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Poradnia ProPsyche w Warszawie zrzesza wysokiej klasy specjalistów: psychiatrów, psychologów,
psychoterapeutów, neuropsychologów, seksuologów oraz innych lekarzy, którzy codziennie pomagają leczyć
zarówno dorosłych, seniorów jak i młodzież oraz dzieci. Specjalizujemy się w leczeniu depresji, zaburzeń
zachowania, zaburzeń osobowości, snu, depresji, nerwic, lęków i fobii. Skutecznie prowadzimy terapie
uzależnień od alkoholu, środków uzależniających i nasennych. Wspieramy również rodziny takich osób
prowadząc dla nich terapie grupowe. Nasi psychiatrzy z powodzeniem prowadzą terapie dla osób z
zaburzeniami psychosomatycznymi i odżywiania (tj. anoreksja i bulimia), a psychiatrzy dziecięcy przyjmują
pacjentów z ADHD, Zespołem Aspergera, Zespołem Tourette'a, tikami czy usilnie odmawiających chodzenia
do szkoły lub bez motywacji do nauki czy zaburzeniami mowy wynikającymi z opóźnienia w rozwoju. W
ProPsyche nasi lekarze psychiatrzy przyjmują pacjentów z: uzależnieniem od substancji psychoaktywnych,
zaburzeniami lękowymi (nerwice, fobie, manie), zaburzeniami nastroju (depresje), zaburzeniami
psychotycznymi (urojenia, schizofrenia), zaburzeniami zachowania, zaburzeniami odżywiania, zaburzeniami
obsesyjno-kompulsywnymi, zaburzeniami osobowości, zespołami depresyjnymi, problemami alkoholowymi i
depresją alkoholową, schorzeniami somatycznymi, psychozą maniakalno-depresyjną, zaburzeniami snu,
lekoopornością, zaburzeniami związanymi ze stresem oraz innymi dolegliwościami psychicznymi. Nasi
psychologowie i psychoterapeuci prowadzą psychoterapie indywidualne i grupowe dla osób cierpiących z
powodu zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, psychosomatycznych, osobowości, prowadzą także terapie
mające pomóc osobom, które mają trudności w relacjach osobistych bądź zawodowych, terapie dla osób w
trudnych sytuacjach życiowych, podejmujących ważne decyzje osobiste, lub nie radzących sobie ze stresem.
Są również konsultacje dla osób, które chcą wspomagać swój rozwój osobisty i poprawić jakość życia oraz
terapie dla osób, które doświadczyły traumy lub zmagają się ze stresem pourazowym, terapie dla osób
przemocy fizycznej i psychicznej. Prowadzona jest również psychoedukacja na tematy poznawcze,
emocjonalne i behawioralne oraz warsztaty dla biznesu (radzenie sobie ze stresem, podejmowanie decyzji,
organizacją czasu). Zapraszamy!
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