
Secția Recuperare Neuropsihomotorie 
Copii

Cine suntem?

- Suntem un departament al Spitalului de Psihiatrie „Dr. Gh. 
Preda” – Sibiu

Misiunea noastră:

- să tratăm fiecare pacient cu profesionalism, respect, 
compasiune și să asigurăm cea mai bună calitate în tratarea:

- tulburărilor de dezvoltare,

- paralizii nervi periferici post-traumatism,

- tulburări de statică vertebrală,

- tulburări de statică a piciorului,

- afecțiuni neuro-degenerative și musculare,

- paralizii cerebrale,

- etc…..



Serviciile medicale pe care le oferim:
 Diagnostic și indicații de tratament de recuperare medicală, precum și 

inițierea terapiei
 Evaluarea parametrilor funcționali ai vârstei de dezvoltare
 Kinetoterapie Vojta, Bobath, Kabat, Schroth



 Bandajare neuromusculara (TAPING) și bandajareelastică (funcțională)
 Aplicare orteze medicale
 Fizioterapie cu aparate de ultimă generație



 Masaj si împachetări calde



 Stimulare senzorială și activități pentru dezvoltarea autonomiei

 Terapie Montessori



 Inițierea și consilierea parinților în terapia Vojta

 Inițierea și consilierea parinților în stimularea plurisenzorială



 Consultații interclinice și investigații paraclinice
 Cursuri de pregătire în diagnostic și terapie Vojta (pentru medici și 

kinetoterapeuți)

Facilitățile pe care le oferim:

Copii pot urma tratament de specialitate sub următoarele forme:

ambulatoriu de specialiate, 
 internare in secție, 
 spitalizare zi
spitalizare de zi cu plată, la cerere.


Copii se pot interna cu aparținător. Aparținătorii copiilor 0-3 ani 
și  celor  care  dețin  certificat  handicap  grad  I,  beneficiază  de 
gratuitate. Pentru alte sitautii apartinatorii platesc 20 lei/zi. 

Vă punem la dispozi  ț  ie   :

- condiții bune de cazare (pat apartinator,pătuț copil, frigider, 
dușuri, apă caldă)



- sală mese

- program gradiniță



- în curte spațiu joacă copii

- transport consultații interclinice de specialitate

Personalul secției dispune de calificare profesională superioară 
și  de  experiență  în  practica  pediatrică,  vă  deservește  cu 
promptitudine, profesionalism și caldură sufletească:

- 3  medici  specialitate 
Recuperare medicală, 
- 1 psiholog, 
- 2 profesori CFM, 
- 5 kinetoterapeuți, 

- 9 asistenți BFT, 
- 1 terapeut Montessori, 
- 1 asistent educator, 
- 11 asistente medicale
- 11 infirmiere 

Ceea ce ne ghidează și ne motivează sunt convingerile noastre:

- a îngriji,

- a trata,

- a respecta,

- a fi bun,

- a ajuta,



- a fi sigur pe sine,

- a fi independent,

- a învăța,

- a implementa,

- a spera,

- a zâmbi,

- a schimba.
Ne puteti contacta la numarul:

Tel. 0269/215839, 0269/214335

Pentru internare

- int. 180-Dr. Luca Silvia medic sefsectie

- int. 142-Dr Dima Viorel

- int. 159- Dr. Micu Claudia

E-mail:                   recuperare@medicina-psihiatrie.ro

Pentru programare consultatii ambulatoriu:

- int. 192-As. TitescuMihaela

E-mail: pol.recuperarecopii@gmail.com

Pentru mai multe detalii despre noi accesaţi:http://www.medicina-psihiatrie.ro/

http://www.medicina-psihiatrie.ro/

