
 

SZANOWNI PAŃSTWO, 

Nasza placówka zapewnia dzieciom i młodzieży 
pierwszy kontakt z opieką psychologiczną  
w ich najbliższym środowisku. Warto zaznaczyć,  
że placówki I poziomu są tym miejscem, gdzie 
doświadczony psycholog lub psychoterapeuta 
zdecyduje, czy dany młody człowiek w ogóle 
potrzebuje specjalistycznej psychiatrycznej 
konsultacji. Mamy nadzieję, że to rozwiązanie skróci 
czas oczekiwania na wizytę u psychiatry 
dziecięcego.  

Powstanie naszej placówki jest odpowiedzią na 
obecną reformę psychiatrii dziecięcej, obecnie 
wdrażaną przez Ministerstwo Zdrowia. Zapraszamy 
do nawiązania współpracy oraz skorzystania  
z pomocy i opieki. Ośrodek oferuje wsparcie zespołu 
psychologów i psychoterapeutów dla dzieci  
i młodzieży do 18 r.ż. lub 21 r.ż. (w przypadku 
kontynuowania nauki w szkole ponadpodstawowej) 
oraz ich rodziców - BEZ SKIEROWANIA, 
BEZPŁATNIE, W RAMACH NFZ. 

 

 

ADRES 

Budynek Kliniki Zdrowia MEDIQM 
ul. Fryderyka Chopina 2 

28-100 Busko Zdrój 
 

Konsultacje udzielane są bezpośrednio  
w placówce oraz w formie tele- i videoporad. 

 
Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku  

w godzinach 8.00 – 20.00 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI 

Rejestracja | +48 795 436 876 | 
plazastarachowice@gmail.com 

www.plazamed.pl 

  

OŚRODEK 

ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI 

PSYCHOLOGICZNEJ  

I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ 

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY  

I poziom referencyjny 

 

 

  



 

OFERTA OŚRODKA SKIEROWANA 
JEST DO DZIECI I MŁODZIEŻY,  
KTÓRE NIE WYMAGAJĄ 
INTERWENCJI PSYCHIATRY, A: 

✓ odczuwają lęk, 
✓ są uzależnione od komputera, telefonu, 

internetu, 
✓ mają problemy emocjonalne  

i zachowania, 
✓ mają trudności w kontaktach 

społecznych i w kontaktach  
z rówieśnikami, 

✓ doświadczają sytuacji kryzysowych  
oraz problemów rodzinnych, 

✓ doświadczają zaburzeń lękowych, 
depresyjnych, adaptacyjnych, 

✓ cierpią z powodu zaburzeń odżywiania, 
objawów psychosomatycznych, 

✓ są ofiarami przemocy fizycznej, 
psychicznej, seksualnej. 

 

 W ZAKRES UDZIELANYCH PRZEZ 

NASZĄ PLACÓWKĘ ŚWIADCZEŃ 

WCHODZI: 

o porada psychologiczno – diagnostyczna 
o porada psychologiczna 
o sesja psychoterapii indywidualnej 
o sesja psychoterapii rodzinnej 
o sesja psychoterapii grupowej 
o sesja wsparcia psychospołecznego 
o wizyta, porada domowa  

lub środowiskowa, realizowana w ramach 
poradni psychologicznej przez osoby 
udzielające świadczeń opieki zdrowotnej 
w ramach I poziomu referencyjnego 

 

NASZ ZESPÓŁ SKŁADA SIĘ Z: 

▪ Psychologa klinicznego posiadającego 
doświadczenie w pracy z dziećmi, 
młodzieżą i rodzicami; 

▪ Specjalistów w dziedzinie psychoterapii 
dzieci i młodzieży; 

▪ Terapeuty środowiskowego  
z doświadczeniem w pracy 
środowiskowej. 

 

Wsparcie zespołu psychologów  
i psychoterapeutów  

dla dzieci i młodzieży  
do 18 r.ż. lub 21 r.ż.  
oraz ich rodziców 

— bez skierowania, bezpłatnie,  
w ramach NFZ — 

 

 


