ZAKŁAD LECZNICTWA ODWYKOWEGO DLA
OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
W CZARNYM BORZE
58-379 Czarny Bór, ul. Parkowa 8
tel. (74) 84 50 125, fax (74) 84 50 290, e-mail: biuro@zlo.czarnybor.pl www.zlo.czarnybor.pl

Szkolenie dla kandydatów na biegłych sądowych w przedmiocie
uzależnienia od alkoholu.
Szanowni Państwo
Zapraszamy na szkolenie dla Kandydatów na biegłych sądowych w przedmiocie
uzależnienia od alkoholu. Szkolenie adresowane jest do psychologów i psychiatrów.
Termin:

6 Października 2016;

Czas:

9.00- 17.00;

Miejsce:

Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Czarnym
Borze; 58-379 Czarny Bór, ul. Parkowa 8;

Cena:

300 zł;

Zakres tematyczny szkolenia kandydatów na biegłych wydających opinie
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
1. Przedstawienie podstaw prawnych, społecznych przesłanek i zakresu uprawnień służb
społecznych, instytucji i osób cywilnych w uruchamianiu procedury zobowiązania do
leczenia.
2. Diagnozowanie zespołu uzależnienia od alkoholu (objawy, różnicowanie) i osób
z MICA.
3. Analizowanie danych z dokumentacji i wywiadu środowiskowego pod kątem
przesłanek wskazujących na uzależnienie. Zalecenia dla Gminnych Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
4. Analiza najważniejszych czynników dotyczących oceny i różnicowania stanu
somatycznego i psychicznego osoby uzależnionej od alkoholu.
5. Zaprezentowanie procedury krótkiej interwencji motywującej do leczenia lub
ograniczenia picia.
6. Omówienie typologii placówek prowadzących leczenie uzależnienia od alkoholu
i aktualnych metod terapii.
7. Przedstawienie zasad sporządzania opinii i wystawiania rachunków (przepisy prawne).
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Zgodnie z przepisami uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz
zostaną ujęci w wykazie jako kandydaci do Prezesów Sądów Okręgowych na wciągnięcie na
listę biegłych. Każdy uczestnik otrzyma komplet materiałów, które umożliwią mu samodzielne
wypełnianie funkcji biegłego.
* dla osób które mieszkają w znacznej odległości przewidziane są miejsca noclegowe
w pokojach gościnnych WOTUiW;
* wykupienie wyżywienia;

Zgłoszenia należy przesyłać mailem : biuro@zlo.czarnybor.pl
lub telefonicznie: 74/845-01-25 lub listownie na adres:
ZLO/WOTUiW ul. Parkowa 8; 58-379 Czarny Bór.
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Miejsce pracy

Numer telefonu

e-mail

