Servicii comunitare pentru
sãnãtatea mentalã
a copiilor în primii ani de viaþã
Material destinat pãrinþilor ºi profesioniºtilor de sãnãtate mintalã

„Dovada accesibilitãþii este utilizarea serviciului”
(Donabedian, 1973)

De ce un material suport
pentru pãrinþi?

Ca pãrinte doreºti sã te implici activ în tratamentul copilului tãu, dar nu ºtii întotdeauna ce ar trebui
sã faci. Acest material te va ajuta pe tine ºi implicit pe copilul tãu sã faceþi faþã situaþiei prin care treceþi.
Acest material include informaþii privind serviciile de sãnãtate mintalã destinate copiilor. De
asemenea, odatã cu parcurgerea lui, vei învãþa ce paºi poþi sã parcurgi cãtre binele copilului tãu ºi al
familiei tale.

Protejeazã sãnãtatea copilului tãu
Studiile aratã cã 1 din 5 copii va prezenta la un moment dat semne ºi simptome ale unei probleme
de sãnãtate mentalã. Dintre aceºtia însã, mai puþin de un sfert vor beneficia de servicii ºi tratament
adecvat.
Atunci când pãrinþii sau educatorii suspecteazã cã, copilul ar putea fi afectat de o problemã
emoþionalã, este important sã solicite o evaluarea complexã realizatã de cãtre un profesionist de
sãnãtate mentalã – medic psihiatru ºi/sau psiholog clinician, specializaþi în psihologia copilului.
Semnele ºi simptomele la care pãrinþii ºi educatorii ar trebui sã fie atenþi includ:
ü probleme la grãdiniþã;
ü bãtãi frecvente; crize de furie;
ü tulburãri de somn;
ü tristeþe;
ü pierdere/luare în greutate;
ü îngrijorãri; anxietate;
ü izolare, retragere socialã;
ü rãnirea/uciderea animalelor/pãsãrilor;
ü furt; minciunã;
ü labilitate emoþionalã;
ü gânduri obsesive;
ü comportament periculos ºi autodistructiv;
ü dificultãþi de concentrare a atenþiei.
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Ce înseamnã sã fii pãrintele
unui copil cu o problemã
de sãnãtate mintalã ºi cum
afecteazã acest aspect
viaþa de familie?
Boala afecteazã întreaga familie
Atunci când un copil este bolnav, întreaga familie este afectatã – la fel cum se întâmplã de altfel ºi
atunci când unul dintre pãrinþi are o problemã de sãnãtate.
Problemele de sãnãtate mintalã ne afecteazã gândurile, emoþiile ºi comportamentele – ale copilului
tãu, ale tale, ale tuturor membrilor familiei. Probabil cã eºti furios, dezamãgit sau trist vãzând cã viaþa
copilului tãu nu este aºa cum þi-ai fi dorit ºi imaginat tu cã va fi.
Existã modalitãþi prin care familia reuºeºte sã rãmânã puternicã sau chiar sã devinã mai puternicã în
confruntarea cu aceastã situaþie dificilã. Multe familii însã suferã în tãcere ºi încearcã sã se lupte pe cont
propriu. Pentru a face faþã eficient, familiile au nevoie de sprijin ºi ajutor.

Ce poþi face ca pãrinte atunci când copilul tãu are o problemã
de sãnãtate mintalã?
Iatã câteva recomandãri:

n Pãstreazã-þi speranþa. Nu uitaþi cã, în cele mai multe dintre cazuri, problema are soluþie. A recunoaºte cã existã o problemã ºi a cere ajutor sunt primii ºi de cele mai multe orie, cei mai dificili paºi.

n Aflã cât mai multe lucruri despre diagnostic. Cunoaºterea ne întãreºte. Cu cât ºtii mai multe despre
boalã, cu atât îi vei face faþã mai bine.

n Fii atent la semne ale tulburãrii ºi la alþi membri ai familiei. De multe ori problema de sãnãtate
se moºteneºte. Este important sã fiþi conºtienþi de acest lucru astfel încât sã puteþi ajuta ºi alþi
membrii ai familiei care ar putea suferi de aceeaºi boalã.

n Vorbiþi cât mai des. Vorbiþi despre sentimentele, gândurile, temerile pe care fiecare dintre
membrii familiei le are. Neexprimarea emoþiilor va genera în timp furie ºi resentimente. Discutaþi
deschis despre cum v-a afectat boala viaþa de familie ºi încercaþi sã gãsiþi o soluþie împreunã.

