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Chào mừng đến với SPZ 
 
Chúng tôi chào mừng quý vị và các bạn đến với trang chủ của Trung tâm Nhi khoa Xã hội (SPZ) 
Potsdam. Tại đây quý vị có thể tìm hiểu thông tin về trung tâm xã hội nhi khoa. Video (xem bên 
dưới) sẽ cung cấp cho quý vị cái nhìn tổng quát về công việc của chúng tôi. 
 
Trung tâm Nhi khoa Xã hội là một cơ sở ngoại trú được quản lý y tế để chẩn đoán và điều trị cho trẻ 
em và thanh thiếu niên. SPZ của chúng tôi có nhiều tổ chuyên môn khác nhau, như bác sĩ, nhà tâm 
lý học, nhà trị liệu, nhà giáo dục xã hội. Các tổ chuyên môn sẽ kết hợp để thực hiện việc chẩn đoán 
chi tiết cho con của quý vị. Như vậy chúng tôi có thể đánh giá sự tiến triển và tìm ra nguyên nhân 
bệnh lý. Sau đó, chúng tôi cùng với các cháu và cha mẹ hoặc người giám hộ đưa ra một phác đồ 
điều trị phù hợp. Chúng tôi đề xuất các liệu pháp hỗ trợ và điều trị nội ngoại trú, đồng hành cùng 
quý vị về các vấn đề luật xã hội và hỗ trợ quý vị thực hiện các bước hợp lý với con mình. Chúng tôi 
liên kết với các cơ quan chức năng, các tổ chức giáo dục và các cơ sở y tế nội ngoại trú và rất sẵn 
sàng cung cấp cho quý vị những thông tin, kiến thức cần thiết. 
 
Cùng với quý vị, chúng tôi muốn tìm ra cách tốt nhất có thể cho con mình! 
 
Chúng tôi chuyên điều trị cho trẻ em và thanh thiếu niên với: 
 
• Bất thường trong phát triển ngôn ngữ, kỹ năng vận động, nhận thức, hành vi và cảm xúc 
• Các bệnh lý thần kinh như động kinh, bại não, bệnh thần kinh cơ, đa khuyết tật, tự kỷ, đau đầu 

mãn tính, nứt đốt sống 
• Rủi ro của sự phát triển do sinh non, nhiễm trùng hoặc chấn thương 
• Rối loạn ngôn ngữ, giọng nói, phát âm, nuốt và ăn 
• Các bệnh / rối loạn phát triển được xác định về tính di truyền 
• Bệnh tâm lý và chứng rối loạn hành vi bất thường 

 
Quan trọng là: 
 
• Quý vị có muốn giới thiệu con mình với chúng tôi không? Hãy điền vào biểu mẫu đăng ký SPZ 

mà quý vị có thể tìm thấy trên trang chủ này. 
• Chúng tôi cần giấy giới thiệu của bác sĩ nhi khoa hoặc bác sĩ đa khoa cho SPZ 
• Nếu kiến thức tiếng Đức của quý vị không tương ứng với trình độ ngôn ngữ B1, chúng tôi yêu 

cầu mang theo phiên dịch đến các lịch hẹn 
 

Nếu quý vị còn câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. 
 
Chúng tôi mong muốn được làm quen với con quý vị và quý vị. 


