CENTRUL DE SANATATE MINTALA COPII-SIBIU

Ce este Centrul de Sanatate Mintala Copii-Sibiu?
Este un serviciu de tip comunitar care functioneaza in cadrul Spitalului de
Psihiatrie “ Gh.Preda “ Sibiu . Ofera servicii psihiatrice atat in sistem ambulator cat
si in sistem de stationar de zi.

Atributiile Centrului de Sanatate Mintala


Depistare activa si precoce a urmatoarelor afectiuni psihiatrice:
-Tulburari comportamentale si emotionale( ADHD, Tulburari De
Conduita , Ticuri ,Enurezis , Balbism,Mutism Electiv, Tulburari
Anxioase Etc.)
- Retardare mentala
- Tulburari specifice de dezvoltare ( Tulburari in achizitia limbajului,
Tulburari a abilitatilor scolare )
- Tulburari globale de dezvoltare ( Tulburare din Spectru Autist ,
Sindrom Rett, Sindromul Asperger , alte Tulburari pervazive de
dezvoltare)



Ofera servicii de evaluare , diagnosticare si interventie de specialitate pentru
copiii cu tulburari de sanatate mintala care se adreseaza centrului nostru in
cadrul Stationarului de zi copii



Servicii psihiatrice in sistem ambulator



Contribuie in mod esential la reabilitarea psihosociala a copiilor (0-18 ani) cu
tulburari de sanatate mintala .

Stationarul de zi copii ofera urmatoarele servicii:
-consultatii medicale de specialitate
-evaluare si consiliere psihologica
-evaluare si consiliere logopedica
-evaluare si consiliere sociala




Grupuri de suport pentru parinti
Programe de recuperare individualizate
-Terapie Montessori
-Terapie Logopedica
-Terapie Ocupationala
-Terapie Portage



Terapie de grup pentru copii

TERAPIA MONTESSORI

Sala Montessori ofera un mediu in care copilul poate simti placerea de
a invata in mod spontan, terapeutul e ghidul si nu sursa
tuturor invataturilor.

SALA DE TERAPIE DE GRUP

SALA DE TERAPIE OCUPATIONALA

CABINET DE EVALUARE SI CONSILIERE PSIHOLOGICA

SALA PORTAGE

PROIECTE
SCOP:- imbunatatirea calitatii vietii beneficiarilor nostrii si ai famililor
acestora
-reducerea stigmei

IN LUMEA BASMELOR TERAPEUTICE





Proiect s-a derulat în Centrul de Sănătate Mintală Copii din Spitalul de
Psihiatrie dr.Gh.Preda Sibiu, datorită Programului MOL Pentru Sănătatea
Copiilor – Ediţia 2013, lansat de Fundația Pentru Comunitate împreună cu
finanțatorul MOL ROMANIA.
Prin acest proiect, 80 de copii dispensarizaţi în CSM Copii au beneficiat de
ateliere de basme terapeutice şi tehnici creative.
Perioada de desfasurare: ianuarie-august 2014

SPITALUL CANTATOR





Proiect se deruleazaîn Centrul de Sănătate Mintală Copii din Spitalul de
Psihiatrie dr.Gh.Preda Sibiu, datorită Programului MOL Pentru Sănătatea
Copiilor – Ediţia 2014, lansat de Fundația Pentru Comunitate împreună cu
finanțatorul MOL ROMANIA.
Proiectul propune derularea de sesiuni de muzica si miscare dupa metoda
Singende Krankenhauser pentru 90 de copii internati in sectiile pediatrice si
dispensarizaţi în CSM Copii , cu varste cuprinse intre 7-12 ani vor
Perioada de desfasurare: februarie-august 2015

ECHIPA MULTIDISCIPLINARA ESTE FORMATA DIN:







-medic psihiatrie infantila
-psiholog clinician
-logoped
-asistent social
-asistent medical
-instructor terapie ocupationala

Scopul acestei echipe este de a oferi modalitati optime de recuperare si reinsertie
sociala a copiilor aflati in dificultate.

CONTACT


ADRESA:
Centrul de Sanatate Mintala Copii
Spitalul de Psihiatrie "Dr. Gheorghe Preda“ Sibiu. Str. Dr. D. Bagdasar,
nr.12, Romania, telefon 0269.214335
Dr.Barb Sanda Elena –medic primar psihiatrie pediatrica-int.155
Psih.Orlandea Laura Stefania – psiholog clinician principal –int.154
Psih.Laslau Diana Maria- psiholog clinician specialist-int.154\186
As.Orlandea Teodora- asistent social principal-int.186



PARINTII POT FACE PROGRAMARI :
Asistent sef Neagu Liliana la telefon nr.0269.214335 / 215839 int.185



PROGRAM:
Luni-Vineri

orele 7-15

Acte necesare:
- bilet de trimitere de la medicul de familie
- copie dupa certificatul de nastere al copilului
- copie dupa buletin de identitate al parintelui care insoteste copilul