n Reduceþi pe cât posibil stresul acasã. Activitãþile rutiniere din familie le dau copiilor senzaþia de
control asupra propriilor sentimente. Este important sã aveþi un stil de viaþã organizat ºi predictibil.
Evitaþi în aceastã perioadã schimbãrile majore (de pildã mutarea într-o nouã locuinþã).

n Modificã-þi aºteptãrile. Este posibil ca copilulul tãu sã nu se mai înþeleagã foarte bine cu cei din
jur ºi sã nu mai aiba performanþele pe care le avea înainte. Este important sã îþi modifici aºteptãrile
pe care le ai în ceea ce îl priveºte ºi sã reduci cerinþele ºi sarcinile.

n Fii deschis. Este posibil sã vã fie teamã sau ruºine sã vorbiþi cu rudele, prietenii de familie sau
educatoarele copilului despre tulburarea acestuia. Deºi este important sã fiþi discreþi pentru a nu-i
lãsa copilului impresia cã îl trãdaþi, este la fel de important sã vorbiþi cu cei care vã pot ajuta.

n Acceptã sprijin. Contactul cu familii care se confruntã cu aceeaºi problemã ca a dumneavostra vã
poate ajuta foarte mult. Grupurile de sprijin pentru pãrinþi pot fi foarte utile.
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Cum vorbeºti cu copilul tãu?
Uneori pãrinþilor le este teamã sã vorbeascã despre sentimentele lor sau sã îºi întrebe copiii cum se
simt. Dacã nu vorbiþi despre boalã însã, apare riscul ca copilul sã se simtã ºi mai singur.
Iatã câteva recomandãri:

n Spune-i copilului cã îþi pasã
• „Te iubesc.”
• „Eºti important pentru mine.”
• „Nu mi-e indiferent felul în care te simþi.”

n Exprimã-þi îngrijorarea
• „Sunt îngrijorat pentru cã am observat cã ai plâns mult în ultima vreme.”
• „Sunt îngrijorat pentru cã zilele astea mi s-a pãrut cã eºti furios ºi nefericit.”
• „Sunt trist pentru cã observ cã nu mai ai energie pentru a face acele activitãþi care îþi plãceau
înainte; de pildã, observ cã nu mai vrei sã petreci timp cu prietenii tãi.”
• „Mã îngrijoreazã siguranþa ta atunci când tu....”

n Încearcã sã înþelegi sentimentele copilului. Pune-i întrebãri deschise ºi nu întrebãri la care sã
rãspundã cu un simplu DA sau NU. Poþi sã îi spui lucruri de felul:
• „Uneori, când oamenii nu se simt bine, sunt triºti, furioºi, singuri, le vine sã plâgã toatã ziua.
Tu cum te-ai simþit în ultima vreme?”
• Odatã ce copilul începe sã se deschidã, îl poþi provoca la o discuþie spunându-i: „Povesteºte-mi
mai multe despre asta”, pentru a obþine mai multe informaþii.

n Colaboreazã. Majoritatea copiilor cu o problemã de sãnãtate mintalã se simt singuri. Dã-i copilului
asigurãri cã vei fi alãturi de el, spunându-i:
• „Nu eºti singur, te voi ajuta ºi vom rezolva împreunã aceastã problemã.”
• „Ne vom descurca împreunã; nu te voi abandona.”

n Fii clar ºi onest. Atunci când copilul va pune o întrebare, rãspundeþi cât mai onest ºi conform
nivelului de înþelegere caracteristic vârstei copilului.
• „Acum ne vom întâlni cu un pisholog care îi ajutã pe oamenii care se simt triºti; unii doctori
reparã un picior rupt sau au grijã de tine când eºti rãcit; alþii te ajutã atunci când te simþi trist”.
Urmatoarele abordãri nu sunt de ajutor:

Nu îl intreba pe copil de ce se simte rãu. Copiii nu pot rãspunde la întrebãri de felul: „De ce plângi
tot timpul?”, „De ce trebuie sã fii trist tot timpul?”, „De ce eºti agitat?”. Astfel de intrebari îi fac sã se simtã
ºi mai rãu - vinovaþi cã nu îºi pot controla emoþiile negative când cei din jur se aºeaptã ca ei sã facã asta.
Nu îi cere copilului sã schimbe modul în care se simte. Copiii nu pot scãpa de problemã peste
noapte. Ei nu îºi pot controla modul în care se simt ºi nu pot scãpa de sentimentele de tristeþe doar
printr-un act de voinþã.

