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VI.

Program Podstawowy Psychoterapii dla Dorosłych Dzieci z Rodzin
z Problemem Uzależnienia

VII.

Program Pogłębiony Psychoterapii dla Dorosłych Dzieci z Rodzin
z Problemem Uzależnienia
–

VIII. Program Psychoterapii dla osób nie radzących sobie z agresją
sytuacje przemocy w rodzinie z problemem uzależnienia

IX.

Program Psychoterapii dla osób doświadczających przemocy
sytuacje przemocy w rodzinie z problemem uzależnienia

X.

Program Psychoterapii Rodzin z problemem uzależnienia,
współuzależnienia;

XI.

Epizodyczne Sesje Rodzinne

XII.

Psychoedukacja dla rodziców dzieci uzależnionych, używających
substancji psychoaktywnych szkodliwie
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Postanowienia ogólne: dotyczące udzielanych świadczeń zdrowotnych,
– NZOZ PORADNI LECZENIA UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
w Kleczewie, ul. Poznańska 29

§1
1. Regulamin. Na terenie, w budynku NZOZ PORADNI LECZENIA UZALEŻNIEŃ
I WSPÓŁUZALEŻNIENIA w Kleczewie, ul. Poznańska 29 obowiązuje

Regulamin

Organizacyjny Poradni, który określa organizację i porządek procesu udzielania świadczeń
zdrowotnych przez podmiot leczniczy, którym jest przedsiębiorca/kierownik Piotr Pietrow,
zwany „podmiotem leczniczym”.
2. Podmiot leczniczy wskazany w ust. 1prowadzi przedsiębiorstwo/działalność leczniczą
pod nazwą:
NZOZ PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA w Kleczewie
ul. 11 Listopada 18A
62-540 Kleczew
Tel. Kontaktowy: 667951678
- nazwa w skrócie (PLUiW)
3. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby zatrudnione przez przedsiębiorcę wskazanego
w § 1 ust. 1 w ramach prowadzonej działalności leczniczej, niezależnie od podstaw prawnych
zatrudnienia, wszystkich pacjentów, którym udzielane są świadczenia zdrowotne.
§2
1. Podstawowym celem NZOZ

PORADNI LECZENIA UZALEŻNIEŃ I

WSPÓŁUZALEŻNIENIA w Kleczewie, ul. 11 Listopada 18Ajest udzielanie świadczeń
zdrowotnych w systemie ambulatoryjnym w zakresie psychoterapiiuzależnień
i współuzależnienia przez osoby do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa.
Osoby uprawnione na podstawie przepisów prawa/specjaliścirealizują programy psychoterapii
uzależnień i współuzależnienia orazudzielają indywidualnychświadczeń osobomuzależnionym
i członkom ich rodzin.
3. Personel/specjaliści NZOZ PORADNI LECZENIA UZALEŻNIEŃ I
WSPÓŁUZALEŻNIENIA w Kleczewie, ul. 11 Listopada 18A realizujący świadczenia
zdrowotne:
1) Specjalista Psychiatrii;
2) Psycholodzy;
3) Certyfikowani Specjaliści Psychoterapii Uzależnień;
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§3
1.

Do

podstawowych

zadań

PORADNI

NZOZ

LECZENIA

UZALEŻNIEŃ

I WSPÓŁUZALEŻNIENIA w Kleczewie, ul. 11 Listopada 18A(statut) należy:
1) prognozowanie i organizowanie działalności profilaktyczno-leczniczej, terapeutycznej
w zakresie uzależnień
2) udzielanie indywidualnych porad i konsultacji lekarskich
3) prowadzenie terapii indywidualnej, grupowej, rodzinnej
4) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
5) współpraca z placówkami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów w zakresie
uzależnień oraz z grupami samopomocowymi;
6) podejmowanie działań skierowanych do ofiar przemocy w rodzinie;
7) podejmowanie działań skierowanych do osób uzależnionych nieradzących sobie
z agresją/stosujących przemoc wobec członków rodziny.
§4
Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych w NZOZ

