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Placówki ambulatoryjne
Nazwa placówki

Dane placówki

Godziny pracy i zakres dzia∏alnoÊci

Zespó∏ Wojewódzkich
Przychodni
Specjalistycznych
Wojewódzki OÊrodek
Zapobiegania i Leczenia
Uzale˝nieƒ

40-038 Katowice
ul. Powstaƒców 31
tel./fax:(0-32) 209-11-81
kier. Gabriela
Gajowiec-Krauze

Czynne: pon., Êr. 8.00–18.00, wt., czw., pt. 8.00–16.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeƒ wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Psychoterapia indywidualna
• Program leczenia substytucyjnego
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Terapia rodzinna
4. Dla osób uzale˝nionych utrzymujàcych abstynencj´:
• Warsztaty rozwoju osobistego
• Terapia indywidualna i rodzinna
5. Dla osób uzale˝nionych nie zmotywowanych do leczenia:
• Edukacja dotyczàca ograniczania szkód zdrowotnych
zwiàzanych z przyjmowaniem narkotyków
• Program wymiany igie∏ i strzykawek
• Terapia motywujàca
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Wspó∏praca z miejscowym systemem pomocy
spo∏ecznej
• Wspó∏praca ze szko∏ami, domami dziecka,
pogotowiem opiekuƒczym, oÊrodkami wychowawczymi
7. W placówce istnieje mo˝liwoÊç konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrà
• Inne: w razie zaistnienia potrzeby z ka˝dym specjalistà
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
– p∏atnie
11 Placówka posiada telefon zaufania nr
(0-32) 209-11-81, czynny w godz. pracy placówki
12. Placówka wystawia skierowania do oddzia∏ów
detoksykacyjnych i oÊrodków rehabilitacyjnych

Wspólnota Dobrego
Pasterza – Punkt Pomocy
Kryzysowej
w zakresie Pomocy

40-083 Katowice
ul. Opolska 9
tel.: (0-32) 253-86-40
duszpasterz O. R. Sieroƒski

Czynne: pon., Êr., czw. 10.00–20.00, pt. 10.00–13.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeƒ wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
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Duszpastersko-Wychowawczo-Profilaktyczno-Medycznej dla M∏odzie˝y

• Grupy wst´pne/edukacyjne, motywujàce do leczenia
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Grupy wsparcia/edukacyjne
4. Dla osób uzale˝nionych utrzymujàcych abstynencj´:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
5. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Wspó∏praca z miejscowym systemem pomocy
spo∏ecznej
6. W placówce istnieje mo˝liwoÊç konsultacji z:
• Lekarzem ogólnym
• Psychologiem, duszpasterzem

Towarzystwo Rodzin
i Przyjació∏ Dzieci
Uzale˝nionych
„POWRÓT Z U”
Oddzia∏ Wojewódzki
Katowice
Punkt Konsultacyjny

40-098 Katowice
ul. M∏yƒska 21/23
tel.: (0-32) 253-83-46
elmar45@wp.pl
przew. E. Marchwicka

Czynne: pon., Êr. 11.00–13.00, wt., czw. 17.00–19.00,
pt. 12.00–14.00
1. Przyjmowani pacjenci od 13 r.˝.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Psychoterapia indywidualna
• Psychoterapia grupowa dla m∏odzie˝y zagro˝onej
uzale˝nieniem od narkotyków
• Inne: zaj´cia informacyjno-edukacyjne
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia grupowa
• Inne: zaj´cia informacyjno-edukacyjne
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
• Inne: zaj´cia informacyjno–edukacyjne, poradnictwo
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. Placówka posiada telefon zaufania nr (0-32) 253-83-45,
czynny w godz. pracy placówki

OÊrodek Profilaktyki
Ârodowiskowej Agencji
Doradztwa Zawodowego
AD

43-300 Bielsko-Bia∏a
Plac Fabryczny 5
tel.: (0-33) 816-59-16
opsbielsko@qo2.pl
dyr. Ma∏gorzata
Godziƒska-Woênik

Czynne: pon.–pt. 15.00–20.00
1. Przyjmowani pacjenci od 14 do 19 r.˝.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Psychoterapia indywidualna
• 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
4. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Wspó∏praca z miejscowym systemem pomocy
spo∏ecznej
Âlàska Fundacja ETOH
„B∏´kitny Krzy˝”
Miejski OÊrodek
Terapii Uzale˝nieƒ

43–300 Bielsko Bia∏a
ul. Mostowa 1
tel./fax: (0-33) 822-79-83
0-513-174-351
monikaciszek@op.pl
dyr. Roman Wojnar

Czynne: pon.–pt. 9.00–19.00
1. Przyjmowani pacjenci od 16 do 60 r.z
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
• 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:
• Konsultacje prawne
• Wspó∏praca z miejscowym systemem pomocy
spo∏ecznej
7. W placówce istnieje mo˝liwoÊç konsultacji z:
• Lekarzem ogólnym
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
– p∏atnie
11. Placówka posiada telefon zaufania nr. 0-513-174-351,
czynny codziennie w godz. 16.00–21.00
12. Placówka wystawia skierowania do oddzia∏ów
detoksykacyjnych i oÊrodków rehabilitacyjnych
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Poradnia Leczenia
Uzale˝nieƒ Lekowych

