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Cennik usług w Klinikach Terapii Allenort  01.01.2020 
Czas 

trwania 
Cena Uwagi 

LEKARZ PSYCHIATRA    

Konsultacja specjalistyczna psychiatryczna – pierwsza wizyta* 45/60 min. 210,00 – 240,00 zł  

Konsultacja specjalistyczna psychiatryczna – kolejna wizyta* 30/45 min. 190,00 – 220,00 zł  

Konsultacja specjalistyczna psychiatryczna do uzyskania pozwolenia na 

broń 
60 min. 280,00 zł  

Konsultacja specjalistyczna psychiatryczna do ośrodka adopcyjno-

opiekuńczego 
60 min. 280,00 zł  

Konsultacja specjalistyczna psychiatryczna do uzyskania licencji detektywa 60 min. 280,00 zł  

Wizyta domowa 60 min. 400,00 zł   

PSYCHOLOG / PSYCHOTERAPUTA     

Konsultacja u psychologa/ psychoterapia indywidualna* 50 min. 150,00 – 160,00 zł   

Psychoterapia par lub rodzin* 90 min. 270,00 zł  

Psychoterapia indywidualna u lekarza psychiatry* 50 min. 190,00 zł  

Psychoterapia grupowa dla osób dorosłych  – rozpoczęcie psychoterapii 

poprzedza konsultacja kwalifikująca do grupy 
120 min. 140,00 zł 

raz w 

tygodniu 

Mediacje rodzinne 90 min. 270,00 zł  

NEUROPSYCHOLOG 
 

   

Konsultacja u neuropsychologa – pierwsza wizyta 90 min. 330,00 zł   

Konsultacja u neuropsychologa – kolejna wizyta 45 min. 170,00 zł  

Kompleksowa diagnostyka osobowości (pakiet diagnostyczny) 3 sesje 670,00 zł  

Ocena poziomu sprawności intelektualnej (pakiet diagnostyczny) 3 sesje 620,00 zł  

Ocena pamięci i koncentracji (pakiet diagnostyczny) 2 sesje 480,00 zł  

Ocena uwagowo-pamięciowych wskaźników procesu otępiennego (pakiet 

diagnostyczny) 3 sesje 
640,00 zł  

Diagnostyka funkcjonowania poznawczego po uszkodzeniu mózgu (pakiet 

diagnostyczny) 3 sesje 
670,00 zł  

Diagnostyka ADHP u osoby dorosłej (pakiet diagnostyczny) 3 sesje 670,00 zł  

Terapia neuropsychologiczna po nagłym uszkodzeniu mózgu (pakiet 

terapeutyczny) 5 sesji 
750,00 zł  

Profilaktyka przy ryzyku rozwoju otępienia – usprawnianie przy narastaniu 

problemów poznawczych (pakiet terapeutyczny) 4 sesje 
670,00 zł  

SEKSUOLOG (psycholog) 
 

   

Konsultacja indywidualna u seksuologa* 50/60 min. 160,00 – 170,00 zł   

GRUPY /ZAJĘCIA 
 

   

Trening relaksacyjny indywidualny 50 min. 150,00 zł  

Trening relaksacyjny grupowy – 5 spotkań całość 500,00 zł  
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Trening Mindfulness – 8 spotkań plus 2 konsultacje całość 1100,00 zł  

Grupa terapeutyczna 1 spotkanie 100,00 zł  

TESTY 
 

   

Test osobowości MMPI wraz z omówieniem 120 min. 350,00 zł   

Test IQ Wechslera wraz z omówieniem 120 min 300,00 zł  

INTERWENCJA KRYZYSOWA 
 

  

Konsultacja psychologa indywidualna na terenie Warszawy 50 min. 350,00 zł 
do 20 km od 

Centrum 

Konsultacja psychologa dla grupy do 12 osób na terenie Warszawy 50-60 min. 650,00 zł 
do 20 km od 

Centrum 

OPINIE I ZAŚWIADCZENIA 
 

   

Opinia psychologiczna 1 szt. 150,00 - 500,00 zł 
cena ustalana 

indywidulani

e  

Zaświadczenie lekarskie na temat dotychczasowego leczenia poza wizytą 1 szt. 200,00 zł   

Zaświadczenie lekarskie poza wizytą 1 szt. 60,00 zł   

Zaświadczenie psychologiczne poza wizytą 1 szt. 60,00 zł   

POZOSTAŁE USŁUGI 
 

   

Fototerapia 30 min. 40,00 zł   

Wystawienie recepty poza wizytą 1 szt. 70,00 zł   

Udostępnienie kopii dokumentacji medycznej 1 str. 0,36 zł   

Udostępnienie odpisu/wyciągu dokumentacji medycznej 1 str. 10,40 zł  

Udostępnienie odpisu/wyciągu dokumentacji medycznej na nośniku 

elektronicznym 1 str. 
2,08 zł  

Nieodwołanie wizyty na 24h przed terminem 1 wizyta 
50-100% ceny za 

wizytę 

cena ustalana 

indywidulani

e 

 

*Konsultacja w placówce medycznej lub online (teleinformatyczna) 
 
 

Uwaga! Konsultacje opłacone przelewem – termin może być zmieniony/odwołany najpóźniej 24 godziny przed 

wizytą po tym czasie płatność nie podlega zwrotowi. 

 

 


