
I. Pełna nazwa oddziału:  

 

ODDZIAŁ LECZENIA UZALEŻNIEŃ 4740 

II. Specjalność: zachowawcza  

III. Oferowany poziom świadczeń : specjalistyczny 

 

Oddział Leczenia Uzależnień  -(53 łóżka) Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie 

jest zlokalizowany w pawilonie E przy ul. Wyszyńskiego 1. 

W skład oddziału wchodzą: 

 Oddział Leczenia Uzależnień – (4740) – 42 łóżek 

 Oddział Leczenia Uzależnień - Pododdział Leczenia Alkoholowych Zespołów 

Abstynencyjnych  ( Detoksykacji )  - (4742) – 3 łóżek 

 Oddział Leczenia Uzależnień - Pododdział Terapii Uzależnienia od Substancji 

Psychoaktywnych  - (4746) - 7 łóżek 

 Poradnia Leczenia Uzależnień  - 1740 

 

 

 

        Oddział Leczenia Uzależnień (OLU) - parter pawilonu E: 
to całodobowy, stacjonarny oddział  wykonujący świadczenia obejmujące diagnostykę, 

leczenie i rehabilitację osób uzależnionych  od alkoholu i innych środków psychoaktywnych 

łącznie w oparciu o standardy diagnostyczne i programy psychoterapeutyczne w pracy 

grupowej i indywidualnej oraz działania konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin osób 

uzależnionych. 

 

 

         Pododdział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (PLAZA) - parter 

pawilonu E: 
to całodobowy, stacjonarny odcinek, w którym wykonywane są świadczenia obejmujące 

diagnostykę i leczenie  osób z lekkim alkoholowym zespołem abstynencyjnym -  bez 

powikłań oraz motywowanie do dalszej psychoterapii uzależnienia.  

 

 

Pododdział Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych (PTUSP) - piętro 

pawilonu E:  

to całodobowy, stacjonarny oddział  wykonujący świadczenia obejmujące diagnostykę i 

leczenie uzależnienia od środków psychoaktywnych pacjentów do 18 r.ż., w oparciu o 

standardy diagnostyczne i programy psychoterapeutyczne w pracy grupowej i indywidualnej 

oraz działania konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych. 

 

Poradnia Leczenia Uzależnień (PLU) - (parter i przyziemie pawilonu E): 

to świadczenia udzielane ambulatoryjnie poprzez diagnozowanie, porady, wizyty, sesje 

psychoterapii indywidualnej i grupowej programu podstawowego i zaawansowanego dla 

uzależnionych i współuzależnionych w tym świadczenia terapeutyczne dla osób ryzykownie 

pijących jak też eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi.  

 

 

 

 

 

Oddziałem Leczenia Uzależnień kieruje kierownik, posiadający kwalifikacje zgodne z 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 31.12.1999r.  



Nadzór nad Odcinkiem Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynecyjnych sprawuje lekarz 

posiadający kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.04.2011r w 

sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. 

Po godz. 15-tej oraz w dni wolne od pracy lub w czasie uzasadnionej nieobecności lekarza 

dyżurnego Oddziału Leczenia Uzależnień nadzór lekarski nad Oddziałem Leczenia 

Uzależnień sprawuje lekarz dyżurny z Oddziału Wewnętrznego. 

IV. Pomieszczenia: 

         Gabinet zabiegowy: jest 

 

         Liczba łóżek w oddziale: 85, powierzchnia w m² na 1 łóżko: 18,2 

V. Inne pomieszczenia 

 

           Pomieszczenie  Ilość                            Opis pomieszczenia 

 

Sale chorych  OLU 10 3 Łóżkowe – parter 

4 3 Łóżkowe – piętro 

PLAZA 1 6 Łóżkowe – piętro, sala 18 
PTUSP 2 4 łóżkowe – piętro,  

Pokoje odwiedzin OLU 

PLAZA 
1  parter 

PTUSP 1  piętro 

Gabinet kierownika OLU 

PLAZA 

PTUSP 

1 parter 

Gabinet lekarzy OLU 

PLAZA 
1 parter 

PTUSP 1 parter 

PLU 

PDTUA 
1 parter 

Gabinet 

psychologa/terapeutów 

OLU 
PLAZA 

4  parter 

PTUSP 2  parter 

PLU 

DOTUA 
1 parter 

Gabinet zabiegowy/badań OLU 
PLAZA 

1  parter 

PTUSP 1  parter 

Gabinet oddziałowej OLU 

PLAZA 

PTUSP 

1 piętro  

Dyżurka pielęgniarek OLU 
PLAZA 

PTUSP 

 

1 

 

 piętro 

Pomieszczenie socjalne OLU 
PLAZA 

1 parter 

PTUSP 1 piętro 

Sala terapeutyczna OLU 4 parter,  

PTUSP 2 parter 

PLU 
PDTUA 

2 parter 

PLU 

PDTUA 
1 przyziemie 

Aneks kuchenny OLU 
PTUSP 

1 piętro 

Sala gimnastyczna OLU 

PTUSP 
1 przyziemie 

Sekretariat/Rejestracja PLU 
PLAZA 

PTUSP 

1 parter 



PLU 

PDTUA 

Kuchnia oddziałowa PLU 
PLAZA 

PTUSP 

 

1 

 

piętro 

Zmywalnia PLU 

PLAZA 
PTUSP 

 

1 

 

piętro 

sala wykładowa PLU 1 parter 

Stołówka PTUSP 1 piętro 

Pomieszczenie post mortum PLU 

PLAZA 

PTUSP 

1 parter 

Pomieszczenie gospodarcze OLU 

PLAZA 
1 parter  

PTUSP 1 piętro 

Węzły sanitarne dla chorych OLU 

PLAZA 
9 WC, łazienka -parter 

7 WC, łazienka - piętro, 

PTUSP 8 WC, łazienka - piętro, 

PLU 

PDTUA 
2 WC -parter 

Węzły sanitarne dla 

niepełnosprawnych 

 
PTUSP 

1 piętro 

Węzły sanitarne dla 

personelu 

OLU 
PLAZA 

 

1 WC parter 

 PTUSP 1 WC piętro 
PLU 

DOTUA 
1 parter 

Pomieszczenia magazynowe  

- brudownik 

OLU 
PLAZA 

 

1 parter 

PTUSP 1 piętro 

 

 

VI. Wykaz jednostek chorobowych leczonych w oddziale, klasyfikacja wg ICD-10 

           (Załącznik nr 1) 

 

VII. Wykaz świadczeń – stosowanych w oddziale procedur terapeutycznych ICD-9 

            (Załącznik nr 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.  Organizacja pracy  

         1. Rozkład dnia: 

A/Oddział Leczenia Uzależnień: 



PROGRAM PODSTAWOWY - OKRES LECZENIA DO 8 TYGODNI 
 

Godz./Dzień 

 

PONIEDZIAŁEK 

 

WTOREK 

 

ŚRODA 

 

CZWARTEK 

 

PIĄTEK 

 

SOBOTA 

 

NIEDZIALA 

6.00 POBUDKA 

 

6.00 – 6.30 PORZADKOWANIE REJONÓW 

6.30 – 7.00 TOALETA PORANNA 

7.00 – 7.30 

 

TERAPEUTYCZNE KONSULTACJE INDYWIDUALNE OPT 

REALIZACJA ZADAŃ OPT 

7.30 - 8.00 

 

SPOŁECZNOŚĆ TERAPEUTYCZNA/PLANOWANIE DNIA 

PIĄTEK ZEBRANIE SPOŁECZNOŚCI TERAPEUTYCZNEJ 7.30-9.00 

8.00-8.30  

ZAJĘCIA USPRAWNIAJĄCO -RUCHOWE – SALA GIMNASTYCZNA (GR 2) / HOL (GR1) 

8.30 – 9.00 

 

KONSULTACJE LEKARSKIE (PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA) 

TERAPEUTYCZNE KONSULTACJE INDYWIDUALNE OPT/ REALIZACJA ZADAŃ OPT 

9.00 – 9.30 ŚNIADANIE 

 

10.00 – 14.00  

 

 

 

 

 

GA-26 PARTER 

GB-24 PARTER 

GC-22 PARTER 

GD-25 PARTER 

 

TERAPIA 

GRUPOWA 

GRUPA 

ZADANIOWA 

OPT 

 

TERAPIA 

GRUPOWA 

GRUPA  

ZADANIOWA 

OPT 
 

TERAPIA 

GRUPOWA 

GRUPA  

ZADANIOWA 

OPT 

 

10.00-12.00 

DUCHOWOŚĆ 

Wszystkie grupy 
STOŁÓWKA  

 

TERAPIA 

GRUPOWA 

 

GRUPA  

ZADANIOWA 

OPT 
 

 

10.00-12.00 

PROFILAKTYKA 

G1  + GW 
SALA 20 A / PIĘTRO 

 

ZAJĘCIA 

SPORTOWE 

SALA GIMNAST. 

G2+G3 

10.00-11.00 

G1+GW – 

KOSZTY 
SALA 20 A / PIĘTR0 

 

G2+G3 – OPT 

11.00-12.00 

WYJŚCIE 

NA MSZĘ ŚW. 

