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WOJEWÓDZTWO ¸ÓDZKIE
Placówki ambulatoryjne
Nazwa placówki

Dane placówki

Godziny pracy i zakres dzia∏alnoÊci

NZOZ Fundacja
Uwolnienie

91-464 ¸ódê
ul. Chrobrego 16
tel./fax: (0-42) 640-62-40
poczta@uwolnienie.pl
www.uwolnienie.pl
Prezes Ma∏gorzata
Staƒczyk

Czynne: pon.–pt. 9.00–20.00
1. Przyjmowani pacjenci od 15 r.˝.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Psychoterapia indywidualna
• Psychoterapia grupowa
• Grupy wst´pne/edukacyjne, motywujàce do leczenia
• Psychoterapia grupowa dla m∏odzie˝y zagro˝onej
uzale˝nieniem od narkotyków
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Grupy wsparcia/edukacyjne
4. Dla osób uzale˝nionych utrzymujàcych abstynencj´:
• Grupy zapobiegania nawrotom
5. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Wspó∏praca z miejscowym systemem pomocy
spo∏ecznej
6. W placówce istnieje mo˝liwoÊç konsultacji z:
• Lekarzem ogólnym
• Lekarzem psychiatrà

NZOZ Poradnia
Profilaktyczno-Spo∏eczna
przy Towarzystwie
„POWRÓT Z U”

90-721 ¸ódê
ul. Wi´ckowskiego 13
tel.: (0-42) 632-50-69
fax: (0-42) 630-41-63
nzozporadnia@wp.pl
kier. Henryka Rak

Czynne: pon.–czw. 11.00–18.00
1. Przyjmowani pacjenci od 18 r.˝.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Psychoterapia indywidualna
• Grupy wst´pne/edukacyjne, motywujàce do leczenia
• Psychoterapia grupowa dla m∏odzie˝y zagro˝onej
uzale˝nieniem od narkotyków
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia grupowa
• Psychoterapia indywidualna, psychoterapia rodzin,
interwencje kryzysowe
4. Dla osób uzale˝nionych utrzymujàcych abstynencj´:
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego
5. Dla osób uzale˝nionych nie zmotywowanych do leczenia:
• Edukacja dotyczàca ograniczania szkód zdrowotnych
zwiàzanych z przyjmowaniem narkotyków
6. W placówce istnieje mo˝liwoÊç konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrà
7. W placówce istnieje mo˝liwoÊç wykonania testu:
• Na obecnoÊç metabolitów narkotyków w moczu
– p∏atnie
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8. Placówka posiada telefon zaufania nr (0-42) 632-50-69,
czynny w godz. pracy placówki
9. Placówka wystawia skierowania do oddzia∏ów
detoksykacyjnych i oÊrodków rehabilitacyjnych
Centrum Profilaktyki
i Terapii Uzale˝nieƒ
w ¸odzi
OÊrodek Wsparcia
Rodzin

90-514 ¸ódê
al. KoÊciuszki 48
tel.: (0-42) 632-78-43
muszcentrum@xl.wp.pl
www.olptzn.republika.pl
kier. A. Dietrich-Muszalska

