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WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
Placówki ambulatoryjne
Nazwa placówki

Dane placówki

NZOZ Poradnia
Profilaktyki i Terapii
Uzale˝nieƒ „MONAR”

80-802 Gdaƒsk
ul. 3 Maja 6
tel.: (0-58) 302-04-42
fax: (0-58) 302-63-89
gdanskporadnia@
monar.org
kier. Eliza Weirowska

Edukacyjna Klinika
Poradnia Profilaktyki
Uzale˝nieƒ

81-313 Gdynia
ul. Tatrzaƒska 35
tel.: (0-58) 620-66-90
0-600-016-059
fax: (0-58) 661-65-82

Godziny pracy i zakres dzia∏alnoÊci
Czynne: pon.–pt. 9.00–20.00, sob. 10.00–14.00
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
• Psychoterapia grupowa
• Psychoterapia indywidualna, szko∏a dla rodziców
4. Dla osób uzale˝nionych utrzymujàcych abstynencj´:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Poradnictwo, psychoterapia indywidualna
5. Dla osób uzale˝nionych nie zmotywowanych
do leczenia:
• Edukacja dotyczàca ograniczania szkód zdrowotnych
zwiàzanych z przyjmowaniem narkotyków
• Program wymiany igie∏ i strzykawek
• Opieka piel´gniarska, poradnictwo, grupa dla czynnie
bioràcych, wspó∏praca z oddzia∏em detoksykacyjnym
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Konsultacje prawne
• Wspó∏praca z miejscowym systemem pomocy
spo∏ecznej
• Konsultcje medyczne, poradnictwo, telefon zaufania
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 – bezp∏atnie
9. Placówka posiada telefon zaufania nr (0-58) 302-04-42,
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 bez ograniczeƒ wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Psychoterapia indywidualna
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Przychodnia Terapii
Uzale˝nieƒ od Ârodków
Psychoaktywnych
i Wspó∏uzale˝nienia
przy OÊrodku Profilaktyki
i Terapii Uzale˝nieƒ
w Gdyni

dyr. Wojciech ˚mudziƒski

• 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
• 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
7. Placówka posiada telefon zaufania nr 0-600-016-059,
czynny ca∏odobowo

81-338 Gdynia
ul. Chrzanowskiego 3/5
tel./fax. (0-58) 620-88-88
narko@opitu.pl
www.opitu.pl
dyr. Beata Âmielowska

Czynne: pon.–pt. 8.00–19.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeƒ wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Psychoterapia indywidualna
• Psychoterapia grupowa
• Grupy wst´pne/edukacyjne, motywujàce do leczenia
• Inne: maratony terapeutyczne
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia grupowa
• Inne: maratony terapeutyczne
4. Dla osób uzale˝nionych utrzymujàcych abstynencj´:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego
• Inne: grupy terapii pog∏´bionej
5. Dla osób uzale˝nionych nie zmotywowanych do leczenia:
• Edukacja dotyczàca ograniczania szkód zdrowotnych
zwiàzanych z przyjmowaniem narkotyków
• Program wymiany igie∏ i strzykawek
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 funkcjonuje grupa Anonimowych
Narkomanów, spotkania odbywajà si´:
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w ka˝dy pon. 17.00–19.00 (mittingi zamkni´te),
ka˝dy drugi pon. miesiàca 17.00–19.00
9. Placówka wystawia skierowania do oddzia∏ów
detoksykacyjnych i oÊrodków rehabilitacyjnych
SP ZOZ „Uzdrowisko
Sopot”
Poradnia Leczenia
Uzale˝nieƒ

81-759 Sopot
ul. Chrobrego 6/8
tel.: (0-58) 551-48-75
fax: (0-58) 555-08-82
kier. K. Chojnowska

NZOZ M∏odzie˝owy
OÊrodek Terapeutyczny
„Mrowisko”
OÊrodek Wczesnej
Interwencji

81-00 Sopot
al. Niepodleg∏oÊci 817a
tel.: (0-58) 550-26-69
tel./fax. (0-58) 550-34-77
mrowisko1@poczt.onet.pl
dyr. Jolanta
¸azuga-Koczurowska

