
Szanowni Państwo, 
Z przyjemnością informujemy Państwa o uzyskanie przez Centrum Medyczne na Reymonta kontraktu z 
Narodowym Funduszem Zdrowia na prowadzenie Ośrodka Środowiskowej Opieki dla Dzieci i Młodzieży

Za sprawą wprowadzenia przez Ministerstwo Zdrowia  nowego modelu opieki psychiatrycznej dzieci i 
młodzieży wprowadzono trójstopniowy podział ośrodków udzielających pomocy (trzy poziomy 
referencyjności) mający na celu dostęp do opieki w bliskim środowisku młodego pacjenta.


Ośrodek Środowiskowej Opieki dla Dzieci i Młodzieży 

Pierwszy poziom, który w Polsce do tej pory nie istniał, stanowi środowiskowe poradnie psychologiczno-
psychoterapeutyczne, na poziomie powiatów.


W tej nowo powstałej poradni najmłodsi pacjenci otrzymają opiekę wykwalifikowanej kadry: psychologa, 
terapeuty środowiskowego i psychoterapeutów. Tutaj trafiać mają dzieci, które borykają się z różnymi 
zaburzeniami zarówno zachowania, jak i emocjonalnymi, ale nie wymagają interwencji psychiatry. Otrzymają 
one pomoc ekspercką bez skierowania, blisko miejsca zamieszkania, co zmniejszy zdecydowanie stres oraz 
sprawi, że opieka odbywać się  będzie w bardziej znanym dziecku środowisku. Zapewni to też lepszy 
kontakt z opiekunem i ze szkołą dziecka, lepszą wymianę informacji.


Tutaj też kontynuować swoją terapię mogą pacjenci, którzy 
opuścili szpital i potrzebują psychoterapii. Takiej zmianie opieki 
psychiatrycznej - jak zauważyła wiceminister Szczurek-Żelazko 
- przyświeca założenie, że "zdrowie psychiczne dziecka zależy 
w dużej mierze od środowiska, w którym się wychowuje i 
uczy”.

Poradnia działa na poziomie powiatu. Obejmuje najbliższe 
otoczenie zamieszkania dziecka. Ma też ściśle współpracować 
z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, jak również z 
ośrodkiem pomocy społecznej, współpracować z osobami 
wspierającymi rodziny"

W związku z powyższym zapraszamy serdecznie Państwa do współpracy, Mamy nadzieję, że 
zaangażowanie naszej placówki pomoże w państwa pracy oraz wpłynie pozytywnie na poziom zdrowia 
psychicznego dzieci i młodzieży, które jest dla nas priorytetem. 

Nasz ośrodek zaczyna prace od 1 kwietnia b.r., jednak w związku z sytuacją stanu epidemii w Polsce  COVID 
-19 oraz wprowadzeniu zmian pracy w placówkach medycznych co do prowadzenia działań ambulatoryjnych 
zdalnie. W chwili obecnej, usługi będą świadczone na zasadzie telemedycyny oraz w formie on-line. 


Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 22 761 66 85, 22 763 11 60 lub 508 427 156

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: osodim.reymonta@wp.pl


Z wyrazami szacunku   

Zespół Ośrodka Środowiskowej Opieki dla Dzieci i Młodzieży
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