/FILM EDUK. 
STOŁ.ÓWKA 

12.00-14.00 

 

GRUPA  

ZADANIOWA 

OPT 

 

12.00-14.00 

G1 +GW-  

ZAJĘCIA 

SPORTOWE/FIL

M 

SALA GIMNAS.  

 

G2 +G3- 

HIV/WZW 
SALA 20 A / PIĘTRO 

 

12.00-14.00 

G1+GW 

KOSZTY 
SALA 20 A / PIĘTRO 

 

G2+G3 FILM 
STOŁÓWKA 

GRUPA 

WSTĘPNA 
SALA 20 A / PIĘTRO 

 I  PIĘTRO 

GRUPA 

WSTĘPNA 
SALA 20 A / PIĘTRO 

I  PIĘTRO 

GRUPA 

WSTĘPNA 
SALA 20 A / PIĘTRO 

I  PIĘTRO 

GRUPA  

WSTĘPNA 
SALA 20 A / PIĘTRO 

I  PIĘTRO 

GRUPA  

WSTĘPNA 
SALA 20 A / PIĘTRO 

I  PIĘTRO 

14.00 – 14.30 OBIAD 

 

14.30 – 15.30 KONSULTACJE LEKARSKIE (PIĄTEK) 

KONSULTACJE INDYWIDUALNE OPT 

REALIZACJA  ZADAŃ OPT 

GW – FILM – SALA 20 A  

 

ODWIEDZINY 

14.30-15.30 

SALA ODWIEDZIN  

15.30 – 17.45  

 

G1-SALA 20A 

PIĘTRO 

 

G2–SALA 33 PAR. 

G3–SALA 22 PAR. 

 

TERAPIA 

GRUPOWA 
PSYCHOEDUKACJA 

 

 

TERAPIA 

GRUPOWA 
PSYCHOEDUKACA 

 

TERAPIA 

GRUPOWA 
PSYCHOEDUKACJA 

 

TERAPIA 

GRUPOWA 
PSYCHOEDUKACJA 

 

TERAPIA 

GRUPOWA 
PSYCHOEDUKACJA 

G1+GW 

 FILM 
STOŁÓWKA 

 

G2+G3 

TERAPIA 

GRUPOWA 

ŻYCIORYS 

G1+GW 

FILM 
STOŁÓWKA 

 

G2+G3 

ROKOWANIA/ 

TERAPIA 

GRUPOWA 
SALA 20 A / PIĘTRO SALA 20 A / PIĘTRO 

18.00 – 18.30 KOLACJA 

 

18.30 – 19.00 

 

PORZĄDKOWANIE REJONÓW I SAL/ 
TERAPEUTYCZNE KONSULTACJE INDYWIDUALNE OPT 

REALIZACJA ZADAŃ  OPT (G1 W) 

ODWIEDZINY 

18.00-19.00 

SALA ODWIEDZIN 

 

G2 i G3 

18.30 – 19..00 

G1+GW 

19.30-20.00 

 

RELAKSACJA 
 

G1+GW– SALA 20 A / 

PIĘTRO 

G2+G3 SALAGIMNAS 

GD„PARAFINOWNIA

” 

 

 

 

GRUPA 

PSYCHO 

EDUKACJI 

NIKOTYNIZM 

THC 
G1 –  SALA 20 A / 

PIĘTRO 

G2 – SALA 33 PAR. 

G3– SALA 22 PAR. 

 
 

 

RELAKSACJA   

 
G1+GW– SALA 20 A / PIĘTRO 

G2 +G3 SALA - 

GIMNASTYTCZNA 

GD - „PARAFINOWNIA” 

 

 

18.30 – 

20.30 

MITYNG AA  

Sala 33 parter 

 

 

 

19.00 – 20.00 

 

KLUB 

PACJENTA 

Sala 33 parter 

 

19.00 – 20.00 
 

UWIEŃCZENIE 

 

STOŁÓWKA 

G2 i G3 

19.00 – 19.30 

G1 

20.00-21.00 

 

BILANS DNIA 

  

G1+GW –  SALA 20 A / PIĘTRO 

G2 +G3 -  SALA GIMNASTYCZNA 

GD - „PARAFINOWNIA” SUTERENY 

 

 

BILANS DNIA 
SALA 20 A / PIĘTRO 

 

GW+G1 20.00-20.45 

 

G2+G3 21.00-21.45 

 
 

G2 i G3 19.30 – 

22.00 

G1+ GW 21.00-

22.00 

PORZĄDKOWANIE REJONÓW I SAL 
TERAPEUTYCZNE KONSULTACJE INDYWIDUALNE 
REALIZACJA ZADAŃ OPT 

22.00 – 23.00 TOALETA WIECZORNA 

23.00 CISZA NOCNA 

 

Pododdział Leczenia Alkoholowego Zespołu Abstynencyjnego 

B/Rozkład dnia (GRUPY MOTYWUJĄCEJ – 1 TYDZIEŃ): 



 

Godz/Dzie ń 

 

 

PONIEDZIAŁEK 

 

WTOREK 

 

ŚRODA 

 

CZWARTEK 

 

PIĄTEK 

 

SOBOTA 

 

NIEDZIALA 

 

6.00 

 

 

POBUDKA 

6.00 – 6.30 

 

 

PORZADKOWANIE REJONÓW 

6.30 – 7.00 

 

TOALETA PORANNA 

7.00 – 7.30 

 

 

 RAPORT 

7.30 - 8.00 

 

 

8.00-8.30 

KONSULTACJE 

LEKARSKIE 
ZABIEGI PIELEGNIARSKIE 

 

ZAJĘCIA USPRAWNIAJĄCO-RUCHOWE 

 

8.30 – 9.00 

 

WIZYTA LEKARSKA  

 

 

9.00 – 9.30 

 

 

ŚNIADANIE 

 

 

10.00 – 13.30 GRUPA 

MOTYWUJĄCA 

1 

GRUPA 

MOTYWUJĄCA 

2 

GRUPA 

MOTYWUJĄCA 

3 

GRUPA 

MOTYWUJĄCA 

4 

ZEBRANIE 
SPOŁECZNOŚCI 

10.00-11.00 

ZAJĘCIA 

SPORTOWE 
SALA 

GIMNASTYCZNA 

GRUPA 

MOTYWUJĄCA 

6 

WYJŚCIE 

NA MSZĘ Ś. 

film 
1I2I3I4I5I6I7I 

 

A+B SALA 2 

GRUPA 

MOTYWUJĄCA 

5 

GRUPA 

MOTYWUJĄCA 

7 

 

13.30 – 14.00 

 

 

OBIAD 

 

14.00 – 15.00 WPROWADZENIE 

PACJENTÓW 

KONSULTACJE INDYWIDUALNE 

 
 

 

ODWIEDZINY 

 

15.00 – 18.00 FILM 

EDUKACYJN 

1 

 

 

 

 
REALIZACJA ZADAŃ 

TERAPEUTYCZNYCH 

FILM 

EDUKACYJN 

2 

 

 

 

 
REALIZACJA ZADAŃ 

TERAPEUTYCZNYCH 

FILM 

EDUKACYJN 

3 

 

 

 

 
REALIZACJA ZADAŃ 

TERAPEUTYCZNYCH 

FILM 

EDUKACYJN 

4 

 

 

 

 
REALIZACJA ZADAŃ 

TERAPEUTYCZNYCH 

GRUPA 

PSYCHOEDUKACJI 

ANTYNIKOTYNOEJ 

A+B 

15.00-16.00 

FILM 

EDUKACYJN 

6 

FILM 

EDUKACYJN 

7 

FILM 

EDUKACYJN 

5 

REALIZACJA ZADAŃ 

TERAPEUTYCZNYCH 
REALIZACJA ZADAŃ 

TERAPEUTYCZNYCH 

REALIZACJA ZADAŃ 

TERAPEUTYCZNYCH 

 

18.00 – 18.30 

 

 

KOLACJA 

18.30 – 19.00 

 

PORZĄDKOWANIE REJONÓW I SAL 

 

 

ODWIEDZINY 

19.00 – 20.00  
REALIZACJA ZADAŃ 

TERAPEUTYCZNYCH 

 

MITING AA 

 

 

 
KLUB 

PACJENTA 

18..30 

 

 

 
UWIEŃCZENIE 

 

POŻEGNANIE 

PACJENTÓW 

KOŃCZĄCYCH 

TERAPIĘ 

 

20.00 – 20.30 

 

RELAKSACJA  (SALA GIMNASTYCZNA) 
1I2I3I4I5I 
GRUPA  

 

20.30 – 21.30 

 

REALIZACJA ZADAŃ 

TERAPEUTYCZNYCH 
 

21.30 – 22.00 

 

TOALETA WIECZORNA 

 

22.00 

 

 

CISZA NOCNA 

 

 

 

 

 

Pododdział Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych  

C/Rozkład dnia: 

OKRES LECZENIA DO 12 MIESIĘCY 
 



 

Godz/Dzie ń 

 

 

PONIEDZIAŁEK 

 