Czynne: pon., czw. 9.00–19.00, wt., Êr. 8.00–19.00,
pt. 9.00–15.00
1. Przyjmowani pacjenci od 14 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
• Terapia indywidualna i rodzinna
4. Dla osób uzale˝nionych nie zmotywowanych
do leczenia:
• Edukacja dotyczàca ograniczania szkód zdrowotnych
zwiàzanych z przyjmowaniem narkotyków
5. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Konsultacje prawne
• Wspó∏praca z miejscowym systemem pomocy
spo∏ecznej
6. W placówce istnieje mo˝liwoÊç konsultacji z:
• Lekarzem ogólnym
• Lekarzem psychiatrà
7. Placówka wystawia skierowania na:
• Badania stwierdzajàce zaka˝enie HBV
8. W placówce istnieje mo˝liwoÊç wykonania testu:
• Na obecnoÊç metabolitów narkotyków w moczu
– p∏atnie
9. Placówka posiada telefon zaufania nr (0-58) 551-48-75,
czynny w godz. pracy placówki
10. Placówka wystawia skierowania do oddzia∏ów
detoksykacyjnych i oÊrodków rehabilitacyjnych
Czynne: pon.–pt. 9.00–20.00
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
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Grupy wsparcia/edukacyjne
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• Psychoterapia grupowa
4. Dla osób uzale˝nionych utrzymujàcych abstynencj´:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• 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 psychiatrà
7. Placowka prowadzi badania na:
• Zaka˝enie HIV
• Zaka˝enie HCV
• Zaka˝enie HBV
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
• Umo˝liwiajàcego rozpoznanie dostarczonej
substancji – bezp∏atnie
10. Placówka posiada telefon zaufania nr (0-58)
550-26-69, czynny ca∏odobowo
11. Placówka wystawia skierowania do oddzia∏ów
detoksykacyjnych i oÊrodków rehabilitacyjnych
OÊrodek Profilaktyki
i Rozwiàzywania
Problemów
Alkoholowych

89-650 Czersk
ul. Dworcowa 15
tel./fax: (0-52) 398-92-42
opirpaczersk@wp.pl
dyr. Jolant Nagórska

Czynne: czw. 16.00–19.00
1. Przyjmowani pacjenci od 15 do 50 r.˝.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Psychoterapia indywidualna
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
4. Dla osób uzale˝nionych utrzymujàcych abstynencj´:
• Warsztaty rozwoju osobistego
• Warsztaty aktywizacji zawodowej
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
• Inne: policjantem
8. W placówce istnieje mo˝liwoÊç wykonania testu:
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• 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
PTZN Punkt
Konsultacyjno-Informacyjny

77–100 Bytów
ul. Gdaƒska 59
tel.: (0-59) 822-32-54
tel./fax: (0-59) 822-32-54
U. Szyca-Modras

Czynne: pon. 16.00–20.00
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
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Psychoterapia indywidualna

Centrum Profilaktyki
i Terapii Uzale˝nieƒ
i Wspó∏uzale˝nienia
OÊrodek Psychoterapii
i Promocji Zdrowia
„Promedica”

89–604 Chojnice
ul. KoÊcierska 9
tel.: (0-52) 397-74-87
0-692-81-66-70
fax.: (0-52) 397-40-33
monikabo@poczta.onet.pl
kier. L. Borzyszkowa

Czynne: pon.–czw. 8.00–18.00, pt. 8.00–15.00
1. Przyjmowani pacjenci od 15 do 60 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
• Psychoterapia grupowa
4. Dla osób uzale˝nionych utrzymujàcych abstynencj´:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego
• Warsztaty aktywizacji zawodowej
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 ogólnym
• Lekarzem psychiatrà
• Psychologiem klinicznym
8. Placowka prowadzi badania na:
• Zaka˝enie HIV
• Zaka˝enie HCV
• Zaka˝enie HBV
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9. Placówka wystawia skierowania na:
• Badania stwierdzajàce zaka˝enie HIV
• Badania stwierdzajàce zaka˝enie HCV
• Badania stwierdzajàce zaka˝enie HBV
10. Placówka wystawia skierowania do oddzia∏ów
detoksykacyjnych i oÊrodków rehabilitacyjnych
Punkt Konsultacyjny

77-300 Cz∏uchów
ul. Szczeciƒska 31
tel. (0-59) 834-22-81
wew. 315
kier. Gra˝yna Redzimska

