WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
Placówki ambulatoryjne
Nazwa placówki

Dane placówki

Punkt Konsultacyjny
Stowarzyszenia „MONAR”

15–814 Bia∏ystok
ul. Gen. Z. Berlinga 8
tel./fax: (0-85) 651-65-64
kier. Krystyna Woêniak

NZOZ Poradnia Terapii
Uzale˝nieƒ
i Wspó∏uzale˝nieƒ

15–028 Bia∏ystok
ul. S∏onimska 15/1
tel./fax: (0-85) 740-45-50
psycholog D. Bielonka

Godziny pracy i zakres dzia∏alnoÊci
Czynne: pon.–pt. 9.00–17.00
1. Przyjmowani pacjenci od 15 r.˝.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Psychoterapia indywidualna
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Grupy wsparcia/edukacyjne
4. Dla osób uzale˝nionych utrzymujàcych abstynencj´:
• Warsztaty rozwoju osobistego
• Warsztaty aktywizacji zawodowej
• Indywidualne wsparcie (edukacyjne)
5. Dla osób uzale˝nionych nie zmotywowanych
do leczenia:
• Edukacja dotyczàca ograniczania szkód zdrowotnych
zwiàzanych z przyjmowaniem narkotyków
• Indywidualne spotkania motywacyjne
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Wspó∏praca z miejscowym systemem pomocy
spo∏ecznej
• Wspó∏praca z innymi placówkami pomocowymi
7. W placówce istnieje mo˝liwoÊç konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrà
• Psychologiem
8. W placówce istnieje mo˝liwoÊç wykonania testu:
• Na obecnoÊç metabolitów narkotyków w moczu –
bezp∏atnie (tylko na proÊb´ pacjenta)
9. Placówka posiada telefon zaufania nr (0-85)
651-65-64, czynny w godz. pracy placówki
10. Placówka wystawia skierowania do oddzia∏ów
detoksykacyjnych i oÊrodków rehabilitacyjnych
Czynne: pon.–pt. 8.00–19.00
1. Przyjmowani pacjenci od 18 r.˝.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
4. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Wspó∏praca z miejscowym systemem pomocy
spo∏ecznej
5. W placówce istnieje mo˝liwoÊç konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrà
6. Placówka wystawia skierowania do oddzia∏ów
detoksykacyjnych
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M∏odzie˝owy OÊrodek
Terapii i Readaptacji
„ETAP”

15-464 Bia∏ystok
ul. W∏ókiennicza 7
tel.: (0-85) 744-50-26
tel./fax: (0-85) 744-52-24
kier. E. Powichrowska

Czynne: pon., pt. 9.00–19.00, wt., Êr., czw. 9.00–20.00
1. Przyjmowani pacjenci od 6 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
• Spo∏ecznoÊç terapeutyczna, grupy
psychoedukacyjne
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia grupowa
• Grupy psychoedukacyjne, wyk∏ady – Akademia
Rodziców
4. Dla osób uzale˝nionych utrzymujàcych abstynencj´:
• 2 samopomocowe AN
5. Dla osób uzale˝nionych nie zmotywowanych
do leczenia:
• Edukacja dotyczàca ograniczania szkód zdrowotnych
zwiàzanych z przyjmowaniem narkotyków
• Interwencje w Êrodowisku, pomoc socjalna
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Konsultacje prawne
• Wspó∏praca z miejscowym systemem pomocy
spo∏ecznej
• Badania psychologa klinicznego, konsultacje
psychiatryczne
7. W placówce istnieje mo˝liwoÊç konsultacji z:
• Lekarzem ogólnym
• Lekarzem psychiatrà
• Psychologiem klinicznym
8. W placówce funkcjonuje grupa Anonimowych
Narkomanów, spotkania odbywajà si´: wt.:
18.00–20.00, pt. 17.00–19.00
9. Placówka wystawia skierowania do oddzia∏ów
detoksykacyjnych i oÊrodków rehabilitacyjnych