Nu compara sentimentele tale din trecut cu tulburarea copilului tãu. Nu ajuta sã îi spui „Ei
bine, când ma simþeam rãu, eu reuºeam sã mã adun ºi sã trec peste orice problema” sau „Când eram
mic ºi mi-a murit cãþelul, am trecut peste asta; viaþa merge înainte”.

Nu eºti singur
Nu eºti singurul pãrinte al cãrui copil are o problemã de sãnãtate mintalã.
Pãrinþii confruntaþi cu tulburarea copilului se pot simþi copleºiþi; mulþi au sentimente de confuzie ºi
neajutorare; alþii sunt furioºi, rãniþi, frustraþi, îºi pun constant întrebarea „De ce mi se întâmplã tocmai
mie?”. Pãrinþii care la rândul lor au sau au avut o problemã de sãnãtate mintalã, experimenteazã
sentimente de vinã ºi ruºine ºi se întreabã dacã nu cumva chiar ei ºi-au îmbolnãvit copilul. Toate aceste
sentimente sunt fireºti, nu eºti singurul pãrinte care se simte astfel.
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Iatã ce poþi face pentru a fi de ajutor:

n Respectã ºi valideazã sentimentele copilului tãu. Este dificil sã-þi vezi copilul trist, în suferintã.
Probabil cã prima ta reacþie ar fi de a încerca sã-l inveselesti. Nu încerca asta! A încerca sã înveseleºti
un copil cu depresie sau anxietate sau orice altã problemã emoþionalã, înseamnã a-i transmite
mesajul cã, dacã vrea cu adevarat ºi se strãduieºte, va reuºi sã se simtã mai bine. E mult mai util sã îl
asculþi pe copil, sã îl iei în serios ºi sã îi accepþi sentimentele negative.

n Foloseºte încurajarea, nu pedeapsa. În loc sã strigi: „Închide televizorul, nu þi-ai stâns jucãriile
încã!”, mai bine îi spui calm: „Dupã ce îþi strângi, te poti uita la desene animate.”

n Centreazã-te pe consecinþe, nu pe pedeapsã! De exemplu, dacã copilul tãu sparge un obiect în
timpul unei crize, foloseºte o consecinþã naturalã – roagã-l sã te ajute sã lipiþi obiectul împreunã sau
sã strângeþi cioburile. Aceastã abordare este mult mai eficientã decât aplicarea unei pedepse care nu
are nicio legãtura cu acest incident (de exemplu, sã nu aibã voie sã pãrãseasacã camera lui).

n Ajutã-l pe copil sã îºi construiascã un vocabular al emoþiilor. Mulþi oameni au dificultãþi în a
gãsi cuvintele care descriu ceea ce simt. Ajutându-i pe copii sã îºi eticheteze sentimentele, se
faciliteazã alcãtuirea unui vocabular emoþional care le va permite sã vorbeascã clar despre felul în
care se simt. Pentru copii, sunt utile posterele sau desenele expresiilor emoþionale.

n Oferã-i sprijin ºi iubire necondiþionatã. Mulþi copii cu o problemã de sãnãtate emoþionalã simt
cã nu sunt iubiþi, sau mai mult, cred cã nu sunt demni de a fi iubiþi. Spuneþi-i copilului cã îl iubiþi cât
se poate de des, îmbrãþiºaþi-l ºi mângâiaþi-l.

n Încurajeazã-l sã se implice în activitãþi. Gândeºte-te la actvitãþile care îi fac plãcere ºi invitã-l sã
le faceþi împreunã. Nu îl presa, ameninþa sau ºantaja sã le facã dacã nu vrea. Dacã copilul nu vrea sã
se implice în acea activtate, acceptã ºi respectã-i alegerea.

n Construiþi împreunã o rutinã sãnãtoasã a somnului. Copiii au adesea probleme cu somnul, ceea
ce genereazã ºi mai multã iritabilitate ºi obosealã. Stabilirea ºi respectarea consecventã a unei ore de
somn, limitarea/eliminarea consumului de cofeina, exerciþiul fizic regulat conduc în timp la creºterea
cantitãþii ºi calitãþii somnului.

n Înþelege cã ceea ce are copilul tãu este o boalã. Deºi este dificil sã îþi pãstrezi calmul când copilul
tãu face o criza, este important sã nu pedepseºti ºi sã nu spui lucruri care l-ar rãni/ jigni. Copilul tãu
nu poate controla felul în care simte ºi se comportã. Poþi fi furios din cauza bolii, dar asta nu
înseamnã cã nu îþi mai iubeºti copilul sau cã nu eºti îngrijorat pentru starea lui.