NZOZ Centrum Medyczne 83-300 Kartuzy
„Kaszuby”
ul. Dworcowa 2
Poradnia Leczenia
tel.: (0-58) 681-00-11
Uzale˝nieƒ
wew. 68
fax: (0-58) 685-31-89

Czynne: pon. 16.00–20.00, pt. 16.00–19.00,
sob. 9.00–12.00
1. Przyjmowani pacjenci od 18 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
• Grupy wsparcia/edukacyjne
4. Dla osób uzale˝nionych nie zmotywowanych do leczenia:
• Edukacja dotyczàca ograniczania szkód zdrowotnych
zwiàzanych z przyjmowaniem narkotyków
5. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Konsultacje prawne
• Wspó∏praca z miejscowym systemem pomocy
spo∏ecznej
6. W placówce istnieje mo˝liwoÊç konsultacji z:
• Lekarzem ogólnym
• Lekarzem psychiatrà
7. W placówce istnieje mo˝liwoÊç wykonania testu:
• Na obecnoÊç metabolitów narkotyków w moczu
• Umo˝liwiajàcego rozpoznanie dostarczonej substancji
8. Placówka wystawia skierowania do oÊrodków
rehabilitacyjnych
Czynne: pon., wt., czw. 8.00–20.00, Êr., pt. 8.00–15.30
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeƒ wiekowych
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
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia grupowa
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:
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• Wspó∏praca z miejscowym systemem pomocy
spo∏ecznej
7. W placówce istnieje mo˝liwoÊç konsultacji z:
• Lekarzem ogólnym
• Lekarzem psychiatrà
8. Placowka prowadzi badania na:
• Zaka˝enie HIV
9. Placówka wystawia skierowania na:
– Badania stwierdzajàce zaka˝enie HIV
10. Placówka wystawia skierowania do oddzia∏ów
detoksykacyjnych i oÊrodków rehabilitacyjnych
SP ZOZ Nowy
Dwór Gdaƒski

82-100 Nowy
Dwór Gdaƒski
ul. Dworcowa 12
tel.: (0-55) 247-22-13
247-24-11 wew. 33
fax: (0-55) 247-28-69
spzoz_ndg@poczta.onet.pl
dyr. El˝bieta Ko˝ciƒska

Czynne: pon. 14.00–18.00, Êr. 8.00–12.00,
czw. 16.00–20.00
1. Przyjmowani pacjenci od 15 r.˝.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Psychoterapia indywidualna
• Psychoterapia grupowa
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
5. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Wspó∏praca z miejscowym systemem pomocy
spo∏ecznej
6. W placówce istnieje mo˝liwoÊç konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrà
• Psychologiem
7. Placowka prowadzi badania na:
• Zaka˝enie HIV
• Zaka˝enie HCV
• Zaka˝enie HBV
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

PTZN I Oddzia∏
w S∏upsku

76–200 S∏upsk
ul. Sienkiewicza 7/30
tel./fax: (0-59) 840-14-60
slupsk@wp.pl
www.ptzn.s∏upsk.webpark.
pl
przew. Walentyna Czarnik

Czynne: pon., czw. 10.00–19.00, wt. 10.00–15.00,
Êr. 10.00–19.30, pt. 10.00–14.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeƒ wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• 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:
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• Poradnictwo
• Grupy wsparcia/edukacyjne
4. Dla osób uzale˝nionych utrzymujàcych abstynencj´:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Grupy zapobiegania nawrotom
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
– bezp∏atnie
• Umo˝liwiajàcego rozpoznanie dostarczonej
substancji – bezp∏atnie
SP ZOZ
Przychodnia Leczenia
Uzale˝nieƒ

83–200 Starogard
Gdaƒski
ul. Chopina 9
tel.: (0-58) 562-71-95
tel./fax: (0-58) 562-94-93
opirpa_starogardgdanski
@wp.pl
kier. Maria Berezowska-Makowska

