
Regulamin DIAGNOZ prowadzonych przez Ośrodek Terapeutyczny Przystań
Szkraba s.c.

§1
Wstęp
1. Ośrodek Terapeutyczny Przystań Szkraba s.c. Maja Szymor, Maria
Skrzypiec Sjöholm,
zwany w dalszej części regulaminu Przystanią Szkraba, z siedzibą w
Warszawie, ul. Dzielna 1, 00-162, REGON: 141129836, NIP: 113-269-07-23,
przeprowadza diagnozy psychiatryczne dzieci w wieku 1-12 r.ż. w kierunku
spektrum autyzmu.
2. Zapisanie się na Diagnozę w Przystani Szkraba jest równoznaczne
z akceptacją przez Rodzica/Opiekuna prawnego niniejszego Regulaminu.

§2
Przebieg diagnozy
1. Diagnozy przeprowadzane są w oparciu o cykl spotkań z specjalistami, w
tym z lekarzem psychiatrą. W zależności od charakteru diagnozy możemy
wyróżnić 3 rodzaje diagnozy:
a. Diagnoza pełna - dla dzieci, które nie mają jeszcze diagnozy, lub rodzice
chcą upewnić się czy wystawiona diagnoza jest prawidłowa i chcą ponowić
proces diagnostyczny.
b. Rediagnoza - dla dzieci które mają diagnozę i potrzebują rediagnozy.
c. Diagnoza skrócona - przeznaczona dla dzieci, które są po cyklu spotkań
konsultacyjnych w Przystani Szkraba (wywiad, obserwacje, informacje
zwrotne z psychologiem) lub/i dla dzieci w stałej terapii indywidualnej u
psychologa w Przystani Szkraba (od minimum 3 miesięcy).

2. Diagnoza pełna przebiega w następujący sposób:
1) Wywiad diagnostyczny (1h 20min) – z psychologiem i psychiatrą, spotkanie
tylko dla rodziców.
Prosimy o dostarczenie na wywiad kserokopii potrzebnej dokumentacji.
Wykaz niezbędnej dokumentacji znajdą Państwo na stronie
https://przystanszkraba.pl/diagnoza-terapia-autyzmu.
2) Pierwsza obserwacja diagnostyczna dziecka (50min), przeprowadzona
przez dwóch psychologów.
3) Druga obserwacja diagnostyczna dziecka (50 min),
przeprowadzona przez dwóch psychologów.
4) Trzecia obserwacja diagnostyczna dziecka (50min) z udziałem psychiatry
dzieci i młodzieży oraz jednego psychologa;



5) Przekazanie rodzicom informacji o diagnozie przez zespół konsultacyjno –
diagnostyczny (1h 20 minut) – spotkanie tylko dla rodziców;
6) Spotkanie po diagnozie (do 60 min) - spotkanie z psychologiem dla
rodziców,
umawiane od 2 do 4 tygodni po przekazaniu diagnozy. Decyzję o chęci
wzięcia udziału w spotkaniu podejmuje rodzic.
7) Wydanie pełnej diagnoza pisemnej oraz zaświadczenia lekarskiego, które
nastąpi w ciągu dwóch tygodni od terminu przekazania rodzicom
informacji o diagnozie.

3. Rediagnoza zakłada przebieg analogiczny do pełnej diagnozy, jednak w jej
przebiegu nie uwzględniamy spotkania po diagnozie (zobacz pkt 2 podpunkt
6).

4. Diagnoza skrócona przebiega w następujący sposób:
1) Dostarczenie przez rodzica zespołowi diagnostyczno - konsultacyjnemu
opinii psychologicznej napisanej przez psychologa z Przystani Szkraba,
kierującego dziecko na diagnozę. Opinię wydaje się na wniosek rodzica.
Lub:
Spotkanie zespołu konsultacyjno – diagnostycznego z psychologiem
prowadzącym dziecko w Przystani Szkraba, bez udziału rodziców i dziecka.
2) Dostarczenie przez rodzica zespołowi diagnostyczno - konsultacyjnemu
niezbędnej dokumentacji. Wykaz niezbędnej dokumentacji znajdą
Państwo na stronie https://przystanszkraba.pl/diagnoza-terapia-autyzmu.
3) Pierwsza obserwacja diagnostyczna dziecka (50 min), przeprowadzona
przez dwóch psychologów.
4) Druga obserwacja diagnostyczna dziecka (50 min) z udziałem psychiatry
dzieci i młodzieży oraz jednego psychologa;
5) Pogłębiony wywiad diagnostyczny (50 min) przeprowadzony przez
psychiatrę dzieci i młodzieży - spotkanie tylko dla rodziców;
6) Przekazanie rodzicom informacji o diagnozie przez zespół konsultacyjno –
diagnostyczny (1h 20 min) - spotkanie tylko dla rodziców.
7) Wydanie pełnej diagnoza pisemnej oraz zaświadczenia lekarskiego, które
nastąpi w ciągu dwóch tygodni od terminu ostatniego spotkania.