Ai grijã de tine
A avea grijã de un copil cu o problemã de sãnãtate mintalã este o provocare din punct de vedere
emoþional. Este important sã ai grijã de tine astfel încât sã îl poþi ajuta pe copil în toatã aceastã perioadã.

Dacã nu ai grijã de tine, vei fi epuizat ºi nu vei mai fi capabil sã îþi ajuþi copilul.
Ai grijã de copilul tãu dar ºi de tine. Dormi suficient, fã sport, mãnâncã sãnãtos ºi implicã-te în
activitãþi plãcute. Dacã ai grijã de tine, te vei încãrca energetic ºi vei rãmâne puternic.
Pãstreaza-þi relaþiile de prietenie. Pãstreazã aproape prietenii ºi persoanele dragi, care te pot
sprijini în momentele dificile.

Fã-þi timp pentru pentru activitãþile tale favorite. A te detaºa din când în când de grijile familiei,
reprezintã un mod sãnãtos de a avea grijã de tine.

Acceptã sprijin din partea celorlalþi. Apropie-te de pãrinþi care se confruntã cu aceeaºi problemã.
Deºi implicarea într-un grup de suport îþi poate pãrea dificilã, te vei simþi mai puþin singur ºi vei primi
sprijin.
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Cum monitorizez
progresul copilului meu?

Cum ºtiu cã se apropie de starea de bine?
În paginile urmãtoare vei învãþa sã monitorizezi zilnic ºi sãptãmânal schimbãrile care apar în starea
copilului tãu. Este important ca monitorizarea sã fie fãcutã împreunã cu clinicianul.
Ca pãrinte vei învãþa:
Pasul 1: sã defineºti ce înseamnã starea de bine pentru tine ºi copilul tãu, sã identifici obiective ale
tratamentului, sã observi acele semne sau evenimente de viaþã care ar putea indica înrãutãþirea/
îmbunãtãþirea stãrii copilului.
Pasul 2: sã vorbeºti zilnic cu copilul, sã-i pui întrebãri ºi sã observi acele comportamentecare te vor
ajuta sã îþi dai seama dacã este cazul sã contactezi psihologul pentru a discuta despre eventuale
comportamente care denotã o înrãutãþire a condiþiei copilului.
Pasul 3: sã înregistrezi zilnic într-un jurnal starea de spirit a copilului, medicamentele luate (dacã e
cazul), orice altã informaþie relevantã.
Pasul 4: sã înregistrezi sãptãmânal în jurnal sumarizãri ale emoþiilor, comportamentelor, obiectivelor
ºi schimbãrilor în starea copilului, de pe parcursul sãptãmânii, pentru a le discuta cu psihologul.
Pasul 5: sã faci un grafic lunar al stãrii de bine, care te va ajuta sã evaluezi progresele fãcute ºi
eficienþa tratamentului.
Nu uita sã parcurgi jurnalul împreunã cu clinicianul la fiecare ºedinþã.
Fii încrezãtor în însãnãtoºirea copilului tãu. Cu ajutorul unui bun clinician, o evaluare complexã, un
plan de tratament bine monitorizat, majoritatea copiilor se reînorc la un stil de viaþã sãnãtos ºi eficient.

