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Niniejszy wykaz ma charakter konspektu i jest jednocześnie wykazem zagadnień obowiązujących
na zaliczenie
Kolejność omawianych treści może ulec zmianie
1. Zagadnienia wprowadzające i organizacyjne; Stany kliniczne zaburzeń psychicznych i
zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych wg ICD-10. Przykłady,
opis funkcjonowania.
• ICD 10 (F 10- F 19); ostre zatrucie, używanie szkodliwe, zespół uzależnienia, zespół
abstynencyjny, zespół Korsakowa
• Cierpiałkowska L (2010).; Szkodliwe używanie i uzależnienie od alkoholu (rozdział 2); w:
Cierpaiłkowska L., Ziarko M.; Psychologia uzależnień- alkoholizm; Warszawa: WSiP; s.
60-112
2. Regulacje prawne i organizacja lecznictwa w Polsce- możliwości postępowania z osobami
uzależnionymi.
• ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii (art. 25-30 i 71-73)
• ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
• Łuczak W. (2009); Prawne możliwości postępowania z osobami uzależnionymi; w: Łuczak
E.; Nowe oblicza uzależnień; Olsztyn: wyd. Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego; s. 3340
• Petrykowska M. (2009); Nadzór rodzinnego kuratora sądowego nad osobami uzależnionymi
od alkoholu w wypadku przymusowego leczenia odwykowego; w: Łuczak E.; Nowe oblicza
uzależnień; Olsztyn: wyd. Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego; s. 41-54
3. Charakterystyka oraz podział substancji psychoaktywnych. Zaburzenia psychiczne
spowodowane używaniem poszczególnych grup środków psychoaktywnych
4. Wpływ alkoholu na organizm człowieka- somatyczne, psychiczne i społeczne skutki picia.
Typologie alkoholizmu, płeć i wiek, a uzależnienie.
• Cierpiałkowska, L. (2000). Alkoholizm, przyczyny, leczenie. Profilaktyka, Media i rodzina,
Poznań. (część I- rozdział 1, 2)
• Habrat B., Zaburzenia spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych (rozdział 11),
w: Bilikiewicz (2011), Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny. Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa

• Carson, R. C., Butcher, J. N., & Mineka, S. (2003). Psychologia zaburzeń. G. W.
Psychologiczne (Ed.). Gdańskie Wydaw. Psychologiczne. (Zaburzenia związane z
substancjami psychoaktywnymi i inne wywołane przez uzależnienie)
5. Koncepcje mechanizmu uzależnienia- nałogowej regulacji uczuć, iluzji i zaprzeczeń,
rozpraszania i rozdwajania „ja”. Przykłady innych mechanizmów obronnych.
• Mellibruda J., Sobolewska- Mellibruda M.; Koncepcje mechanizmów uzależnienia; w:
Integracyjna psychoterapia uzależnień : teoria i praktyka; Warszawa : Instytut Psychologii
Zdrowia. Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 2006; s. 67-143
6. Współuzależnienie
• Cierpiałkowska L (2010).; Rodzina i małżeństwo z problemem alkoholowym- podejścia
interakcyjne i systemowe (rozdział 4); w: Cierpaiłkowska L., Ziarko M.; Psychologia
uzależnień- alkoholizm; Warszawa: WSiP; s. 187- 252

7. Charakterystyka funkcjonowania rodziny z problemem uzależnienia – zagadnienia
szczegółowe. Relacje, role rodziców, role dzieci. Podstawy terapii współuzależnienia. Kontakt i
praca z rodziną osoby uzależnionej. Środowisko rodzinne jako czynnik wsparcia bądź czynnik
ryzyka.
• Cierpiałkowska L (2010).; Funkcjonowanie dzieci alkoholików- psychospołeczne źródła
deficytów i zasobów (rozdział 5); w: Cierpaiłkowska L., Ziarko M.; Psychologia uzależnieńalkoholizm; Warszawa: WSiP
8. Ruchy samopomocowe.
• Woronowicz, B. T. (2009). Uzależnienia: geneza, terapia, powrót do zdrowia. Media Rodzina.
Ruchy samopomocowe. Ruchy trzeźwościowe. s. 279- 323
9. KOLOKWIUM, zajęcia zaliczeniowe, wpisy.

Metody dydaktyczne: wykład, prezentacje multimedialne, dyskusja, praca w grupach, analiza
przypadków, praca własna.

Zaliczenie:
- rygorowe na podstawie obecności (nie mniej niż 80% frekwencja),
- prac zaliczeniowych
- pracy na zajęciach
- oraz kolokwium zaliczeniowego.

Zaliczenie z oceną na min. 51% możliwych do uzyskania punktów.
- 51-59% - ocena dostateczna (3,0);
- 60-69% - ocena dostateczna plus (3,5);
- 70-79% - ocena dobra (4,0);
- 80-89% - ocena dobra plus (4,5);
- 90-100% - ocena bardzo dobra (5,0).
Nieobecności: Dodatkowe nieobecności podlegają odrobieniu na dyżurach w terminie do dnia
ostatnich zajęć. Po przekroczeniu terminu każda dodatkowa nieobecność skutkować będzie
obniżeniem oceny końcowej o 0,5.
Uwagi: Studenci nie mają możliwości kopiowania, fotografowania i obróbki prezentowanych na
zajęciach materiałów bez wyraźniej zgody prowadzącego.

