INFORMACJE O OŚRODKU STAŻOWYM
Nazwa i adres ośrodka:

1. SP ZOZ Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych ,,Dziekanka”
Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu nr
17 A;
Oddział Leczenia Uzależnień nr 17; (stacjonarny)
62-200 Gniezno, ul. Poznańska 15.
2. NZOZ ,,DIAMED” Poradnie Zdrowia Psychicznego dla
Dzieci , Młodzieży i Dorosłych,
Poradnia Leczenia Uzależnień
62-200 Gniezno, ul. Żuławy 9.

Telefon kontaktowy:

602787907
stazedziekanka@tlen.pl

Kierownik placówki:

1. Dyrektor Szpitala lek. med. Barbara Trafarska
2. Kierownik NZOZ ,,DIAMED” lek. med. Anna Jankowiak

Kierownik stażu:

mgr Aldona Płachtij

Opiekunowie stażu:

1. mgr Aldona Płachtij
2. mgr Maria Jankowska- Marchewka

Typ placówki stażowej

Ilość godzin udziału stażysty w
zajęciach w ciągu 1 dnia

poradnia
x
oddział dzienny
x
oddział całodobowy x
Stażysta odbywa codziennie 8 godzin stażu. Plan stażu przewiduje
przerwę obiadową między zajęciami, wynikającą z harmonogramu
pracy obu placówek. W piątki stażysta kończy zajęcia o godzinie 15.

Warunki przyjęcia na staż:
Spełnienie warunków formalnych zgodnie z zarządzeniem
Dyrektora PARPA z dnia 28.12.2012 r.
Aktualne zaświadczenie wydawane przez PARPA o
potwierdzeniu statusu ,,osoby uczestniczącej w programie
szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień”
albo ,,osoby uczestniczącej w programie szkolenia w zakresie
instruktora terapii uzależnień”.
Zaświadczenie o ukończeniu I etapu procesu certyfikacji.
Spełnienie warunków dodatkowych:
Uzgodnienie terminu stażu w formie telefonicznej lub
mailowo, wraz z podaniem następujących informacji:
(imię i nazwisko, oczekiwany termin stażu, miejsce pracy,
doświadczenie zawodowe w terapii uzależnień, typ oddziału,
na którym stażysta chciałby odbywać staż, dane do faktury).
Przedstawienie obu powyższych zaświadczeń w pierwszym
dniu stażu klinicznego.

Dokonanie opłaty stażowej w pierwszym dniu stażu
klinicznego. (Osobno w dwóch placówkach- kasa Szpitala
Dziekanka oraz kasa Poradni Diamed).
Sposób organizacji stażu

Warunki zaliczenia stażu

1. Termin stażu można uzgodnić telefonicznie lub mailowo.
2. Staż odbywa się w dwóch placówkach jednocześnie:
SP ZOZ Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i
Psychicznie Chorych ,,Dziekanka”
(realizacja programu podstawowego)
NZOZ ,,DIAMED” Poradnie Zdrowia Psychicznego
dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych,
Poradnia Leczenia Uzależnień
( realizacja programu pogłębionego)
3. Staż odbywa się codziennie, w ciągu dwóch tygodni po sobie
następujących (poniedziałek – piątek).
4. Staż zawiera 80 godzin ustruktualizowanej pracy w kontakcie
z pacjentem, opiekunem i kierownikiem stażu.
5. Plan stażu przewiduje zwiększenie stopnia trudności stażu dla
osób, które mają doświadczenie zawodowe w terapii
uzależnień, poprzez zmniejszenie ilości godzin konsultacji z
opiekunem stażu (Szpital) na rzecz samodzielnego
prowadzenia grup w terapii pogłębionej (Poradnia).
6. Stażysta może wybrać miejsce realizacji stażu (oddział
dzienny lub oddział stacjonarny), zgodnie z potrzebami
wynikającymi z troski o budowanie własnych doświadczeń
zawodowych. Zobowiązany jest jednak do odbycia części
stażu w poradni, realizującej program pogłębiony terapii
uzależnień.
7. Stażysta odbywa staż zgodnie z planem stażu oraz
wytycznymi zawartymi w programie stażu.
8. Plan stażu obejmuje zapoznanie się z programami
terapeutycznymi dla różnych grup pacjentów: uzależnionych
chemicznie i behawioralnie, współuzależnionych oraz z
syndromem DDA.
9. Podstawowym założeniem stażu klinicznego jest praktyczne
zademonstrowanie stażyście różnych rodzajów grup, metod i
technik terapeutycznych oraz realistyczne nakreślenie ,,drogi
pacjenta’’ od leczenia stacjonarnego do kontynuacji terapii w
formie ambulatoryjnej.
Spełnienie warunków formalnych zgodnie z zarządzeniem
Dyrektora PARPA z dnia 28.12.2012 r.
samodzielne przeprowadzenie, co najmniej czterech sesji
terapii grupowej w obecności specjalisty uzależnień
zatrudnionego w placówce realizującej staż kliniczny,
prezentacja na zebraniu klinicznym grupy terapeutycznej
prowadzonej przez siebie, współprowadzonej lub
obserwowanej (rozumienie procesu grupowego),