11 întrebãri esenþiale înainte de spitalizarea copilului
Spitalizarea într-o instituþie de psihiatrie este una dintre alternativele pãrinþilor ai cãror copii au fost
diagnosticaþi cu o problemã de sãnãtate mentalã. În mod firesc, pãrinþii sunt îngrijoraþi, speriaþi ºi
confuzi în faþa acestei realitãþi. Rãspunsurile la urmãtoarele întrebãri îi vor ajuta pe pãrinþi sã
dobândeascã o înþelegere amplã ºi profundã a ceea ce presupune internarea unui copil:
1. De ce este recomandatã aceastã opþiune de tratament ºi cum îl va ajuta pe copil?
2. Existã alternative la tipul de intervenþie recomandat? Care sunt avantajele ºi dezavantajele
în raport cu alte tipuri de intervenþie?
3. Profesionistul care propune spitalizarea copilului este un medic specialist în pedopsihiatrie?
4. Ce presupune spitalizarea?
5. Care sunt responsabilitãþile medicului psihiatru ºi ale celorlalþi profesioniºti care
interacþioneazã cu copilul în cadrul planului de intervenþie?
6. Cât timp va fi copilul spitalizat?
7. Care sunt costurile financiare ale spitalizãrii?
8. Copilul va fi internat într-o instituþie specializatã în tratamentul problemelor de sãnãtate
mentalã ale copiilor?
9. Cum vor fi implicaþi pãrinþii în tratamentul copilului pe durata spitalizãrii? Vor fi consultaþi
în privinþa deciziei de externare ºi a intervenþiei post-spitalizare?
10. Cum va fi luatã decizia de externare?
11. Odatã externat copilul, care sunt planurile de continuare a tratamentului ºi follow-up?
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Spitalizarea reprezintã o problemã serioasã atât pentru pãrinte cât ºi pentru copil. Pãrinþii au dreptul
sã punã toate aceste întrebãri înainte de spitalizarea copilului lor. Un pãrinte informat ºi inclus în planul
de tratament al copilului reprezintã o resursã valoroasã, cu o contribuþie semnificativã la însãnãtoºirea
copilului ºi creºterea calitãþii vieþii acestuia.
Dacã ºi dupã ce au primit rãspunsuri la toate întrebãrile de mai sus pãrinþii încã au îndoieli cu privire
la decizia de a interna copilul, ei pot solicita o nouã opinie din partea unui alt profesionist de sãnãtate
mentalã.
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Servicii de promovare,
prevenire ºi reducere a
problemelor de sãnãtate
mentalã a copiilor
Grupa de vârstã 0-3 ani:
Obiective

Exemple de servicii ºi instituþii

ü Identificarea timpurie a
copiilor ºi pãrinþilor cu risc
de suferinþã fizicã
perinatalã ºi a problemelor
de sãnãtate mentalã.

Cabinetele ºi clinicile de psihiatrie ºi pediatrie: identificare ºi
intervenþie timpurie, intervenþie clinicã.

ü Reducerea depresiei ºi
anxietãþii maternale ºi a
consumului de alcool
parental.
ü Dezvoltarea deprinderilor
pãrinþilor de îngrijire ºi
educaþie cognitivã, socialã,
emoþionalã ºi motorie a
copilului.
ü Implementarea unor
politici ºi practici de sprijin
a angajaþilor care au copii
(ex. program flexibil de
muncã).
ü Creºterea calitãþii îngrijirii
copilului cu vâsta 0-3 ani.

• Spitalul de Psihiatrie „Alexandru Obregia” – Clinica de
Psihiatrie a copilului ºi adolescentului;
• Spitalul de Psihiatrie ”Constantin Gorgos” Titan;
Cabinetele sau clinicile de îngrijire primarã (medicina de familie):
screening-uri, identificare ºi intervenþie timpurie, educaþia pãrinþilor.
• Cabinete medici de familie ºi medici pediatrii;
• Clinici de pediatrie din spitale de copii: Marie Curie,
Grigore Alexandrescu, Victor Gomoiu, Institutul de
Ocrotire a Mamei ºi Copilului „Alfred Rusescu”.
Serviciile de asistenþã socialã: identificarea copiilor ºi pãrinþilor
cu risc ºi referirea lor cãtre serviciile de specialitate; identificarea
copiilor cu risc de abuz ºi neglijare.
• Departamentele Generale de Asistenþã Socialã ºi Protecþia
Drepturilor Copilului – în fiecare sector al Bucureºtiului;
Centrele de resurse pentru Pãrinþi ºi Centrele de Educaþie
Timpurie ale Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii: educaþia pãrinþilor
ºi identificarea timpurie a copiilor cu profile atipice de dezvoltare ºi
a copiilor cu risc de a dezvolta probleme comportamentale ºi
emoþionale ºi implementarea intervenþiilor educaþionale.
• Centrul de Resurse pentru Pãrinþi din cadrul Organizaþiei
Salvaþi Copiii (Calea Plevnei nr. 38-40);
Servicii de asistenþã a angajaþilor cu scopul dezvoltãrii abilitãþilor
de îngrijire ºi educaþie de calitate a copiilor ºi servicii de echilibrare
a vieþii profesionale cu viaþa de familie cum ar fi accesul la
programele flexibile de muncã.
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Grupa de vârstã 3-6 ani:
Obiective

Exemple de servicii ºi instituþii

ü Identificarea timpurie a
copiilor cu risc de a
dezvolta probleme
comportamentale
(ex. agresivitate) ºi emoþionale (ex. anxietatea).