PORADNI LECZENIA

UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA w Kleczewie, ul. 11 Listopada 18A– w ramach
Narodowego Funduszu Zdrowiaodbywa się nieodpłatnie:
a)dla

osób

uzależnionych

zdiagnozowanych

w

zakresie

następujących

jednostek

chorobowychICD-10:F10-F19, F 63.0, F63.8, Z03;
F10 - 19 zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem substancji
psychoaktywnych:
F10.-użyciem alkoholu,
F11.-opiatów,
F12.-kanabinoli,
F13.-leków uspokajających i nasennych,
F14.-użyciem kokainy,
F15.-użyciem innych substancji stymulujących, w tym kofeiny,
F16.-użyciem substancji halucynogennych,
F17.-spowodowane paleniem tytoniu,
F18. - spowodowane użyciem lotnych rozpuszczalników,
F19.-spowodowane użyciem kilku substancji lub użyciem innych substancji psychoaktywnych .
F63.0 - patologiczny hazard (zaburzenia nawyków i popędów/impulsów)
F63.8 - inne zaburzenia nawyków i popędów (impulsów)
ZO3 - Obserwacja medyczna i ocena przypadków podejrzanych o choroby lub stany podobne
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b)dla osób współuzależnionychzdiagnozowanychw zakresie następujących jednostek
chorobowych: Z81.1, Z81.3, F41, F43, F45, F48, F60, Z03 (współuzależnieni);
c)

Są to tzw. świadczenia gwarantowane w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie

uzależnień zgodne z zawartą umową z Narodowym Funduszem Zdrowia – należą do nich:
- porada lekarska diagnostyczna (0268);
- porada lekarska kolejna(0279);
- porada diagnostyczna terapeutyczna(0269);
- porada terapeutyczna/kolejna (0271);
- sesje psychoterapii indywidualnej(0130);
- sesje psychoedukacji(0147);
- sesje psychoedukacji rodzinnej(0131);
- sesje psychoterapii grupowej(0272).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia
uzależnień(załącznik 7).
§5
Przebieg udzielanych świadczeń zdrowotnych w NZOZ PORADNI LECZENIA
UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA w Kleczewie, ul. 11 Listopada 18Apodlega
określonym procedurom medycznym:
1. Zasady i tryb rejestracji pacjentów:
1) Rejestracja następuje osobiście, telefonicznie, przez osoby trzecie w godzinach otwarcia
Poradni, także drogą internetową na portalu OSOZ (od dnia 17.07.2018 roku) www.osoz.pl
2) Świadczenia zdrowotne udzielane są w dniu zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym
z pacjentem.
3) Na konsultacje przyjmuje się osoby trzeźwe, w sytuacjach uzasadnionych wątpliwości –
przeprowadzane są badaniu na obecność środków psychoaktywnych
2.Warunkiem uczestnictwa pacjentów w Psychoterapii jest przejście przez etapy
postępowania diagnostyczno-terapeutycznego:
1) Wywiad wstępny, diagnoza nozologiczna
2) Zawarcie kontraktu terapeutycznego;
3) Indywidualny Plan Terapii;
4) Wizyty lekarskie psychiatryczne w celu oceny stanu zdrowiapsychicznego pacjenta, diagnoza;
5) Badanie psychologiczne w zależności od potrzeb pacjenta;
6) W dniu diagnozowania pacjent zapoznaje się z Regulamin Organizacyjnym Poradni.
Regulamin Organizacyjny Poradni zamieszczony jest na tablicy dostępnej dla pacjentów,
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przekazywany osobiście do wglądu nowo przyjmowanym pacjentom wraz z Kartą Praw
Pacjenta.
7) Na pierwszej wizycie diagnostycznej pacjent zobowiązany jest także wypełnić następujące
oświadczenia:
a) upoważnienie dotyczące uzyskania dokumentacji medycznej;
b) upoważnienie dotyczące wglądu do mojej dokumentacji medycznej po mojej śmierci;
c) uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta i udzielonych świadczeniach
zdrowotnych;
d) oświadcza, iż został poinformowany o możliwości cofnięcia udzielonego upoważnienia.
d) zapoznanie się z polityką RODO, zaakceptowanie podpisem.
3. Czas leczenia pacjentów, czas trwania psychoterapii określany jest przezRozporządzenie
Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz.U. poz. 1610)
(załącznik 7):
4. Orzeczenia lekarskie dotyczące stanu zdrowia pacjentów wydawane są zgodnie z regulacjami
ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
5. Świadczenia zdrowotne na rzecz pacjentów są wykonywane przez personel posiadający
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia określone w odrębnych przepisach.
6. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom zgodnie z wymaganiami aktualnej wiedzy
medycznej.
7. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentowi z należytą starannością w warunkach
odpowiadających obowiązującym w tym zakresie wymaganiom fachowym i sanitarnym.
8. Osoby udzielające pacjentowi świadczeń zdrowotnych kierują się zasadami etyki zawodowej
określonymi przez właściwe samorządy zawodów medycznych.
9. Świadczenia zdrowotne są organizowane w sposób zapewniający pacjentom najdogodniejszą
formę korzystania ze świadczeń.
10.Zasady kierowania pacjenta na detoksykację i leczenie stacjonarne do specjalistów i na
badania laboratoryjne :
1) jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty ambulatoryjnie lekarz wystawia skierowanie
do szpitala na odpowiednim druku, wskazując miejsca, w których pacjent może kontynuować
leczenie;
2) jeżeli diagnoza wymaga konsultacji specjalisty i badań laboratoryjnych lekarz kieruje
pacjentów do specjalisty i laboratoriów diagnostycznych z którymi placówka podpisała
stosowne umowy.
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§6
1.Skierowanie na konsultację, poradę specjalistyczną lub planowaną hospitalizację, musi być
poprzedzone badaniami diagnostycznymi, uzasadniającymi i uzupełniającymi skierowanie,
należącymi do zakresu badań diagnostycznych lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
§7
1.W zakresie wskazanym w ust. 1 udzielane świadczenia zdrowotne mają charakter
kompleksowy.
W sytuacji, gdy podmiot leczniczy nie jest w stanie zapewnić niezbędnej kompleksowości
w ramach udzielanego świadczenia, bądź wymagana jest konsultacja specjalistyczna, osoba
udzielająca świadczeń udziela pacjentowi informacji o podmiotach wykonujących działalność
leczniczą, które mogą udzielić świadczeń w zakresie wymaganym w danym przypadku.
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I. Program Podstawowy Psychoterapii Uzależnień
– NZOZ PORADNI LECZENIA UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
w Kleczewie, ul. 11 Listopada 18A
ETAP PIERWSZY LECZENIA UZALEŻNIEŃ:
Program Podstawowy Psychoterapii Uzależnień obejmuje realizację sesji w 5 blokach
tematycznych w zakresie;- sesji grupowych 2 x w tygodniu trwających do 3h;
- sesji indywidualnych zalecane 1x w tygodniu, częstotliwość sesji indywidualnych
warunkowana jest także dyspozycyjnością czasową pacjenta, indywidualnymi potrzebami
pacjenta (IPT).
Sesje psychoterapii grupowej podstawowej mają charakter otwarty i są dozwolone
dla pacjentów, którzy zostali zdiagnozowani jako osoby uzależnione:
- od substancji psychoaktywnych (F10-F19)
- w kierunku uzależnień behawioralnych; z F 63.0, F63.8
Ukończenie terapii podstawowej (otrzymanie zaświadczenia) obejmuje odbycie przez
pacjenta

minimum

40

sesji

grupowych,

minimum

20

sesji

indywidualnych

w ramach zrealizowanego programu terapii podstawowej. W programie podstawowym
terapii uzależnień uwzględnia się również realizację 8

