
 

 

Scrisoare de recomandare 
 
 

Stimate Domnule Doctor/ Stimată Doamnă Doctor, 
 
 

În cadrul parteneriatului încheiat în data de 10.08.2016, Societatea Națională de 

Medicina Familiei (SNMF), prin Grupul de Lucru în Sănătate Mintală și Asociația Help 

Autism, vă anunță că a demarat campania de informare a celor 2000 de medici de familie 

din București și județele Argeș, Ilfov și Suceava. Această campanie de informare a medicilor 

de familie se desfășoară în cadrul proiectului „Înființare centre de furnizare servicii 

inovatoare de psihoterapie”, cofinanțat din fonduri elvețiene.  

 

Scopul principal al Campaniei îl reprezintă conștientizarea importanței aplicării 

sistematice a Chestionarului  de screening, parte din examenul de bilanț al copiilor 12 luni - 

3 ani, de către medicii de familie. De asemenea, voluntarii Asociației Help Autism cât și ai 

Asociației Autism, Terapie, Sport și Arte Argeș, partener în acest proiect, sunt pregătiți 

să ofere informații despre facilitățile de evaluare și management ulterior al acestor copii, ceea 

ce reprezintă o șansă pentru ei și un ajutor considerabil pentru medicul de familie. 

 

Campania se implementează cu ajutorul voluntarilor (studenți la psihologie) care vor utiliza 

următoarele instrumente: 

 Chestionarul adresat medicilor de familie; 

 Broșura informativă “Pot fi ca tine! Descoperă-mi lumea!” 

 Chestionarul de screening; 

 

Asociația Help Autism se implică activ în derularea de programe de conștientizare a 

autismului, diagnostic precoce și intervenție timpurie pentru copiii cu autism. În prezent, oferă 

servicii de terapie în cadrul celor 6 centre, are 6 parteneriate public-private cu Direcțiile de 



 

 

Asistență Socială și Protecția Copilului din București, Suceava, Drobeta Turnu-Severin, 

Dâmbovița, oferă asistență la domiciliu, desfășoară cursuri de formare în terapia ABA, oferă 

cursuri gratuite pentru informarea cadrelor didactice, workshop-uri și sedințe de consiliere 

pentru părinți și este co-organizator al Conferinței Internaționale ABA. 

 

Societatea Națională de Medicina Familiei din România vă recomandă să îi primiți cu 

încredere pe voluntarii Asociației Help Autism, cât și pe cei ai Asociației Autism, Terapie, 

Sport și Arte Argeș. Ei vin cu informații complementare și cu un suport important în 

evaluarea cazurilor depistate în cabinetul medicului de familie, inclusiv oferă o alternativă 

profesionistă de acces rapid și eficient al micilor dumneavoastră pacienți la servicii curative și 

de suport, în centre specializate. 

 

Cu respect, 

Dr. Sandra Adalgiza Alexiu                                        
Vicepreședinte                                                   
Societatea Națională de Medicina Familiei      

 
 

Dr. Ileana Efrim 

Medic de Familie, Psihoterapeut 
Grupul de Lucru în Sănătate Mintală al SNMF    

 

 

 

Sunt .................................................., voluntar al Asociației ....................................................! 

Promovez proiectul Asociației .................................................. în cabinetele medicilor de 

familie. 

 


