PSYCHIATRIA ALLENORT BIAŁYSTOK SP.Z O.O.

Czas
trwania do

Cena

Konsultacja specjalistyczna psychiatryczna – pierwsza wizyta

do 45 min.

180– 250 PLN

Konsultacja specjalistyczna psychiatryczna – kolejna wizyta

do 30 min.

150 – 200 PLN

do 45 min.

180 – 200 PLN

do 30 min.

150 – 170 PLN

do 45 min.

400 PLN

do 30 min.

250 PLN

Cennik usług w Centrum Terapii Białystok
LEKARZ PSYCHIATRA

Konsultacja u lekarza rezydenta psychiatrii (w trakcie specjalizacji)
– pierwsza wizyta
Konsultacja u lekarza rezydenta psychiatrii (w trakcie specjalizacji)
- kolejna wizyta
Konsultacja specjalistyczna psychiatryczna profesorska – pierwsza
wizyta
Konsultacja specjalistyczna psychiatryczna profesorska – kolejna
wizyta
Konsultacja specjalistyczna psychiatryczna w języku angielskimpierwsza wizyta
Konsultacja specjalistyczna psychiatryczna w języku angielskimkolejna wizyta

do 55 min

350 PLN

do 40min

300 PLN

Konsultacja u psychologa/ psychoterapia indywidualna

do 50 min.

130 – 150 PLN

Konsultacja pierwszorazowa psychoterapeuty

do 60 min.

180 PLN

Psychoterapia par lub rodzin

do 50 min.

150 PLN

Psychoterapia par lub rodzin

do 90 min.

180 PLN

Konsultacja pierwszorazowa psychologa/psychoterapia dla dzieci i
młodzieży do 18-ego roku życia

do 60 min

180 PLN

Konsultacja rodzinna ( systemowa ) psychoterapeuty

do 90min

250 PLN

Terapia rodzinna ( systemowa ) psychoterapeuty

do 60 min

200 PLN

Konsultacja rozwojowa dziecka do 10-ego roku życia

do 60 min

250 PLN

Konsultacja psychologa seksuologa – pierwsza wizyta

do 60 min.

200 PLN

Konsultacja psychologa seksuologa – kolejna wizyta/terapia

do 50 min.

180 PLN

Konsultacja psychologa seksuologa par – pierwsza wizyta

do 60 min.

240 PLN

Konsultacja psychologa seksuologa par – kolejna wizyta/terapia

do 50 min.

220 PLN

do 60 min.

150PLN

60 - 120

90 – 180 PLN

PSYCHOLOG/PSYCHOTERAPEUTA

SEKSUOLOG (psycholog)

PSYCHODIETETYK
Konsultacja psychologa psychodietetyka

GRUPY/ZAJĘCIA
Grupa terapeutyczna
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min.

DORADZTWO ZAWODOWE I EDUKACYJNE
Pomoc w wyborze lub zmianie zawodu

do 45 min.

123,00 PLN

Przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych

do 45 min.

123,00 PLN

Przygotowanie do rozmów negocjacyjnych

do 45 min.

147,60 PLN

Badanie osobowości

do 150 min.

400 PLN

Badanie funkcji poznawczych

do 150 min.

400 PLN

Badanie funkcji poznawczych u osób starszych

do 150 min.

400 PLN

Badanie poziomu inteligencji

do 210 min.

450 PLN

Pełna diagnoza neurorozwojowa od 2-ego roku życia

do 90 min.

750 PLN

Diagnoza ADHD u osób dorosłych

do 180 min.

400 PLN

Diagnoza Aspergera u osób dorosłych

do 180 min.

400 PLN

Opinia psychologiczna

1 szt.

150 – 300 PLN

Zaświadczenie lekarskie na temat dotychczasowego leczenia poza
wizytą

1 szt.

Zaświadczenie lekarskie poza wizytą

1 szt.

60 PLN

Zaświadczenie psychologiczne poza wizytą

1 szt.

60 PLN

1 szt.

60 PLN

1 wizyta

50% ceny za wizytę

Udostępnienie kopii dokumentacji medycznej1)

1 str.

0,42 PLN

Udostępnienie odpisu/wyciągu dokumentacji medycznej1)

1 str.

11,99 PLN

Wydanie odpisu/wyciągu dokumentacji medycznej na nośniku
informatycznym ( płyta CD)2)
Od 03.2022

1 szt.

DIAGNOSTYKA

OPINIE I ZAŚWIADCZENIA

170 PLN

POZOSTAŁE USŁUGI
Wystawienie recepty poza wizytą**
Nieodwołanie wizyty na 24h przed terminem

2,39 PLN

*Konsultacja w placówce medycznej lub online (teleinformatyczna)
** Do decyzji lekarza
*** Cena usługi zawiera podatek VAT
Uwaga! Konsultacje opłacone przelewem – termin może być zmieniony/odwołany najpóźniej 24 godziny przed
wizytą – po tym czasie płatność nie podlega zwrotowi.
1) Nie dotyczy udostępniania pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym
zakresie. Udostępnienie dokumentacji następuje bez zbędnej zwłoki.
Podstawa prawna:
Art. 28 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. tj.Dz.U..2017.1318 z późn. zm.) i Komunikatu
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 maja 2020 roku w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w I kwartale 2020 r. Zgodnie z
proponowaną zmianą treści art. 3 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta:
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1. wyciąg to skrótowy dokument zawierający wybrane informacje lub dane z całości dokumentacji medycznej,
2. odpis to dokument wytworzony przez przepisanie tekstu z oryginału dokumentacji medycznej z wiernym zachowaniem zgodności co do
treści z oryginałem,
3. kopia to dokument wytworzony przez dokładne odwzorowanie treści i formy oryginału dokumentacji medycznej.

2) Opłata dotyczy tylko informatycznego nośnika danych (płyta CD).