Czynne: pon.–pt. 8.00–20.00
1. Przyjmowani pacjenci od 14 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
• Psychoterapia grupowa
• Psychoterapia indywiualna
4. Dla osób uzale˝nionych utrzymujàcych abstynencj´:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego
• Warsztaty aktywizacji zawodowej
• Praca nad poczuciem winy, wstydu,
nad radzeniem sobie z przykrymi uczuciami,
rekonstruowanie rodziny
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
• Konsultacje lekarza specjalisty
7. W placówce istnieje mo˝liwoÊç konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrà
• Konsultantem ds. socjalnych
8. Placówka wystawia skierowania na:
• Badania stwierdzajàce zaka˝enie HIV
• Badania stwierdzajàce zaka˝enie HCV
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• Badania stwierdzajàce zaka˝enie HBV
9. W placówce istnieje mo˝liwoÊç wykonania testu:
• Na obecnoÊç metabolitów narkotyków w moczu
– bezp∏atnie
10. Placówka wystawia skierowania do oddzia∏ów
detoksykacyjnych i oÊrodków rehabilitacyjnych
Punkt Konsultacyjny
dla M∏odzie˝y
Uzale˝nionej „SILOE”

83-200 Starogard Gdaƒski
os. 60-lecia ONP 14
tel.: (0-58) 562-31-74
dyr. Andrzej Makowski

Czynne: pon., czw.10.00–19.00, wt., Êr., pt. 8.00–15.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeƒ wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Psychoterapia indywidualna
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
4. Dla osób uzale˝nionych utrzymujàcych abstynencj´:
• Warsztaty rozwoju osobistego
• Warsztaty aktywizacji zawodowej
5. Dla osób uzale˝nionych nie zmotywowanych
do leczenia:
• Edukacja dotyczàca ograniczania szkód zdrowotnych
zwiàzanych z przyjmowaniem narkotyków
• Program wymiany igie∏ i strzykawek
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. Placowka 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
• Umo˝liwiajàcego rozpoznanie dostarczonej
substancji – bezp∏atnie
11. Placówka wystawia skierowania do oddzia∏ów
detoksykacyjnych i oÊrodków rehabilitacyjnych

Punkt Konsultacyjny
„OKNO"

83-110 Tczew
ul. KoÊcielna 7
tel.: 0-515-188-207
0-501-226-601
Lucjan Wojciaszek

Czynne: pon.–pt. 15.00–20.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeƒ wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Psychoterapia indywidualna
• Psychoterapia grupowa
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
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• Grupy wsparcia/edukacyjne
4. Dla osób uzale˝nionych utrzymujàcych abstynencj´:
• 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
7. W placówce istnieje mo˝liwoÊç konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrà
8. W placówce istnieje mo˝liwoÊç wykonania testu:
• Na obecnoÊç metabolitów narkotyków w moczu
– p∏atnie
9. 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

Wojewódzki Szpital
Psychiatryczny
im. Prof. Tadeusza
Bilikiewicza
Oddzia∏ Leczenia
Zespo∏ów
Abstynencyjnych
po Substancjach
Psychoaktywnych

80–282 Gdaƒsk
ul. Srebrniki 1
tel.: (0-58) 524-76-55
fax: (0-58) 524-76-56
p.o. ordynatora
Jacek ˚ebrowski

1. Przyjmowani pacjenci od 16 r.˝.
2. Placówka posiada program motywowania pacjenta do
dalszego leczenia
3. Metoda detoksykacji
• klonidyna
4. Przeci´tny czas trwania programu
detoksykacyjnego – 10–14 dni
5. Placówka prowadzi nieodp∏atne badania na:
• Zaka˝enie HIV
• Zaka˝enie HCV
• Zaka˝enie HBV

Oddzia∏ Detoksykacyjny

77-300 Cz∏uchów
ul. Szczeciƒska 31
tel.: (0-59) 834-22-81
wew. 315
kier. Gra˝yna Redzimska

1. Przyjmowani pacjenci od 18 do 60 r.˝.
2. Placówka posiada program motywowania pacjenta do
dalszego leczenia
3. Metoda detoksykacji
• P∏yny infuzyjne, farmakoterapia
4 Przeci´tny czas trwania programu detoksykacyjnego
– 14 dni
5. Placówka prowadzi nieodp∏atne badania na:
• Zaka˝enie HCV

Placówki stacjonarne
Nazwa placówki

Dane placówki

Godziny pracy i zakres dzia∏alnoÊci

NZOZ „MONAR"
OÊrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny
dla Dzieci i M∏odzie˝y

80-298 Gdaƒsk
ul. Agrarna 2
tel.: (0-58) 349-49-54
tel./fax: (0-58) 349-46-90
tcmatarnia@post.pl

