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Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
przy 

Dolnoœl¹skim Centrum Medycyny Profilaktycznej
i Bezpieczeñstwa Pracy PRO-MED sp. z o.o.



Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna uruchomiona zosta³a w 2005 r. 
Jest czêœci¹ Dolnoœl¹skiego Centrum Medycyny Profilaktycznej 
i Bezpieczeñstwa Pracy PRO-MED sp. z o.o., które istnieje i aktywnie funkcjonuje 
na rynku us³ug medycznych od 1997 roku.

Szeroka oferta us³ug psychologiczno-pedagogicznych obejmuje:

1. Badania diagnostyczne w zakresie:

    - dyskalkulii 
    - dysleksji, dysgrafii, dysortografii,
    - gotowoœci szkolnej,
    - przyspieszania i odraczania obowi¹zku szkolnego,
    - okreœlenia przyczyn trudnoœci i niepowodzeñ szkolnych,
    - uzdolnieñ,
    - predyspozycji zawodowych,
    - zaburzeñ emocjonalnych,
    - zaburzeñ zachowania, nadpobudliwoœci, ADHD, 
    - nerwic, zaburzeñ od¿ywiania.

2. Terapiê psychologiczn¹, pedagogiczn¹, logopedyczn¹ – równie¿  
    nowoczesn¹ metod¹ .

3. Wydawanie opinii do sprawdzianów i egzaminów gimnazjalnych, oraz   
    maturalnych. 

4. Psychoterapiê doros³ych. 

5. Terapie WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU MA£EGO DZIECKA,
    w tym miêdzy innymi terapiê .

BIOFEEDBACK

INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Zachêcamy 
do skorzystania z naszych us³ug.



INTEGRACJA 

SENSORYCZNA (SI)

Integracja sensoryczna organizacja 
wra¿eñ

nale¿y prowadziæ

 jest procesem, w którym nastêpuje 
docieraj¹cych do naszego organizmu , tak by mog³y byæ wykorzystane 
w celowym, zakoñczonym sukcesem dzia³aniu.

Wra¿enia te zwi¹zane s¹ z bodŸcami sensorycznymi docieraj¹cymi do organizmu 
z otaczaj¹cego œrodowiska. Przetwarzane s¹ w mózgu,  który porz¹dkuje te 
informacje, przekszta³ca je, oraz integruje z innymi odpowiednimi wra¿eniami, tak 
by ostateczny rezultat tej aktywnoœci by³ u¿yteczny, by sta³ siê odpowiedni¹ 
reakcj¹ adaptacyjn¹.

Terapiê integracji sensorycznej mo¿na i  u dzieci:

- z  problemami szkolnym, zw³aszcza typu dyslektycznego, dysgraficznego,  
  dysortograficznego;
- z opóŸnieniami rozwojowymi;
- z zaburzeniami uwagi i koncentracji;   
- z zaburzeniami zachowania i emocji;
- z autyzmem, zespo³em Aspergera; 
- z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹;
- z zaburzeniami mowy;
- z MPDZ;
- z ADHD;
- z ró¿nymi zespo³ami genetycznymi, jak zespó³ Downa, zespó³ kruchego 
  chromosomu X, zespó³ Williamsa i inne



EEG BIOFEEDBACK

Celem treningu EEG Biofeedback jest osi¹gniêcie takiego stanu mózgu, aby 
wytworzyæ utrwalony odpowiedni wzorzec reagowania, – czyli tak 
zoptymalizowaæ pracê mózgu, by przy jednoczesnej relaksacji posiadaæ 
umiejêtnoœæ pe³nej koncentracji. 

EEG Biofeedback mo¿na stosowaæ , czyli jeszcze 
przed osi¹gniêciem wieku szkolnego. 