NZOZ PZP i Poradnia
Terapii Uzale˝nieƒ
i Wspó∏uzale˝nienia

16–300 Augustów
ul. Szpitalna 12a
tel./ fax (0-87) 643-28-16
las69@op.pl
kier. A. Litwiƒczuk

Czynne: pon.–pt. 7.30–18.30, sob. 9.00–14.00
1. Przyjmowani pacjenci od 15 do 45 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
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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:
• 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
• Umo˝liwiajàcego rozpoznanie dostarczonej
substancji
9. Placówka posiada telefon zaufania nr (0-87)
643-28-16, czynny w godz. pracy placówki
10. Placówka wystawia skierowania do oddzia∏ów
detoksykacyjnych
Wojewódzki OÊrodek
Profilaktyki i Terapii
Uzale˝nieƒ
Poradnia dla
Uzale˝nionych
od Ârodków
Psychoaktywnych

18-400 ¸om˝a
ul. Rybaki 3
tel.: (0-86) 216-67-03,
fax: (0-86) 216-28-20
wopitu@poczta.onet.pl
www.odwyk.lomza.com
kier. B. Charczuk

Czynne: pon., czw. 13.00–20.00, Êr. 8.00–15.00
1. Przyjmowani pacjenci od 12 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
4. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Wspó∏praca z miejscowym systemem pomocy
spo∏ecznej
5. W placówce istnieje mo˝liwoÊç konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrà
• Psychologiem
6. W placówce istnieje mo˝liwoÊç wykonania testu:
• Na obecnoÊç metabolitów narkotyków w moczu
– bezp∏atnie
7. Placówka wystawia skierowania do oddzia∏ów
detoksykacyjnych i oÊrodków rehabilitacyjnych
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Poradnia Leczenia
Uzale˝nieƒ
i Wspó∏uzale˝nienia
od Substancji
Psychoaktywnych

16-400 Suwa∏ki
ul. Waryƒskiego 39b
tel.: (0-87) 566-28-83
specjalista terapii
uzale˝nieƒ U. Taudul

Czynne: pon.–czw. 7.30–19.30, pt. 7.30–12.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeƒ wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Psychoterapia indywidualna
• Psychoterapia grupowa
• Psychoterapia grupowa dla m∏odzie˝y zagro˝onej
uzale˝nieniem od narkotyków
• Grupa postrehabilitacyjna
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Terapia rodzinna
4. W placówce istnieje mo˝liwoÊç konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrà
5. 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

SPPZOZ im.
Dr. Stanis∏awa Deresza

16-070 Choroszcz
Pl. Dr Z. Brodowicza 1
tel.: (0-85) 719-10-91
wew. 251
fax: (0-85) 719-28-00
ord. dr. Dariusz Kosior

1. Przyjmowani pacjenci od 13 r.˝.
2. Placówka posiada program motywowania pacjenta
do dalszego leczenia
3. Metoda detoksykacji
• klonidyna
• Inne: objawowe
4. Przeci´tny czas trwania programu detoksykacyjnego
– 14 dni
5. Placówka prowadzi nieodp∏atne badania na:
• Zaka˝enie HIV

Placówki stacjonarne
Nazwa placówki

Dane placówki

Godziny pracy i zakres dzia∏alnoÊci

Caritas Archidiecezji
Bia∏ostockiej Katolicki
OÊrodek Wychowania
i Terapii Uzale˝nieƒ
„Metanoia”

16-020 Czarna Bia∏ostocka
Skr. Poczt 45
tel./fax: (0-85) 710-32-413
kier. Marian Kociuba