omówienie z opiekunem stażu wybranego pacjenta z grupy
(rozumienie pacjenta na tle grupy).
Warunki dodatkowe:
1. Realizacja praktyczna stażu- zgodna z programem i
planem stażu, w zależności od wyboru stopnia
trudności.
2. Realizacja teoretyczna stażu- przyswojenie wiedzy z
następujących zakresów w obszarze rozumienia
procesu grupowego:
rodzaje grup;
metodyka grup terapeutycznych;
etapy rozwoju grupy;
styl prowadzenia grupy;
techniki i interwencje terapeutyczne;
zasady prowadzenia psychoedukacji;
specyfika prowadzenia grup
psychoterapeutycznych;
zasady prowadzenia treningów rozwijania
umiejętności;
funkcjonowanie placówek ambulatoryjnych i
stacjonarnych- różnice programowe,
organizacja działania.
3. Praktyczne wykorzystanie wiadomości w bezpośrednim
kontakcie z pacjentem i z grupą.
4. Umiejętność współpracy z zespołem terapeutycznym.
5. Dostosowanie się do regulaminu stażysty,
uwzględniającego postawę etyczną w czasie
wykonywania zadań, ochronę danych osobowych
pacjenta oraz wymogi porządkowe stażu.
6. Prowadzenie dzienniczka stażysty.
Możliwość zakwaterowania w
ośrodku stażowym

Nie
Możliwość zakwaterowania w pobliżu szpitala. Dom Studencki w
Gnieźnie- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul.
Kostrzewskiego 5-7, 62- 200 Gniezno- oferuje pokoje 1 i 2 –
osobowe. Szczegółowe informacje : tel. 61 423 70 00.

Rodzaje zajęć, w których uczestniczy stażysta
nie uczestniczy

prowadzi

współprowadzi

obserwuje

program podstawowy dla
uzależnionych:
diagnoza
przyjęcie pacjenta do terapii

x
x

tworzenie planów terapii
układanie OPT
sesje psychoterapii indywidualnej
sesje psychoterapii grupowej
program pogłębiony dla
uzależnionych

x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

tworzenie planów terapii

x
x
x

sesje psychoterapii indywidualnej

x

sesje psychoterapii grupowej
program podstawowy dla
współuzależnionych

x
x
x
x

spotkanie diagnostyczne
przyjęcie pacjenta do terapii
tworzenie planów terapii
sesje psychoterapii indywidualnej

x

sesje psychoterapii grupowej
program pogłębiony dla
współuzależnionych
tworzenie planów terapii
sesje psychoterapii indywidualnej

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

sesje psychoterapii grupowej
pozostałe
spotkania społeczności terapeutycznej
prezentacja na zebraniach klinicznych
zespołu
sesje rodzinne

x
x

program dla DDA
program dla ofiar przemocy
program dla sprawców przemocy
program dla osób z uzależnieniem
innym niż alkohol
prowadzenie dokumentacji medycznej

Pozostałe informacje:

x
x
x

x
x
x
x
Oferta stażowa obejmuje realizację wszystkich etapów pracy
terapeutycznej z pacjentem uzależnionym od alkoholu i innych
środków psychoaktywnych. Zarówno w Szpitalu jak i Poradni
realizowane są programy terapeutyczne dla specyficznych grup
pacjentów, takich jak osoby uzależnione od hazardu i z innymi
uzależnieniami behawioralnymi. W Poradni realizujemy programy
terapeutyczne dla osób współuzależnionych (podstawowy i
pogłębiony) oraz dla osób z syndromem DDA. W strukturze
Poradni realizowany jest program psychoedukacyjny dla dzieci i
młodzieży szkodliwie sięgającej po środki psychoaktywne.
Nasza propozycja daje możliwość zapoznania się z
funkcjonowaniem placówki stacjonarnej (Szpital) jak i
ambulatoryjnej (Poradnia). Oferta stanowi dla stażysty szansę na
kompleksową obserwację leczenia uzależnionego pacjenta,
poczynając od programu podstawowego a kończąc na programie
pogłębionym.
Umożliwiamy osobie odbywającej staż korzystanie z gabinetu
wyposażonego w komputer, drukarkę, Internet, w którym może
ona pracować nad realizacją zadań wynikających z programu stażu.

