
 

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i 

Współuzależnienia w Zielonej Górze 

Zapraszamy na szkolenie 

W dniach 09-11.06.2021 roku Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i 

Współuzależnienia w Zielonej Górze organizuje szkolenie dla pracowników lecznictwa 

odwykowego z terenu województwa lubuskiego. 

„Uzależnienie od seksu” - hiperseksualność z perspektywy 

terapii uzależnień.  

Szkolenie poprowadzi dr n. med. Łukasz Müldner-Nieckowski – specjalista psychiatra i 

seksuolog, psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego 

Towarzystwa Psychiatrycznego, superwizor Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, 

psychoanalityk jungowski IAAP.  

Od ponad 15 lat prowadzi psychoterapię, także z pacjentami uzależnionymi od aktywności 

seksualnej. Konsultuje i superwizuje, między innymi w aspekcie seksuologicznym, pracę 

psychoterapeutów i terapeutów uzależnień. Jest wykładowcą i trenerem w zakresie 

psychoanalizy, psychoterapii i seksuologii. W prowadzonych i współprowadzonych przez 

niego szkoleniach z zakresu diagnozy i leczenia hiperseksualności wzięło do tej pory udział 

około dwustu terapeutów (Kraków, Toruń, Istebna, Morawica). 

Współzałożyciel Centrum Terapii Synteza w Krakowie oraz Centrum Psychoterapii i 

Rozwoju Kontakt w Warszawie. Kierownik Kursu Psychoterapii Zaburzeń Seksualnych w 

Krakowie. Do 2018 r. adiunkt w Pracowni Seksuologii Katedry Psychiatrii UJ CM. Prezes 

Elekt Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Prezes 

Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej. 

Szkolenie odbędzie się w formie on-line za pośrednictwem platformy Zoom. 

 



Program szkolenia: 

Dzień 1 (środa) 

  9.00-10.30 

• Wprowadzenie do seksuologii. Normy seksualności i zaburzenia seksualne 

• Diagnostyka zaburzeń seksualnych. Wywiad seksuologiczny. 

10.45-12.15 

• Praca z problematyką seksualną – pokonywanie uprzedzeń i skrępowania. 

• Trening dialogu na temat seksualności i zaburzeń seksualnych.  

12.30-13.30  

• Hiperseksualność – uzależnienie od seksu – natura zaburzenia. 

13.45-15.00 

• Dialog z pacjentem na temat seksualności i problemów seksualnych. 

Dzień 2 (czwartek) 

   9.00-10.30 

• Warsztat - jakość życia seksualnego a mity dotyczące seksualności. 

10.45-12.15 

• Elementy hiperseksualności – nadmierny popęd płciowy, uzależnienie, kompulsywność, 

impulsywność, zaburzenie preferencji seksualnych, zaburzenie więzi. 

12.30-13.30  

• Zaburzenia preferencji seksualnych – wstęp teoretyczny 

• Pacjent z nietypowymi preferencjami seksualnymi 

13.45-15.00 

• Zróżnicowanie problematyki uzależnienia od seksu – diagnoza. 

• Ćwiczenie wywiadu dotyczącego hiperseksualności. 

Dzień 3 (piątek) 

  9.00-10.30  

• Leczenie uzależnienia od seksu – obszary oddziaływań, zasady prowadzenia terapii. 

• Kontrakt terapeutyczny z osobą uzależnioną od seksu 

 10.45-12.15 

• Etapy i obszary terapii uzależnienia od seksu. 

12.30-13.30  

• Metody terapii w różnych obszarach hiperseksualności: nałogowość, nawykowość, 

impulsywność, kompulsywność, zaburzenie więzi, parafilia. 

13.45-15.00 

• Superwizja lub opis przypadku terapii osoby uzależnionej od seksu. 

• Podsumowanie szkolenia 

 
Ewaluacja 

Zaliczenie szkolenia przez uczestników będzie wymagało spełnienia dwóch warunków: 

1. Obecności na minimum 80% zajęć 



2. Uzyskanie pozytywnego wyniku testu końcowego (przeprowadzonego elektronicznie w 

platformie classmarker.com) – powyżej 50% punktów. 

 

 

W szkoleniu mogą wziąć udział pracownicy placówek lecznictwa odwykowego, które mają 

podpisany kontrakt z NFZ. 

Zgłoszenia prosimy wysyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

wotuw@ciborz.eu do 21.05.2021 r. 

 

 

Szkolenie finansowane ze środków pochodzących z budżetu Województwa Lubuskiego, w 

ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2018-

2021. 
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