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CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH 
CENTRUM NEUROPSYCHIATRII "NEUROMED" SP ZOZ

obowi ązuje od dnia 01.04.2013r.

nazwa usługi cena w zł.
Porada lekarska neurologiczna 100
Porada lekarska psychiatryczna 100
Porada  lekarska rehabilitacyjna         80
Porada psychologiczna 50
Porada specjalisty fizjoterapii 50
Konsultacja lekarska pacjentów innych zakładów 70

Psychoterapia indywidualna - 1 sesja/ 1 godzina 100
Terapia rodzinna - 1 sesja / 1,5 godziny prowadzona przez 2 terapeutów rodzinnych 250
Udział w psychoterapii grupowej - 1 sesja, cena za 1 osobę 40

Diagnoza mozliwości intelektualnych / test Wechslera, DSR - dziecieca skala rozwojowa) 100
Diagnoza możliwości intelektualnych / testy: Matryc Ravena, Columbia, Frostig, PAC - ocena postępu w rozwoju) - dziecieca 

skala rozwojowa) 40
Diagnoza osobowości ( metoda EPQ-R, NEO-FFI, RISB) 60
Diagnoza osobowości - metody projekcyjne 40
Ocena postaw i stanu emocjonalnego 30
Ocena funkcjonowania CUN / neuropsychologia / 40

Opinia psychologiczna 50

Porada logopedyczna -  diagnostyczna / 30 minut / 50
Porada logopedyczna - kolejna terapeutyczna / 30 minut / 40

Ćwiczenia bierne indywidualne  20
Ćwiczenia ogólnorozwojowe indywidualne  / sprawnosci manualnej, lokomocji, nauki chodzenia, wady postawy / 30
Ćwiczenia czynne grupowe od osoby  /4-6 osób/ 25/osoba
Pionizacja nauka chodu 20
Ćwiczenia ogólnokondycyjne 10
Rehabilitacja metodą Bobath / 40 minut/ 50
Masaż częściowy 15
Masaż Shantala 20
Taping medyczny 30
Diagnoza Integracji Sensorycznej / 3 spotkania / 150
Terapia Integracji Sensorycznej 50

Biofeedback - wizyta diagnostyczna 50
Trening Biofeedback / 30 minut / 50

Zastrzyk domięśniowy, śródskórny lub podskórny                  10
Pomiar ciśnienia tętniczego krwi 5

EEG z fotostymulacją w czuwaniu z opisem 125
EEG we śnie z opisem 200
Video EEG  z opisem 250
Badanie elektrokardiograficzne (EKG) bez opisu               15
Badanie elektrokardiograficzne (EKG) z opisem   30
Badanie  potancjałów  słuchowych wywołanych  ( BERA) 200
Tympanometria 30

Diagnoza zaburzeń przetwarzania słuchowego / 120 minut/ 180
Trening słuchowy / 45 minut/ 80
Coaching rodzicielski /120 minut/ 150
Zajęcia grupowe logorytmiczne dla dzieci / 30 minut, max 4 osoby/ 25/osoba
Szkolenia dla rodziców lub nauczycieli / 60 minut / 250

Wydanie orzeczenia na zlecenie prokuratury albo sądu w związku z postępowaniem prowadzonym na podstawie odrębnych 

ustaw oraz związanych z orzekaniem o niezdolności do pracy dla celów rentowych* 50

Orzeczenia wydawane na życzenie pacjenta bądź upoważnioną przez pacjenta osobę-instytucję /np firmę ubezpieczeniową/,  

jeżeli nie są one związane: z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem 

dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku, a 

także jeżeli nie są wydawane dla celów pomocy społecznej, orzecznictwa o niepełnosprawności, uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, 

dodatku z tytułu urodzenia dziecka lub jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka* 50

Wydanie i przesłanie kopii dokumentacji medycznej dla instytucji wnioskującej 30
* art.. 16.1 USTAWY z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

BADANIA ,TESTY, TERAPIE PSYCHOLOGICZNE 

INNE USŁUGI 

DIAGNIOSTYKA

ZABIEGI PIELĘGNIARSKIE

ZABIEGI I METODY LOGOPEDYCZNE

ZABIEGI I METODY REHABILITACYJNE - 1 sesja - 45 minut

WSPARCIE DIAGNOSTYCZNO-WYCHOWAWCZE DLA DZIECI 


