ADRESY
PRZYCHODNI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY/
OŚRODKÓW PEDIATRII SPOŁECZNEJ
(SPZ) Ki.D.T. gGmbH

Przychodnia dla dzieci i młodzieży
Ośrodek pediatrii społecznej (KJA/SPZ)

 Przychodnia dla dzieci i młodzieży /
SPZ Charlottenburg - Wilmersdorf
Berliner Straße 40 - 41
10715 Berlin-Wilmersdorf
tel: 030 / 860 08 21 27
Email: kja-spz.charlottenburgwilmersdorf@kidt.berlin

 Przychodnia dla dzieci i młodzieży /
SPZ Schöneberg / Tiergarten
Karl-Schrader-Str. 6
10781 Berlin
tel: 030 / 236 07 97 80
Email: kja-spz.schoenebergtiergarten@kidt.berlin

 Przychodnia dla dzieci i młodzieży /
SPZ Reinickendorf / Wedding
Nazarethkirchstr. 52
13347 Berlin
tel: 030 / 457 98 02 13
Email: kja-spz.reinickendorfwedding@kidt.berlin

 Pediatria
Ki.D.T. gGmbH
- Dzieci. Diagnostyka. Terapia Udziałowiec: Sozialverband VdK
Berlin-Brandenburg e.V.

 Przychodnia dla dzieci i młodzieży /
SPZ Spandau
Seeburger Str. 9 - 11
13581 Berlin
tel: 030 / 332 70 21
Email: kja-spz.spandau@kidt.berlin

 Przychodnia dla dzieci i młodzieży /

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



Dodatkowe informacje na temat
Społecznego Związku Inwalidów Wojny
(Sozialverband VdK) można znaleźć
w internecie, pod adresem:

www.vdk.de/berlin-brandenburg
stan na 10.12.2015

Psychologia
Pedagogika specjalna
Ergoterapia
Logopedia
Muzykoterapia
Fizjoterapia
Praca socjalna

WITAMY W NASZYM OŚRODKU!
Szlak, który muszą przebyć rodzice dzieci opóźnionych w rozwoju, zagrożonych
niepełnosprawnością, bądź też niepełnosprawnych, począwszy od chwili, gdy dowiedzieli się oni, albo zauważyli, że z dzieckiem
coś jest nie w porządku, aż do zapewnienia
temu dziecku możliwie najlepszego wsparcia,
jest często niełatwy.
Nasza przychodnia dla dzieci i młodzieży,
działająca również jako ośrodek pediatrii
społecznej (SPZ), jest prowadzoną przez
lekarzy placówką terapeutyczną i medyczną.
W skład naszej oferty wchodzą usługi
związane z diagnostyką i leczeniem dzieci i młodzieży z opóźnieniami w rozwoju
oraz z przypuszczalną lub już stwierdzoną
niepełnosprawnością. Terapeutki i terapeuci o różnych specjalizacjach tworzą zespół,
pracujący na zasadach interdyscyplinarności.
Dzieciom, mającym prawo na wsparcie z
tytułu niedorozwoju, udzielamy również pomocy w przedszkolach - niezależnie od prowadzonych z nimi zajęć z zakresu pedagogiki
socjalnej i aż do chwili przyjęcia ich do szkoły.
Zabiegi medyczne bądź terapeutyczne
przeprowadzane są, po uzgodnieniu z
rodzicami dziecka, w naszym ośrodku lub też
na miejscu, w przedszkolu.
Dla podjęcia leczenia w ośrodku pedagogiki
społecznej wymagane jest skierowanie od
pediatry albo lekarza rodzinnego.

KOGO PRZYJMUJEMY?
W naszym ośrodku przyjmujemy dzieci od
wieku niemowlęcego do młodzieńczego,
przejawiające następujące symptomy:

 Wcześniaki i noworodki zagrożone 		
wystąpieniem opóźnień w rozwoju, lub z
wyraźnie widocznym niedorozwojem

 Zaburzenia regulatywne wieku 			
niemowlęcego

 Fragmentaryczne zaburzenia rozwoju
psychomotorycznego, językowego, 		
umiejętności mówienia, rozwoju kognicji i
przyswajania wiedzy

 Zachorowania obwodowego i 			
ośrodkowego układu nerwowego oraz 		
miopatie (zachorowania układu
mięśniowego)

 Niepełnosprawność fizycza i psychiczna
 Społeczne i emocjonalne zaburzenia 		
zachowania

 ADHD,
Zaburzenia przywiązania i kontaktów 		
międzyludzkich

 Padaczka
 Zachorowania chroniczne, choroby 		
dziedziczne

ZGŁOSZENIE
Przed zgłoszeniem dziecka do naszej przychodni, należy zwrócić się do pediatry lub
lekarza rodzinnego. Udzieli on stosownych
porad, a w razie potrzeby wyda skierowanie. My wydajemy ankiety zgłoszeniowe, na
podstawie których określamy stan pacjenta i
sporządzamy pierwszy plan leczenia.
Czego oczekujemy od rodziców?

 Gotowości do wspólnego z nami 		
poszukiwania rozwiązań

 Otwartości w przyjmowaniu nowych 		
propozycji, gotowości do ich wypró- 		
bowania i wdrażenia w życie rodziny

 Chęci współpracy: Rodzice są
ekspertami w wychowaniu dzieci, zaś 		
ich wiedza jest bardzo ważna, zawówno
podczas konsutacji, jak i w trakcie 		
procesów związanych z leczeniem

 Naładu czasu i cierpliwości, koniecznych
aby znaleźć i wypróbować w praktyce 		
wypracowane rozwiązania.

 Z góry dziękujemy za szczerą krytykę, 		
gdyby coś nie odpowiadało Państwa 		
oczekiwaniom
Prosimy o nowy formularz skierowania na
każdy, zaczynający się kwartał