sesji z zakresu Programu

Psychoterapii dla osób nie radzących sobie z agresją, sytuacje przemocy w rodzinie
z problemem uzależnienia
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II. Program Psychoterapii Uzależnień – Zapobieganie Nawrotom Choroby
– NZOZ PORADNI LECZENIA UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
w Kleczewie, ul. 11 Listopada 18A
ETAP DRUGILECZENIA UZALEŻNIEŃ:
Program Psychoterapii Uzależnień – Zapobieganie Nawrotom Chorobyobejmuje realizację
15 sesji w zakresie;
- sesji grupowych 1 x w tygodniu trwających do 3h;
- sesji indywidualnych zalecane 1x w tygodniu, częstotliwość sesji indywidualnych
warunkowana jest także dyspozycyjnością czasową pacjenta, indywidualnymi potrzebami
pacjenta (IPT).
Sesje psychoterapii grupowej – zapobieganie nawrotom choroby mają charakter otwarty
i są dozwolone dla pacjentów, którzy:
- ukończyli program podstawowy terapii uzależnień
- ukończyli leczenie w Ośrodkach.
Ukończenie psychoterapii uzależnień – Zapobieganie Nawrotom Choroby(otrzymanie
zaświadczenia) obejmuje odbycie przez pacjenta minimum 15 sesjigrupowych, minimum
15 sesji indywidualnych w ramach zrealizowanego programu psychoterapii uzależnień –
Zapobieganie Nawrotom Choroby
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I. Program Pogłębiony Psychoterapii Uzależnień
– NZOZ PORADNI LECZENIA UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
w Kleczewie, ul. 11 Listopada 18A
ETAP TRZECILECZENIA UZALEŻNIEŃ:
Program Pogłębiony Psychoterapii Uzależnień obejmuje realizację sesji w 5 blokach
tematycznych w zakresie:
- sesji grupowych 1 x w tygodniu trwających do 3h;
- sesji indywidualnych zalecane 1x w tygodniu, częstotliwość sesji indywidualnych
warunkowana jest także dyspozycyjnością czasową pacjenta, indywidualnymi potrzebami
pacjenta (IPT).
Sesje psychoterapii grupowej w programie pogłębionym mają charakter otwarty
i są dozwolone dla pacjentów, którzy:
- ukończyli program terapii uzależnień – zapobieganie nawrotom choroby
- pacjent utrzymuje abstynencję powyżej 6 miesięcy.

Ukończenie terapii pogłębionej (otrzymanie zaświadczenia) obejmuje odbycie przez
pacjenta

minimum

40

sesji

grupowych,

minimum

20

sesji

indywidualnych

w ramach zrealizowanego programu terapii pogłębionej/zaawansowanej.
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IV. Program Podstawowy Psychoterapii dla Osób Współuzależnionych
– NZOZ PORADNI LECZENIA UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
w Kleczewie, ul. 11 Listopada 18A
ETAP PIERWSZY LECZENIA WSPÓŁUZALEŻNIENIA:
Program Podstawowy Psychoterapii dla Osób Współuzależnionych obejmuje realizację
sesji w 3 blokach tematycznych w zakresie;- sesji grupowych 1 x w tygodniu trwających do 3h;
- sesji indywidualnych zalecane 1x w tygodniu, częstotliwość sesji indywidualnych
warunkowana jest także dyspozycyjnością czasową pacjenta, indywidualnymi potrzebami
pacjenta (IPT).
Sesje psychoterapii grupowej podstawowej dla osób współuzależnionych mają charakter
otwarty i są dozwolone

dla pacjentów, którzy zostali zdiagnozowani jako osoby

współuzależnione.

