
Centrum Medyczne Multimed informuje, że w naszej Przychodni 
w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Lotnicza 24, od dnia 1.04.2020r. 

istnieje nowa 
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PSYCHOTERAPEUTYCZNA

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
działająca w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, 
co znaczy, że pacjenci nie płacą za porady. 

Poradnia jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży do 21r. życia, pod 
warunkiem kontynuowania nauki. 
Jeżeli Twoje dziecko, nastolatek:
- ma obniżony nastrój, lęki;
- przeżywa trudności w kontaktach z rówieśnikami lub izoluje się od nich;
- ma problemy z nauką;
- nie panuje nad złością i swoim zachowaniem;
- używa narkotyków, alkoholu, nadużywa internetu, telefonu, gier;
- sprawia problemy wychowawcze;
- doświadcza rozstania rodziców lub innego rodzaju przykrej sytuacji;
- znajduje się z jakiegokolwiek powodu w trudnej sytuacji życiowej;
- nie radzi sobie z codziennymi problemami;
- ma niskie poczucie własnej wartości;
- ma pesymistyczne podejście do życia;
- cierpi na dolegliwości zdrowotne bez jakiejkolwiek przyczyny 
medycznej, 
- dokonuje samookaleczeń;
- sprawia trudności, które Ciebie niepokoją;

Jesteśmy dla Ciebie.
Możemy Ci pomóc.

Kontakt z nami może być najlepszą inwestycją w Twoje życie 
i życie Twojego dziecka.

Czekamy na Ciebie.

DO PORADNI NIE JEST WYMAGANE SKIEROWANIE.

Zgłosić się może każdy, kto odczuwa potrzebę porady psychologa, 
psychoterapeuty. Nie stawiamy żadnych warunków wstępnych. 
W przypadku dziecka do 16 r. życia na pierwszą konsultację zgłasza się 
sam rodzic, bez dziecka. Osoba ucząca się, między 18 – 21 r. życia, może 
zgłosić się bez rodzica i bez jego zgody.



Poradnia jest czynna:
od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 2000 w soboty w godz. 800 – 1100.

W poradni pracują wysokiej klasy specjaliści psychologii i psychoterapii.
W przypadkach koniecznych jesteśmy w stanie zapewnić poradę 
psychiatry dziecięcego również w ramach NFZ.

Aktualnie w sytuacji epidemii koronawirusa  nie jest konieczny 
bezpośredni kontakt z nami. Zarówno rejestracja jak i porady mogą 
odbywać się telefonicznie lub za pomocą połączeń video. 

Wiemy, że życie rodzinne często bywa dość skomplikowane. 
Rodzice sami doświadczają trudnych problemów, takich jak depresje, lęki, 
uzależnienia, rozpad rodziny, problemy z pracą, z pieniędzmi, przeciążenie
obowiązkami czy epidemią. Zwykle jest tak, że aby pomóc swojemu 
dziecku należy wcześniej zadbać o siebie. 

Rodzic, który wzmocni swoje zdrowie emocjonalne będzie bardziej 
zdolny do udzielenia pomocy swojemu dziecku i wsparcia jego rozwoju. 
Dlatego w naszej Przychodni niezależnie od porad dla dzieci i młodzieży 
psychiatrzy, psychoterapeuci, psychoterapeuci uzależnień udzielają 
porad w ramach NFZ dla osób dorosłych.
Psychoterapia to szansa na lepszą jakość życia i dobrostan psychiczny 
całej rodziny.
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