PROTOCOL D'INGRÉS A GEC (Granja Escola Castellón)

La iniciació del procés terapèutic comença amb l'acollida. L'usuari que fa demanda d'ingrés a la
Comunitat Terapèutica és entrevistat per la persona encarregada per a això amb l'objectiu de
recollir la informació necessària sobre la situació de l'usuari, sol·licitar la documentació que
necessita per fer l'ingrés (informes mèdics, full de derivació , informe de derivació al nostre recurs,
informes judicials, etc), oferir una explicació sobre el funcionament del recurs i el
desenvolupament del procés terapèutic, i fer un primer diagnòstic sobre el grau de motivació de
l'usuari i la seva pròpia consciència del problema per iniciar el procés terapèutic, ja que si no
compleix uns mínims pot portar al fracàs qualsevol intent de reinserció.
Després d'aquesta primera entrevista és moment de valorar si és adequat per a l'usuari procedir
a l'ingrés, sempre pensant en les necessitats d'aquest i si poden ser cobertes pel recurs.
Després d'aquesta valoració, si fos necessari, s'establiran visites de seguiment per seguir
treballant el grau de motivació i la consciència de problema.
A partir del moment en què es valori que no seran necessàries més visites de seguiment es
procedirà a les gestions necessàries per a l'ingrés.

Aspectes a tenir en compte per ingressar a GEC


Tenir més de 18 anys.



S’admeten persones en Tractament amb Metadona (en aquest cas, el centre derivant haurà
de fer el traspàs de Metadona al CAS de Reus).



S’admeten persones amb Patologia Dual i/o altres malalties mentals, sempre que estiguin
compensats. En el cas que no sigui així, serà imprescindible un ingrés previ a una Unitat de
Patologia Dual o servei complementari. El perfil d’aquestes persones s’avaluarà
especialment, tenint en compte la possibilitat que el recurs pugui atendre les necessitats
pròpies de l’usuari/ a.



Han de tenir consciència de problema i grau de motivació vers l’ingrés.

Els passos a seguir serien els següents:
1.- Primera entrevista.
2.- Valoració de l'ingrés per part de l'equip terapèutic.
3.- Preparació de l’ingrés(visites de seguiment si són necessàries, ingrés a UHD, UPD).
4.- Signatura del contracte, pagament de la matrícula i quota del primer mes.
Si desitgeu sol·licitar ingrés per a qualsevol usuari a la Comunitat Terapèutica Granja Escola
Castellón heu de sol·licitar dia i hora de visita amb la persona encarregada de les admissions,
trucant al telèfon 933192736 o enviant-li un correu electrònic a: admissions.gec@aecgris.org.
Un cop concertada la cita cal enviar la següent documentació per correu electrònic a l'adreça
abans esmentada abans d'aquesta primera visita:
1.2.2.3-.
4.5.6.7.-

Sol·licitud d'ingrés a CT (en el cas de sol·licitar plaça becada).
Informe de derivació a GEC (s'adjunta model).
Analítiques completes recents.
Prova de Mantoux o Tuberculina recent i / o placa de tòrax.
Antecedents mèdics, socials i situació judicial.
Informe mèdic-psiquiàtric, i pauta mèdica actual.
Cartilla de Vacunació actualitzada
Acreditació d'ingressos econòmics per poder cobrir les despeses generals del tractament.

El dia de la primera visita l'usuari ha de portar:
1. DNI
2. Targeta Sanitaria