Profilaktyczno-Rozwojowy
OÊrodek M∏odzie˝y

90-252 ¸odê
ul. Jaracza 40

Czynne: pon.,Êr., czw., pt. 15.00–20.00, wt. 15.00–20.30,
(w okresie wakacyjnym 3 razy w tygodniu)
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeƒ wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Psychoterapia indywidualna
• Psychoterapia grupowa
• Grupy wst´pne/edukacyjne, motywujàce do leczenia
• Psychoterapia grupowa dla m∏odzie˝y zagro˝onej
uzale˝nieniem od narkotyków
• Inne: konsultacje psychiatryczne, terapia rodzinna,
diagnozy psychologiczne, testy do wykrywania
subst. psychoaktywnych w materiale biologicznym
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Terapia indywidualna
4. Dla osób uzale˝nionych utrzymujàcych abstynencj´:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego
5. Dla osób uzale˝nionych nie zmotywowanych do leczenia:
• Edukacja dotyczàca ograniczania szkód zdrowotnych
zwiàzanych z przyjmowaniem narkotyków
• Konsultacje psychiatryczne, konsultacje psychologiczne
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Wspó∏praca z miejscowym systemem pomocy
spo∏ecznej
• Doradztwo zawodowe i szkolne
7. W placówce istnieje mo˝liwoÊç konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrà
• Psychologiem
8. Placówka wystawia skierowania na:
• Badania stwierdzajàce zaka˝enie HIV
• Badania stwierdzajàce zaka˝enie HCV
• Badania stwierdzajàce zaka˝enie HBV
9. W placówce istnieje mo˝liwoÊç wykonania testu:
• Na obecnoÊç metabolitów narkotyków w moczu
– bezp∏atnie
10. Placówka posiada telefon zaufania nr (0-42) 632-78-43,
0-691-88-17-87, czynny wt. 15.00–20.00
11. Placówka wystawia skierowania do oddzia∏ów
detoksykacyjnych i oÊrodków rehabilitacyjnych
Czynne: pon.–pt. 10.00–20.00
1. Przyjmowani pacjenci od 10 do 21 r.˝.
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i Dzieci „PROM”
Niepubliczna placówka
oÊwiatowo-wychowawcza

tel.: (0-42) 630-03-73
fax: (0-42) 639-97-76
prom@prom.org.pl
www.prom.org.pl
dyr. Witold Skrzypczyk

2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Psychoterapia indywidualna
• Psychoterapia grupowa
• Grupy wst´pne/edukacyjne, motywujàce do leczenia
• Psychoterapia grupowa dla m∏odzie˝y zagro˝onej
uzale˝nieniem od narkotyków
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Inne: mediacje i negocjacje rodzinne
4. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Konsultacje prawne
• Poradnictwo, terapia indywidualna i grupowa, grupy
psychoedukacyjne, grupy wsparcia
5. W placówce istnieje mo˝liwoÊç konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrà
• Psychologiem, pedagogiem

Miejski OÊrodek
Profilaktyki i Terapii
Uzale˝nieƒ im.
B∏. Rafa∏a Chyliƒskiego

92-320 ¸ódê
ul. Niciarniana 41
tel.: (0-42) 676-18-18
fax: (0-42) 676-18-88
mopitu@hot.pl
www.mopitu.pl
dyr. Krzysztof Kumaƒski

Czynne: pon.–czw. 8.00–20.00, pt. 8.00–18.00
1. Przyjmowani pacjenci:
• Poradnia – od 15 do 21 r.˝.
• Oddzia∏ dzienny – od 18 r.˝.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Psychoterapia indywidualna
• Psychoterapia grupowa
• Grupy wst´pne/edukacyjne, motywujàce
do leczenia
• Inne: spo∏ecznoÊç terapeutyczna
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Grupy wsparcia/edukacyjne
4. Dla osób uzale˝nionych utrzymujàcych abstynencj´:
• Warsztaty rozwoju osobistego
5. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Konsultacje prawne
6. W placówce istnieje mo˝liwoÊç konsultacji z:
• Lekarzem ogólnym
• Lekarzem psychiatrà
7. Placówka wystawia skierowania na:
• Badania stwierdzajàce zaka˝enie HIV
• Badania stwierdzajàce zaka˝enie HCV
• Badania stwierdzajàce zaka˝enie HBV
8. Placówka wystawia skierowania do oddzia∏ów
detoksykacyjnych i oÊrodków rehabilitacyjnych