WTOREK 

 

ŚRODA 

 

CZWARTEK 

 

PIĄTEK 

 

SOBOTA 

 

NIEDZIALA 

 

6.00 

 

 

POBUDKA 

6.00 – 6.30 

 

 

PORZADKOWANIE REJONÓW 

6.30 – 7.00 

 

TOALETA PORANNA 

7.00 – 7.30 

 

 

TERAPEUTYCZNE KONSULTACJE INDYWIDUALNE OPT 

7.30 - 8.00 

 

 

8.00-8.30 

PRZYJĘCIA/ 

WYPISY 

PACJENTÓW 

PLANOWANIE DNIA 

SPOŁECZNOŚĆ TERAPEUTYCZNA 

ZAJĘCIA USPRAWNIAJĄCO-RUCHOWE 

 

8.30 – 9.00 

 

TERAPEUTYCZNE KONSULTACJE INDYWIDUALNE OPT 

KONSULTACJE LEKARSKIE (PONIEDZIAŁEK, WTOREK, PIĄTEK) 

 

9.00 – 9.30 

 

 

ŚNIADANIE 

 

 

10.00 – 14.00  

ZAJĘCIA 

EDUKACYJNE 

 

 

ZAJĘCIA 

EDUKACYJNE 
 

 

ZAJĘCIA 

EDUKACYJNE 
 

 

 

ZAJĘCIA 

EDUKACYJNE 
 

 

ZAJĘCIA 

EDUKACYJNE 

10.00-11.30 
 

 

 

 

TERAPIA 

ZAJĘCIOWA 
 

ZAJĘCIA : 

KULINARNE 

ARTYTERAPIA 

 

WYJŚCIE 

NA MSZĘ ŚW. 

 

 

 

FILM 

EDUKACYJNY 

 

ZEBRANIE 

SPOŁECZNOŚCI 

12.00-14.00 

 

 

14.00 – 14.30 

 

 

OBIAD 

 

14.00 – 15.00 WPROWADZENIE 

PACJENTÓW 

KONSULTACJE INDYWIDUALNE 

OPT 

REALIZACJA  ZADAŃ INDYWIDUALNYCH OPT 

 
 

SPOTKANIE Z 

RODZICAMI 
 

ODWIEDZINY 
SPOTKANIE Z RODZICAMI 

15.00 – 18.00  

GRUPA  

ZADANIOWA OPT 

 

 

 
 

 

 

GRUPA 

PSYCHOEDUKACJI 

WSTĘPNA       1mies. 

GŁÓD               2mies. 

BEZSILNOŚĆ 3mies. 

TAZA                4mies. 

TOŻSAMOŚĆ 5mies. 

DUCHOWOŚĆ6mies. 

 

 

 

 

WARSZTAT Z 

FILMEM 

RODZINNYM 

 
GRUPA 

ZADANIOWA OPT 

 
 

 

 

PSYCHOZABAWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAJĘCIA 

SPORTOWE 

 

 

ZAJĘCIA 

KULTURALNE 
 

 

18.00 – 18.30 

 

 

KOLACJA 

18.30 – 19.00 

 

PORZĄDKOWANIE REJONÓW I SAL/ 
TERAPEUTYCZNE KONSULTACJE INDYWIDUALNE OPT 

REALIZACJA ZADAŃ  OPT 

 
 

 

 
MUZYKOTERAPIA 

 
 

 

 

ZAJĘCIA 

INTEGRACYJNE 

 

19.00 – 20.30  

SPOŁECZNOŚĆ TERAPEUTYCZNA 
BILANS DNIA 

 

 

20.30 – 21.30 

 

 

RELAKSACJA   

 

21.30 – 22.00 

 

TOALETA WIECZORNA 

 

22.00 

 

 

CISZA NOCNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Odwiedziny pacjentów: 

 



- odwiedziny pacjentów odbywają się w godzinach od 13.30 do 14.30 oraz od 1800 do 

1900 w dni wolne od pracy , 

- odwiedzający zostawiają odzież wierzchnią w szatni,  

- odwiedziny odbywają się wyłącznie w wyznaczonym miejscu, po wcześniejszym 

zgłoszeniu personelowi w dyżurce pielęgniarskiej, 

- w indywidualnych, losowych przypadkach są możliwe odwiedziny w innym czasie - 

za zgodą kierownika oddziału, lub terapeuty indywidualnego, 

- liczba osób odwiedzających jest ograniczona do dwóch, 

- odwiedzający mogą dostarczyć żywność pacjentowi z poza szpitala wyłącznie za 

zgodą personelu oddziału, 

- w sytuacjach kontaktów z rodziną, które utrudniają bądź zakłócają prawidłowy 

przebieg terapii i leczenia na wniosek personelu prawo do odwiedzin może być 

ograniczone przez kierownika oddziału lub terapeutę indywidualnego. 

Informacje o stanie zdrowia pacjentów i przebiegu terapii pacjenta: 

- informacje o stanie zdrowia pacjenta i przebiegu procesu terapii udziela wyłącznie 

kierownik, bądź wyznaczony przez niego terapeuta lub lekarz zgodnie z obowiązującą 

procedurą,  

- kierownik udziela informacji w godzinach od 13.00-14.30 w piątki , 

- informacji telefonicznie nie udziela się. 

 

3. System przyjęcia ,przekazania i wypisu pacjenta: 

 

1)przyjęcie pacjenta w oddział odbywa się we po uprzednio wyznaczonym wcześniej terminie 

(zgodnie z zasadami umieszczania na liście oczekujących) i w dniu przyjmowania badaniu 

alkomatem lub innym testem substancji psychoaktywnych z uzyskaniem wyniku ujemnego, 

na podstawie aktualnego skierowania lub prawomocnego postanowienia sądu, w poniedziałki 

i środy w godzinach 8.00-13.00, po wcześniejszej ocenie stanu zdrowia przez lekarza i opinii 

kierownika,. Pacjenci przyjmowani w program terapii muszą legitymować się co najmniej 

tygodniową abstynencją od alkoholu i 2-tygodniową abstynencją od środków 

psychoaktywnych.  

 

2)wypisy pacjentów dokonywane są na po leczeniu lub ukończeniu programu terapii w godz. 

14.00-15.00. W nagłych sytuacjach, kiedy pacjent złamie regulamin porządkowy oddziału, po 

wykluczeniu przeciwwskazań wynikających z jego stanu psychosomatycznego, jest 

dyscyplinarnie wypisany natychmiast po zaistniałej sytuacji z powiadomieniem policji 

sytuacji samowolnego oddalenia się z oddziału lub wyznaczonej osoby przez pacjenta do 

otrzymywania informacji w przypadku wypisu na własne żądanie lub nagannego zachowania 

zgodnie z Regulaminem Porządkowym. 

 

3)w sytuacjach nagłego pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta jest on konsultowany przez 

określonego specjalistę zgodnie z przyjętymi zasadami obowiązującymi w szpitalu i 

przekazany w oddział zapewniający mu odpowiednią diagnostykę i leczenie, ponadto pacjenci 

wymagający specjalistycznego leczenia innego niż odwykowe leczeni są w oddziałach, które 

zapewniają odpowiednie warunki do diagnostyki i leczenia . 

 

4. Dokumentacja oddziałowa i obieg dokumentów: 

 

  W chwili przyjęcia każdy pacjent ma zakładaną dokumentację medyczną i 

terapeutyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami. Historia choroby sporządzana przy 

przyjęciu obejmuje wpis oceny stanu somatycznego dokonany przez lekarza dyżurnego 

oraz stanu psychicznego z diagnozą nozologiczną uzależnienia przez specjalistę 

psychoterapii uzależnień, a następnie na bieżąco prowadzona jest przez lekarza dyżurnego, 

specjalistę psychoterapii uzależnień, psychologa i instruktorów terapii uzależnień. Za 

prowadzenie dokumentacji terapeutycznej odpowiada terapeuta prowadzący pacjenta, 

dokumentacji medycznej lekarz. Po ukończonej terapii lekarz dyżurny (w części 

medycznej) i psychoterapeuta indywidualny pacjenta (w części terapeutycznej) sporządza 

epikryzę do wypisu oraz wraz z całą dokumentacją terapeutyczną i medyczną  przedkłada 



kierownikowi (lub wyznaczonemu przez kierownika pracownikowi) , który po 

sprawdzeniu przedłożonej dokumentacji dokonuje ostatecznego wypisu pacjenta z 

oddziału. Sekretarka medyczna kompletuje i porządkuje dokumentację i jest 

odpowiedzialna za prawidłowy jej stan oraz obieg. Dokonuje niezbędnych czynności 

administracyjnych przy wypisie z oddziału. Sporządza karty informacyjne leczenia 

szpitalnego w trzech egzemplarzach. Niniejsze karty podpisuje,  kierownik, lekarz lub 

terapeuta indywidualny pacjenta. Oryginały w dwóch egzemplarzach otrzymuje pacjent, 

kopia pozostaje w historii choroby. Cała skompletowana dokumentacja przekazywana jest 

następnie do archiwum szpitala. 

