INFORMACJE O OŚRODKU STAŻOWYM
Nazwa i adres ośrodka:

Kierownik placówki:

Zakład Lecznictwa Odwykowego
dla Osób Uzależnionych od Alkoholu
ul. Parkowa 8, 58-379 Czarny Bór
74/8450 125,
74/8450 124
mgr Jacek Kasprzak - Dyrektor

Kierownik stażu:

mgr Jacek Kasprzak

Opiekunowie stażu:

1. mgr Maria Kasprzak
2. mgr Kamila Mędrykiewicz
3. mgr Joanna Macutkiweicz
4. mgr Agata Filip
5. mgr Mieczysław Potrzuski
6. mgr Sławomir Czyż
7. mgr Teresa Bernekier
poradnia
oddział całodobowy
minimalnie:
7 godzin (poniedziałek – piątek), 5 godzin sobota na COTUA
8 godzin (poniedziałek – piątek) w przypadku Poradni
Ukończenie I etapu programu szkolenia,
Podanie o przyjęcie na staż

Telefon kontaktowy:

Typ placówki stażowej
Ilość godzin udziału stażysty w
zajęciach w ciągu 1 dnia
Warunki przyjęcia na staż:
Sposób organizacji stażu

Staż trwa 10 lub 11 dni i zawiera 80 godzin strukturalizowanej pracy
w kontakcie z pacjentem oraz opiekunem i kierownikiem stażu.
1. W ciągu pierwszego tygodnia stażysta zapoznaje się z
funkcjonowaniem oddziału, pracami grup terapeutycznych
oraz spotyka się z dwoma wskazanymi pacjentami w celu
diagnozy nozologicznej/problemowej i opisu klinicznego.
2. W drugim tygodniu stażysta prowadzi wybrane zajęcia w
obecności opiekuna/kierownika stażu.
3. Stażysta otrzymuje dziennik stażu, gdzie obowiązany jest
wpisywać na bieżąco przebieg stażu.
4. Zakres merytoryczny stażu:
- przeprowadzenie 5 wykładów,
- przeprowadzenie 5 zajęć TUSZ,
- przeprowadzenie 5 grup terapeutycznych oraz analiza:
przebiegu procesu grupowego,
zjawisk występujących w grupie,

wybranych technik pracy grupowej.
- współprowadzenie pozostałych zajęć według harmonogramu,
- konsultacja pacjenta przed przyjęciem do placówki z
uwzględnieniem:
diagnozy uzależnienia od alkoholu,
prowadzenia pierwszego kontaktu z osobą uzależnioną,
motywowania do terapii,
- przeprowadzenie diagnozy dwóch pacjentów przyjętych do
Oddziału pod kątem:
nawiązania kontraktu terapeutycznego,
rozpoznawania problemów pacjenta,
- ułożenie strategii pracy dla jednego z diagnozowanych
pacjentów z uwzględnieniem:
budowania relacji terapeutycznej,
budowania strategii pomagania oraz wskazanie miejsca
OPT w tej strategii,
- ułożenie programu na wyjście pacjentowi kończącemu terapię,
- udział w zebraniach klinicznych zespołu,
- udział w zebraniach społeczności,
- udział w wieczornym bilansie dnia,
- prowadzenie dokumentacji powierzonych pacjentów,
- dokonywanie opisu przebiegu zajęć w Dzienniku Stażysty,
- konsultacje z opiekunem i kierownikiem stażu zawierające:
analizę własnych zasobów i trudności w kontakcie z
pacjentem,
rozpoznawanie technik terapeutycznych używanych w
kontakcie indywidualnym, wzmacnianie umiejętności
reagowania

empatycznego,

pokonywanie

oporu

pacjenta w kontakcie indywidualnym,
analizę umiejętności diagnozowania uzależnienia od
alkoholu, umiejętność rozpoznawania przejawów innych
zaburzeń psychopatologicznych powstałych u osób
uzależnionych,
analizę umiejętności rozpoczynania i podsumowywania

pracy w grupie, prowadzenia opisu grupy z „meta
poziomu”.
Warunki zaliczenia stażu

Warunkiem zaliczenia stażu jest:
- opis przypadku prowadzonego pacjenta, charakterystyka pacjenta,
prezentacja na zebraniu klinicznym,
- diagnoza nozologiczna, problemowa,
- mapa problemów,
- Osobisty Plan Terapii (OPT) na 2 tygodnie,
- poprowadzenie przy opiekunie stażu: 3 grup OPT, 5 zajęć
edukacyjnych, 2 Treningów Umiejętności Służących Zdrowieniu
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diagnoza
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tworzenie planów terapii
sesje psychoterapii indywidualnej
sesje psychoterapii grupowej
pozostałe
spotkania społeczności terapeutycznej
prezentacja na zebraniach klinicznych
zespołu
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program dla DDA
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program dla ofiar przemocy
program dla sprawców przemocy
program dla osób z uzależnieniem
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prowadzenie dokumentacji medycznej
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