
 

 

 

(MED3) ROZPOZNAWANIE WZORÓW PICIA I PODEJMOWANIE INTERWENCJI WOBEC PACJENTÓW 

PIJĄCYCH ALKOHOL RYZYKOWANIE I SZKODLIWIE 

INFORMACJA 

OGÓLNA  

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy i wzmocnienie kompetencji kadr realizujących zadania  

z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, w tym kadr medycznych w zakresie 

rozpoznawania wzorów picia oraz prowadzenia interwencji profilaktycznej wobec pacjentów pijących 

alkohol ryzykownie i szkodliwie oraz w konsekwencji, zwiększenie zakresu wsparcia oferowanego 

pacjentom, w tym osobom pijącym alkohol ryzykownie i szkodliwie. 

GRUPA 

DOCELOWA 

Osoby pracujące w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, w tym kadry 

medyczne – pielęgniarki, położne, lekarze, w tym podstawowej opieki zdrowotnej. 

INFORMACJE 

ORGANIZACYJNE: 

 

Szkolenie trwa 28 godzin dydaktycznych/4 dni szkoleniowe (szkolenie będzie się odbywało  

w trybie dwóch dwudniowych szkoleń w wymiarze 14 godzin dydaktycznych) i realizowane będzie  

w trybie stacjonarnym, w Katowicach. Na szkoleniu bezpłatnie zapewniamy Państwu lunch, 

przerwę kawową oraz usługę dydaktyczną. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na zajęcia oraz 

nie zapewnia noclegów. 

 

Zakwalifikowanie do udziału obliguje do uczestnictwa w całości zajęć. 

Liczba grup – 1 

Liczba miejsc – ok. 20 

 

Termin szkolenia: 14 – 15 września (moduł I) i 21 -22 września 2017 roku (moduł II) 

Szczegółowe informacje na temat miejsca realizacji szkolenia zostaną przesłane po zakończeniu 

rekrutacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

PROGRAM: 

Na szkoleniu zostaną poruszone m.in. następujące zagadnienia: 

 zasięg zjawiska, rodzaj pomocy, jaki osoby pijące szkodliwie mogą uzyskać w placówkach 

specjalistycznych; 

 rola personelu medycznego w kontakcie z osobami pijącymi ryzykownie i szkodliwie; 

 sygnały mogące świadczyć o piciu szkodliwym w pierwszym kontakcie; 

 diagnozowanie picia szkodliwego; 

 zasady prowadzenia interwencji; 

 realizacja interwencji; 

 trudności mogące pojawiać się w interwencji wobec osób pijących szkodliwie. 

TRENERZY: 

AGNIESZKA KOLANO, ADAM FRĄC, Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego  

im. W. Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Katowicach 

W razie pytań uprzejmie proszę o kontakt pod numerem 32/ 730 68 76, 32/ 730 68 66, 32/ 730 68 91 


