Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej
dla dzieci i młodzieży w przychodni Revital Medic.

Pracujący w Ośrodku zespół składa się z psychologów, psychoterapeutów i terapeuty
środowiskowego.
Oferta Ośrodka skierowana jest do mieszkańców Torunia i okolic. Udzielamy pomocy
psychologicznej dzieciom i młodzieży uczącej się (do 21 r.ż.).
Zainteresowane osoby mogą skorzystać z szerokiej oferty pomocy, która obejmuje
konsultacje psychologiczne, pomoc psychologiczną, psychoterapię indywidualną, rodzinną,
a także psychoterapię grupową i wizyty domowe oraz środowiskowe.
Celem działalności naszego ośrodka jest udzielenie optymalnej pomocy psychologicznej
oraz psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. W niektórych sytuacjach, kiedy zachodzi
taka potrzeba zalecamy np. konsultacje psychiatryczne.
Aby zgłosić się do Ośrodka nie trzeba mieć skierowania. Wystarczy skontaktować się
telefonicznie z rejestracją i umówić się na konsultacje z psychologiem. Pierwsze konsultacje
służą sformułowaniu diagnozy psychologicznej, a jeżeli istnieje taka konieczność
przedstawione zostają dalsze zalecenia. Pomoc w Ośrodku świadczona jest nieodpłatnie
w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Oferta Ośrodka:
Godziny przyjęć pacjentów:
Poniedziałek, wtorek, piątek 8:00 – 16:00
Środa, czwartek 12:00 – 20:00
Obowiązuje rejestracja telefoniczna.
Tel.: 56 300 00 53
Tel.: 56 477 88 57
Adres:
ul. Szosa Chełmińska 146 b
87 – 100 Toruń

Konsultacje:
Aby umówić się na konsultacje należy osobiście zgłosić się do Ośrodku lub telefonicznie
umówić się z rejestracją na spotkanie z psychologiem. W sprawie niepełnoletnich dzieci
zawsze zapraszamy w pierwszej kolejności rodziców lub opiekunów prawnych. Pełnoletnia
młodzież samodzielnie umawia się na konsultacje.
Konsultacja diagnostyczna:
Konsultacje dzieci/młodzieży są prowadzone pod kątem identyfikacji trudności i zaburzeń
psychicznych i emocjonalnych, konieczności otoczenia opieką i wsparciem psychologicznym
bądź leczeniem psychoterapeutycznym oraz oceny niezbędnych warunków pozwalających

na podjęcie pomocy psychologicznej, psychoterapii indywidualnej, rodzinnej, grupowej.
Konsultacje diagnostyczne obejmują 3 spotkania: spotkanie specjalisty z rodzicami dziecka
i następnie rozmowy i spotkania diagnostycznego z dzieckiem. Diagnoza odnosi się
do indywidualnych trudności dziecka, aktualnego rozwoju psychologicznego oraz sytuacji
rodzinnej.

Tajemnica zawodowa:
Pracowników Ośrodka obowiązuje tajemnica zawodowa, co oznacza, że informacje
uzyskane podczas spotkań, konsultacji i terapii są objęte tajemnicą i nie mogą być ujawniane
na zewnątrz/ osobom postronnym.
Informacje są przechowywane w wewnętrznej bazie przychodni medycznej Revital Medic.
W przypadku dzieci i młodzieży rodzice mają prawo do informacji na temat diagnozy dziecka,
obejmującej informacje na temat stanu psychicznego dziecka, objawów oraz ich przyczyn.
Psycholog przekazuje takie informacje na spotkaniu z rodzicami. W przypadku, gdy w trakcie
pracy z dzieckiem psycholog dowiaduje się o zagrożeniu życia lub zdrowia np. przemocy,
używkach, samookaleczaniu, myślach i zamiarach samobójczych, informuje o tym rodzica.
W przypadku posiadania przez psychologa informacji o sytuacji opiekuńczej, która zagraża
życiu lub zdrowiu dziecka bądź istnieniu podejrzenia popełnienia przestępstwa
wobec małoletniego oraz w przypadku ryzyka suicydalnego, psycholog ma obowiązek
powiadomić właściwy organ.
W uzasadnionych okolicznościach psycholog
z przestrzegania tajemnicy zawodowej.
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Superwizja:
Pracownicy Ośrodka poddają swoją pracę systematycznej superwizji. Stwarza to możliwość
postawienia trafniejszej diagnozy i lepszego rozumienia problematyki osób korzystających
z pomocy, co przekłada się na efektywność udzielanej pomocy psychologicznej
oraz psychoterapii. Proces superwizji nie narusza zasady tajemnicy zawodowej.

Spotkania zespołu:
Są to spotkania wszystkich specjalistów Ośrodka zaangażowanych w udzielanie pomocy,
podczas których omawiane są sprawy dotyczące osób uczestniczących w konsultacjach,
celem sformułowania diagnozy indywidualnej bądź rodzinnej oraz sformułowania
adekwatnych zaleceń.
RODO:
1. Administratorem danych osobowych osób korzystających z oferty Ośrodka jest podmiot
medyczny Revital Medic Monaski Rafał Drączkowski.
2. Podstawą przetwarzania danych jest:
a) dobrowolnie udzielona zgoda,
b) konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

c) konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora.
3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 i zgodnie z treścią
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych „RODO”).
4. Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
a) realizacji zadań Ośrodka,
b) korzystania ze świadczeń Ośrodka,
c) podjęcia przez Ośrodka stosownych działań na rzecz osób korzystających z pomocy
Ośrodka.
5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom lub organom uprawnionym na
podstawie przepisów prawa.
6. Okres przetwarzania danych osobowych osób korzystających z pomocy Ośrodka jest
uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który dane osobowe będą
przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
a) przepisy prawa, które mogą obligować administratora do przetwarzania danych przez
określony czas;
b) okres przez jaki jest świadczona pomoc;
c) okres, który jest niezbędny do ochrony interesów administratora;
d) okres na jaki została udzielona zgoda.
7. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych, każda osoba ma
prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych osobowych;
b) żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
d) przenoszenia danych;
e) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w
formie profilowania.

