ZASADY PROWADZENIA STAŻY KLINICZNYCH
1. Staż kliniczny, jako II Etap Programu szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora
terapii uzależnień (zwanego dalej Programem szkoleniowym), obejmuje nie mniej niż 80 godzin roboczych.
2. Zajęcia stażowe realizowane są na terenie placówek lecznictwa odwykowego, posiadających aktualną
akredytację Dyrektora PARPA, realizujących kompleksowy program psychoterapii uzależnień i zatrudniających
osoby posiadające certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień.
3. Akredytacja na prowadzenie staży klinicznych nadawana jest placówce stażowej na okres 3 lat. Zajęcia stażowe
realizowane po terminie wygaśnięcia akredytacji nie są uznawane za realizację II etapu Programu
szkoleniowego.
4. Staż kliniczny powinien być realizowany w ciągu minimum 10 dni roboczych.
5. Zajęcia stażowe są przeznaczone dla osób, które ukończyły z wynikiem pozytywnym I etap Programu
szkoleniowego, oraz które posiadają aktualny „status osoby uczestniczącej w Programie szkoleniowym w
zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień/ instruktora terapii uzależnień”.
6. Uczestnicy Programu szkoleniowego nie mogą odbywać stażu klinicznego w ośrodku, w którym są zatrudnieni.
7. Program stażu klinicznego obejmuje obserwację uczestniczącą i samodzielne wykonanie pod nadzorem
opiekuna stażu następujących czynności z zakresu psychoterapii uzależnień:
samodzielne przeprowadzenie co najmniej czterech sesji terapii grupowej w obecności specjalisty
psychoterapii 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).
8. Zajęcia stażowe odbywają się pod nadzorem osób posiadających certyfikaty specjalisty psychoterapii
uzależnień, dalej zwanymi kierownikami staży.
9. Bezpośrednimi opiekunami osób biorących udział w II etapie Programu szkoleniowego muszą być osoby
posiadające certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień (zwane dalej opiekunami staży).
10. Kierownik Stażu zobowiązany jest do:
Dokonania właściwego naboru uczestników stażu, zgodnie z warunkami przyznanej akredytacji i
warunkami Programu szkoleniowego
Posiadania dokumentacji potwierdzającej prawidłowość kwalifikacji uczestników na staż
Prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją staży klinicznych w Programie szkoleniowym
(dokumentowanie zajęć stażowych).
Prowadzenia terminowej sprawozdawczości do PARPA z realizacji staży klinicznych w Programie
szkoleniowym
Przeprowadzania ewaluacji wewnętrznej staży klinicznych w Programie szkoleniowym oraz
przekazywania stażystom materiałów ewaluacyjnych przekazywanych przez PARPA (w przypadku,
gdy w danym roku PARPA prowadzi odrębny proces ewaluacji)
Wyznaczenia opiekunów stażu, zgodnie z założeniami Programu szkoleniowego.
Planowania i organizowania pracy opiekunów stażu
Stworzenia warunków do realizacji zadań stażu przez uczestnika stażu.
Rozstrzygania kwestii spornych wynikłych w czasie trwania stażu
Oceny poziomu wiedzy i kompetencji stażysty po ukończonym stażu klinicznym oraz wydania
stażyście adekwatnego zaświadczenia:
1. W przypadku, gdy stażysta wywiązał się w pełni z zadań stażowych - Zaświadczenia o
ukończeniu z wynikiem pozytywnym określonej ilości godzin stażu (zgodnie z
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załącznikiem nr 7B do Zarządzenia nr 13 Dyrektora PARPA z dnia 1 lipca 2012 r. w
sprawie zasad organizacji systemu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych
potwierdzonych certyfikatami: specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora terapii
uzależnień)
2. W przypadku, gdy stażysta nie wywiązał się z zadań stażowych lub wykazał się w
czasie stażu wyraźnymi brakami wiedzy czy umiejętności - Zaświadczenia o udziale w
określonej liczbie godzin stażu prowadzonego wg Programu szkoleniowego a także
pisemnej informacji dotyczącej powodów nie zaliczenia bądź nie zakończenia stażu.
11. Opiekun Stażu zobowiązany jest do:
Zapoznania stażysty z programem terapeutycznym placówki i organizacją procesu leczniczego.
Pomocy stażyście w realizacji zadań stażu klinicznego (oznacza to że opiekun stażu powinien być
obecny w placówce przez cały czas pobytu stażysty i reagować na wszelkie problemy związane z
udziałem stażysty w zajęciach w placówce)
Włączenia stażysty w pracę zespołu terapeutycznego i umożliwienia mu obserwacji pracy
terapeutów, oraz demonstrowania swoich umiejętności
Nadzorowania realizacji zadań wykonywanych przez stażystę.
Oceny realizacji zadań przez stażystę.
12. Stażysta jest zobowiązany do:
Wykonania z należytą starannością wszystkich zadań stażu klinicznego.
Przestrzegania zasad tajemnicy zawodowej i zasad kodeksu etycznego
Konsultowania swoich działań w placówce z opiekunem stażu i w razie potrzeby z kierownikiem
stażu.
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