Specjalistyczny
Psychiatryczny ZOZ
Poradnia Leczenia
Uzale˝nieƒ

91-408 ¸ódê
ul. Pomorska 54
tel. (0-42) 633-15-30
633-13-25

Czynne: pon.–czw. 8.30–19.00
1. Przyjmowani pacjenci od 16 r.˝.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
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od Narkotyków i Innych
Ârodków
Psychoaktywnych

B. Messerschmidt-Tosik

• Psychoterapia indywidualna
• Psychoterapia grupowa
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia grupowa
4. Dla osób uzale˝nionych utrzymujàcych abstynencj´:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Grupy zapobiegania nawrotom
5. Dla osób uzale˝nionych nie zmotywowanych
do leczenia:
• Edukacja dotyczàca ograniczania szkód
zdrowotnych zwiàzanych z przyjmowaniem
narkotyków
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Konsultacje prawne
• Wspó∏praca z miejscowym systemem pomocy
spo∏ecznej
7. W placówce istnieje mo˝liwoÊç konsultacji z:
• Lekarzem ogólnym
• Lekarzem psychiatrà
8. Placówka wystawia skierowania na:
• Badania stwierdzajàce zaka˝enie HIV
• Badania stwierdzajàce zaka˝enie HCV
• Badania stwierdzajàce zaka˝enie HBV
9. Placówka wystawia skierowania do oddzia∏ów
detoksykacyjnych i oÊrodków rehabilitacyjnych

Poradnia Terapii
Uzale˝nieƒ od Substancji
Psychoaktywnych
„MONAR”

93-005 ¸ódê
ul. Wólczaƒska 225
tel./fax: (0-42) 684-23-97
malgos@laser.net.pl
kier. Ma∏gorzata Sioma

Czynne: pon.–pt. 10.00–18.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeƒ wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Psychoterapia indywidualna
• Psychoterapia grupowa
• Grupy wst´pne/edukacyjne, motywujàce do leczenia
• Psychoterapia grupowa dla m∏odzie˝y zagro˝onej
uzale˝nieniem od narkotyków
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Grupy wsparcia/edukacyjne
4. Dla osób uzale˝nionych utrzymujàcych abstynencj´:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
5. Dla osób uzale˝nionych nie zmotywowanych
do leczenia:
• Edukacja dotyczàca ograniczania szkód zdrowotnych
zwiàzanych z przyjmowaniem narkotyków
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Wspó∏praca z miejscowym systemem pomocy
spo∏ecznej
7. W placówce istnieje mo˝liwoÊç konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrà
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8. W placówce istnieje mo˝liwoÊç wykonania testu:
• Na obecnoÊç metabolitów narkotyków w moczu
– bezp∏atnie
9. Placówka wystawia skierowania do oddzia∏ów
detoksykacyjnych i oÊrodków rehabilitacyjnych
Szpital Wojewódzki
im. Jana Paw∏a II
w Be∏chatowie
Poradnia Leczenia
Uzale˝nieƒ

97-400 Be∏chatów
ul. Czapliniecka 123
tel.: (0-44) 635-83-11
635-84-72
kier. Ma∏gorzata
Chwa∏owska

Czynne: pon.–pt. 7.00–19.35
1. Przyjmowani pacjenci od 18 do 35 r.˝.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Psychoterapia indywidualna
• Psychoterapia grupowa
• Grupy wst´pne/edukacyjne, motywujàce do leczenia
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
4. Dla osób uzale˝nionych utrzymujàcych abstynencj´:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Grupy zapobiegania nawrotom
5. Dla osób uzale˝nionych nie zmotywowanych do leczenia:
• Edukacja dotyczàca ograniczania szkód zdrowotnych
zwiàzanych z przyjmowaniem narkotyków
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni
• Wspó∏praca z miejscowym systemem pomocy
spo∏ecznej
• Konsultacje prawne
7. W placówce istnieje mo˝liwoÊç konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrà
8. Placówka prowadzi badania na:
• Zaka˝enie HIV
• Zaka˝enie HCV
• Zaka˝enie HBV
9. Placówka wystawia skierowania na:
• Badania stwierdzajàce zaka˝enie HIV
• Badania stwierdzajàce zaka˝enie HCV
• Badania stwierdzajàce zaka˝enie HBV
10. W placówce istnieje mo˝liwoÊç wykonania testu:
• Na obecnoÊç metabolitów narkotyków w moczu
– bezp∏atnie
11. Placówka wystawia skierowania do oddzia∏ów
detoksykacyjnych

