CABINETUL BALNEO FIZIO TERAPIE

Cabinetul este
dotat cu tehnologie şi
aparatură de specialitate
(aparat
de
Magnetodiaflux,
combină
de
electroterapie
BTL5000, aparatură pentru termoterapie, comprese cu
nămol, masă pentru masaj, lampă bactericidă, cadă de
hidromasaj, bazin), urmărindu-se îmbunătăţirea
troficităţii ţesuturilor, supleţea şi rezistenţa lor;
îmbunătăţirea tonusului muscular,creşterea mobilităţii
articulare, diminuarea spasticităţii, amelioararea durerii,
de origine miofascială, miorelaxare, indepartarea starii
de oboseala si refacerea organismului.
Acestea se realizează prin proceduri de:
masoterapie,
termoterapie,
magnetoterapie,
electroterapie, laser terapie, tratamentul cu ultrasunete,
hidroterapie. Cabinetul de balneofizioterapie oferă și
servicii de asistența pentru sănătate.
Activitatea este
asigurată de către doi asistenţi medicali balneo-fizioterapie.

Activitatea este asigurată de un profesor CFM și un
kinetoterapeut, urmărindu-se educarea mersului, a
echilibrului, a sensibilității proprioceptive și
kinestezice, formarea și dezvoltarea motricității
grosiere, corectarea posturii, creșterea forței musculare
și a mobilității articulare, relaxare musculară.

CABINET LOGOPEDIE
Cabinetul este
dotat cu tehnologie şi
aparatură
de
specialitate (software,
materiale de stimulare
a limbajului), jocuri,
jucării.Prin activitățile
specifice cabinetului
se
urmărește
dezvoltarea
preachiziților
limbajului,dezvoltarea limbajului oral și scris-citit,
educarea respiraţiei şi a echilibrului dintre inspir şi
expir și dezvoltarea motricităţii aparatului articulator,
dezvoltarea auzului fonomatic, exersarea atenției, a
memoriei auditive și vizuale, realizarea pronunției
corecte a sunetelor și exersarea vorbirii corecte,
dezvoltarea
comportamentului
lexico-grafic,
dezvoltarea metodelor alternative de comunicare:
limbajul gesturilor și limbajul imaginilor.
Activitatea cabinetului este asigurată de un
logoped.

CABINET KINETOTERAPIE

CABINET TERAPIE EDUCAȚIONALĂ

Cabinetul
este dotat cu
saltele,
mese
Bobath, șpalier,
bandă electrică,
bicicletă
medicinală, aparat
multifuncțional ,
scripete, aparat postureră, plan înclinat, scări, placă
echilibru, rulouri și suluri, trambulină, bastoane,
flexoare, benzi elastice și greutati.

Cabinetul
este dotat cu
jocuri, jucării,
și
materiale
educaţionale.
În
cadrul
cabinetului si a
camerei
senzoriale se
desfășoară activități pentru dezvoltarea capacităţilor
cognitive de comunicare, dezvoltarea abilităţilor de
motricitate şi coordonare oculo-manuală, stimularea

tuturor canalelor senzoriale și activității pentru
dezvoltarea capacitățiilor psiho-individuale, în vederea
formării unor conduite independente.

STIMULARE MULTISENZORIALĂ SI
RELAXARE
Camera
senzorială

CABINET ACTIVITĂȚI RECRETIVE
ȘI DE SOCIALIZARE
Cabinetul este dotat cu jucării și jocuri, cărți, laptop și
diferite materiale educative și recreative.
În cadrul cabinetului se desfășoara activități variate
pentru asigurarea oportunităților multiple de recreeresocializare în funcție de dorințele și nevoile copiilor
care contribuie la dezvoltarea lor fizică, cognitivă,
socială și emoțională.

CONSILIERE PSIHOLOGICĂ

Centrul de Recuperare
pentru

Activitatea
cabinetului
de
psihologie
este
sustinuță
de
un
psiholog și asigură
servicii privind:

Copilul cu Dizabilități

Complexul de Servicii pentru Copilul cu Dizabilități
„Speranţa” Sibiu

Evaluarea psihologică clinică/ postdiagnostic
clinic – identificarea factorilor psihologici implicai în
sănătate, dezvoltare și tulburare.
Consiliere psihologică primară și psihoterapii
scurte
adaptate
nevoilor
și
particularităților
beneficiarilor, conform competențelor profesionale de
specialitate

ASISTENȚĂ SOCIALĂ
Evaluarea/reevaluarea inițială/trimestrială a situației
copilului.
Consiliere socială/informare a membrii familiei în
probleme de ordin social cu scopul dezvoltării
aptitudinilor parentale și îi îndrumare în vederea
accesării și obținerii serviciilor sociale din comunitate.
Activități de informare privind cunoașterea și
exercitarea drepturilor și a responsabilităților
Integrare/reintegrare socială
Activitatea cabietului este asigurată de către asistentul
social.

Centrul de Recuperare pentru Copilul cu
Dizabilități din cadrul Complexului de Servicii
pentru Copilul cu Dizabilități „Speranța” Sibiu,
este un serviciu social în structura Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Sibiu, cu o capacitate de 100 de locuri
(40 locuri pentru copiii din sistemul de protecție
specială și 60 locuri pentru copiii din comunitate).
Sediul
Complexului
de
Servicii
„Speranta” este în Mun. Sibiu, str. Transilvaniei
nr.2-4, judeţul Sibiu. Programul de vizită pentru
potențialii beneficiari este în fiecare zi de joi în
intervalul orar 10.00 – 12.00.
Contact:
mobil: 0753-496.321; tel: 0269-215.745
email: cscchs.speranta@yahoo.com