Ukończenie terapii podstawowej dla osób współuzależnionych (otrzymanie zaświadczenia)
obejmuje odbycie przez pacjenta minimum 24 sesji grupowych, minimum 24 sesji
indywidualnych w ramach zrealizowanego programu terapii podstawowej dla osób
współuzależnionych

Strona | 11

V. Program Pogłębiony Psychoterapii dla Osób Współuzależnionych
– NZOZ PORADNI LECZENIA UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
w Kleczewie, ul. 11 Listopada 18A
ETAP DRUGILECZENIA WSPÓŁUZALEŻNIENIA:
Program Pogłębiony Psychoterapii dla Osób Współuzależnionych odbywa się na procesie
i obejmuje realizację 40 sesji:
- grupowych 1 x w tygodniu trwających do 3h;
- indywidualnych , zalecane 1x w tygodniu; częstotliwość spotkań indywidualnych
warunkowana jest także potrzebami procesu leczenia pacjenta, dyspozycyjnością czasową
pacjenta.
Sesje psychoterapii grupowej pogłębionejdla osób współuzależnionych mają charakter
otwarty i są dozwolone dla pacjentów, którzy ukończyli program podstawowy dla osób
współuzależnionych;
Ukończenie terapii pogłębionej dla osób współuzależnionych (otrzymanie zaświadczenia)
obejmuje odbycie przez pacjenta minimum 24 sesji grupowych, minimum 24 sesji
indywidualnych w ramach zrealizowanego programu terapii pogłębionej

dla osób

współuzależnionych.
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VI. Program Podstawowy Psychoterapii dla Dorosłych Dzieci z Rodzin
z Problemem Uzależnienia
– NZOZ PORADNI LECZENIA UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
w Kleczewie, ul. 11 Listopada 18A
ETAP PIERWSZYLECZENIA DOROSŁYCH DZIECI Z RODZIN
Z PROBLEMEM UZALEŻNIENIA
Program Podstawowy Psychoterapii dla Dorosłych Dzieci z Rodzin z Problemem
Uzależnienia obejmuje realizację sesji w 3 blokach tematycznych w zakresie:
- sesji grupowych 1 x w tygodniu trwających do 3h
- sesji indywidualnych, zalecane 1x w tygodniu; częstotliwość spotkań indywidualnych
warunkowana jest także potrzebami procesu leczenia pacjenta, dyspozycyjnością czasową
pacjenta.
Sesje psychoterapii grupowej podstawowej dla Dorosłych Dzieci z Rodzin z Problemem
Uzależnienia mają charakter otwarty.

Ukończenie terapii podstawowej dla Dorosłych Dzieci z Rodzin z Problemem Uzależnienia
(otrzymanie zaświadczenia) obejmuje odbycie przez pacjenta minimum 24 sesji
grupowych, minimum 24 sesji indywidualnych w ramach zrealizowanego programu terapii
podstawowej dla Dorosłych Dzieci z Rodzin z Problemem Uzależnienia.
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VII. Program Pogłębiony Psychoterapii dla Dorosłych Dzieci z Rodzin
z Problemem Uzależnienia
– NZOZ PORADNI LECZENIA UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
w Kleczewie, ul. 11 Listopada 18A
ETAP DRUGILECZENIA DOROSŁYCH DZIECI Z RODZIN
Z PROBLEMEM UZALEŻNIENIA
Program Pogłębiony Psychoterapii dla Dorosłych Dzieci z Rodzin z Problemem
Uzależnienia odbywa się na procesie i obejmuje realizację 40 sesji:
- grupowych 1 x w tygodniu trwających do 3h;
- indywidualnych , zalecane 1x w tygodniu; częstotliwość spotkań indywidualnych
warunkowana jest także indywidualnymi potrzebami zdrowienia pacjenta, dyspozycyjnością
czasową pacjenta.
Sesje psychoterapii grupowej pogłębionej dla Dorosłych Dzieci z Rodzin z Problemem
Uzależnienia odbywają się w formie zamkniętej, dla pacjentów, którzy ukończyli program
podstawowy dla dorosłych dzieci z problemem uzależnienia;
Ukończenie terapii pogłębionej dorosłych dzieci z problemem uzależnienia;(otrzymanie
zaświadczenia) obejmuje odbycie przez pacjenta minimum 40 sesji grupowych, minimum
40 sesji indywidualnych w zakresie zrealizowanego programu terapii pogłębionej
dla Dorosłych Dzieci z Rodzin z Problemem Uzależnienia (Dorosłych Dzieci Alkoholików DDA), Dorosłych Dzieci z Rodzin Dysfunkcjonalnych - DDD).
PROCES GRUPY, REALIZACJA INDYWIDUALNEGO PLANU TERAPII
UMOŻLIWIA:
- uwolnienie się od poczucia krzywdy i innych urazów z dzieciństwa,
- lepsze radzenie sobie z przykrymi stanami emocjonalnymi (szczególnie poczuciem krzywdy
i winy),
- poprawienie poczucia własnej wartości i lepsze traktowanie siebie,
- poprawę relacji w bliskich związkach ( z partnerami, z dziećmi, z przyjaciółmi),
- otwarcie się na nowe kontakty z ludźmi,
- lepszy , bardziej bezpośredni kontakt z rzeczywistością i teraźniejszością,
- zwiększenie zdolności do dokonywania wyborów i rozwiązania aktualnych problemów.,
- realizowanie potrzeby rozwoju osobistego, zawodowego w celu poprawienia jakości swojego
życia, życia rodzinnego.
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VIII. Program Psychoterapii dla osób nie radzących sobie z agresją sytuacje przemocy w rodzinie z problemem uzależnienia
– NZOZ PORADNI LECZENIA UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
w Kleczewie, ul. 11 Listopada 18A