1. Liczba miejsc w oÊrodku rehabilitacyjnym: 25
2. Przyjmowani pacjenci od 13 do 18 r.˝.
• Placówka koedukacyjna
3. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 12–24 miesiàce
4. Model pracy placówki oparty jest na:
• Spo∏ecznoÊci terapeutycznej
5. Placówka prowadzi:
• Leczenie somatyczne
• Psychoterapi´ grupowà dla rodzin osób
uzale˝nionych
• Psychoterapi´ grupowà dla osób uzale˝nionych
• Nauk´ szkolnà na poziomie szko∏y:
– podstawowej (na terenie oÊrodka)
– gimnazjalnej (na terenie oÊrodka)
– ponadgimnazjalnej (poza terenem oÊrodka)
136

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

6. Placówka przyjmuje osoby zobowiàzane przez sàd
do leczenia
7. Inne: oÊrodek katolicki – przyjmowane sà osoby
innych wyznaƒ, zaj´cia teatralne, plastyczne,
sportowe, muzyczne
NZOZ „MONAR”
OÊrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny

16-070 Choroszcz
Zaczerlany 25
tel.: (0-85) 719-33-14
tel./fax: (0-85) 652-62-34
kier. Wies∏aw Wojtecki

1. Liczba miejsc w oÊrodku rehabilitacyjnym: 27
2. Przyjmowani pacjenci od 18 r.˝.
3. Placówka koedukacyjna
4. OÊrodek przyjmuje matki uzale˝nione wraz z dzieçmi
5. OÊrodek przyjmuje osoby uzale˝nione od:
• Mieszane
6. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 7–12 miesi´cy
• 12–24 miesiàce
• Pow. 24 miesi´cy
7. Model pracy placówki oparty jest na:
• Spo∏ecznoÊci terapeutycznej
8. 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:
– ponadgimnazjalnej (poza terenem oÊrodka)
– wy˝szej (poza terenem oÊrodka)
9. Placówka wystawia skierowania na:
– Badania stwierdzajàce zaka˝enie HIV
– Badania stwierdzajàce zaka˝enie HCV
– Badania stwierdzajàce zaka˝enie HBV
10. Placówka przyjmuje osoby zobowiàzane przez sàd
do leczenia w drodze probacji
11. Inne: hodowla trzody chlewnej, kóz, kur, królików,
stadnina koni, uprawa warzyw, ziemniaków i owsa,
pi∏ka no˝na, siatkówka, ping-pong, kulturystyka,
wyjazdy na basen i lodowisko, kursy j. angielskiego
i komputerowe, w∏asna pracownia komputerowa

Placówki prowadzàce badania na obecnoÊç wirusa HIV
Nazwa placówki

Dane placówki

Godziny pracy i zakres dzia∏alnoÊci

OÊrodek Diagnostyczno-Badawczy
Chorób Przenoszonych
Drogà P∏ciowà

15-879 Bia∏ystok
ul. Âw. Rocha 3
tel.: (0-85) 742-63-61
746-04-54
tel./fax: (0-85) 742-36-30
centstd@poczta.onet.pl
p.o. dyr. Marianna
Soko∏owska

Czynne: pon., Êr.. 8.30–17.15, wt., czw., pt. 8.30–16.30
• Badanie bezp∏atne
• Test anonimowy
• Poradnictwo przed i po teÊcie
• Punkt Konsultacyjny
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Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny
im. K. D∏uskiego

15–740 Bia∏ystok
ul. ˚urawia 14
tel.: (0-85) 740-94-79
dyr. H. Misiewicz

Czynne: pon.–pt. 8.00–14.00
• Badanie bezp∏atne
• Test anonimowy
• Poradnictwo przed i po teÊcie

SP ZOZ Pracownia
Dzia∏ Diagnostyki
Laboratoryjnej

16–300 Augustów
ul. Szpitalna 12
tel.: (0-87) 643-34-11
wew. 257, 271
fax: (0-87) 643-54-77
dyr. S∏awomir Kosid∏o

Czynne: pon.–pt. 7.00–14.30
• Badanie p∏atne
• Badanie anonimowe
• Osoba zg∏aszajàca si´ do placówski mo˝e wykonaç
badanie stwierdzajace zaka˝enie HBV

