Diagnoza psychologiczna
Celem diagnozy psychologicznej w najbardziej ogólnym ujęciu jest poszerzenie wiedzy na temat funkcjonowania
człowieka w różnych obszarach życia. W zależności od indywidualnych potrzeb osoby badanej i celu diagnozy
koncentrujemy się na wybranym zakresie – np. funkcjonowaniu pamięci, koncentracji i uwagi lub opisie struktury
osobowości. Uzyskana na podstawie diagnozy psychologicznej wiedza pomaga w lepszym zrozumieniu
zachowania oraz sposobów radzenia sobie z trudnościami, a także rozpoznaniu mocnych i słabych stron osoby
badanej.
Badanie psychologiczne obejmuje minimum dwa spotkania z psychologiem, w tym:
Etap diagnozy

I – wywiad

Co obejmuje spotkanie

Cena

- rozmowa wstępna, podczas której
następuje: ustalenie celu badania,
określenie obszarów problemowych 150 zł za pierwsze 60 minut
oraz wybór odpowiednich narzędzi + 50 zł za każde kolejne rozpoczęte
diagnostycznych

30 min. wywiadu

- wywiad kliniczny

II – testy – na pierwszym i w razie
potrzeby kolejnych spotkaniach

wykonanie przez osobę badaną
testu lub zestawu zadań testowych –
w trakcie jednego lub kilku spotkań, zgodnie z cennikiem testów na str. 2
w zależności od zakresu badania
- omówienie otrzymanych wyników

III – przekazanie wyników

w trakcie spotkania
- opis wyników w formie pisemnej
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150 zł – bez opinii pisemnej
200 zł – z opinią w formie pisemnej

Cennik testów psychologicznych
Zakres badania

Narzędzia diagnostyczne

Cena

Badanie psychologiczne do
orzeczenia o niepełnosprawności
dla np. ZUS, MOPS, do Sądu lub
innych instytucji + opinia pisemna

zestaw testów jest ustalany indywidualnie

450 zł

Inwentarz Osobowości NEO-PI-R

100 zł

Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości (MMPI- 300 zł
2)
Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń
Osobowości według DSM-5 (SCID-5)

200 zł

Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestonariusz
Temperamentu (FCZKT)

80 zł

Test Zdań Niedokończonych Rotera

80 zł

MMPI w jęz. angielskim (pierwsze spotkanie,
przeprowadzenie testu, przekazanie opinii)

950 zł

Diagnoza struktury osobowości

Przykładowe zestawy testów:

Inwentarz Osobowości NEO-PI-R + Minnesocki
Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości (MMPI-2)

380 zł

Blokowa diagnoza struktury
osobowości

Diagnoza inteligencji
Diagnoza neuropsychologiczna

Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości (MMPI2) + Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania
450 zł
Zaburzeń Osobowości według DSM-5 (SCID-5)
Inwentarz Osobowości NEO-PI-R + Ustrukturalizowany
Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń Osobowości według
DSM-5 (SCID-5)

280 zł

Skala Inteligencji Wechslera dla Dorosłych WAIS-R(PL)

300 zł

Test Matryc Progresywnych Ravena (wersja standardowa lub 150 zł
wersja dla zaawansowanych)
MINIMENTAL Krótka Skala Oceny Stanu Umysłowego
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50 zł

Cennik testów psychologicznych
(MMSE)

Blokowa diagnoza
neuropsychologiczna
- badanie w kierunku zaburzeń
organicznych
Blokowa diagnoza
neuropsychologiczna
- badanie funkcji poznawczych
(m.in. pamięć, uwaga, myślenie)

Test Figury Reya

40 zł

Test Rysowania Zegara

40 zł

Test Łączenia Punktów

40 zł

Test D-2

60 zł

Test Pamięci Wzrokowej Bentona

60 zł

Test Sortowania Kart z Wisconsin (WCST)

100 zł

Kalifornijski Test Uczenia się Językowego CVLT

100 zł

Przykładowy zestaw testów:
MINIMENTAL Krótka Skala Oceny Stanu Umysłowego
(MMSE) + Test Figury Reya + Test Rysowania Zegara + Test
Łączenia Punktów

150 zł

Przykładowy zestaw testów:
MINIMENTAL Krótka Skala Oceny Stanu Umysłowego
(MMSE) + Test Figury Reya + Test Pamięci Wzrokowej
Bentona

150 zł

Zestaw testów:
Blokowa diagnoza zdolności
intelektualnych (IQ)

Diagnoza funkcjonowania
emocjonalnego

Skala Inteligencji Wechslera dla Dorosłych WAIS-R(PL) + Test 400 zł
Matryc Progresywnych Ravena (wersja standardowa lub
wersja dla zaawansowanych)
Inwentarz Stanu i Cechy Lęku (STAI)

100 zł

Skala Depresji i Skala Lęku Becka

50 zł
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