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Terapeuta środowiskowy zapewnia osobom
z zaburzeniami psychicznymi i emocjonalnymi
wielostronną pomoc terapeutyczną w ich
środowisku społecznym.
Zadania zawodowe:
– udzielanie
wsparcia
i
terapii
pacjentowi/podopiecznemu, jego rodzinie oraz
społeczności lokalnej;
– świadczenie
czynnej
opieki
wobec
pacjentów/podopiecznych
z
zaburzeniami
psychicznymi i emocjonalnymi w ramach
środowiskowych form opieki;
– nawiązywanie
kontaktu
z
pacjentem/
podopiecznym oraz rozpoznawanie jego potrzeb
i możliwości;
– planowanie działań terapeutycznych oraz
opracowywanie indywidualnego i społecznego
planu wsparcia;
– podejmowanie interwencji środowiskowych;
– realizowanie
działań
terapeutycznych
w wymiarze indywidualnym i społecznym
dotyczących
pacjentów/podopiecznych,
ich
rodzin oraz społeczności lokalnej;
– realizowanie zadań poprzez oddziaływania
indywidualne,
a
także
współpraca
z
wielospecjalistycznym
zespołem
terapeutycznym;
– koordynowanie działań w zakresie współpracy
instytucjonalnej oraz podejmowanie działań
interwencyjnych w środowisku pacjenta/
podopiecznego;
– współpracowanie z innymi pracownikami
medycznymi, pomocy społecznej, ośrodkami
wsparcia, rehabilitacji społecznej i zawodowej,
jednostkami związanymi z zatrudnianiem;

– prowadzenie dokumentacji pracy z pacjentem/
podopiecznym.
Warunki podjęcia pracy w zawodzie:
Zawód terapeuty środowiskowego wykonują
osoby z wykształceniem średnim, które ukończyły
szkolenie z zakresu terapii środowiskowej lub
ukończyły szkołę policealną. Zarząd Sekcji
Psychiatrii
Środowiskowej
i
Rehabilitacji
przygotował program szkolenia terapeutów
środowiskowych zaaprobowany przez Ministerstwo
Zdrowia. Warunkami podjęcia szkolenia jest, m.in.
zakwalifikowanie do szkolenia przez specjalistę
terapii środowiskowej w wybranym ośrodku
szkoleniowym uprawnionym do prowadzenia
szkolenia przez Sekcję Psychiatrii Środowiskowej
i Rehabilitacji PTP.
Wymagania psychofizyczne:
Wykonywanie
zawodu
terapeuty
środowiskowego
wymaga
sprawności
psychofizycznej i umiejętności z zakresu
komunikowania się z osobami w różnym wieku
i różnymi dysfunkcjami, a także radzenia sobie ze
stresem. Istotna jest umiejętność podejmowania
szybkich decyzji oraz rozwiązywania problemów w
sytuacjach trudnych. Cechy wymagane to empatia,
asertywność, komunikatywność oraz umiejętność
radzenia sobie z pacjentem niewspółpracującym
i agresywnym.

Przeciwwskazania do wykonywania zawodu:
Przeciwwskazaniem do
wykonywania
zawodu jest nieumiejętność pracy z osobami
z zaburzeniami psychicznymi, nieumiejętność
nawiązywania i podtrzymywania kontaktów
interpersonalnych oraz niska odporność na stres.
Możliwości i szanse zatrudnienia:
Terapeuta
środowiskowy
pracuje
bezpośrednio z pacjentem/podopiecznym oraz
kontaktuje się z placówkami ochrony zdrowia
i pomocy społecznej. Terapeuta środowiskowy
pracuje w nienormowanym czasie pracy na
samodzielnym stanowisku lub w zespole
terapeutycznym, w skład którego wchodzą: lekarz,
psycholog, pielęgniarka, terapeuta i pracownik
socjalny.
W swojej pracy posługuje się opracowanym
na własne potrzeby kwestionariuszem wywiadu
i obserwacji. Zagrożeniem w pracy terapeuty
środowiskowego może być agresja pacjenta/
podopiecznego, którego stan psychofizyczny nagle
pogorszył się oraz nie-przewidziane działania
patologicznego środowiska rodzinnego.
Płace:
Rynkowe zarobki na stanowisku terapeuta
środowiskowy zawierają się w przedziale od 1200
PLN do 1800 PLN. (źródło: www.moja-pensja.pl –
dostępna 02.02.2015r.)

