PROPSYCHE ALLENORT SP. Z O.O.

Czas trwania
do

Cena

Konsultacja specjalistyczna psychiatryczna – pierwsza wizyta*

45-60 min.

290 PLN

Konsultacja specjalistyczna psychiatryczna – kolejna wizyta*

30-45 min.

260 PLN

Konsultacja u lekarza rezydenta psychiatrii – pierwsza wizyta*

60 min.

260 PLN

Konsultacja u lekarza rezydenta psychiatrii – kolejna wizyta*

30 min.

230 PLN

Konsultacja u psychologa/ psychoterapia indywidualna*

50 min.

180 – 210 PLN

Konsultacja diagnostyczna

50 min.

200 PLN

Konsultacja psychologiczna w problemach zawodowych

90 min.

270 PLN

Psychoterapia par lub rodzin*

90 min.

310 PLN

Psychoterapia par lub rodzin*

60 min.

220 PLN

Mediacje rodzinne

50 min.

200 PLN

Mediacje rodzinne

90 min.

280 PLN

Konsultacja u neuropsychologa – pierwsza wizyta

90 min.

350 PLN

Konsultacja u neuropsychologa – kolejna wizyta

45 min.

200 PLN

Kompleksowa diagnostyka osobowości (pakiet diagnostyczny)

3 sesje

690 PLN

Ocena poziomu sprawności intelektualnej (pakiet diagnostyczny)

3 sesje

640 PLN

Ocena pamięci i koncentracji (pakiet diagnostyczny)
Ocena uwagowo-pamięciowych wskaźników procesu otępiennego
(pakiet diagnostyczny)
Diagnostyka funkcjonowania poznawczego po uszkodzeniu mózgu
(pakiet diagnostyczny)
Diagnostyka ADHD u osoby dorosłej (pakiet diagnostyczny)
Terapia neuropsychologiczna po nagłym uszkodzeniu mózgu (pakiet
terapeutyczny)
Profilaktyka przy ryzyku rozwoju otępienia – usprawnianie przy
narastaniu problemów poznawczych (pakiet terapeutyczny)

2 sesje

495 PLN

3 sesje

660 PLN

3 sesje

690 PLN

3 sesje

690 PLN

5 sesji

770 PLN

4 sesje

690 PLN

50 min.

210 PLN

Trening Umiejętności Społecznych – 5 spotkań

90 min.

780 PLN

Kwalifikacja do TUS – konsultacja

50 min.

180 PLN

Cennik usług w Centrum Terapii ProPsyche
LEKARZ PSYCHIATRA

PSYCHOLOG / PSYCHOTERAPUTA

NEUROPSYCHOLOG

SEKSUOLOG (psycholog)
Konsultacja indywidualna u seksuologa*

GRUPY /ZAJĘCIA

PROPSYCHE ALLENORT SP. Z O.O.

TESTY
Test osobowości MMPI wraz z omówieniem

120 min.

600 PLN

Test IQ Wechslera wraz z omówieniem

120 min.

500 PLN

Opinia psychologiczna

1 szt.

250 – 600 PLN

Przygotowanie dokumentu związanego z porozumieniem mediacyjnym

1 szt.

220 PLN

Zaświadczenie lekarskie na temat dotychczasowego leczenia poza wizytą

1 szt.

260 PLN

Zaświadczenie lekarskie poza wizytą

1 szt.

100 PLN

Zaświadczenie psychologiczne poza wizytą

1 szt.

100 PLN

Zaświadczenie o wyniku badania psychologicznego

1 szt.

100 PLN

1 szt.

1 str.

80 PLN
50 - 100% ceny za
wizytę
0,43 PLN

1 str.

12,31 PLN

1 str.

2,46 PLN

OPINIE I ZAŚWIADCZENIA

POZOSTAŁE USŁUGI
Wystawienie recepty poza wizytą**
Nieodwołanie wizyty na 24h przed terminem1)

1 wizyta

Udostępnienie kopii dokumentacji medycznej2)
2)

Udostępnienie odpisu/wyciągu dokumentacji medycznej
Udostępnienie odpisu/wyciągu dokumentacji medycznej na
informatycznym nośniku danych (płyta CD)3)
Od 01.09.2022
* Konsultacja w placówce medycznej lub online (teleinformatyczna)
** Do decyzji lekarza

Uwaga! Konsultacje opłacone przelewem – termin może być zmieniony/odwołany najpóźniej 24 godziny przed wizytą – po
tym czasie płatność nie podlega zwrotowi.
1) Standardowa kwota to 50% ceny za wizytę, wyjątek stanowią pacjenci w trakcie psychoterapii, u których płatność ustalana
jest indywidualnie w umowie zawartej pomiędzy pacjentem a terapeutą.
2) 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:
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.

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

