AKREDYTACJA OŚRODKÓW STAŻOWYCH

1.

Warunki wstępne, jakie powinien spełniać zespół wnioskujący o akredytację:

a.
Akredytację może uzyskać zespół terapeutyczny, pracujący w warunkach ośrodka
stacjonarnego, dziennego i ambulatoryjnego.
b. Zespół powinien składać się z co najmniej jednego superwizora Polskiego Towarzystwa
Psychiatrycznego lub Polskiego Towarzystwa Psychologicznego albo aplikanta-superwizora w
każdym z tych Towarzystw i dwóch certyfikowanych psychoterapeutów Polskiego Towarzystwa
Psychiatrycznego lub Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Zespół powinien w programie
pracy ośrodka zapewnić regularne zebranie kliniczne.
c.
Ośrodek powinien prowadzić psychoterapię pacjentów jako jedną z głównych form leczenia
od co najmniej 3 lat.
d. Przystępując do procedury akredytacji, zespół powinien przedstawić pisemnie model
psychoterapii, na jakim opiera swoją praktykę terapeutyczną. Prezentacja ta powinna zawierać m
in. informację o stosowanych formach psychoterapii oraz zasadach ich realizowania w ośrodku
(wobec jakich osób, częstotliwość spotkań, czas trwania, zasady prowadzenia [np. koterapia] itp.)
e.
Zespół, który uzyskał akredytację, jest zobowiązany do udostępniania informacji o zasadach
i przebiegu staży osobom wizytującym go na zlecenie Zarządów SNP i SNTR PTP. Zmiana
składu zespołu, warunków odbywania stażu lub kontekstu instytucjonalnego, wymaga zgłoszenia
tych faktów do Zarządów SNP i SNTR PTP i wiąże się z możliwością wycofania upoważnienia
do prowadzenia stażu.

2.

Zasady odbywania stażu

a.
Ośrodek, w którym działa akredytowany zespół, powinien zapewnić osobie odbywającej
staż możliwość stażowania w łącznym wymiarze 360 godzin, dostosowanym do modelu pracy
zespołu.
b. Ośrodek jest zobowiązany zapewnić stażującemu możliwość bezpośredniej obserwacji pracy
certyfikowanych psychoterapeutów oraz zapoznania się z procedurami diagnostyki i oceny
wyników leczenia.
c.
Ośrodek jest zobowiązany zapewnić stażującemu możliwość prowadzenia nie mniej niż
jednego pacjenta pod nadzorem certyfikowanego psychoterapeuty. W przypadku ośrodków, w
których stażyści nie są dopuszczani do bezpośredniej pracy z pacjentem, ośrodek zobowiązany
jest do włączenia stażysty w analizę procesów terapeutycznych. Wskazane jest, by ośrodek
zapewnił osobie odbywającej staż możliwość prezentacji przebiegu procesu terapii na zebraniach
zespołu, przynajmniej raz w okresie stażowania.
d. Ośrodek jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji dotyczącej odbywanych staży, a na
zakończenie stażu wydania stosownego zaświadczenia.
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3.

Zasady przyznawania akredytacji
a. Zarządy SNP i SNTR PTP delegują co najmniej 2-osobową komisję do rozpatrzenia
aplikacji danego zespołu (ośrodka).
b. O przyznaniu akredytacji decydują Zarządy na wspólnym zebraniu, po uprzednim
zapoznaniu się z opinią komisji.
c. Zespół uzyskuje uprawnienia do prowadzenia staży (akredytację) na okres 5 lat, w oparciu
o przedstawione materiały, potwierdzające spełnianie warunków określonych w p.1.
d. Ponowne (po upłynięciu 5 lat) akredytowanie danego zespołu wymaga przedstawienia
zbiorczej informacji o osobach, które odbyły staż w poprzednim okresie (w tym: o kursie,
w którym uczestniczył stażysta, jego wykształceniu i aktualnym miejscu stałego
zatrudnienia).
e. Akredytowany ośrodek stażowy zobowiązany jest do zawiadamiania zarządów SNP i
SNTR o każdej zmianie warunków stażowania, która dotyczy wyżej opisanych wymogów.

Aplikacje należy wysłać (lub dostarczyć osobiście) na adres:
Sekcja Naukowa Psychoterapii PTP
Polski Instytut Ericksonowski
ul. Wioślarska 27
94-036 Łódź
e-mail: psychoterapia.ptp@gmail.com
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