Diagnoza pod kątem zaburzeń ze spektrum autyzmu
dzieci od 0 do 12,11 lat
Diagnoza podstawowa
● wariant 1 (psycholog, pedagog,
psychiatra) - (wywiad + badanie
diagnostyczne + konsultacja
psychiatryczna odbywają się na 1
wizycie – czas trwania do 3,5h)
●
wariant 2 (psycholog, pedagog)
(wywiad i badanie diagnostyczne
odbywają się na 1 wizycie do 3,5h;
konsultacja psychiatryczna (1h)
odbywa się na 2 wizycie,
samodzielnie umówionej przez
rodzica)

Wywiad ontogenetyczny z rodzicami

1,5-2,5h

900 PLN

Badanie diagnostyczne przy użyciu
1,5-2,5h
opracowanych przez zespół prób
umożliwiających obserwację i ocenę
dziecka pod kątem ASD; możliwe jest
również dodatkowe wykonanie
obserwacji z wykorzystaniem protokołu
ADOS-2 (na oddzielnym spotkaniu; z
dodatkową opłatą)
Podsumowanie uzyskanych informacji

0,5 h

Analiza nagrań filmowych

1-2 h

Analiza dokumentacji

1h

Omówienie wyników diagnozy

0,5 – 1h

Przygotowanie szczegółowego opisu
diagnozy

2-3 h

Konsultacja psychiatryczna (odbywa się 1h
po badaniu podstawowym lub w jego
trakcie)
Czynności dodatkowe – w razie potrzeby

w czasie
spotkania

czynności
diagnostyczne,
które odbywają
się poza
czasem trwania
wizyty

w zależności od
wariantu

300 PLN

ADOS 2 wraz z opisem wyników

2,5h

400 PLN

Ponowna obserwacja dziecka

1– 2h

w zależności od
ilości osób 200-400 PLN

Dodatkowa konsultacja
postdiagnostyczna / porada
terapeutyczna

1h

200 PLN

Razem: 1200
PLN

Diagnoza pod kątem zaburzeń ze spektrum autyzmu
młodzież od 13 lat i dorośli
Diagnoza podstawowa
● wariant 1 (psycholog, pedagog,
psychiatra) - (wywiad + badanie
diagnostyczne + konsultacja
psychiatryczna odbywają się na 1
wizycie – czas trwania do 3,5h)
● wariant 2 (psycholog, pedagog) (wywiad i badanie diagnostyczne
odbywają się na 1 wizycie do 3,5h;
konsultacja psychiatryczna (1h)
odbywa się na 2 wizycie,
samodzielnie umówionej przez
rodzica/pacjenta)
●
w razie potrzeby na ostateczne
omówienie diagnozy wyznaczany jest
dodatkowy termin: 0,5 - 1h (spotkanie
w gabinecie/on-line/telefonicznie)

Wywiad ontogenetyczny

2-3h

1200 PLN

Badanie diagnostyczne przy użyciu
2-3h
opracowanych przez zespół prób
umożliwiających obserwację i ocenę
młodzieży oraz dorosłych pod kątem
ASD; możliwe jest również dodatkowe
wykonanie obserwacji z
wykorzystaniem protokołu ADOS-2 (na
oddzielnym spotkaniu; z dodatkową
opłatą)
Wstępne podsumowanie 1 spotkania

30 min

Analiza dokumentacji

1-2h

Analiza nagrań filmowych

1-2h

Omówienie wyników diagnozy – często 0,5 - 1h
na drugim, dodatkowym spotkaniu /
online / telefonicznie
Przygotowanie opisu diagnozy

czynności
diagnostyczne,
które odbywają
się poza
czasem trwania
wizyty

2-3h

Konsultacja psychiatryczna (odbywa się 1h
w trakcie lub po badaniu
podstawowym)
Czynności dodatkowe - w razie potrzeby

w czasie
spotkania

w zależności od
wariantu

300 PLN

ADOS 2 z opisem wyników

2,5h

400 PLN

Dodatkowa konsultacja diagnostyczna

1 – 2h

w zależności od
ilości osób 200-400 PLN

Dodatkowa konsultacja
postdiagnostyczna / porada
terapeutyczna

1h

200 PLN

Razem: 1500
PLN