NZOZ Punkt Konsultacyjny
Stowarzyszenie
„MONAR” K´bliny

95-001 K´bliny
ul. Strykowska 3
tel.: (0-42) 717-84-38
malgos@laser.net.pl
kier. Ma∏gorzata Sioma

Czynne: ca∏odobowo
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeƒ wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
4. Dla osób uzale˝nionych nie zmotywowanych
do leczenia:
• Edukacja dotyczàca ograniczania szkód zdrowotnych
zwiàzanych z przyjmowaniem narkotyków
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5. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Wspó∏praca z miejscowym systemem pomocy
spo∏ecznej
6. W placówce istnieje mo˝liwoÊç konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrà
• Specjalistà terapii uzale˝nieƒ
7. W placówce istnieje mo˝liwoÊç wykonania testu:
• Na obecnoÊç metabolitów narkotyków w moczu
– bezp∏atnie
8. Placówka wystawia skierowania do oddzia∏ów
detoksykacyjnych i oÊrodków rehabilitacyjnych
Miejsko Gminny OÊrodek
Pomocy Spo∏ecznej
– Punkt Konsultacyjny
dla Rodzin

98-100 ¸ask
ul. Batorego 32
tel.: (0-43) 675-21-38
676-33-04
fax: (0-43) 675-21-97
mgopslask@interia.pl
www.mgopslask.pl
kier. Tamara Szymko
(adres do korespondencji:
ul. Warszawska 14)

Czynne: pon.–pt. 15.00–18.00
1. Przyjmowani pacjenci od 10 do 50 r.˝.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
4. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Konsultacje prawne
• Wspó∏praca z miejscowym systemem pomocy
spo∏ecznej
5. Placówka posiada telefon zaufania nr (0-43) 676-33-04,
czynny w godz. pracy placówki

„Arka Noego”
Oddzia∏ w ¸asku
Centrum Przeciwdzia∏ania
Narkomanii
Punkt Konsultacyjny

98-100 ¸ask
ul. Przemys∏owa 3
tel.: (0-43) 675-35-18
ewawrobel@poczta.onet.pl
dyr. Ewa Wróbel

Czynne: wt., Êr. 14.00–18.00
1. Przyjmowani pacjenci od 12 r.˝.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Psychoterapia indywidualna
• Psychoterapia grupowa
• Grupy wst´pne/edukacyjne, motywujàce do leczenia
• Psychoterapia grupowa dla m∏odzie˝y zagro˝onej
uzale˝nieniem od narkotyków
• Program leczenia substytucyjnego
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia grupowa
4. Dla osób uzale˝nionych utrzymujàcych abstynencj´:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego
5. Dla osób uzale˝nionych nie zmotywowanych
do leczenia:
• Edukacja dotyczàca ograniczania szkód
zdrowotnych zwiàzanych z przyjmowaniem
narkotyków
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Wspó∏praca z miejscowym systemem pomocy
spo∏ecznej
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7. W placówce istnieje mo˝liwoÊç konsultacji z:
• Pedagogiem, edukatorem seksualnym
8. W placówce istnieje mo˝liwoÊç wykonania testu:
• Na obecnoÊç metabolitów narkotyków w moczu
• Umo˝liwiajàcego rozpoznanie dostarczonej
substancji
9. Placówka wystawia skierowania do oÊrodków
rehabilitacyjnych
SN ZOZ Przychodnia
Zdrowia Psychicznego
dla Dzieci i M∏odzie˝y

