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Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego 
Poradnia zdrowia psychicznego 

 
Lokalizacja: pawilon 5, wejście A, parter  
Kontakt telefoniczny: 22 38 94 880 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 18:00 
Godziny otwarcia: 8:00 - 21:00 od poniedziałku do piątku  
Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 19:00  
 
Personel  
Lekarze:  
Lek. Magdalena Pióro - Kukułka, specjalista psychiatra, kierownik poradni  
dr n. med. Kama Katarasińska - Pierzgalska, specjalista psychiatra  
lek. Agata Madej, specjalista psychiatra  
lek. Irena Kowalska, specjalista psychiatra  
lek. Luke Stewart, specjalista psychiatra 
 
Psychologowie, terapeuci: 
mgr Olga Bode, psycholog, w trakcie szkolenia podyplomowego do uzyskania certyfikatu 
psychoterapeuty  
mgr Paulina Chudzikiewicz- Krawsz, psycholog, w trakcie szkolenia podyplomowego do 
uzyskania certyfikatu psychoterapeuty  
mgr Dominika Dąbrowiecka, psycholog, w trakcie szkolenia podyplomowego  
do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty  
mgr Aleksandra Głuszniewska - Karczemska, psycholog, w trakcie szkolenia 
podyplomowego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty  
mgr Patrycja Komorowska, psycholog, psychoterapeuta CBT 
mgr Magdalena Majdak, psycholog, w trakcie szkolenia podyplomowego do uzyskania 
certyfikatu psychoterapeuty  
mgr Daryna Mileuskaya, psycholog, w trakcie szkolenia podyplomowego do uzyskania 
certyfikatu psychoterapeuty  
mgr Sandra Nowacka - Jaskólska, psycholog, w trakcie szkolenia podyplomowego do 
uzyskania certyfikatu psychoterapeuty  
mgr Agata Olesiewicz, psycholog, specjalista terapii uzależnień, psychoterapeuta IGAR  
mgr Monika Przychodzień, psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta CBT,  
w trakcie szkolenia z psychoterapii psychodynamicznej zaburzeń osobowości  
mgr Aleksandra Rosowicz, psycholog  
mgr Monika Małż- Zabielska, psycholog w trakcie szkolenia podyplomowego do 
uzyskania certyfikatu psychoterapeuty 
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mgr Katarzyna Stankiewicz, psycholog, certyfikowany psychoterapeuta PTP, specjalista  
terapii środowiskowej, superwizor –aplikant PTP; kierownik Wolskiego Centrum Zdrowia 
Psychicznego  
mgr Izabela Szwarocka, psycholog kliniczny, psychoterapeuta CBT  
dr n. społ. Agnieszka Kaliszewska, psycholog, kwalifikacje w zakresie diagnozy i terapii 
neuropsychologicznej 
mgr Anna Szmidla, psycholog, w trakcie szkolenia podyplomowego do uzyskania 
certyfikatu psychoterapeuty  
mgr Irena Musiałkiewicz, psycholog, psychoterapeuta IGAR w trakcie szkolenia 
 
Kogo leczymy  
 
Pacjentów pełnoletnich ze wszystkimi rodzajami chorób i zaburzeń psychicznych.  
 
Formy pomocy: 

• diagnoza i leczenie chorób i zaburzeń psychicznych przez lekarzy specjalistów 
psychiatrów  

• diagnoza psychologiczna  
• psychoterapia indywidualna prowadzona w nurcie poznawczo - behawioralnym 

przez certyfikowanego terapeutę  
• psychoterapia indywidualna prowadzona w nurcie psychodynamicznym przez 

certyfikowanego terapeutę  
• psychoterapia grupowa ambulatoryjna (sesje 1 raz w tygodniu): 

-  grupa psychoedukacyjna 
- 3 miesięczna grupa wstępna 
- 1-2 letnie grupy psychodynamiczne 

 
Kwalifikacja do odpowiedniej formy pomocy psychologicznej odbywa się po konsultacji 
przeprowadzonej przez psychologa (1-3 spotkania). 
  
Grupa wsparcia dla rodzin osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego 
 
Zapraszamy bliskich osób doświadczających głębokich trudności psychicznych: rodziców, 
partnerów, rodzeństwo, jak również dzieci po ukończonym 18 roku życia. Grupa daje 
możliwość wymiany myśli, uczuć i doświadczeń oraz wsparcia w sytuacji kryzysu w jakim 
znajduje się cała rodzina. 
 
Termin: czwartki godz. 17.00 - 18.30 
Psycholog prowadząca: mgr Weronika Rybak  
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Rejestracja wizyty  
 
Zapisy na wizytę w  Poradni prowadzone są w Rejestracji WCZP (pawilon 5, wejście A)  
 
Na wizytę można zapisać się:  

 osobiście (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 19:00)   

 telefonicznie: 22 38 94 880 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 18:00).  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