Terapia EEG Biofeedback jest skuteczna w przypadkach:
- problemów szkolnych (zw³aszcza typu dyslektycznego, dysgraficznego, 
  dysortograficznego);
- zaburzeñ uwagi i koncentracji; 
- zaburzeñ zachowania;                                           
- apatii; 
- zaburzeñ snu;
- stanów lêkowych, depresji;
- przewlek³ych bólów g³owy;
- uzale¿nieñ;
- zaburzeñ od¿ywiania;
- rehabilitacji po udarach, urazach.

Terapiê mo¿na stosowaæ w przypadku jednostek chorobowych:

- ADD;
- ADHD;
- autyzm;
- agresja;
- anoreksja;
- bulimia;
- nerwice, psychozy;
- choroba Parkinsona;
- stres;
- uzale¿nienia;
- zaburzenia snu, pamiêci, mowy;

u dzieci powy¿ej trzech lat

EEG Biofeedback

skuteczna w 80-95%

 to metoda terapeutyczna zwiêkszaj¹ca 
skutecznoœæ funkcjonowania naszego mózgu. 

Polega na nauczeniu mózgu samokontroli pracy za pomoc¹ 
modyfikacji fal mózgowych. EEG Biofeedback jest zatem 
technik¹ œwiadomego kontrolowania i sprzêgania funkcji 

fizjologicznych  i psychicznych. 
Metoda ta jest  przypadków. 



LOGOPEDIA

DIAGNOZA I TERAPIA DYSLEKSJI I DYSKALKULII

Kompleksowa terapia logopedyczna dzieci 
i doros³ych prowadzona jest w naszej 

poradni przez doœwiadczonych terapeutów. 

Wykwalifikowani specjaliœci prowadz¹ 
terapiê w przypadkach:

- opóŸnionego lub zaburzonego rozwoju mowy dzieci;
- wad wymowy u dzieci i doros³ych;
- zaburzeñ mowy u chorych po wylewach i udarach;
- mutyzmu i j¹kania 
  (we wspó³pracy z psychologiem i terapeut¹ biofeedback).

 Na us³ugi logopedyczne mamy zawart¹ umowê 
 z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Dysleksja rozwojowa

Dyskalkulia rozwojowa

 to specyficzne trudnoœci w czytaniu 
i pisaniu u dzieci o prawid³owym rozwoju umys³owym.

 jest strukturalnym zaburzeniem 
zdolnoœci matematycznych u uczniów o prawid³owym 
rozwoju umys³owym. 

W naszej poradni zajmujemy siê profesjonaln¹  dysleksji i dyskalkulii.diagnoz¹ i terapi¹

Pamiêtaj – dziecku z dysleksj¹ i dyskalkuli¹ mo¿na i nale¿y pomóc.

Najczêstsze objawy dysleksji rozwojowej:
- oburêcznoœæ;
- mylenie prawej i lewej rêki;
- trudnoœci w czytaniu pomimo dobrej inteligencji 
- trudnoœci z opanowaniem poprawnej pisowni: 
  pismo zwierciadlane, mylenie liter podobnych pod wzglêdem kszta³tu,  
  opuszczanie liter, b³êdy ortograficzne pomimo znajomoœci zasad ortografii.
 
Najczêstsze objawy dyskalkulii rozwojowej:
- niepoprawne liczenie przedmiotów;
- zapominanie nastêpnego etapu w jakiejœ operacji;
- trudnoœci w rozumieniu logiki lub jêzyka matematycznego;
- powolne odpowiedzi;
- liczenie na palcach;
- trudnoœci w uczeniu siê tabliczki mno¿enia;
- trudnoœci w rozwi¹zywaniu zadañ;
- strach przed matematyk¹.



PSYCHOTERAPIA DOROS£YCH

Psychoterapia

rozmowa.

 jest przeznaczona g³ównie dla osób 
znajduj¹cych siê w sytuacji kryzysów ¿yciowych, nie 
potrafi¹cych sobie poradziæ w relacjach z ludŸmi; nie 
radz¹cych sobie z codziennym stresem, szukaj¹cych 
wskazówek do rozwoju osobistego, maj¹cych zani¿on¹ 
samoocenê. Tak¿e dla osób, które szukaj¹ wiedzy na 
temat swojego postêpowania tak, aby by³o ono bardziej 
œwiadome. G³ównym sposobem pracy w psychoterapii 
jest 

Gestalt jest jednym z g³ównych nurtów wspó³czesnej psychoterapii. 
 
