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INFORMAČNÝ LIST DIAGNOSTICKÉHO STRETNUTIA
„Vstupná diagnostika“
Diagnostický proces prebieha prostredníctvom individuálnych stretnutí s rodičom, dieťaťom
a odborníkmi centra Andreas (psychológ a špeciálny pedagóg). Rodič s dieťaťom absolvuje minimálne
3 diagnostické stretnutia, každé v rozsahu 1 až 2 hod., v časovom rozostupe 1 až 4 týždne. V prípade
nejednoznačnosti diagnostických záverov je možné navrhnúť ďalší postup podľa potrieb (ďalšie
diagnostické stretnutia, pozorovanie v prirodzenom prostredí dieťaťa, analýza videonahrávok,
diagnosticko-terapeutické sledovanie...)
Priebeh diagnostických stretnutí:
1. stretnutie:
2. a 3. stretnutie:

anamnestický rozhovor (rodič + odborník centra Andreas), trvanie 2 hodiny
vlastné pozorovanie dieťaťa počas riadených a neriadených aktivít (dieťa +
odborník centra Andreas + rodič podľa potreby), trvanie 1 hodina

Celková cena komplexného diagnostického vyšetrenia je 65 eur. Uvedenú sumu treba uhradiť počas
prvého stretnutia. V prípade absencie alebo zrušenia stretnutia rodičom menej ako 24 hodín pred
rezervovaným termínom klient platí poplatok 5 eur, z dôvodu blokovania termínu inému záujemcovi
o vyšetrenie.

Pred prvým diagnostickým stretnutím Vás prosíme o zaslanie vyplnenej dokumentácie, ktorá Vám
bude doručená emailom (dotazník pre učiteľa z MŠ, ZŠ resp. iného zariadenia, ktoré dieťa
navštevuje). Uvedené dokumenty prosíme zaslať emailom na adresu objednavky@andreas.sk ešte
pred prvým plánovaným stretnutím.
Na stretnutie si so sebou prineste:
1. správy (kópie) z absolvovaných odborných vyšetrení (logopéd, psychológ, psychiater,
neurológ, popôrodná správa, genetické vyšetrenie, alebo iné správy zo škôl, z poradne, ktoré
sú relevantné z hľadiska zdravotnej anamnézy dieťaťa),
2. prezuvky pre dieťa, pitie pre dieťa, obľúbenú hračku, drobnú pochutinu, ktorú dieťa obľubuje.
Výstupom z absolvovaného diagnostického procesu bude písomná správa, ktorú od nás dostanete
doporučene poštou cca 2 týždne po poslednom diagnostickom stretnutí. Písomná správa sa vydáva
iba rodičovi, resp. zákonnému zástupcovi dieťaťa.
S prípadnými otázkami nás neváhajte kontaktovať na tel. č. 0908 767 565 (Mgr. Rusnáková Lucia –
psychológ) alebo emailom na objednavky@andreas.sk.
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