„JaKto” Centrum Terapii
ul. Piątkowska 118/38, 60-649 Poznań
www.jakto.com.pl; jakto118@gmail.com
Agnieszka Słopień – specjalista psychiatrii dzieci, młodzieży
i dorosłych; psychoterapeuta, tel. 501 392 950
Lidia Matuszak-Wojciechowska – rezydent psychiatrii dzieci i młodzieży,
tel. 579 510 975
Natalia Smalc - rezydent psychiatrii dzieci i młodzieży, tel. 735 464 252
Anna Fitzgerald – psycholog, tel. 664 467 081
Joanna Lisiak – psycholog, tel. 608 656 526
Ewa Szymańska – psycholog, tel. 794 070 778
Anna Kolan-Zwolińska – psycholog, tel. 609 203 439
Natalia Dudzińska – kognitywista, neurologopeda, tel. 724 421 710
Joanna Świątkowska – pedagog specjalny, tel. 607 663 970
Rafał Rudzik – pedagog specjalny, tel. 600 650 501
Aneta Wojciechowska – pedagog specjalny, neurologopeda, tel. 501 032 006

CENNIK

Agnieszka Słopień
 Pierwsza wizyta psychiatryczna – 60-90 min - 500 zł
 Kolejna wizyta psychiatryczna
30 min – 200 zł
60 min – 300 zł
 Psychoterapia indywidualna – 60 min – 200 zł
 Przedłużenie recept na zlecone wcześniej leki (bez wizyty) – 30 zł
 Zaświadczenia wydawane poza wizytą - 50 zł
 Przygotowanie szczegółowego opisu uzyskanych informacji (m.in. wywiad, ocena
stanu psychicznego, analiza dokumentacji) - 150 zł

Lidia Matuszak-Wojciechowska
 Pierwsza wizyta psychiatryczna – 60 min - 250-300zł
 Kolejna wizyta psychiatryczna
60min – 250 zł
30 min – 200 zł
 Przedłużenie recepty na zlecone wcześniej leki (poza wizytą) – 30 zł
 Zaświadczenie wydawane poza wizytą – 50 zł
 Opłata za wizytę nieodwołaną lub odwołaną w okresie krótszym niż 24h od
wyznaczonego terminu wizyty – 200 zł
 Przygotowanie opisu uzyskanych informacji
psychicznego, analiza dokumentacji) - 150 zł

(m.in.

wywiad,

ocena

stanu

Natalia Smalc
 Pierwsza wizyta psychiatryczna – 60 min - 250-300zł
 Kolejna wizyta psychiatryczna
60min - 250zł
30 min – 200zł
 Przedłużenie recepty na zlecone wcześniej leki (poza wizytą) - 50zł
 Zaświadczenie wydawane poza wizytą - 50zł
 Opłata za wizytę nieodwołaną lub odwołaną w okresie krótszym niż 24h
od wyznaczonego terminu wizyty - 200zł
Aneta Wojciechowska
 Badanie wstępne (przesiewowe) w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu – do 90
min – 250 zł
 Diagnoza neurologopedyczna – 60 min – 150 zł
 Terapia pedagogiczno-neurologopedyczna 30min – 80zł/ 45-60 min – 100zł
 Ocena rozwoju - diagnoza funkcjonalna z opracowaniem - 200 zł
Rafał Rudzik
 Konsultacja indywidualna – 60 min – 250 zł
 Konsultacja w szkole - cena uzgadniana indywidualnie
 TUS/Terapia w grupie – 60 min – 130 zł
 Przygotowanie informacji / zaświadczenia - 150 / 50 zł
 Opłata za wizytę nieodwołaną lub odwołaną w okresie krótszym niż 24h
od wyznaczonego terminu wizyty jest pełnopłatna
Ewa Szymańska
 Konsultacja psychologiczna – 60 min – 200 zł
 Badanie wstępne pod kątem zaburzeń rozwoju (dzieci do 3 r.ż.) - wywiad, obserwacja
dziecka, analiza filmów + opis wyników) – 500 zł
 TUS/Terapia indywidualna – 60 min – 200 zł
 TUS/Terapia w grupie – 60 min – 150 zł od dziecka
 Przygotowanie dodatkowej informacji / opinii - 150 zł

Anna Kolan-Zwolińska


Konsultacja psychologiczna – 60 min – 200 zł



Badanie wstępne (przesiewowe) w kierunku ASD – 60 min – 200 zł
opis po badaniu (opcjonalnie) 150 zł



Wsparcie psychologiczne – 60 min – 200 zł

Joanna Lisiak
 Konsultacja psychologiczna – do 60 min – 200 zł (pierwsza wizyta), 150 zł (druga
i każda kolejna wizyta)
 Konsultacja diagnostyczna - rodzice – do 120 min – 300 zł
 Konsultacja diagnostyczna dziecka - do 120 min - 300 zł
 Zajęcia terapeutyczne indywidualne – 60 min – 150 zł
 Zajęcia terapeutyczne grupowe - 60 min – 150 zł (każdy uczestnik)
 Sporządzenie opinii/informacji - 50/100 zł
Anna Fitzgerald (dzieci > 10 r.ż. i dorośli)
 Pierwsza wizyta 50min – 250 zł
 Każda kolejna konsultacja psychologiczna lub psychoterapia – 50 min – 200 zł
 Psychoedukacja, psychoterapia par, rodzin 70 min – 250 zł
 konsultacja psychologiczna, psychoterapia w języku angielskim 50 min – 250 zł
 psychoterapia pary, rodziny w języku angielskim 70 min – 300 zł
 wydanie pisemnej opinii psychologicznej po uprzedniej konsultacji/ konsultacjach
psychologicznych 200 zł w języku polskim, 300 zł w języku angielskim
Katarzyna Szczublińska
 Konsultacja pedagogiczna – 60 min – 200 zł
 TUS/Terapia indywidualna – 50 min – 150 zł
 TUS/Terapia w grupie – 60 min – 130 zł od dziecka
 Przygotowanie pisemnej informacji / opinii - 150 zł