Za prowadzenie dokumentacji pielęgniarskiej odpowiada pielęgniarka odcinkowa pod 

nadzorem pielęgniarki oddziałowej. Kompletuje i porządkuje całą dokumentację 

sekretarka medyczna. Zalecenie do wypisu dokonuje pielęgniarka odcinkowa 

przedstawiając zakończoną i podpisaną przez siebie historię pielęgnowania pielęgniarce 

oddziałowej. Historie pielęgnowania wraz z wypisem pielęgniarskim pacjentów 

wypisanych z oddziału są przechowywane w historii choroby pacjenta.  

Dokumentacja medyczno-terapeutyczna jest prowadzona zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej 

przetwarzania  i zaleceniami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

 Dokumentacja w Oddziale Leczenia Uzależnień: 

 dokumentacja indywidualna wewnętrzna : 

- historia choroby zawierająca : 

 karta indywidualnej opieki pielęgniarskiej 

 karta gorączkowa 

 karta zleceń lekarskich 

 karta informacyjna z leczenia szpitalnego 

 wyniki badań diagnostycznych 

 wyniki konsultacji 

 oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej  do uzyskiwania 

informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, 

 oświadczenie osoby o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania 

dokumentacji, 

 oświadczenie pacjenta o wyrażeniu zgody  albo zezwolenie sądu opiekuńczego 

na przeprowadzenie badania lub udzielenie innego świadczenia zdrowotnego  

na zasadach określonych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 

Pacjenta, 

 opis przypadku, 

 kwestionariusz diagnozy problemowej i nozologicznej, 

 kontrakt terapeutyczny, 

 epikryza  

 wstępną kartę zadań 

 osobisty plan terapii 

 monitoring procesu psychoterapii 

 karta diagnostyczna z planem terapii 

 

 dokumentacja zbiorcza wewnętrzna: 

- listy oczekujących na udzielanie świadczeń zdrowotnych, 

- księga chorych oddziału, 

- księga raportów lekarskich/ terapeutycznych , 

- księga raportów pielęgniarskich, 

- książka ewidencji leków psychotropowych 

 dokumentacja indywidualna zewnętrzna 

- karta informacyjna z leczenia szpitalnego  

- skierowania lub zlecenia na świadczenia zdrowotne realizowane poza szpitalem 

 

   Dokumentacja w Poradni Leczenia Uzależnień  
- historia choroby zawierająca : 



 kwestionariusz diagnozy problemowej i nozologicznej, 

 kontrakt terapeutyczny, 

 karta diagnostyczna z planem terapii 

 oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej  do uzyskiwania 

informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, 

 oświadczenie osoby o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania 

dokumentacji, 

 oświadczenie pacjenta o wyrażeniu zgody  albo zezwolenie sądu opiekuńczego 

na przeprowadzenie badania lub udzielenie innego świadczenia zdrowotnego  

na zasadach określonych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 

Pacjenta, 

 

5. Zasady współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi: 

Zasady współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi WSZ w Koninie stanowią  

Załącznik Nr 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY KONIN 

ODDZIAŁ LECZENIA UZALEŻNIEŃ  

 PROGRAM TERAPII PODSTAWOWEJ 



XII  2013 

 

REGULAMIN PORZĄDKOWY 

 

 

I.SPOŁECZNOŚĆ: 

1.W Oddziale Leczenia Uzależnień pacjenci i personel tworzą Społeczność. 

2.Zebrania Społeczności odbywają się raz w tygodniu we wcześniej wyznaczonym dniu i czasie zgodnie z 

planem zajęć, jednakże w razie potrzeby może być zwołane w innym terminie na prośbę którejś z grup 

społeczności.  

3.Zebrania Społeczności prowadzone są przez starostę wybieranego większością głosów co tydzień spośród 

grupy pacjentów będących w przedostatnim tygodniu terapii. Kandydat na starostę nie może mieć upomnień. 

4.Starosta podczas zebrania odczytuje regulamin porządkowy, plan zajęć, przydziela rejony i zadania zlecone 

przez personel. Przez najbliższy tydzień  obserwuje i dokonuje  opisu charakterystyki (wg rokowań) dowolnie 

wybranej osoby z terapii, którą następnie odczytuje na zebraniu społeczności. 

5.Dyżurni (dwie osoby) wybierani są na zebraniu społeczności większością głosów spośród pacjentów będących 

w przedostatnim tygodniu terapii. Kandydaci na dyżurnych nie mogą mieć upomnień.  

6.Dyżurni robią zakupy niezbędnych produktów potrzebnych pacjentom oraz  przez najbliższy tydzień  

obserwują i dokonują  opisu charakterystyki (wg rokowań) dowolnie wybranych osoby z terapii, które 

odczytują na zebraniu społeczności. 

7.Starosta i dyżurni odpowiedzialni są za: zorganizowanie i przeprowadzenie uwieńczenia, zajęć integracyjnych 

oraz porządek i dyscyplinę na zajęciach samodzielnych. 

8.Starosta i dyżurny zobowiązani są do egzekwowania od innych pacjentów Regulaminu i Planu Zajęć oraz 

niezwłocznego zgłaszania jego łamania, a także informowania kierownictwa personelu o wszelkich usterkach 

w funkcjonowaniu oddziału bądź sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu pacjentów i personelu. 

Prowadzą zeszyt upomnień i pochwał, których udzielają pacjentom na zebraniu społeczności. 

9.Starosta i dyżurny jako przedstawiciele grupy pacjentów mają prawo zgłaszania kierownictwu oddziału 

wszelkich trudności, z którymi spotykają się pacjenci oraz przedkładania propozycji ich rozwiązania. 

10.Starosta w każdy poniedziałek do godz. 9.00 zbiera od pacjentów z pierwszego tygodnia pakiety wstępne, 

które odnosi do pielęgniarki oddziałowej natomiast w każdy piątek do godz.9.00 Osobiste Plany Terapii i 

odnosi je do kierownika .  

11.Zwolnieni z kandydowania do pełnienia funkcji starosty i dyżurnych są pacjenci przyjęci w odział na mocy 

postanowienia sądowego. 

12.Każdy pacjent ma prawo do wglądu w Kartę Praw Pacjenta, która znajduje się w Dyżurce Pielęgniarskiej. 

 

II.ABSTYNENCJA: 

1.Pacjenci rozpoczynający terapię muszą być trzeźwi z przynajmniej wcześniejszą, tygodniową abstynencją. 

2.Każdy pacjent przyjmowany w program terapeutyczny jest kontrolowany alkomatem lub innym testerem dla 

środków psychoaktywnych oraz ma przeprowadzoną kontrolę rzeczy osobistych. 

 3.W czasie pobytu na oddziale każdy pacjent zobowiązany jest do dobrowolnego poddania się badaniu 

alkomatem lub innym testerem o każdej porze dnia bez wcześniejszej zapowiedzi. 

4.W czasie terapii nie wolno pacjentowi spożywać żadnych środków psychoaktywnych (alkoholu, leków, 

narkotyków, dopalaczy, napojów energrtyzujących itp.) oraz wnosić na oddział lub posiadać ich przy sobie. 

Złamanie niniejszego punktu Regulaminu jest jednoznaczne z natychmiastowym, nagannym wypisem z 

oddziału. 

5.Leki zalecone wcześniej przez lekarza do przewlekłego stosowania należy podpisać i złożyć w dyżurce 

pielęgniarskiej. Pacjentowi nie wolno zażywać żadnych  leków bez zalecenia personelu. 

6.W interesie każdego pacjenta leży to, aby nikt w jego obecności nie spożywał żadnych środków 

psychoaktywnych, dlatego też w przypadku zauważenia łamania abstynencji przez pacjentów lub ich 

odwiedzających należy bezzwłocznie powiadomić o tym personel oddziału. 

7.W razie nasuwających się podejrzeń o łamanie przez pacjenta abstynencji personel bez wcześniejszej 

zapowiedzi może w obecności tegoż pacjenta dokonać przeszukania miejsca i kontroli osobistej. 

8.W całym oddziale obowiązuje zakaz palenia papierosów poza miejscem wyznaczonym. 

9.Zabrania się pacjentom posiadania i stosowania kosmetyków na alkoholu oraz uprawiania gier hazardowych. 

 

 

III.PRZEPUSTKI I WYJŚCIA CZASOWE: 

1.Generalnie w czasie leczenia nie ma przepustek i wyjść czasowych przerywających proces terapii. 

2.Na jakiekolwiek wyjście poza teren Oddziału pacjent musi uzyskać wcześniejszą zgodę personelu oraz przed 

samym opuszczeniem zgłosić to personelowi. 

3.Przepustki i wyjścia czasowe udzielane są tylko i wyłącznie z uzasadnieniem terapeutycznym. 

4.W celu otrzymania przepustki lub wyjścia czasowego pacjent zobowiązany jest wcześniej napisać swą prośbę 

z podaniem w niej daty, czasu i okoliczności związanych z koniecznością wyjścia oraz przedłożyć ją do 

akceptacji swojemu indywidualnemu terapeucie, a następnie kierownikowi oddziału i przed samym wyjściem 

oddać pielęgniarce dyżurnej. 