Program Psychoterapii dla osób nie radzących sobie z agresją - sytuacje przemocy
w rodzinie z problemem uzależnienia obejmuje 8 sesji w zakresie;- sesji grupowych 2 x w tygodniu trwających do 3h;
- sesji indywidualnych warunkowanych indywidualnymi potrzebami pacjenta (IPT).
Ukończenie programu terapii dla osób nie radzących sobie z agresją – sytuacje przemocy
w rodzinie jest obligatoryjne dla osób:
- z nakazu Sądu zobligowanych do leczenia w zakresie uzależnienia;
- mających założone tzw. Niebieskie Karty.
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IX. Program Psychoterapii dla osób doświadczających przemocy w rodzinie
z problemem uzależnienia
Realizowane w programie podstawowym psychoterapii współuzależnienia.

X. Program Psychoterapii Rodzin z problemem uzależnienia, współuzależnienia;
– NZOZ PORADNI LECZENIA UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
w Kleczewie, ul. 11 Listopada 18A

Program Psychoterapii Rodzin z problemem uzależnienia, współuzależnienia obejmuje
realizację sesji według następującego scenariusza:
Częstotliwość sesji rodzinnych warunkowana jest dyspozycyjnością pacjentów –
zalecane są 2 razy w miesiącu.

XI. Epizodyczne Sesje Rodzinne
– NZOZ PORADNI LECZENIA UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
w Kleczewie, ul. 11 Listopada 18A

Epizodyczne Sesje Rodzinne dotyczą rodziny z problemem uzależnienia i opierają się na:


zastosowaniu interwencji kryzysowej w celu podjęcia leczenia przez osobę uzależnioną.
Częstotliwość

epizodycznych

sesji

rodzinnych

wyznaczona

jest

gotowością

i dyspozycyjnością czasową członków rodzin;


stosowaniu interwencji kryzysowej w celu skuteczności leczenia pacjenta w zakresie
uzależnienia, poprawy jakości życia rodzinnego. Częstotliwość epizodycznych sesji
rodzinnych wyznaczona jest gotowością i dyspozycyjnością czasową pacjentów. Opiera
się na ustalenie sytuacji problemowej pacjenta, współtworzeniu zmiany.
Interwencja kryzysowa jest działaniem doraźnym i krótkoterminowym zmierzającym

do udzielenia natychmiastowej pomocy osobie w kryzysie. Pomoc taka obejmuje: psychoterapię,
farmakoterapię.
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XII. Psychoedukacja dla rodziców dzieci uzależnionych, używających substancji
psychoaktywnych szkodliwie
– NZOZ PORADNI LECZENIA UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
w Kleczewie, ul. 11 Listopada 18A

PSYCHOEDUKACJA obejmuje 8 sesji w zakresie spotkań grupowych 1 x w tygodniu
trwających do 3h;
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