1. Liczba miejsc w oÊrodku rehabilitacyjnym: 40
2. Przyjmowani pacjenci do 21 r.˝.
3. Placówka koedukacyjna
4. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 7–12 miesi´cy
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NZOZ M∏odzie˝owy
OÊrodek Terapeutyczny
„Mrowisko"

kier. Jolanta
¸azuga-Koczurowska

• 12–24 miesiàce
5. Model pracy placówki oparty jest na:
• Spo∏ecznoÊci terapeutycznej
6. Placówka prowadzi:
• Leczenie somatyczne
• 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 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)
– wy˝szej (poza terenem oÊrodka)
• 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
9. Inne: zaj´cia sportowe (aerobic, pi∏ka no˝na,
koszykówka, sporty ekstremlne), zaj´cia artystyczne
(plastyczne, muzyczne, teatralne)

81-850 Sopot
al. Niepodleg∏oÊci 817 a
tel.: (0-58) 550-26-69
fax: (0-58) 550-34-77
mrowisko1@poczta.onet.pl
dyr. Jolanta
¸azuga–Koczurowska

1. Liczba miejsc w oÊrodku rehabilitacyjnym: 18
2. Przyjmowani pacjenci od 14 do 19 r.˝.
3. Placówka koedukacyjna
4. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 7–12 miesi´cy
5. Model pracy placówki oparty jest na:
• Spo∏ecznoÊci terapeutycznej
6. Placówka prowadzi:
• Leczenie somatyczne
• 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
• Nauk´ szkolnà na poziomie szko∏y:
– gimnazjalnej (na terenie oÊrodka)
7. Placówka przyjmuje osoby zobowiàzane przez sàd
do leczenia
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8. Inne: uprawianie sportów, zaj´ci muzyczne,
plastyczne, zaj´cia interpersonalne
OÊrodek Resocjalizacji
Stowarzyszenia
„Solidarni Plus"

76-206 S∏upsk 8
Gajki 3
tel./fax.: (0-59) 814-12-50
gajki@tlen.pl
Kier. A. Maroszek

1. Liczba miejsc w oÊrodku rehabilitacyjnym: 20
2. Przyjmowani pacjenci od 18 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 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)
7. Placówka przyjmuje osoby zobowiàzane przez sàd
do leczenia w drodze probacji
8. Inne: hodowla konika polskiego, szkolenia zawodowe
w zakresie „instruktor jazdy konnej”, hipoterapia, rajdy
konne

ChrzeÊcijaƒski OÊrodek
Dla Osób Uzale˝nionych
„TEEN CHALLENGE”

77-203 Dretyƒ
Broczyna 11
tel.: (0-59) 858-16-60
fax: (0-59) 858-16-88
osrodek@teenchallenge.pl
www. teenchallenge.pl
dyr. Zbigniew Urbaniak

1. Liczba miejsc w oÊrodku rehabilitacyjnym: 80
2. Przyjmowani pacjenci od 28 do 50 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:
• Leczenie somatyczne
• Leczenie psychiatryczne
• Poradnictwo dla rodzin osób uzale˝nionych
• Psychoterapi´ indywidualnà dla rodzin osób
uzale˝nionych
• Psychoterapi´ indywidualnà dla osób uzale˝nionych
• Psychoterapi´ grupowà dla osób uzale˝nionych
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
9. Inne: praca w zak∏adzie stolarskim, sp∏ywy kajakowe

NZOZ Centrum Leczenia
Uzale˝nieƒ „ZaroÊlak”

89-650 Czersk
Kurcze 21
tel./ fax: (0-52) 398-42-89

1. Liczba miejsc w oÊrodku rehabilitacyjnym: 30
2. Przyjmowani pacjenci od 18 r.˝.
3. Placówka koedukacyjna
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dyr. Andrzej Makowski

NZOZ Centrum Leczenia 83-136 Opalenie
Uzale˝nieƒ „Zapowiednik” ul. Hutten-Czapskiego 49
w Opaleniu nad Wis∏à
tel.: (0-58) 535-48-52
fax: (0-58) 535-48-53
daszrade@poczta.onet.pl
www.zpowiednik.pl
dyr. K. Jakubus