Cabinetele ºi clinicile de psihiatrie ºi pediatrie: identificare ºi
intervenþie timpurie, intervenþie medicalã ºi psihologicã.

ü Identificarea ºi intervenþia
timpurie în cazul copiilor
cu profil atipic de
dezvoltare (ex. autism).

Cabinetele sau clinicile de îngrijire primarã (medicina de familie):
screening-uri, identificare ºi intervenþie timpurie, educaþia
pãrinþilor.

ü Reducerea neglijãrii ºi
abuzurilor asupra copiilor.
ü Reducerea depresiei ºi
anxietãþii maternale ºi a
consumului de alcool
parental.
ü Dezvoltarea deprinderilor
pãrinþilor de îngrijire ºi
educaþie cognitivã, socialã,
emoþionalã ºi motorie a
copilului.
ü Implementarea unor
politici ºi practici de sprijin
a angajaþilor care au copii
(ex. program flexibil de
muncã).

• Spitalul de Psihiatrie „Alexandru Obregia” – Clinica de
Psihiatrie a copilului ºi adolescentului;
• Spitalul de Psihiatrie ”Constantin Gorgos” Titan;

• Cabinete medici de familie ºi medici pediatrii;
• Clinici de pediatrie din spitale de copii: Marie Curie,
Grigore Alexandrescu, Victor Gomoiu, Institutul de
Ocrotire a Mamei ºi Copilului „Alfred Rusescu”.
Serviciile de asistenþã socialã: identificarea copiilor ºi pãrinþilor
cu risc ºi referirea lor cãtre serviciile de specialitate; identificarea
copiilor cu risc de abuz ºi neglijare.
• Departamentele Generale de Asistenþã Socialã ºi
Protecþia Drepturilor Copilului – în fiecare sector al
Bucureºtiului;
Centrele de resurse pentru Pãrinþi ºi Centrele de Educaþie
Timpurie ale Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii: dezvoltarea
abilitãþilor protectoare ale sãnãtãþii mentale ale copiilor (abilitãþile
sociale ºi emoþionale), educaþia pãrinþilor ºi identificarea timpurie a
copiilor cu profil atipic de dezvoltare ºi a copiilor cu risc de a
dezvolta probleme comportamentale ºi emoþionale ºi implementarea intervenþiilor educaþionale.
• Centrul de Resurse pentru Pãrinþi din cadrul Organizaþiei
Salvaþi Copiii (Calea Plevnei nr. 38-40);
Servicii de asistenþã a angajaþilor cu scopul dezvoltãrii
abilitãþilor de îngrijire ºi educaþie de calitate a copiilor ºi servicii de
echilibrare a vieþii profesionale cu viaþa de familie cum ar fi accesul
la programele flexibile de muncã.
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Ce aºteaptã pãrinþii de la un serviciu de sãnãtate mintalã?
ü promptitudine din partea furnizorului de servicii de sãnãtate mintalã;
ü promptitudine ºi flexibilitate în obþinerea unei programari;
ü implicarea/ consultarea lor în ceea ce priveºte planul de tratament al copilului;
ü oferirea de explicaþii (de cãtre profesionistul de sãnãtate mintalã) cu privire la planul de
tratament al copilului;
ü adecvarea planului de tratament la nevoile copilului;
ü consultarea/ informarea cu privire la frecvenþa ºi durata întâlnirilor din CSM dintre copil ºi
profesionistul de sãnãtate mintalã;
ü servicii destinate explicit pãrinþilor;
ü servicii destinate familiei;
ü consultarea/ informarea cu privire la frecvenþa ºi durata întâlnirilor din CSM dintre pãrinte ºi
profesionistul de sãnãtate mintalã;
ü acces direct ºi facil la profesionist;
ü deschidere din partea profesionistului la întrebãrile pe care pãrinþii le-ar putea avea;
ü claritate în explicaþiile primite;
ü informaþii furnizate constant cu privire la modificarea situaþiei copilului;
ü locaþie accesibilã;
ü interval larg de timp în care serviciul poate fi accesat;
ü satisfacþie în ceea ce priveºte: serviciul de care au beneficiat atât ei cât ºi copiii; relaþia cu
profesioniºtii de sãnãtate mintalã;
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