
INFORMACJE O OŚRODKU STAŻOWYM 

Nazwa  i adres ośrodka: Szpital Kliniczny im. dr J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie 

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia 

Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu, w tym Osób z Innymi 

Dysfunkcjami.  

Poradnia dla Osób z Problemami Alkoholowymi 
Telefon kontaktowy: +4812 6524270 

Kierownik placówki: dr n. med. Monika Noga 

Specjalista Psychiatra 

Kierownik stażu: mgr Luiza Leszczyńska 

psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień 

Opiekunowie stażu: mgr Monika Wojtas 
mgr Renata Strój 
mgr Jacek Kraus 
mgr Agnieszka Krok-Stanek 
mgr Danuta Gajda-Otwinowska 
mgr Angelika Kołodziej 
mgr Luiza Leszczyńska 
mgr Paulina Kania  

Typ placówki stażowej 

 
Oddział całodobowy: Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu, 
w tym Osób z Innymi Dysfunkcjami 
Poradnia: Poradnia dla Osób z Problemami Alkoholowymi 
Oddział dzienny: nie 

Ilość godzin udziału stażysty w 

zajęciach w ciągu 1 dnia 

minimalnie: 7 
maksymalnie: 11  

Sposób organizacji stażu Staż trwa dziesięć dni. Stażysta uczestniczy w zajęciach od 
poniedziałku do piątku w oddziale stacjonarnym oraz poradni. 
Godziny ustalane są indywidualnie. Stażysta ma prawo do 
uczestnictwa we wszystkich zajęciach terapeutycznych, 
zebraniach społeczności, zebraniach klinicznych zespołu, 
superwizji. Każdy stażysta ma przydzielonego opiekuna. 
Otrzymuje pakiet materiałów dotyczący pracy ośrodka. Na 
zapotrzebowanie stażysty możliwe jest zmodyfikowanie 
organizacji stażu, po uzgodnieniu z kierownikiem stażu. 

Warunki zaliczenia stażu  - uczestniczenie we wszystkich zajęciach przewidzianych w 
programie stażu, 

- samodzielne przeprowadzenie co najmniej czterech sesji terapii 
grupowej w obecności specjalisty psychoterapii uzależnień, 

- 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). 

Staż zaliczają opiekun stażu i kierownik stażu. 
Możliwość zakwaterowania w 

ośrodku stażowym 

brak 

Rodzaje zajęć, w których uczestniczy stażysta 

  nie uczestniczy prowadzi współprowadzi obserwuje 

program podstawowy dla 

uzależnionych:     

diagnoza  X  X 

przyjęcie pacjenta do terapii   X X 

tworzenie planów terapii  X X  

układanie OPT             X    

sesje psychoterapii indywidualnej 

 

 X   

sesje psychoterapii grupowej  X X X 

program pogłębiony dla 

uzależnionych     

tworzenie planów terapii              X 

sesje psychoterapii indywidualnej           X    

sesje psychoterapii grupowej            X X 

program podstawowy dla 

współuzależnionych     

spotkanie diagnostyczne               X    

przyjęcie pacjenta do terapii X    

tworzenie planów terapii           X 

sesje psychoterapii indywidualnej X            

sesje psychoterapii grupowej               X             
program pogłębiony dla 

współuzależnionych     

tworzenie planów terapii                         X  

sesje psychoterapii indywidualnej X                   

sesje psychoterapii grupowej X                       

pozostałe     

spotkania społeczności terapeutycznej    X 

prezentacja na zebraniach klinicznych 

zespołu  X X X 

sesje rodzinne X    

program dla DDA X    

program dla ofiar przemocy X    

program dla sprawców przemocy X    
program dla osób z uzależnieniem 

innym niż alkohol               X    

prowadzenie dokumentacji medycznej  X X X 
 

Pozostałe informacje: 

 

  

 


