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Bize burada ulaşırsınız:



SPZ Charlottenburg - Wilmersdorf
Berliner Straße 40 - 41
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Tel.: 030 / 860 08 21 27
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Karl-Schrader-Str. 6
10781 Berlin
Tel.: 030 / 236 07 97 80

U 6 / U 9 U-Bhf. Leopoldplatz
Bus 101, 104, 249
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SPZ Reinickendorf / Wedding
Nazarethkirchstr. 52
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Tel.: 030 / 457 98 02 13

telefon randevu
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 Pediyatri

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

SPZ Spandau
Seeburger Str. 9 - 11
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Tel.: 030 / 332 70 21

SPZ Lichtenberg (Hohenschönhausen)
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Tel.: 030 / 96 27 79 00

Çocuk ve Gençlik Terapi Merkezi
Sosyal Pediyatri Merkezi (KJA/SPZ)

Tel.: 030 / 457 98 02 13
Fax: 030 / 457 98 02 20
E-Mail: kja-spz.reinickendorfwedding@kidt.berlin
www.kidt.berlin
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Psikoloji
Özel eğitim
Ergoterapi
Dil terapisi
Müzik terapisi
Fizik tedavi
Sosyal Hizmet

SPZ `E HOŞ GELDİNİZ !
Gelişimi yavaş, engellilik tehlikesiyle karşı
karşıya veya engelli olan çocukların ebeveynleri için, çocuklarında herhangi bir şeyin yolunda olmadığına dair tanı ve bildirimden, en iyi
desteğe kadar olan süreç genelde zorludur.
Bizim çocuk ve gençlik terapi merkezimiz,
Sosyal Pediyatri Merkezi olarak (SPZ), doktorlar tarafından yönetilen bir tıbbi terapi merkezidir. Biz, gelişim bozukluğu olan, engellilik tehlikesiyle karşı karşıya olan veya tanı konulmuş
engelliliği olan çocuk ve gençler için teşhis ve
terapi sunuyoruz. Çeşitli alanlardan terapistlerimiz bir takım içinde beraber çalışırlar.

Ulaşmak istediğimiz gruplar
Terapi merkezlerimizde, çocuklar – bebeklerden gençlere – aşağıdaki problemlerle ilgili
tedavi görürler.

 Gelişim geriliği tehlikesi ile karşı karşıya
olan veya gelişim geriliği olan, erken ve
yeni doğmuş bebekler

SPZ tarafından gerçekleştirilecek bu terapi
hizmeti için ev doktorundan alınacak sevk
kağıdı gereklidir.

Lütfen, genel olarak bize gelmeden önce
çocuk veya ev doktorunuza danışınız.
Doktorunuz size gerekli bilgiyi verecek ve
gerektiği takdirde bize sevk edecektir. Durumun aciliyetini tahmin etmemiz ve terapinin
ilk aşamasını planlayabilmemiz için, başvuru
formu doldurmanız gerekir.

 Erken Regulasyon bozuklukları

Sizden ne bekliyoruz?

 Hareketlerde, dilde, konuşmada, anlama

 Bizimle beraber çözüm aramaya açık 		

ve öğrenmedeki gelişim bozuklukları

 Sinirsel ve kassal hastalıklar
 Ruhsal ve bedensel engeller

Yasal olarak düzenlenmiş olan, erken gelişimi
destek hakkı çerçevesinde, yaşına uygun
gelişime sahip olmayan çocuklar, okul
çağına gelene kadar tamamlayıcı olarak SPZ
tarafından kreşlerde sosyal pedagojik destek
alırlar. Gerekli olan tıbbi ve terapi önlemleri,
eveynlerin de onay ve görüşleri doğrultusunda
terapi merkezinde ve/veya kreşte uygulanır.

Başvuru

 Sosyal ve duygusal davranış bozuklukları
 ADHS,
bağlanma ve ilişki bozuklukları

 Epilepsi
 Kronik hastalıklar, genetik sendromlar

olmanız

 Yeni şeyleri denemeğe ve günlük 		
yaşama entegre etmeğe açık olmanız

 Beraber çalışma motivasyonu: Ebeveyn
olarak bilginizle, tedavi ve danışma 		
sürecine katkınız

 Çözüm önerileri geliştirmek ve bunları 		
uygulamak için, zaman ve sabır

 Memnun olmamanız durumunda 		
eleştirilerinizi açıkça bizimle 			
paylaşmanız, bizi sevindirecektir
Her üç ayda bir sevk kağıdı getirilmesi
zorunludur