97-300 Piotrków
Trybunalski
ul. Leonarda 7
tel./fax: (0-44) 646-58-76
urszula.b.misztela@
pharmanet.com.pl
kier. U. Misztela

Czynne: pon., Êr.,pt. 8.00–14.00, wt. 11.00–18.00
1. Przyjmowani pacjenci od 18 do 25 r.˝.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
4. Placówka wystawia skierowania do oddzia∏ów
detoksykacyjnych i oÊrodków rehabilitacyjnych

Poradnia Profilaktyki
i Leczenia Uzale˝nieƒ
od Ârodków
Odurzajàcych
Wojewódzki Szpital
Zespolony
w Skierniewicach

96-100 Skierniewice
ul. Nowobielaƒska 61b
tel.: (0-46) 833-04-46
D. WiÊniewski

Czynne: pon., czw. 17.00–20.00
1. Przyjmowani pacjenci od 10 r.˝.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Psychoterapia indywidualna
• Psychoterapia grupowa
• Grupy wst´pne/edukacyjne, motywujàce do leczenia
• Psychoterapia grupowa dla m∏odzie˝y zagro˝onej
uzale˝nieniem od narkotyków
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
4. Dla osób uzale˝nionych utrzymujàcych abstynencj´:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
5. Dla osób uzale˝nionych nie zmotywowanych
do leczenia:
• Edukacja dotyczàca ograniczania szkód zdrowotnych
zwiàzanych z przyjmowaniem narkotyków
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Konsultacje prawne
• Wspó∏praca z miejscowym systemem pomocy
spo∏ecznej
7. W placówce istnieje mo˝liwoÊç konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrà
8. W placówce istnieje mo˝liwoÊç wykonania testu:
• Na obecnoÊç metabolitów narkotyków w moczu
– bezp∏atnie
• Umo˝liwiajàcego rozpoznanie dostarczonej
substancji – bezp∏atnie
9. Placówka wystawia skierowania do oddzia∏ów
detoksykacyjnych i oÊrodków rehabilitacyjnych

Stowarzyszenie Pomocy
„Arka Noego”

97-200 Tomaszów
Mazowiecki

Czynne: wt., Êr. 15.30–19.30, pt. 10.00–14.00
1. Przyjmowani pacjenci od 12 r.˝.
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Oddzia∏ w Tomaszowie
Mazowieckim
Centrum
Przeciwdzia∏ania
Narkomanii

ul. Hallera 2
tel./fax: (0-44) 725-04-50
0-609-80-96
arkatm@o2.pl
www.arka.kdm.pl
kier. Anetta Markiewicz

2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Psychoterapia indywidualna
• Psychoterapia grupowa dla m∏odzie˝y zagro˝onej
uzale˝nieniem od narkotyków
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia grupowa
4. Dla osób uzale˝nionych utrzymujàcych abstynencj´:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Warsztaty rozwoju osobistego
5. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Wspó∏praca z miejscowym systemem pomocy
spo∏ecznej
6. W placówce istnieje mo˝liwoÊç wykonania testu:
• Na obecnoÊç metabolitów narkotyków w moczu
– p∏atnie/bezp∏atnie
• Umo˝liwiajàcego rozpoznanie dostarczonej
substancji – p∏atnie
7. W placówce funkcjonuje grupa Anonimowych
Narkomanów, spotkania odbywajà si´: Êr. godz. 18.00
8. Placówka posiada telefon zaufania nr: (0-44)
725-04-50, czynny pon.–pt. 8.00–18.00
9. Placówka wystawia skierowania do oddzia∏ów
detoksykacyjnych i oÊrodków rehabilitacyjnych

SP ZOZ
Miejski OÊrodek
Profilaktyki i Terapii
Uzale˝nieƒ
i Wspó∏uzale˝nienia

98-400 Wieruszów
ul. K´piƒska 53
tel/fax: (0-62) 784-00-17
kier. Halina Ostopinko

