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REGULAMIN 

DIAGNOZY ZABURZEŃ PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO 

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 15 w Warszawie 

(oraz informacje dotyczące możliwej terapii) 

 

1. Diagnozy prowadzą certyfikowani Providerzy Treningu Neuroflow ATS, którzy ukończyli 

specjalistyczne szkolenie, uprawniające do pracy tą metodą. 

2. Diagnozy przetwarzania słuchowego przeprowadzane są u dzieci, które ukończyły 6 lat.  

3. Diagnoza jest dobrowolna i bezpłatna.  

4. Przed badaniem rodzice/opiekunowie prawni powinni wypełnić stosowne druki 

(dostępne w sekretariacie poradni lub na stronie internetowej), które należy przekazać 

w dniu wizyty diagnoście.  

5. Jeżeli dziecko miało wykonywane w przeszłości badania słuchu, wskazane jest okazanie 

kopii wyników diagnoście.  

6. Na diagnozy przyjmowane są wyłącznie dzieci zdrowe. W przypadku kataru, kaszlu, 

gorączki itp. wskazane jest odwołanie wizyty i umówienie na inny termin.  

7. Jeżeli dziecko miało usuwany trzeci migdał lub oczekuje na operację, diagnoza może być 

przeprowadzona minimum miesiąc po zabiegu.   

8. Jeżeli dziecko miało wykonany drenaż ucha/uszu, diagnoza może być przeprowadzona 

po wypadnięciu drenu/drenów. 

9. Po zakończeniu badania przeprowadzana jest z rodzicami/opiekunami prawnymi  

rozmowa o wynikach badania oraz udzielane są informacje dotyczące treningu 

słuchowego. Rodzice/opiekunowie prawni otrzymują raport z diagnozy w terminie do  

2 tygodni od dnia badania. 

10. Decyzję o ewentualnym podjęciu treningu podejmują rodzice/opiekunowie prawni. 

Trening jest dobrowolny, opłacany przez rodziców/opiekunów prawnych. 
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11. Warunkiem rozpoczęcia treningu słuchowego jest wniesienie opłaty  

w wysokości 270 zł (etap I), bądź w razie konieczności dalszej terapii – 260 zł (etap II) lub 

250 zł (etap III). Poradnia nie pośredniczy w procesie zakupu treningów.  

12. Trening odbywa się w domu dziecka pod nadzorem rodzica/opiekuna prawnego.  

13. Program ćwiczeń przygotowany jest przez zespół specjalistów w ciągu 7 dni roboczych. 

Rodzic/opiekun prawny informowany jest o możliwości rozpoczęcia treningu drogą 

mailową. Po zalogowaniu się na konto, możliwe jest rozpoczęcie wykonywania ćwiczeń. 

14. Każdy etap treningu słuchowego poprzedzony jest diagnozą, na podstawie której 

przygotowywany jest indywidualny program ćwiczeń Neuroflow. 

15. Sesje treningowe mają miejsce 3 razy w tygodniu, przy czym każda z nich trwa  

ok. 20-25 min. Jeden etap trwa 8 tygodni – 24 dni treningowe.  

16. W trakcie trwania treningu rodzice/opiekunowie prawni mają możliwość 

skontaktowania się z diagnostą – w razie pytań i wątpliwości – drogą mailową lub 

telefoniczną. 

17. Wymagania techniczne niezbędne do przeprowadzenia ćwiczeń słuchowych w domu: 

 słuchawki nauszne, stereofoniczne, przewodowe; 

 komputer stacjonarny lub laptop z monitorem o rozdzielczości min. 1024x768; 

 stabilne połączenie internetowe; 

 przeglądarka internetowa Chrome;  

 wyłączony AdBlock lub inna aplikacja blokująca reklamy; 

 wymagana jest akceptacja możliwości zapisywania przez serwis plików cookies. 

 

  

 

 

 


