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Szkolenie pt. "International European
Drug Abuse Treatment Training Project"
Meditterranean Institute for Research Training in Physiotherapy and Psychotherapy, US State Department of International N arcotic Matters, Deman
Reduction Effort, University of California - San Diego - Department of
Psychiatry, oraz Hungarian Coordinator for Central European Region, zorganizowali szkolenie pl. "International European Drug Abuse Treatment Training Project", którego celem jest szkolenie w zakresie leczenia i rehabilitacji
narkomanów w Europie Środkowej.
W szkoleniu uczestniczyło 35 osób z Polski, Węgier, Bułgarii, Czech,
Słowacji i Słowenii.
Ze strony polskiej udział wzięło 6 osób - 2 lekarzy psychiatrów, 3 psychologów, l duchowny (pastor) - psychoterapeuta. Wszystkie osoby biorące
udział w szkoleniu pracują bezpośrednio z osobami uzależnionymi w oddziałach detoksykacyjnych lub w ośrodkach resocjalizacyjnych.
Skład delegacji został zaproponowany przez Biuro d/s Narkomanii i zatwierdzony przez Hungarian Coordinatorfor the Central European Region oraz
organizatorów szkolenia. Organizatorzy zakładają, że szkolenie będzie trwało
S lat, jego celem jest wypracowanie nowych metod leczenia i rehabilitacji osób
uzależnionych. Wypracowane programy mają być specyficzne dla problemów
danego kraju. Pierwsze dwa spotkania odbywały się na Sycylii w Caltanissetcie w dniach 5-12.02.1994 oraz w dniach 16-20.05.1994 r.
Szkolenie prowadzili: Profesor Uniwersytetu San Diego, David Deitch, Dr
Gerald Edwards, Dr Igor Grant, Dr Hussam Mithar, Dr Jerome H. Jaffe, Dr
Enid Rockwell.
Szkolenie było wielokierunkowe. Codziennie odbywały się zebrania społeczności terapeutycznej złożonej z uczestników i prowadzących szkolenie.
Całotygodniowe doświadczenia z przebiegu społeczności terapeutycznej zostały podsumowane w wykładzie i seminarium, w którym została przedstawiona historia i rozwój społeczności terapeutycznych oraz czynniki leczące.
W lutowym spotkaniu wykłady obejmowały historię narkomanii w XX
wieku, ocenę wyników leczenia, teorię tworzenia programów leczniczych.
Ćwiczenia i seminaria prowadzone były w małych grupach. Każda grupa
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przedstawiała projekty modelu leczniczego, odpowiedniego do specyfiki kraju. W trakcie seminarium uczestnicy szkolenia mieli możliwość ćwiczenia
budowania modeli leczniczych, sposobów nawiązywania kontaktów z instytucjami, które będą współuczestniczyć w ich realizacji.
Podczas majowego spotkania kontynuowano zebrania społeczności terapeutycznej, a także rozpatrywano teoretycznie lecznicze aspekty społeczności
terapeutycznej.
W wykładach przedstawiono programy leczenia substytucyjnego, problemy leczenia ludzi starszych (uzależnionych lub nadużywających substancji
psychoaktywnych), problemy leczenia kobiet uzależnionych.
W trakcie zajęć seminaryjnych poszczególne państwa przedstawiały projekty programów leczniczych.
Wybrano dwuosobowe grupy z każdego kraju. Spotkają się one w Warnie
jesienią br. w celu przygotowania dalszych szkoleń w Europie Centralnej.
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