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Zakres:

D

Wrocław, 22.12.2017

na świadczenia zdrowotne

Poradnia zdrowia psychicznego (Kod 1700)

Lokalizacja: ośrodek opieki Zo":*:r*i in*.nlli
r"ii

1)

Dziadoszańska-29 we Wrocławiu
Swiadczenia realizowane"l.na rzecz NFZ_w
zakresie psychiatrii
terapia psychologiczna, sesje terapii indyrłidualnej|ffiow"j, - diagnostyka i
.oazinnejn sesje
Rodzaj świadczeńzdrowolnych: wsParcia PsYchospolecznego, wizy§ domo*u - .ji;;;n"
psychologa
przez:
posiadająceg9_tytul specjalisĘ
w d"i"arinl" pry"-noillii Lioi"ro"j o."r,
certyfikat psychoterapeuĘ lub
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u

o
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L.p.

l

Nadany
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oferĘ

2

(10188)

Nazwisko i imię
oferenta

Błażejewska
Aleksandra

Nazwa firmy
oferenta

Nie doty§zy

I
I

Lokalizacja /
zakres świadczeń/
Specjalność

Zdrorvotnej i Rehabilitacji Celmed we Wroctawiu.
psyc.ho|og1 posiadającego tytul sp€cjalisty
.::;':,1r:":"
w dzledzinie psychologii klinicznej, który
ma i"ńnń

Miejsce
w
rankingu

l
i
l

1

w rodzaju

il)

Zakres:

1)

Lokalizacja:
Rodzaj
świadczeń

a)

Zespól Leczenia Środowiskowego (Domowego) (Kotl 1730)
Prrychodnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia lJzależnień, ul. Lindego l9-21 we Wrocławiu
Świadczenia realizowane na rzeczNEZ w za}otsie psychiatrii - diagnostyka i t€rapia
domowe e wykon),,rłane prz€z personel: Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatńi

psychiatryczna, wiryĘ

Lokalizacja l
zakres świadczeń/

Zakres:

IID

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży(Kod 1701)
Lokalizacja: Prrychodnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia |Jzależnień, ul. Lindego 19-21 we\ rocławiu
Świadczenia real izolvane na rzeczNFZ w zakresie psychiatrii - diagnosĘka i
terapia psychiatryczna, sesje terapii rodzinnej, sesje wsparcia
Rodzaj świadczeń zdrowotnych: rl:l^::T':jT!|1]iłtr aomowe nykonyrłane przez personel: Lekarz
specjalista w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieżylub psychiatrii dziecięcei
lub lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii lub lekarz w trakcie specializacii
w dziedzinie
dzieci i

1)

a)

L.p.

1

Nadany
numer oferĘ

4
(10245)

Nazwisko i imię
oferenta

Krefft Maja

Nazwa firmy
oferenta

Prywatna PrakĘka
Lekarska Maja

Krefft

Ul. Bierrycka 7,
51-179 Wrocław

Lokalizacja /
zakres świadczeń/
Specjalność
Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieźry
(kod: 1701| Prrychodnia Zdrowia Psychicznego i
Leczenia Uzależnień, ul. Lindego l9-21 we Wroclawiu.
Swiadczenia lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie
psychiatńi dzieci i młodzieżv

}Iiejsce
w
rankingu

1

Iv)

l)

Zakres:

Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym (Kod 1708)

Lrlkalizacja: Prrychodnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień, ul, Lindego l9_2l

we Wrocławiu

Świadczenia realizowane na rzeczNBZ w zakresie psychiatńi - diagnosĘka i
terapia psychiatryczna w ramach realizowanego programu terapeutyczno
Rodzaj świadczeń zdrowotnych: rehabilitacyj nego dla osób z auĘzmem dziecięcym i udzielanych porad
"
kompleksowo - konsultacyjnych dla osób z auĘzmem dziecięcym wykonlłvane
przez personel: lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieĘ
lub psychiatrii dziecięcej lub lekarz specjalista w dziedzinie psvchiatrii

a)

L.p.

Nadanv
numer ofertv

Nazwisko i imię
oferenta

Nazwa firmy
oferenta

Lokalizacja /
zakres świadczeń/
Specialność

Miejsce
rankingu

Brak złożonychofert
Lokalizacja:

Prrychodnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień, ul. Lindego 19-21we Wrocławiu
Świadczenia realizowane na rzeczNEZ w zakresie psychiatrii - diagnosĘka i terapia
psychiatryczna, sesje terapii indywidualnej, grupowej, rodzinnej, sesje wsparcid
psychospołecznego wykonywane przez osobę:
Rodzaj świadczeń zdrowotnych: l) Posiadającą certyfikat specjalisĘ psychoterapii uzależnień lub
2) posiadającą statu§ o§oby ubiegającej się o otrrymanie certyfikatu specialisty
psychoterapii uzależnień będącą jednocześniepsychologiem klinicznym lub psychologiem
w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologia kliniczna lub psychologiem posiadającym
co
dwulet nie doświadczenie w pracv klinicznei lub nsvcholo

1)

a)

L.p.

t

ż

Nadanv
numer
ofertv

1

(10074)

ł
(l0194)

Nazwisko i imię
oferenta

f,milia tr'ret

Marta Franczak

Nazwa firmy
oferenta

Lokalizacja l
zakres świadczeń/
Specjalność

Terapia i
Przy chodnia Zdrowia Psychicmego i Leczenia IJ zalężnień, ut.
Psychoedukacja
Lindego 19-21 we Wrocławiu / Poradnia terapii uzależnienia
f,milia Fret
od alkoholu i wspófuzależnienia (Kod 1744) / Osoba:
Ul. Trawowa 2314,
l ) posiadająca ceĘfikat specjalisty psychoterapii lzależnień
54-614

Gabinet
Psychoterapii
Mańa Franczzk
Ul. Krycka 9111,
53-019 Wroclaw

Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień, ul.
Lindego l9-żl we Wrocławiu / Poradnia terapii uzależnienia
od alkoholu i współuzależnienia (Kod 1744) / Osoba:
l) posiadająca ceĄfikat specjalisty psychoterapii uzależnień

Miejsce
rankingu

2

l

Komisja konkursowa w składzie:
1) Przewodniczący: Piotr Ługowski

2) Sekretarz: Barbara piekarska
3) członek:Alicja

-

Leszek

Morawa-Nowak

4) Członek: Stella Zielińska

!_ ą'a1^"'^/'^

-

ł"'^aL

jrrąn"-^ atj(

k)t.

,UelrpĘ
zafulierdzam