5. Kierownik oddziału w specyficznych sytuacjach może wyrazić zgodę na przepustkę lub wyjście czasowe 

tylko pod warunkiem obecności osób trzecich (starosty, dyżurnego lub rodziny). 



6.Każde wyjście z oddziału bez pisemnej zgody personelu jak też nieobecność pacjenta na oddziale przed i po 

czasie określonym przepustką jest traktowane jako samowolne oddalenie z powiadomieniem Policji i 

nagannym wypisem z oddziału. 

7.Pacjenci z postanowienia sądowego aby otrzymać przepustkę wymagają wcześniejszej pisemnej zgody 

kuratora sądowego lub w szczególnych sytuacjach najbliższej rodziny. 

8.Do dokonywania zakupów na zewnątrz i tylko w najbliższym sklepie od szpitala, upoważnieni są dyżurni i w 

nagłych sytuacjach starosta lub inna osoba wyznaczona przez personel. Personel kontroluje zawartość 

dokonanych zakupów zaraz po wejściu dyżurnych na oddział. 

9.Po powrocie z przepustki lub wyjścia czasowego pacjent jest kontrolowany alkomatem lub innym testerem 

jeżeli zachodzi taka potrzeba oraz ma przeprowadzoną kontrolę rzeczy osobistych, które wnosi na oddział. 

 

 

IV.ODWIEDZINY, TELEFONY I CZAS WOLNY: 

1.W czasie pobytu w oddziale pacjent może korzystać z telefonu stacjonarnego (automat telefoniczny) w 

godzinach wolnych od zajęć. 

2.Należy pamiętać, że zbyt częste telefony i odwiedziny przeszkadzają w terapii i może to prawo być 

ograniczone przez terapeutę indywidualnego lub kierownika. 

3.Czas osobisty to czas, który ma być przeznaczony na realizację zadań terapeutycznych, dla marnujących go na 

czynności nie związane z realizacją programu nie ma żadnego usprawiedliwienia. 

4.W czasie leczenia pacjenci nie marnują czasu na oglądanie telewizji słuchanie radia lub magnetofonu , czy 

czytanie książek lub prasy nie zaleconych przez program terapii. 

5.Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń multimedialnych jak dyktafon, MP3, 

MP4 w czasie zajęć grupowych i sesji indywidualnych. Za pozostawione rzeczy przy sobie oddział nie 

odpowiada. Nagrywanie, filmowanie i robienie zdjęć osobom bez ich zgody jest zabronione. 

6.W czasie wolnym jak i też podczas zajęć klucz od drzwi  pacjenci zobowiązani są zdać w dyżurce 

pielęgniarskiej lub sekretariacie. Zabrania się pacjentom przetrzymywania lub noszenia przy sobie klucza od 

sali. 

7.Pacjent ma prawo do oglądania programów telewizyjnych tylko w sobotę, niedzielę i święta (maks. 2 godziny) 

wyłącznie na stołówce i za zgodą kierownika. 

8.Pacjent ma prawo do korzystania z sali gimnastycznej i rekreacyjnej tylko pod nadzorem personelu i w 

godzinach ustalonych przez personel.  

9.Pacjent ma prawo do odwiedzin w czasie wyznaczonym tj. sobota, niedziela i dni świąteczne w godz. 14.30-

15.30 oraz 18.00-19.00. Prawo to może być ograniczone przez terapeutę indywidualnego lub kierownika. 

Osób odwiedzających nie może być więcej niż dwie oraz muszą zachowywać trzeźwość. 

 

V.POSIŁKI: 

1.Posiłki główne (śniadanie, obiad, kolacja) pacjenci spożywają wyłącznie w stołówce o wyznaczonych porach 

zgodnie z planem zajęć. 

2.Nie wolno pacjentom wynosić posiłków  ze stołówki i brać więcej niż jedną porcję. 

3.Nie wolno pacjentom przebywać w czystej  kuchni lub  wchodzić do niej samemu. 

4.Nie wolno pacjentom trzymać na sali łatwo psujących się produktów, wszelkie takie produkty należy podpisać 

czytelnie i przekazać salowym celem umieszczenia ich w lodówce oddziałowej. 

5.Nie wolno na salach używać grzałek elektrycznych i czajników bezprzewodowych. 

 

VI.KONTAKTY OSOBISTE: 

1.Wzajemne kontakty osobiste pomiędzy pacjentami, a także stosunek do personelu winna cechować kultura i 

tolerancja dla indywidualności. 

2.Niedopuszczalne jest w kontaktach wzajemnych chamstwo i wulgaryzm, pacjentom nie wolno przeklinać i 

ubliżać bądź szykanować czy wyśmiewać się z innych. 

3.Pacjentom nie wolno wchodzić do innych sal samemu bez ich lokatorów. 

4.W kontaktach z drugą osobą należy dbać o odpowiedni dystans emocjonalny i fizyczny, pacjentom nie wolno 

wchodzić i przebywać w salach  pacjentek i odwrotnie. W przypadku zaistnienia kontaktu seksualnego 

osoby te wypisane są natychmiastowo z oddziału. 

 

VII.TERAPIA: 

1.O zakończeniu leczenia decyduje kierownik w porozumieniu z terapeutą indywidualnym lub zespołem 

terapeutycznym. 

2.Każdy pacjent oddziału zobowiązany jest do zachowania tajemnicy wobec osób trzecich, o tym czego 

dowiedział się o innych pacjentach w czasie terapii. 

3.Ponowne przyjęcie pacjenta w oddział może nastąpić po półrocznej przerwie od dnia ostatniego wypisu z 

oddziału. 

4.W ramach terapii zajęciowej pacjenci wykonują prace zlecone na rzecz oddziału i wokół niego pod nadzorem 

personelu. Niniejsze prace przydziela personel. Są to: 

- bieżące porządkowanie przydzielonych rejonów i dbanie o ich estetykę,  

- utrzymywanie porządku wokół siebie tzn. łóżka, sali, szafki, parapetu, kącika sanitarnego, 

- wykonywanie innych prac zleconych w oddziale lub wokół niego, 

- wykonywanie zadań terapeuty zajęciowego. 

5.Przydział rejonów i zakres wykonywanych prac ulega zmianie po tygodniu na zebraniu społeczności. 

6.Zwolnienia z wykonywania pewnych prac lub zajęć dokonuje wyłącznie personel. 



7.Pacjenci przez cały okres swojego pobytu w oddziale są zobowiązani do dbania o czystość osobistą poprzez: 

codzienną toaletę i zmianę bielizny osobistej, noszenie czystego ubrania, zmianę pościeli raz na trzy tygodnie, 

utrzymania w czystości szafki przyłóżkowej i łóżka oraz dbania o estetyczny wygląd sali. Nie wolno 

pacjentom naklejać niczego na ściany i drzwi oraz przetrzymywać na sali zbędnych toreb i rzeczy. 

8.Pacjent w celu rzetelnego realizowania programu terapeutycznego jest zobowiązany do podporządkowania się 

zaleceniom personelu, a także staroście i dyżurnemu. W sytuacjach spornych rozstrzyga zebranie społeczności 

bądź kierownik. 

 

VIII.SANKCJE: 

1.Naruszenie jednego z powyższych punktów Regulaminu jest jednoznaczne z : 

 

przy pierwszym przewinieniu( żółta karta): 

ustnym upomnieniem oraz wpisem do raportu i historii choroby oraz zakazem oglądania TV, korzystania z 

sali gimnastycznej i rekreacyjnej a  także  przepustek przez najbliższy tydzień, 

 

 przy drugim przewinieniu (czerwona karta): 

wpisaniem do raportu i historii choroby oraz na naganną „Listę ubiegających się o wcześniejszy wypis z 

oddziału z powodu złamania Regulaminu” , a także zakazem oglądania TV, korzystania z sali 

gimnastycznej i rekreacyjnej, przepustek przez najbliższe dwa tygodnie oraz wykonania kary ustalonej 

przez zespół terapeutyczny lub zebranie społeczności. 

 

przy jakimkolwiek następnym: 

 natychmiastowym nagannym wypisem z oddziału z adnotacją w historii choroby i rocznym zakazem 

ponownego przyjęcia w oddział, lub na wniosek zespołu terapeutycznego udzielenie warunkowego 

pobytu (czarna karta) do czasu następnego upomnienia. 

 

2.Pacjent, który złamał Regulamin jest zobowiązany na najbliższym zebraniu społeczności do przedstawienia 

okoliczności złamania regulaminu i złożenia przeprosin skierowanych do całej społeczności terapeutycznej. 

 

3.Natychmiastowe, dyscyplinarne wypisanie z oddziału z adnotacją w historii choroby i rocznym zakazem 

ponownego przyjęcia w oddział następuje w przypadku: 

- złamania abstynencji, 

- kontaktów intymnych lub seksualnych, 

- agresji czynnej, 

- kradzieży, 

- samowolnego oddalenia się poza teren oddziału. 

 

4. Starosta  wspólnie z dyżurnymi jest odpowiedzialny za dopilnowanie przestrzegania nałożonych sankcji na 

pacjenta. W przypadku zaniechania powyższego otrzymują upomnienie i tracą powierzone im funkcje. 