Czynne: pon.–pt. 9.00–20.00
1. Przyjmowani pacjenci od 12 r.˝.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Psychoterapia indywidualna
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Psychoterapia grupowa
4. Dla osób uzale˝nionych utrzymujàcych abstynencj´:
• Indywidualne rozwiàzywanie aktualnych problemów
5. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Wspó∏praca z miejscowym systemem pomocy
spo∏ecznej
6. W placówce istnieje mo˝liwoÊç konsultacji z:
• Lekarzem ogólnym
7. Placówka wystawia skierowania do oddzia∏ów
detoksykacyjnych i oÊrodków rehabilitacyjnych

Oddzia∏y / Pododdzia∏y detoksykacyjne
Nazwa placówki

Dane placówki

Godziny pracy i zakres dzia∏alnoÊci

Oddzia∏ Leczenia
Uzale˝nieƒ Szpitala
Wojewódzkiego

97-400 Be∏chatów
ul. Czapliniecka 123
tel.: (0-44) 635-82-75

1. Przyjmowani pacjenci od 18 r.˝.
2. Placówka posiada program motywowania pacjenta
do dalszego leczenia
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im. Jana Paw∏a II

fax: (0-44) 632-16-28
szpital@szpital_
belchatow.pl
ordynator Leszek
Dobrowolski

3. Metoda detoksykacji
• Neuroleptyki, p∏yny infuzyjne
4. Przeci´tny czas trwania programu detoksykacyjnego
– 14 dni
5. Jest grupa wst´pna
6. Placówka prowadzi nieodp∏atne badania na:
• Zaka˝enie HIV
• Zaka˝enie HCV
• Zaka˝enie HBV

Specjalistyczny
Psychiatryczny Zespó∏
Opieki Zdrowotnej Szpital
im. dr. J. Babiƒskiego

91-229 ¸ódê
ul. Aleksandrowska 159
tel.: (0-42) 652-94-01
wew. 260, 264
tel./fax: (0-42) 611-08-97
ordynator Zbigniew
Wawrzyniak

1. Przyjmowani pacjenci od 16 r.˝.
2. Placówka posiada program motywowania pacjenta
do dalszego leczenia
3. Metoda detoksykacji
• metadon
• buprenorfina
4. Przeci´tny czas trwania programu detoksykacyjnego
– 14 dni
5. Jest obowiàzkowa grupa wst´pna
6. Placówka prowadzi nieodp∏atne badania na:
• Zaka˝enie HIV
• Zaka˝enie HCV
• Zaka˝enie HBV

Placówki stacjonarne
Nazwa placówki

Dane placówki

Godziny pracy i zakres dzia∏alnoÊci

Specjalistyczny
Psychiatryczny Zespó∏
Opieki Zdrowotnej Szpital
im. Dr. J. Babiƒskiego

91-229 ¸ódê
ul. Aleksandrowska 159
tel.: (0-42) 652-94-01
wew. 397, 398
tel./fax: (0-42) 611-08-97
ordynator Zbigniew
Wawrzyniak

1. Liczba miejsc w oÊrodku rehabilitacyjnym: 16
2. Przyjmowani pacjenci od 18 r.˝.
3. Placówka koedukacyjna
4. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 3–6 miesi´cy
5. Model pracy placówki oparty jest na:
• Spo∏ecznoÊci terapeutycznej
• Modelu Minesota
6. Placówka prowadzi:
• Leczenie psychiatryczne
• Poradnictwo dla rodzin osób uzale˝nionych
• Poradnictwo dla osób uzale˝nionych
• Psychoterapi´ indywidualnà dla osób uzale˝nionych
• Psychoterapi´ grupowà dla osób uzale˝nionych
• Badania na:
– Zaka˝enie HIV
– Zaka˝enie HCV
– Zaka˝enie HBV
7. Placówka wystawia skierowania na:
– Badania stwierdzajàce zaka˝enie HIV
– Badania stwierdzajàce zaka˝enie HCV
– Badania stwierdzajàce zaka˝enie HBV
8. Placówka przyjmuje osoby zobowiàzane przez sàd
do leczenia w drodze probacji
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NZOZ „MONAR”
OÊrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny dla Dzieci
i M∏odzie˝y