§3
Opłaty
1. Opłaty za diagnozę ponoszone są zgodnie z cennikiem opłat znajdującym
się na stronie www.przystanszkraba.pl.
2. Opłaty za Diagnozę Rodzic/Opiekun prawny dokonuje przelewem na konto
Przystani Szkraba, Bank Zachodni WBK 55 1090 2835 0000 0001 2319 6515



w terminie 7 dni od momentu potwierdzenia przez Przystań Szkraba terminu
spotkań diagnostycznych.
3. W przypadku braku wpłaty w wyznaczonym terminie przepada
zarezerwowany termin diagnozy.
4. Dokonanie opłaty za diagnozę jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
diagnoz.
5. Po dokonaniu opłaty Przystań Szkraba wystawia fakturę i przesyła ją drogą
mailową do Rodzica.

§4
Odwołanie wizyty
1. W przypadku odwołania terminu wizyty z przyczyn leżących po stronie
Rodzica/Opiekuna prawnego konieczne jest umówienie nowego terminu co
wiąże się z koniecznością poniesienia przez Rodzica/Opiekuna prawnego
opłaty w wysokości 300 zł.
2. Opłata, o której mowa w §4 ust. 1 niniejszego regulaminu naliczana jest
każdorazowo przy zmianie terminu wizyty.
3. Pod pojęciem „z przyczyn leżących po stronie Rodzica/Opiekuna” użytym w
§4 ust. 1 rozumie się, co następuje: każdą przyczynę odwołania wizyty przez
Rodzica/Opiekuna niezależnie od tego, czy wskazane osoby na nią miały
wpływ. Między innymi takie przyczyny jak: choroba dziecka, kwarantanna
dziecka/rodziny itp.

§5
Rezygnacja z procesu diagnozy
1. Warunki rezygnacji z Diagnozy pełnej i rediagnozy:
1) W przypadku rezygnacji z diagnozy na 14 i więcej dni przed pierwszym
spotkaniem diagnostycznym Rodzic/Opiekun prawny zostanie obciążony
kwotą 300 zł na podstawie z art. 746 kodeksu cywilnego.
2) W przypadku rezygnacji w terminie od 13 do 3 dni przed pierwszym
spotkaniem diagnostycznym Rodzic/Opiekun prawny zostanie obciążony
kwotą 700 zł na podstawie z art. 746 kodeksu cywilnego. Rezygnacja musi
nastąpić najpóźniej do godziny 15 na 3 dni przed spotkaniem
diagnostycznym.
3) W przypadku dokonania rezygnacji po godzinie 15 na 3 dni przed
pierwszym spotkaniem, kwota wpłacona na poczet realizacji diagnozy
zostanie zaliczona na pokrycie szkody zgodnie z art. 746 kodeksu cywilnego.

2. Warunki rezygnacji z diagnozy skróconej:
1) W przypadku rezygnacji z diagnozy na 14 i więcej dni przed pierwszym



spotkaniem diagnostycznym Rodzic/Opiekun prawny zostanie obciążony
kwotą 200 zł na podstawie z art. 746 kodeksu cywilnego.
2) W przypadku rezygnacji w terminie od 13 do 3 dni przed pierwszym
spotkaniem diagnostycznym Rodzic/Opiekun prawny zostanie obciążony
kwotą 500 zł na podstawie z art. 746 kodeksu cywilnego. Rezygnacja musi
nastąpić najpóźniej do godziny 15 na 3 dni przed spotkaniem
diagnostycznym.
3) W przypadku dokonania rezygnacji po godzinie 15 na 3 dni przed
pierwszym spotkaniem, kwota wpłacona na poczet realizacji rediagnozy
skróconej zostanie zaliczona na pokrycie szkody zgodnie z art. 746 kodeksu
cywilnego.

Ośrodek terapeutyczny Przystań Szkraba s.c.
Maja Szymor, Maria Skrzypiec Sjoholm