Nowych funkcyjnych wybiera Zebranie Społeczności lub w nagłych sytuacjach, do czasu zwołania 

społeczności, personel oddziału. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY KONIN 



PODODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIEŃ OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH 

                                               PROGRAM TERAPII DŁUGOTERMINOWEJ                       

 X  2012 

 

REGULAMIN PORZĄDKOWY 

 

 

I.SPOŁECZNOŚĆ: 

1.W Oddziale Leczenia Uzależnień pacjenci i personel tworzą Społeczność. 

2.Główne Zebranie Społeczności odbywa się raz w tygodniu we wcześniej wyznaczonym dniu i czasie zgodnie z 

planem zajęć, jednakże w razie potrzeby może być zwołane w innym terminie na prośbę którejś z grup 

społeczności.  

3.Pozostałe codzienne Zebrania Społeczności prowadzone są przez dyżurnego grupy wybieranego większością 

głosów co tydzień spośród  pacjentów będących w trzecim miesiącu terapii. Kandydat na dyżurnego nie może 

mieć upomnień. 

4.Dyżurny grupy podczas zebrania odczytuje regulamin porządkowy, plan zajęć, przydziela rejony i zadania 

zlecone przez personel. Przez najbliższy tydzień  obserwuje i dokonuje  opisu charakterystyki (wg rokowań) 

dowolnie wybranej osoby z terapii, którą następnie odczytuje na zebraniu społeczności. 

5.Dyżurny grupy jest odpowiedzialny za:  zorganizowanie i przeprowadzenie uwieńczenia, zajęć integracyjnych 

oraz porządek i dyscyplinę na Klubie Pacjenta, a także na innych zajęciach samodzielnych. 

6.Dyżurny grupy zobowiązany jest do egzekwowania od innych pacjentów Regulaminu i Planu Zajęć oraz 

niezwłocznego zgłaszania jego łamania, a także informowania kierownictwa personelu o wszelkich usterkach 

w funkcjonowaniu oddziału bądź sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu pacjentów i personelu. 

Prowadzą zeszyt upomnień i pochwał, których udzielają pacjentom na zebraniach społeczności. 

7. Dyżurny grupy jako przedstawiciel grupy pacjentów ma prawo zgłaszania kierownictwu oddziału wszelkich 

trudności, z którymi spotykają się pacjenci oraz przedkładania propozycji ich rozwiązania. 

8.Dyżurny w każdy czwartek do godz. 9.00 zbiera od pacjentów Osobiste Plany Terapii i odnosi je do 

kierownika .  

9.Każdy pacjent ma prawo do wglądu w Kartę Praw Pacjenta, która znajduje się w Dyżurce Pielęgniarskiej. 

  

II.ABSTYNENCJA: 

1.W czasie pobytu na oddziale każdy pacjent zobowiązany jest do utrzymywania abstynencji od alkoholu i 

innych środków psychoaktywnych  jak też powstrzymywania się od zachowań kompulsywnych i zachowań 

uzależnień behawioralnych (np. gier hazardowych) oraz do dobrowolnego poddania się badaniu alkomatem 

lub narkotestem o każdej porze dnia bez wcześniejszej zapowiedzi. 

2.W czasie terapii nie wolno pacjentowi spożywać ani wnosić na oddział lub posiadać przy sobie żadnych 

środków psychoaktywnych (alkoholu, leków, narkotyków, dopalaczy, napojów energrtyzujących 

itp.)Złamanie niniejszego punktu Regulaminu jest jednoznaczne z natychmiastowym, nagannym 

wypisem z oddziału. 

3.Leki zalecone wcześniej przez lekarza do przewlekłego stosowania należy podpisać i złożyć w dyżurce 

pielęgniarskiej. Pacjentowi nie wolno zażywać żadnych  leków bez zalecenia personelu. 

4.W interesie każdego pacjenta leży to, aby nikt w jego obecności nie spożywał żadnych środków 

psychoaktywnych, dlatego też w przypadku zauważenia łamania abstynencji przez pacjentów lub ich 

odwiedzających należy bezzwłocznie powiadomić o tym personel oddziału. 

5.W razie nasuwających się podejrzeń o łamanie przez pacjenta abstynencji personel bez wcześniejszej 

zapowiedzi może w obecności tegoż pacjenta dokonać przeszukania miejsca i jego rzeczy osobistych. 

6.W całym oddziale obowiązuje zakaz palenia papierosów poza miejscem wyznaczonym. 

7.Zabrania się pacjentom posiadania i stosowania kosmetyków na alkoholu. 

 

 

III.PRZEPUSTKI I WYJŚCIA CZASOWE: 

1.Czas przebywania poza ośrodkiem jest ograniczony i wyznaczony postępami w terapii jak też okresem pobytu 

w oddziale. Wszelkie przepustki i wyjścia są rozpatrywane indywidualnie i wymagają zgody terapeuty 

indywidualnego oraz udzielane są tylko i wyłącznie z uzasadnieniem terapeutycznym. 

2.Na jakiekolwiek wyjście poza teren Oddziału pacjent musi uzyskać wcześniejszą zgodę personelu oraz przed 

samym opuszczeniem zgłosić to personelowi. 

3.W celu otrzymania przepustki lub wyjścia czasowego pacjent zobowiązany jest wcześniej napisać swą prośbę 

z podaniem w niej daty, czasu i okoliczności związanych z koniecznością wyjścia oraz przedłożyć ją do 

akceptacji swojemu indywidualnemu terapeucie i przed samym wyjściem oddać pielęgniarce dyżurnej. 

4. Kierownik oddziału w specyficznych sytuacjach może wyrazić zgodę na przepustkę lub wyjście czasowe 

tylko pod warunkiem obecności osób trzecich ( dyżurnego lub rodziny). 

65Każde wyjście z oddziału bez pisemnej zgody personelu jak też nieobecność pacjenta na oddziale przed i po 

czasie określonym przepustką jest traktowane jako samowolne oddalenie z powiadomieniem Policji i 

nagannym wypisem z oddziału. 

7.Do dokonywania zakupów na zewnątrz i tylko w najbliższym sklepie od szpitala, upoważnieni jest dyżurny 

grupy a w nagłych  sytuacjach inna osoba wyznaczona przez personel. Personel kontroluje zawartość 

dokonanych zakupów zaraz po wejściu dyżurnych na oddział. 

8.Po powrocie z przepustki lub wyjścia czasowego pacjent jest kontrolowany alkomatem lub  narkotestem jeżeli 

zachodzi taka potrzeba oraz ma przeprowadzoną kontrolę rzeczy osobistych, które wnosi na oddział. 



 

 

IV.ODWIEDZINY, TELEFONY I CZAS WOLNY: 

1.W czasie pobytu w oddziale pacjent może korzystać z telefonu stacjonarnego (automat telefoniczny) w 

godzinach wolnych od zajęć. Okres korzystania z telefonu wyznacza terapeuta indywidualny. 

2.Należy pamiętać, że zbyt częste telefony i odwiedziny przeszkadzają w terapii i może to prawo być 

ograniczone przez terapeutę indywidualnego lub kierownika. 

3.Czas osobisty to czas, który ma być przeznaczony na realizację zadań terapeutycznych, dla marnujących go na 

czynności nie związane z realizacją programu nie ma żadnego usprawiedliwienia. 

4.W czasie leczenia pacjenci nie marnują czasu na oglądanie telewizji słuchanie radia lub magnetofonu , czy 

czytanie książek lub prasy nie zaleconych przez program terapii. 

5.Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń multimedialnych jak dyktafon, MP3, 

MP4 w czasie zajęć grupowych i sesji indywidualnych. Za pozostawione rzeczy przy sobie oddział nie 

odpowiada. Nagrywanie, filmowanie i robienie zdjęć osobom bez ich zgody jest zabronione. 

6.Zakazuje się wnoszenia i posiadania przy sobie lub przechowywania przedmiotów zagrażających zdrowiu i 

życiu własnemu lub innych osób. 

7.W czasie pobytu w oddziale pacjent nie może posiadać i korzystać z komputera, wnosić na sale i oglądać TV 

lub innych urządzeń medialnych a także instrumentów muzycznych.  

8.W czasie wolnym jak i też podczas zajęć klucz od drzwi  pacjenci zobowiązani są zdać w dyżurce 

pielęgniarskiej lub sekretariacie. Zabrania się pacjentom przetrzymywania lub noszenia przy sobie klucza od 

sali. 

9.Pacjent ma prawo do oglądania programów telewizyjnych tylko w wyłącznie wyznaczonym ,przez plan terapii, 

czasie i miejscu  lub za zgodą kierownika. 

10.Pacjent ma prawo do korzystania z sali gimnastycznej i rekreacyjnej tylko pod nadzorem personelu i w 

godzinach ustalonych przez personel.  

11.Pacjent ma prawo do odwiedzin w czasie wyznaczonym tj. sobota, niedziela i dni świąteczne w godz. 14.30-

15.30 oraz 18.00-19.00. Prawo to może być ograniczone przez terapeutę indywidualnego lub kierownika. 

