / 457 98 02 13
Email: kja-spz.reinickendorfwedding@kidt.berlin

 Nhi khoa

 Kinder- und Jugendambulanz /

SPZ Spandau
Seeburger Str. 9 - 11
13581 Berlin
Điện thoại: 030 / 332 70 21
Email: kja-spz.spandau@kidt.berlin

 Kinder- und Jugendambulanz /

SPZ Lichtenberg (Hohenschönhausen)
Demminer Str. 6
13059 Berlin
Điện thoại: 030 / 96 27 79 00
Email: kja-spz.lichtenberghohenschoenhausen@kidt.berlin

Ki.D.T. gGmbH
- Kinder.Diagnostik.Therapie Gesellschafter: Sozialverband VdK
Berlin-Brandenburg e.V.



Các thông tin tiếp theo về VdK bạn
cũng thấy trên trang mạng ở địa chỉ:

www.vdk.de/berlin-brandenburg

Thời điểm 10.12.2015

Tâm lý học
Liệu pháp sư phạm
đặc biệt
động
Ngôn ngữ trị liệu
Liệu pháp âm nhạc
Vật lý trị liệu
Công tác xã hội

CHÀO MỪNG BẠN TẠI SPZ !
Đối với các cha mẹ có con chậm phát triển,
có nguy cơ bị khuyết tật hay đã bị khuyết tật
thì con đường đến với nhận thức hoặc thông
tin là con mình không bình thường cho tới khi
cháu bé được khuyến khích phát triển tốt nhất
thường vô cùng khó khăn, vất vả.
Cơ sở ngoại trú dành cho trẻ em và thanh
thiếu niên của chúng tôi được coi là trung tâm
nhi khoa (SPZ) là một cơ sở điều trị y tế có sự
chỉ đạo của bác sĩ. Chúng tôi chẩn đoán và
điều trị trẻ em và thanh thiếu niên có biểu hiện
chậm phát triển và có nguy cơ bị khuyết tật
hay đã bị khuyết tật. Những nam nữ trị liệu
của các chuyên khoa khác nhau làm việc liên
ngành trong một đội ngũ.
Trẻ em phát triển không phù hợp với lứa tuổi
theo luật có quyền được hưởng việc khuyến
khích phát triển sớm cho tới khi đi học được
hỗ trợ bổ sung thông qua việc giáo dục đặc
biệt tại nhà trẻ. Các biện pháp y tế liệu pháp
cần thiết sau khi thống nhất với cha mẹ sẽ
được thực hiện tại cơ sở ngoại khoa hoặc và
tại nhà trẻ.
Đối với việc chăm sóc tại SPZ thì cần có một
giấy giới thiệu (Überweisung) của bác sĩ nhi
hoặc bác sĩ nhà.

ĐỐI TƯỢNG PHỤC VỤ CỦA CHÚNG TÔI
Tại cơ sở ngoại trú của chúng tôi, các trẻ
em – từ trẻ sơ sinh tới thanh thiếu niên – có
các vấn đề sau có thể đến thăm khám:

 Trẻ sinh thiếu tháng hoặc trẻ sơ sinh có
nguy cơ chậm phát triển hoặc chậm phát
triển rõ ràng

 Bị rối loạn điều chỉnh sớm
 Chậm phát triển trên lĩnh vực vận động, 		
ngôn ngữ và việc học nói, trí tuệ và việc 		
học hỏi

 Các bệnh thần kinh và cơ bắp
 Các khuyết tật về trí tuệ và cơ thể
 Những rối loạn trong hành xử giao tiếp
và tình cảm

 ADHS (thiếu tập trung hoặc hiếu động 		
thái quá)
Những rối loạn trong quan hệ tình 		
cảm,sự gắn bó

 Bệnh trúng phong
 Các bệnh mãn tính, hội chứng di truyền

VIÊC ĐĂNG KÝ
Trước khi đến thăm khám chỗ chúng tôi
nhất thiết bạn phải liên hệ với bác sĩ nhi
hoặc bác sĩ nhà của bạn. Họ sẽ tư vấn cho
bạn phù hợp và nếu cần sẽ cấp cho bạn một
giấy giới thiệu (Überweisungsschein). Bạn
sẽ nhận được mẫu đơn đăng ký của chúng
tôi, để chúng tôi đánh giá được mức độ
khẩn cấp và cũng có thể lên kế hoạch cho
chương trình điều trị đầu tiên.
Chúng tôi mong muốn điều gì ở bạn?

 Sự sẵn sàng cùng nhau tìm ra các
giải pháp

 Sự cởi mở thử nghiệm những cái mới 		
và hòa nhập vào cuộc sống hàng ngày 		
trong gia đình

 Động lực hợp tác: bạn hãy đưa những 		
hiểu biết chuyên môn của người làm 		
cha mẹ vào quá trình điều trị và tư vấn

 Thời gian và sự kiên nhẫn để phần khởi
đầu các giải pháp được phát triển và có
thể được thử thách

 Nếu khi nào đó bạn không hài lòng, thì
chúng tôi rất vui nếu bạn khiển trách 		
chúng tôi một cách cởi mở
Một giấy giới thiệu khi bắt đầu mỗi một quý
điều trị là điều kiền tiên quyết