93-305 ¸ódê
ul. Tuszyƒska 106
tel.: (0-42) 646-40-12
fax: (0-42) 645-98-32
monartuszynska@poczta.
onet.pl
www.monar.akcja.pl
kier. Piotr Adamiak

1. Liczba miejsc w oÊrodku rehabilitacyjnym: 42
2. Przyjmowani pacjenci od 14 do 21 r.˝.
3. Placówka koedukacyjna
4. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 12–24 miesiàce
5. Model pracy placówki oparty jest na:
• Spo∏ecznoÊci terapeutycznej
6. Placówka prowadzi:
• Poradnictwo dla rodzin osób uzale˝nionych
• Poradnictwo dla osób uzale˝nionych
• Psychoterapi´ indywidualnà dla rodzin osób
uzale˝nionych
• Psychoterapi´ indywidualnà dla osób uzale˝nionych
• Psychoterapi´ grupowà dla rodzin osób
uzale˝nionych
• Psychoterapi´ grupowà dla osób uzale˝nionych
• Nauk´ szkolnà na poziomie szko∏y:
– gimnazjalnej (poza terenem oÊrodka)
– ponadgimnazjalnej (poza terenem oÊrodka)
– wy˝szej (poza terenem oÊrodka)
7. Placówka przyjmuje osoby zobowiàzane przez sàd
do leczenia

NZOZ OÊrodek
Rehabilitacyjno-Readaptacyjny „Arka”

90-552 ¸ódê
ul. Kopernika 37
tel./fax: (0-42) 637-55-59
fundacja.arka@wp.pl
Prezes Cezry Majdaƒski

1. Liczba miejsc w oÊrodku rehabilitacyjnym: 45
2. Przyjmowani pacjenci od 18 r.˝.
3. Placówka koedukacyjna
4. OÊrodek przyjmuje matki uzale˝nione wraz z dzieçmi
5. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 7–12 miesi´cy
• 12–24 miesiàce
6. Model pracy placówki oparty jest na:
• Spo∏ecznoÊci terapeutycznej
7. Placówka prowadzi:
• Leczenie psychiatryczne
• Poradnictwo dla rodzin osób uzale˝nionych
• Poradnictwo dla osób uzale˝nionych
• Psychoterapi´ indywidualnà dla rodzin osób
uzale˝nionych
• Psychoterapi´ indywidualnà dla osób
uzale˝nionych
• Psychoterapi´ grupowà dla osób uzale˝nionych
• Nauk´ szkolnà na poziomie szko∏y:
– podstawowej (poza terenem oÊrodka)
– gimnazjalnej (poza terenem oÊrodka)
– ponadgimnazjalnej (poza terenem oÊrodka)
– wy˝szej (poza terenem oÊrodka)
8. Placówka przyjmuje osoby zobowiàzane przez sàd
do leczenia
9. Inne: pracownia renowacji mebli, sztukaterii, chów
trzody chlewnej, pracownia komputerowa, si∏ownia,
uprawa roÊlin
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NZOZ Stowarzyszenie
„Monar” K´bliny

95-001 K´bliny
ul. Strykowska 3
tel./fax: (0-42) 717-80-08
malgos@laser.net.pl
kier. Ma∏gorzata Sioma