Osób odwiedzających nie może być więcej niż dwie oraz muszą zachowywać trzeźwość. 

12.Cisza nocna obowiązuje od godz.23.00 do 6.00. 

 

V.POSIŁKI: 

1.Posiłki główne (śniadanie, obiad, kolacja) pacjenci spożywają wyłącznie w stołówce o wyznaczonych porach 

zgodnie z planem zajęć. 

2.Nie wolno pacjentom wynosić posiłków  ze stołówki i brać więcej niż jedną porcję. 

3.Nie wolno pacjentom przebywać w czystej  kuchni lub  wchodzić do niej samemu. 

4.Nie wolno pacjentom trzymać na sali łatwo psujących się produktów, wszelkie takie produkty należy podpisać 

czytelnie i przekazać salowym celem umieszczenia ich w lodówce oddziałowej. 

5.Nie wolno na salach używać grzałek elektrycznych i czajników bezprzewodowych. 

 

VI.KONTAKTY OSOBISTE: 

1.Wzajemne kontakty osobiste pomiędzy pacjentami, a także stosunek do personelu winna cechować kultura i 

tolerancja dla indywidualności. 

2.Niedopuszczalne jest w kontaktach wzajemnych chamstwo i wulgaryzm, pacjentom nie wolno przeklinać i 

ubliżać bądź szykanować czy wyśmiewać się z innych. 

3.Pacjentom nie wolno wchodzić do innych sal samemu bez ich lokatorów. 

4.W kontaktach z drugą osobą należy dbać o odpowiedni dystans emocjonalny i fizyczny, pacjentom nie wolno 

wchodzić i przebywać w salach  pacjentek i odwrotnie. W przypadku zaistnienia kontaktu seksualnego 

osoby te wypisane są natychmiastowo z oddziału. 

 

VII.TERAPIA: 

1.Pełny cykl leczenia trwa około 1 roku czasu i zależy przede wszystkim od postępów pacjenta w procesie 

terapii. 

2.O zakończeniu leczenia decyduje kierownik w porozumieniu z terapeutą indywidualnym lub zespołem 

terapeutycznym. 

3.Rozkład zajęć terapeutycznych wynika z harmonogramu pracy oddziału oraz indywidualnych zadań 

wyznaczonych w Osobistym Planie Terapii. 

4. Każdy pacjent jest zobowiązany do uczestniczenia we wszystkich zajęciach grupowych wyznaczonych 

planem oraz sesji indywidualnych określonych przez swojego indywidualnego terapeutę a w razie jego 

nieobecności wyznaczonego zastępcę. 

5.Każdy pacjent oddziału zobowiązany jest do zachowania tajemnicy wobec osób trzecich, o tym czego 

dowiedział się o innych pacjentach w czasie terapii. 

6.Ponowne przyjęcie pacjenta w oddział może nastąpić po półrocznej przerwie od dnia ostatniego wypisu z 

oddziału. 

7.W ramach terapii zajęciowej pacjenci wykonują prace zlecone na rzecz oddziału i wokół niego pod nadzorem 

personelu. Niniejsze prace przydziela personel. Są to: 

- bieżące porządkowanie przydzielonych rejonów i dbanie o ich estetykę,  

- utrzymywanie porządku wokół siebie tzn. łóżka, sali, szafki, parapetu, kącika sanitarnego, 

- wykonywanie innych prac zleconych w oddziale lub wokół niego, 

- wykonywanie zadań terapeuty zajęciowego lub wolontariusza. 



8.Przydział rejonów i zakres wykonywanych prac ulega zmianie po tygodniu na zebraniu społeczności. 

9.Zwolnienia z wykonywania pewnych prac lub zajęć dokonuje wyłącznie personel. 

10.Pacjenci przez cały okres swojego pobytu w oddziale są zobowiązani do dbania o czystość osobistą poprzez: 

codzienną toaletę i zmianę bielizny osobistej, noszenie czystego ubrania, zmianę pościeli raz na trzy tygodnie, 

utrzymania w czystości szafki przyłóżkowej i łóżka oraz dbania o estetyczny wygląd sali. Nie wolno 

pacjentom naklejać niczego na ściany i drzwi oraz przetrzymywać na sali zbędnych toreb i rzeczy. 

11.Pacjent w celu rzetelnego realizowania programu terapeutycznego jest zobowiązany do podporządkowania 

się zaleceniom personelu, a także dyżurnemu. W sytuacjach spornych rozstrzyga zebranie społeczności bądź 

kierownik. 

 

 

VIII.SANKCJE: 

1.W przypadku złamania któregokolwiek punktu Regulaminu a tym samym Kontraktu, społeczność i zespół 

terapeutyczny oddziału decydują o warunkach dalszego uczestnictwa w terapii z możliwością wykluczenia z 

programu. 

 

2.Naruszenie jednego z powyższych punktów Regulaminu jest jednoznaczne z : 

 

Udzieleniem ustnego ostrzeżenia, że dane zachowanie nie sprzyja uczestniczeniu w terapii po czym pacjent jest 

zobowiązany przedstawić ten problem na społeczności i zaproponować zmianę swojego postępowania. 

lub 

Udzieleniem upomnienia: 

1/przy pierwszym upomnieniu (żółta karta): 

ustnym upomnieniem oraz wpisem do raportu i historii choroby oraz zakazem oglądania TV, korzystania z 

sali gimnastycznej i rekreacyjnej a  także  przepustek przez najbliższy tydzień, 

 

2/ przy drugim upomnieniu (czerwona karta): 

wpisaniem do raportu i historii choroby oraz na naganną „Listę ubiegających się o wcześniejszy wypis z 

oddziału z powodu złamania Regulaminu” , a także zakazem oglądania TV, korzystania z sali 

gimnastycznej i rekreacyjnej, przepustek przez najbliższe dwa tygodnie oraz wykonania kary ustalonej 

przez zespół terapeutyczny lub zebranie społeczności. 

 

3/przy jakimkolwiek następnym: 

 natychmiastowym nagannym wypisem z oddziału z adnotacją w historii choroby i rocznym zakazem 

ponownego przyjęcia w oddział lub na wniosek zespołu terapeutycznego udzielenia pobytu warunkowego 

(czarna karta) do czasu następnego upomnienia. 

 

3.Pacjent, który złamał Regulamin jest zobowiązany na najbliższym zebraniu społeczności do przedstawienia 

okoliczności złamania regulaminu i złożenia przeprosin skierowanych do całej społeczności terapeutycznej. 

 

4.Natychmiastowe, dyscyplinarne wypisanie z oddziału z adnotacją w historii choroby i rocznym zakazem 

ponownego przyjęcia w oddział następuje w przypadku: 

- złamania abstynencji, 

- kontaktów intymnych lub seksualnych, 

- agresji czynnej, 

- kradzieży, 

- samowolnego oddalenia się poza teren oddziału, 

- odmowy badania alkomatem lub narkotestem. 

 

5. Dyżurny grupy jest odpowiedzialny za dopilnowanie przestrzegania nałożonych sankcji na pacjenta. W 

przypadku zaniechania powyższego sam otrzymuje upomnienie i traci powierzoną mu funkcje. Nowego 

dyżurnego wybiera Zebranie Społeczności lub w nagłych sytuacjach, do czasu zwołania społeczności, 

personel oddziału. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ZAŁĄCZNIK NR 1 



Wykaz jednostek chorobowych leczonych w oddziale 

 klasyfikacja wg ICD-10 

        Oddział Leczenia Uzależnień  
Zespół uzależnienia od alkoholu, opiatów, kanabinoli,leków uspakajających i nasennych, 

kokainy, innych niż kokaina substancji stymulujących, substancji halucynogennych, lotnych 

rozpuszczalników oraz używaniem kilku lub używaniem innych substancji psychoaktywnych 

(F10.2-F19.2 z wyłączeniem F17.2).Inne zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane 

używaniem alkoholu opiatów, kanabinoli, leków uspakajających i nasennych, kokainy, innych 

niż kokaina substancji stymulujących, substancji halucynogennych, lotnych rozpuszczalników 

oraz używaniem kilku lub używaniem innych substancji psychoaktywnych (F10.8-F19.8 z 

wyłączeniem F17.8). Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania nieokreślone, 

spowodowane używaniem alkoholu opiatów, kanabinoli, leków uspakajających i nasennych, 

kokainy, innych niż kokaina substancji stymulujących, substancji halucynogennych, lotnych 

rozpuszczalników oraz używaniem kilku lub używaniem innych substancji psychoaktywnych 

(F10.9-F19.9 z wyłączeniem F17.9) Patologiczny hazard (F63.0). Inne zaburzenia nawyków i 

popędów (F63.8) 
 

         Pododdział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych,  
Alkoholowy zespół abstynencyjny (F10.3) 

Zespół abstynencyjny w przypadku używania kilku substancji psychoaktywnych, w tym 

alkoholu lub leków uspokajających i nasennych łącznie (19.3) 
 