Celem terapii Gestalt jest poszerzenie œwiadomoœci siebie oraz 
przejêcie odpowiedzialnoœci za w³asne decyzje i dzia³ania. 

Terapeuta towarzyszy Pacjentowi w odkrywaniu jego autentycznych 
pragnieñ, emocji i potrzeb, pomaga w budowie w³asnego, 
autonomicznego systemu wartoœci i stwarza warunki do 
integracji osobowoœci. 

Terapia systemowa wyros³a na gruncie systemu jako sposobu 
opisywania œwiata. W tym nurcie psychoterapii terapeutê 

charakteryzuje postawa neutralnoœci. Terapeuta nie przyjmuje 
roli dyrektywnej, pomaga Pacjentowi spojrzeæ na problem 

w szerszej ni¿ dotychczas perspektywie. 

Terapia systemowa czêsto uto¿samiana jest z terapi¹ rodzinn¹,
lecz jej zastosowanie mo¿e byæ o wiele szersze.

Mo¿e byæ stosowana w terapii zarówno indywidualnej, jak i par.

Pacjent doœwiadczaj¹c w pe³ni siebie 
ma szansê nawi¹zywaæ autentyczne 

kontakty z innymi ludŸmi.



Poza kompleksowym zabezpieczeniem w us³ugi poradni 
psychologiczno-pedagogicznej  realizuj¹

œwiadczenia w zakresach:
centra medyczne PRO-MED

MEDYCYNA PRACY

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

STOMATOLOGIA

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

Szczegó³owe informacje znajdziecie Pañstwo na: www.pro-med.pl 

Nasi specjaliœci s¹ do Pañstwa dyspozycji.

- badania wstêpne, okresowe, kontrolne i koñcowe;
- psychotesty;
- orzecznictwo lekarskie;
- szczepienia ochronne pracowników;
- ocena warunków pracy i ryzyka zawodowego;
- nadzór œrodowiska pracy;
- badania kandydatów na kierowców

Œwiadczymy us³ugi w poradniach:

- ginekologiczno-po³o¿niczej;
- dermatologicznej;
- logopedycznej;
- neurologicznej;
- okulistycznej, 
- ortopedycznej;
- otolaryngologicznej

posiadamy zawart¹ umowê
z NFZ

W ramach umowy zawartej z NFZ przychodnie nasze zabezpieczaj¹:

- opiekê lekarzy rodzinnych, internistów, pediatrów;
- œwiadczenia po³o¿nych œrodowiskowo-rodzinnych;
- œwiadczenia pielêgniarek œrodowiskowo-rodzinnych;
- szczepienia obowi¹zkowe dla dzieci.
 
Ponadto w przychodniach mo¿na skorzystaæ z szerokiej oferty 

.szczepieñ ochronnych

Oferujemy szerok¹ gamê us³ug stomatologicznych, zarówno 
pe³nop³atnych, jak i finansowanych przez NFZ, w dziedzinach:

- stomatologia zachowawcza; 
- stomatologia dzieciêca;
- endodoncja (leczenie kana³owe);
- stomatologia estetyczna;
- chirurgia stomatologiczna; 
- protetyka



Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Wroc³aw, ul. 
czynna: 

Gwarna 6A
pn.-pt. 9.00 - 20.00

www.pro-med.pl

tel. 

mobile: 

e-mail: 

(71) 795 92 20

500 800 144

poradnia@pro-med.pl

dojazd 
komunikacj¹
miejsk¹

tramwaje linii:
0, 2, 5, 8, 9, 11, 15, 16, 22

autobusy linii:
113, 114, 120, 122, 
406, 409, 602, 612
K, N, D
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