4. OÊrodek przyjmuje matki uzale˝nione wraz z dzieçmi
5. OÊrodek przyjmuje osoby uzale˝nione od:
• Ârodków pobudzajàcych (amfetamina, kokaina etc.)
• Halucynogeny (LSD etc.)
• Opiaty (heroina, kompot, morfina etc.)
• Mieszane
6. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 12–24 miesiàce
7. Model pracy placówki oparty jest na:
• Spo∏ecznoÊci terapeutycznej
8. Placówka prowadzi:
• Leczenie somatyczne
• 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 (na terenie oÊrodka)
– wy˝szej (poza terenem oÊrodka)
• 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. Placówka przyjmuje osoby zobowiàzane przez sàd
do leczenia w drodze probacji
11. Inne: zaj´cia sportowe, kursy wspinaczkowe, nauka
j. angielskiego, jazda konna, turystyka
1. Liczba miejsc w oÊrodku rehabilitacyjnym: 40
2. Przyjmowani pacjenci od 16 r.˝.
3. Placówka koedukacyjna
4. OÊrodek przyjmuje matki uzale˝nione wraz z dzieçmi
5. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 12–24 miesiàce
• Pow. 24 miesi´cy
6. Model pracy placówki oparty jest na:
• Spo∏ecznoÊci terapeutycznej
7. Placówka prowadzi:
• Leczenie somatyczne
• Poradnictwo dla rodzin osób uzale˝nionych
• Poradnictwo dla osób uzale˝nionych
• Psychoterapi´ indywidualnà dla osób uzale˝nionych
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• Psychoterapi´ grupowà dla osób uzale˝nionych
• Nauk´ szkolnà na poziomie szko∏y:
– podstawowej (na terenie oÊrodka)
– gimnazjalnej (na terenie oÊrodka)
– ponadgimnazjalnej (na terenie oÊroda)
– wy˝szej (poza terenem oÊrodka)
• Badania na:
– Zaka˝enie HIV
– Zaka˝enie HCV
– Zaka˝enie HBV
8. Placówka wystawia skierowania na:
– Badania stwierdzajàce zaka˝enie HIV
– Badania stwierdzajàce zaka˝enie HCV
– Badania stwierdzajàce zaka˝enie HBV
9. Placówka przyjmuje osoby zobowiàzane przez sàd
do leczenia
10. Inne: na terenie oÊrodka znajduje si´ jezioro, kort
tenisowy, si∏ownia, boisko do pi∏ki siatkowej i no˝nej,
odbywajà si´ zaj´cia sportowe, nauka j. angielskiego,
wspinaczka, tenis, kursy komputerowe, obozy
terapeutyczne w Tatrach, sp∏ywy kajakowe, istnieje
mo˝liwoÊç równoleg∏ej terapii rodzeƒstw i ma∏˝eƒstw.
Wojewódzkie Centrum
Leczenia Uzale˝nieƒ
w Zapowiedniku

83-250 Skaryszewy
Zapowiednik
tel.: (0-58) 586-00-39
tel./fax: (0-58) 588-25-45
zapowiednik20@
neostrada.pl
www.zapowienik.pl
dyr. Barbara Karaczyƒska

1. Liczba miejsc w oÊrodku rehabilitacyjnym: 35
2. Przyjmowani pacjenci od 16 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:
• Leczenie somatyczne
• Poradnictwo dla osób uzale˝nionych
• Psychoterapi´ indywidualnà dla osób uzale˝nionych
• Psychoterapi´ grupowà dla osób uzale˝nionych
• Nauk´ szkolnà na poziomie szko∏y:
– podstawowej (na terenie oÊrodka)
– gimnazjalnej (na terenie oÊrodka)
– ponadgimnazjalnej (na terenie oÊrodka)
– wy˝szej (poza terenem oÊrodka)
8. Placówka wystawia skierowania na:
– Badania stwierdzajàce zaka˝enie HIV
– Badania stwierdzajàce zaka˝enie HCV
– Badania stwierdzajàce zaka˝enie HBV
• Poradnictwo dla rodzin osób uzale˝nionych
9. Placówka przyjmuje osoby zobowiàzane przez sàd
do leczenia
10. Inne: NLP, techniki relaksacyjno-medytacyjne, obozy
turystyczne, wspinaczkowe, sp∏ywy kajakowe, nauka
j. angielskiego, nauka jazdy na nartach, kursy
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komputerowe, uprawa roÊlin, pi∏ka no˝na, siatkówka,
biegi, si∏ownia, program adaptacyjny
SP ZOZ OÊrodek Terapii
Uzale˝nieƒ w Sma˝ynie

