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Szanowni Rodzice, drogie Dzieci,  
witamy na stronie internetowej Centrum Pediatrii i  Neurologii Wieku Rozwojowego (SPZ) 
w Poczdamie.  
Na naszej stronie internetowej znajdziecie Państwo informacje o zakresie prowadzonych działań, 
diagnostyki i leczenia w naszym Centrum. Nasz film (patrz poniżej) przedstawia przegląd naszej 
pracy. 

Centrum Pediatrii i  Neurologii Wieku Rozwojowego (SPZ) w Poczdamie jest ambulatoryjną 
placówką leczniczą, ktorej zespół  tworzy wiele grup zawodowych: lekarze pediatrzy, neurolodzy 
wieku rozwojowego, psychiatrzy wieku rozwojowego, psycholodzy, ergoterapeuci, fizjoterapeuci 
i pracownicy socjalni.  

Do naszych zadań należy kompleksowa diagnostyka i leczenie:   

• chorób neurologicznych wieku dziecięcego: padaczka, choroby nerwowo – mięśniowe, zab-
urzenia neurorozwojowe (w tym zaburzenia ze spektrum autyzmu), mózgowe porażenie 
dziecięce, przewlekłe bóle głowy, rozszczep kręgosłupa (spina bifida) 

• zaburzeń zaistniałych w związku z urazami oraz spowodowanych chorobami zapalnymi i ich 
powikłaniami  

• powikłań specyficznych dla noworodków urodzonych przedwcześnie 
• zaburzeń rozwoju mowy i zaburzeń połykania oraz odżywiania 
• zaburzenia rozwoju ruchowego i rozwoju kognitywnego, w tym ustalenie przyczyn trudności 

szkolnych 
• zaburzeń rozwoju uwarunkowanych chorobami genetycznymi 
• zaburzeń psychicznych i 
• zaburzeń zachowania i emocji.  

Przebieg procesu diagnostycznego w naszym Centrum jest wielozadaniowy. Wspólnie z naszymi 
pacjentami, ich rodzicami lub opiekunami sporządzany jest plan działania i leczenia.  
Naszym celem jest zagwarantowanie Państwu wsparcia ambulatoryjnego i stacjonarnego, pomoc 
w kwestiach prawa socjalnego i w podejmowaniu właściwych kroków w opiece nad Państwa 
dzieckiem.  
Chętnie służymy Państwu pomocą przy planowaniu i załatwianiu spraw urzędowych (dane kontak-
towe, rodzaje wykonywanych procedur, formularze, wnioski), spraw związanych ze szkołą 
i kształceniem.  
Przy współpracy z Państwem chcemy osiagnąć nasz nadrzędny cel – dobro Państwa dziecka! 
 

WAŻNE INFORMACJE: 

Aby dokonać wpisu na listę oczekujących należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (Anmeldebogen), 
który znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej.  



   

Pacjent pierwszorazowy może zostać przyjęty na wizytę do naszego Centrum wyłącznie 
na podstawie skierowania od lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza pediatry. Na pierwszą wizytę 
koniecznie należy przynieść:  

• książeczkę zdrowia dziecka (również polską), kartę szczepień  
• dotychczasowe wyniki badań lekarskich, dokumentację wcześniejszego leczenia, nośniki 

elektroniczne z  dokumentacją radiologiczną.  
 
W przypadku niewystarczającej znajomości jezyka niemieckiego (min. poziom B1) konieczna jest 
obecność tłumacza w trakcie wizyty.  
W celu załatwienia wszystkich formalności poprzedzających wizytę prosimy Państwa o 
wcześniejsze przybycie.  
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym Centrum!  

 