Pododdział Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych  

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji 

psychoaktywnych ( używanie szkodliwe F 11.1 –F 19.1, zespół uzależnienia F11.2-F19.2, ) z 

wyłączeniem zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych paleniem 

tytoniu (F17.1-F17.2) 
 

 

Pododdział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu 

Używanie szkodliwe alkoholu (F10.1), zespół uzależnienia od alkoholu (F10.2), używanie 

szkodliwe kilku substancji psychoaktywnych w tym alkoholu (F19.1), zespół uzależnienia od 

kilku substancji psychoaktywnych w tym alkoholu (F19,2), patologiczny hazard (F63,0) inne 

zaburzenia nawyków i popędów (F63,8), obciążenia rodzinne z nadużywania alkoholu 

(Z81,1), inne zaburzenia lękowe (F41), reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne (F43), 

zaburzenia występujące pod postacią somatyczną (F45), inne zaburzenia nerwicowe (F48), 

specyficzne zaburzenia osobowości (F60). obserwacja medyczna i ocena przypadków 

podejrzanych o chorobę lub stany podobne (Z03),  
 

Poradnia Leczenia Uzależnień 

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji 

psychoaktywnych (F10-F19), patologiczny hazard (F63), inne zaburzenia nawyków i 

popędów (F63,8), obserwacja medyczna i ocena przypadków podejrzanych o chorobę lub 

stany podobne (Z03), obciążenia rodzinne z nadużywania alkoholu (Z81,1), inne zaburzenia 

lękowe (F41), reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne (F43), zaburzenia występujące 

pod postacią somatyczną (F45), inne zaburzenia nerwicowe (F48), specyficzne zaburzenia 

osobowości (F60). obserwacja medyczna i ocena przypadków podejrzanych o chorobę lub 

stany podobne (Z03), obciążenia rodzinne z nadużywania substancji psychoaktywnych 

(Z81,2). 

 

 

Załącznik nr 2  

Stosowane procedury  

 

w Oddziale Leczenia Uzależnień 

 

Lp. symbol procedura 

1. 94,33 Terapia behawioralna 



2. 94,44 Terapia grupowa 

3. 94,35 Interwencja kryzysowa 

4. 94,36 Psychoterapia w formie zabaw 

5. 94,37 Psychoterapia integrująca 

6. 94,38 Psychoterapia podtrzymująca 

7. 94,39 Psychoterapia indywidualna 

8. 94,42 Psychoterapia rodzin 

9. 94,43 Psychodrama 

10. 93,82 Terapia edukacyjna 

11. 93,83 Terapia zajęciowa 

12. 93,84 Terapia muzyczna 

13. 93,85 Rehabilitacja zawodowa 

14. 93,81 Terapia rekreacyjna 

15. 94,61 Rehabilitacja dla uzależnionych od alkoholu 

16. 94,64 Rehabilitacja dla uzależnionych od różnych środków odurzających 

17. 94,45 Poradnictwo w narkomanii 

18. 94,46 Poradnictwo w alkoholizmie 

19. 94,49 Poradnictwo inne (hazard inne uzależnienia) 

20. 93,86 Terapia psychologiczna 

21. 94,62 Detoksykacja alkoholowa 

22. 89,00 Porada lekarska 

23. 89,01 Profilaktyka i promocja zdrowia 

24. 89,03 Porada psychologa, terapeuty 

25. 89,04 Opieka pielęgniarska 

26. 94,11 Psychiatryczna ocena stanu psychicznego 

27. 94,11 Wywiad, ocena psychologa 

28. 94,01 Badanie testem inteligencji 

39. 94,02 Badanie testem psychologicznym 

30. 94,03 Badanie osobowości 

31. 94,08 Ocena psychologiczna 

32. 94,09 Psychologiczna ocena stanu psychicznego 

33. 99,09 Przetoczenie innej substancji 

34. 99,21 Wstrzyknięcia antybiotyku 

35. 99,29 Wstrzyknięcie lub wlew innej substancji terapeutycznej 

36. 88,99 Diagnostyka obrazowa inne 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

Załącznik Nr 5 



Zasady współpracy OLU 

 z oddziałami, pracowniami diagnostycznymi i innymi podmiotami WSZ w Koninie  

oraz poradniami specjalistycznymi działającymi w ramach umowy z NFZ. 

 

l. Konsultacje psychiatryczne dla oddziałów WSZ w Koninie odbywają się w OLU                      

   lub w wyjątkowych wypadkach ( np. pacjenci obłożnie chorzy, z zaburzeniami 

świadomości,  dysfunkcją narządu ruchu w stopniu uniemożliwiającym transport itp.) w 

oddziałach, w których chory wymagający konsultacji jest aktualnie leczony; Konsultacje 

odbywają się w poniedziałki i środy w godz. 15.00-16.00  po wcześniejszym ustaleniu 

terminu z lekarzem pod nr. Tel. 44-30/33 do godz. 15.00. 

2. Konsultacje specjalistyczne dla chorych leczonych w.OLU WSZ w Koninie: 

    a) konsultacje internistyczne 

        - tryb planowy - w godz. od 8.00 do 15.00 w dni ustalone w Oddziale Wewnętrznym  

          WSZ w Koninie 

        - tryb pilny - od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 w Oddziale 

Wewnętrznym            

          WSZ w Koninie; po godz. 15.00 i w dni wolne zgodnie z harmonogramem dyżurów  

          na oddziałach chorób wewnętrznych 

     b) konsultacje kardiologiczne 

         - tylko po uprzednim zaleceniu konsultanta internisty 

     c) konsultacje chirurgiczne 

         - tryb planowy i pilny- zgodnie z rozkładem dyżurów oddziałów chirurgicznych  

            WSZ w Koninie 

     d) konsultacje urologiczne 

         - tryb planowy - w godz. od 8.00 do 15.00 w dni ustalone z ordynatorem Oddziału  

            Urologicznego 

         - tryb pilny - codziennie przez całą dobę 

     e) konsultacje neurologiczne 

         - tryb planowy - w godz. 8.00 - 15.00 w dni ustalone z ordynatorem Oddziału 

Neurologii 

         - tryb pilny - codziennie przez całą dobę 

      f) konsultacje ginekologiczne 

         - tryb planowy - w godz. 8.00 - 15.00 w dni ustalone z ordynatorem Oddziału 

Położniczo- 

            Ginekologicznego (ginekologią) 

         - tryb pilny - codziennie przez całą dobę 

     g) konsultacje ortopedyczne 

         - tryb planowy - w godz. 8.00 - 15.00 w dni ustalone z ordynatorem Oddziału Ortopedii 

            i Traumatologii Narządu Ruchu 

          - tryb pilny - codziennie przez całą dobę  

      i) konsultacje laryngologiczne 

         - tryb planowy - w godz. 8.00 - 15.00 w dni ustalone z ordynatorem oddziału 

Laryngologii 

         - tryb pilny - codziennie przez całą dobę  

      j) konsultacje w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii 

          - tryb planowy - we wtorki i czwartki w godz. 9.00 - 14.00. w Oddziale Anestezjologii      

            i Intensywnej Terapii  

          - tryb pilny - codziennie przez całą dobę 

     k) konsultacje w zakresie chorób zakaźnych 

         - tryb planowy - w godz. 8.00 - 15.00 w dni ustalone z ordynatorem oddziału chorób         

           zakaźnych  

     1) konsultacje w zakresie onkologii 

         - tryb planowy - w godz. 8.00 - 15.00 w dni ustalone z ordynatorem Oddziału   

           Onkologicznego 

 

 



Wymienione wyżej konsultacje odbywają się w oddziałach konsultujących lub w razie 

konieczności wynikającej ze stanu pacjenta przy łóżku chorego. 

 

m)   diagnostyczne badania nieinwazyjne 

      - w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej WSZ w Koninie - bad. Rtg, USG, CT - tryb 

planowy  

         i pilny w zależności od wskazań, codziennie przez całą dobę 

      - w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej WSZ w Koninie 

        * tryb planowy: materiał do badań dostarczany w dni robocze do godz. 9.00 

        * tryb pilny: codziennie przez całą dobę 

       - w Zakładzie Mikrobiologii Klinicznej WSZ w Koninie 

         * tryb planowy: materiał do badań dostarczany w dni robocze do godz. 9:00 

         * tryb pilny: codziennie przez całą dobę  

n) diagnostyczne badania inwazyjne ( np. gastroskopia, kolonoskopia, rektoskopia) 

     - po uprzednim ustaleniu terminu badania i wymaganym przygotowaniu chorego,  

        w adekwatnej pracowni diagnostycznej  

o) Zakład Patomorfologii WSZ w Koninie 

     - wykonywanie badań BAĆ po uprzednim uzgodnieniu z kierownikiem zakładu 

     - badania anatomopatologiczne chorych zmarłych w OLU po uzgodnieniu z kierownikiem   

       zakładu 

     - odbiór zwłok codziennie przez całą dobę 

p) zaopatrzenie w leki, materiały opatrunkowe, sprzęt medyczny 

    - apteka szpitalna, dział zaopatrzenia - każdą środę 

r) sprawy  techniczno-administracyjne 

    - w zależności od potrzeb uzgadniane z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi 

 

 

 

 