84-217 Linia
Sma˝yno 9
tel.: (0-58) 676-82-01
0-501-33-33-45
fax: (0-58) 676-82-72
kontakt@smazyno.pl
www.smazyno.pl
dyr. Jacek S´kiewicz

1. Liczba miejsc w oÊrodku rehabilitacyjnym: 35
2. Przyjmowani pacjenci od 21 r.˝.
3. Placówka tylko dla m´˝czyzn
4. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 12–24 miesiàce
5. Model pracy placówki oparty jest na:
• Pracy terapeutycznej prowadzonej w nurcie
psychoanalitycznym
6. Placówka prowadzi:
• Leczenie somatyczne
• Leczenie psychiatryczne
• Poradnictwo dla rodzin osób uzale˝nionych
• Psychoterapi´ grupowà dla rodzin 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)
• Badania na:
– Zaka˝enie HIV
– Zaka˝enie HCV
– Zaka˝enie HBV
7. Placówka przyjmuje osoby zobowiàzane przez sàd
do leczenia w drodze probacji
8. Inne: ogrodnictwo, hodowla ryb, zwierzàt, stolarstwo,
informatyka, sport, rekreacja

OÊrodek Readaptacji
Stowarzyszenia Solidarni
„Plus-Eko Szko∏a ˚ycia”

77-300 Cz∏uchów
Skr. Poczt. 7
tel./fax.: (0-59) 832-34-13
ekoszkolazycia@
poczta.onet.pl
www.ekosz.republika.pl
dyr. D. Kuczewski

1. Liczba miejsc w oÊrodku rehabilitacyjnym: 130
2. Przyjmowani pacjenci od 16 r.˝.
3. Placówka koedukacyjna
4. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 3–6 miesi´cy
• 7–12 miesi´cy
5. Model pracy placówki oparty jest na:
• Spo∏ecznoÊci terapeutycznej
6. 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 rodzin osób
uzale˝nionych
• Psychoterapi´ grupowà dla osób uzale˝nionych
• Kursy zawodowe
• Nauk´ szkolnà na poziomie szko∏y:
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– podstawowej (poza terenem oÊrodka)
– gimnazjalnej (poza terenem oÊrodka)
– ponadgimnazjalnej (poza terenem oÊrodka)
– wy˝szej (poza terenem oÊrodka)
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
9. Inne: hodowla zwierzàt, uprawa roÊlin, nauka
umiej´tnoÊci przydatnych w ˝yciu, program
postrehabilitacyjny FIO, program EQUAL „Dajmy Sobie
Prac´ – Ekoszansa”

Placówki prowadzàce badania na obecnoÊç wirusa HIV
Nazwa placówki

Dane placówki

Godziny pracy i zakres dzia∏alnoÊci

NZOZ Synevo Gdaƒsk
Laboratorium Medyczne

80-465 Gdaƒsk
ul. Rzeczpospolitej 33
tel.: (0-58) 345-59-94
fax: (0-58) 345-59-03
gdansk.laboratorium
@synevo.pl
kier. Krzysztof ¸angowski

Czynne: pon.–pt. 7. 30–19.00, sob. 8.00–15.00
• Badanie p∏atne
• Test anonimowy
• Poradnictwo przed i po teÊcie
• Osoby zg∏aszajàce si´ do placówki mogà wykonaç
badanie w kierunku zaka˝enia HCV i HBV

Laboratoria Medyczne
Bruss Grupa Alab
sp. z o.o.

81-519 Gdynia
ul. Powst. Styczniowego 9B
tel.: (0-58) 699-88-44
fax: (0-58) 699-88-52
poczta@imbruss.pl
www.imbruss.pl
dyr. Maciej Bruss

Czynne: pon.–pt. 7. 00–18.00, sob. 8.00–13.00
• Badanie p∏atne
• Test anonimowy
• Osoby zg∏aszajàce si´ do placówki mogà wykonaç
badanie w kierunku zaka˝enia HCV i HBV

Zak∏ad Diagnostyki
Laboratoryjnej
Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego
im. Janusza Korczaka
w S∏upsku

76-200 S∏upsk
ul. Poniatowskiego 42
tel.: (0-59) 842-59-89

Czynne: pon.– pt. 7.00–15.00
• Badanie p∏atne
• Test anonimowy
• Mo˝liwoÊç wykonania badania w kierunku zaka˝enia
HCV i HBV