1. Liczba miejsc w oÊrodku rehabilitacyjnym: 50
2. Przyjmowani pacjenci od 17 do 25 r.˝.
3. Placówka koedukacyjna
4. OÊrodek przyjmuje matki uzale˝nione wraz z dzieçmi
5. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 7–12 miesi´cy
6. Model pracy placówki oparty jest na:
• Spo∏ecznoÊci terapeutycznej
7. Placówka prowadzi:
• Leczenie somatyczne
• Leczenie psychiatryczne
• Poradnictwo dla rodzin osób uzale˝nionych
• Psychoterapi´ indywidualnà dla osób uzale˝nionych
• Psychoterapi´ grupowà dla osób uzale˝nionych
• Kursy zawodowe
• Nauk´ szkolnà na poziomie szko∏y:
– podstawowej (poza terenem oÊrodka)
– gimnazjalnej (poza terenem oÊrodka)
– ponadgimnazjalnej (poza terenem oÊrodka)
– wy˝szej (poza terenem oÊrodka)
8. Placówka przyjmuje osoby zobowiàzane przez sàd
do leczenia w drodze probacji

NZOZ „MONAR”
OÊrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny dla Dzieci
i M∏odzie˝y w ¸odzi
filia Ozorków

95-035 Ozorków
ul. ˚wirki 1a
tel.: (0-42) 277-18-79
tel./fax: (0-42) 277-18-80
monarozorkow@poczta.
onet.pl
www.monar.akcja.pl
kier. Piotr Adamiak

1. Liczba miejsc w oÊrodku rehabilitacyjnym: 35
2. Przyjmowani pacjenci od 15 do 21 r.˝.
3. Placówka koedukacyjna
4. OÊrodek przyjmuje matki uzale˝nione wraz z dzieçmi
5. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 12–24 miesiàce
6. Model pracy placówki oparty jest na:
• Spo∏ecznoÊci terapeutycznej
7. Placówka prowadzi:
• Poradnictwo dla rodzin osób uzale˝nionych
• Poradnictwo dla osób uzale˝nionych
• Psychoterapi´ grupowà dla rodzin osób uzale˝nionych
• Psychoterapi´ grupowà dla osób uzale˝nionych
• Nauk´ szkolnà na poziomie szko∏y:
– podstawowej (poza terenem oÊrodka)
– gimnazjalnej (poza terenem oÊrodka)
– ponadgimnazjalnej (poza terenem oÊrodka)
8. Placówka przyjmuje osoby zobowiàzane przez sàd
do leczenia
9. Dodatkowo: sp∏yw kajakowy, narty, klub pi∏karski

NZOZ OÊrodek
Rehbilitacyjno-Readaptacyjny „MONAR”
w Sokolnikach

95-039 Sokolniki
ul. Kasprowicza 68
tel./fax: (0-42) 710-12-80
sokolniki@monar.org
kier. Ma∏gorzata Rudnicka

1. Liczba miejsc w oÊrodku rehabilitacyjnym: 42
2. Przyjmowani pacjenci od 18 do 40 r.˝.
3. Placówka koedukacyjna
4. OÊrodek przyjmuje matki uzale˝nione wraz z dzieçmi
5. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 7–12 miesi´cy
• 12–24 miesiàce
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6. Model pracy placówki oparty jest na:
• Spo∏ecznoÊci terapeutycznej
7. Placówka prowadzi:
• Poradnictwo dla rodzin osób uzale˝nionych
• Poradnictwo dla osób uzale˝nionych
• Psychoterapi´ indywidualnà dla osób uzale˝nionych
• Psychoterapi´ grupowà dla osób uzale˝nionych
• Kursy zawodowe
• Nauk´ szkolnà na poziomie szko∏y:
– gimnazjalnej (poza terenem oÊrodka)
– ponadgimnazjalnej (poza terenem oÊrodka)
– wy˝szej (poza terenem oÊrodka)
8. Placówka przyjmuje osoby zobowiàzane przez sàd
do leczenia w drodze probacji
9. Inne: nauka umiej´tnoÊci przydatnych w ˝yciu,
podnoszenie kwalifikacji zawodowych, program
postrehabilitacyjny