43-300 Bielsko-Bia∏a
ul. Mostowa 1
tel.: (0-33) 812-30-42
fax: (0-33) 811-39-23
Psychiatria@spzozbielsko.
wizj.net
www.spzozbielsko.
wizja.net3
psycholog Anna Tomiczek

Czynne: pon., wt. 8.30–13.30, Êr. 9.00–18.00,
czw., pt. 9.00–14.00
1. Przyjmowani pacjenci od 16 r.˝.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Psychoterapia indywidualna
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
7. Placówka wystawia skierowania do oddzia∏ów
detoksykacyjnych i oÊrodków rehabilitacyjnych

Gminne Centrum
Profilaktyki Uzale˝nieƒ
przy Miejskim OÊrodku
Pomocy Spo∏ecznej
w Bieruniu

43-155 Bieruƒ
ul. Wawelska 35
tel.: (0-32) 216-21-76
216-27-88
fax: (0-32) 216-27-44
gcpu@op.pl
www.mops.bierun.pl
dyr. Bogus∏awa Miernik

Czynne: pon. 16.00–18.00, wt. 17.00–20.00,
czw. 9.00–11.30, sob. 13.00–17.00
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´:
• 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:
• Konsultacje prawne
8. W placówce funkcjonuje grupa Anonimowych
Narkomanów, spotkania odbywajà si´ w sob. o godz.
16.00

Fundacja „DOM NADZIEI”
Katolicki OÊrodek
„Dom Nadziei”

41-900 Bytom
ul. Konstytucji 9
tel./fax: (0-32) 286-06-23
fundacja@fdn.vel.pl

Czynne: wt., pt. 15.00–18.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeƒ wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
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Placówka Ambulatoryjna
– Punkt Konsultacyjny
„TEEN CHALLANGE”
ChrzeÊcijaƒska Misja
Spo∏eczna
Oddzia∏ w Cieszynie

www.domnadziei.pl
dyr. Ks. Bogdan Peç

• Psychoterapia indywidualna
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Terapia rodzin
4. Dla osób uzale˝nionych nie zmotywowanych do leczenia:
• Indywidualna terpia motywacyjna
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. W placówce istnieje mo˝liwoÊç wykonania testu:
• Na obecnoÊç metabolitów narkotyków w moczu
– p∏atnie

43-400 Cieszyn
ul. Mickiewicza 12
kier. Bogdan Reszka

Czynne: Êr. 14.00–20.00, pt. 14.00–19.30
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeƒ wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Psychoterapia indywidualna
• Psychoterapia grupowa
• Grupy wst´pne/edukacyjne, motywujàce do leczenia
• 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:
• Konsultacje prawne
7. W placówce istnieje mo˝liwoÊç konsultacji z:
• Lekarzem ogólnym
• Lekarzem psychiatrà
• Psychologiem
8. W placówce istnieje mo˝liwoÊç wykonania testu:
• Na obecnoÊç metabolitów narkotyków w moczu
– bezp∏atnie
• W placówce funkcjonuje grupa Anonimowych
Narkomanów, spotkania odbywajà si´: sob.
18.00–20.00,
9. Placówka posiada telefon zaufania
nr 0-501-314-820, (0-33) 851-56-68, czynny
w godz.: pon.–ndz. 8.00–20.00
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Poradnia Terapii
Uzale˝nieƒ od Substancji
Psychoaktywnych
i Wspo∏uzaleznieƒ

41-500 Chorzów
ul. Zjednoczenia 10
tel./fax. (0-32) 349-93-93
bozeke@wp.pl
kier. E. Bo˝ek

Czynne: pon.–pt. 8.00–19.00, sob–ndz. 10.00–16.00
1. Przyjmowani pacjenci od 18 r.˝.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Psychoterapia indywidualna
• Psychoterapia grupowa
• Grupy wst´pne/edukacyjne, motywujàce do leczenia
• Program leczenia substytucyjnego
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. W placówce istnieje mo˝liwoÊç konsultacji z:
• Lekarzem ogólnym
• Lekarzem psychiatrà
• Psychologiem
7. Placówka wystawia skierowania do oddzia∏ów
detoksykacyjnych i oÊrodków rehabilitacyjnych

Punkt KonsultacyjnoInformacyjny dla osób
uzale˝nionych od
narkotyków i alkoholu
i ich rodzin

43-503 CzechowiceDziedzice
ul. Ks. Barabasza 12
tel.: (0-32) 215-60-76
anitakos@wp.pl
www.arka.kdm.pl
dyr. Anita Kosmaty

Czynne: wt.–czw. 16.00–18.00
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 osób uzale˝nionych utrzymujàcych abstynencj´:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• 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 wykonania testu:
• Na obecnoÊç metabolitów narkotyków w moczu
– p∏atnie
8. Placówka posiada telefon zaufania nr (0-32)
215-60-76, czynny w godz. pracy placówki
9. Placówka wystawia skierowania do oddzia∏ów
detoksykacyjnych i oÊrodków rehabilitacyjnych
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WZOZ nad Matkà,
Dzieckiem i M∏odzie˝à
Poradnia Zdrowia
Psychicznego dla Dzieci
i M∏odzie˝y

42-200 Cz´stochowa
ul. Sobieskiego 7a
tel.: (0-34) 360-61-32
do 34
fax: (0-34) 360-61-35
zoz_sobieskiego@data.pl

Czynne: pon.–pt. 8.00–19.00
1. Przyjmowani pacjenci do 21 r.˝.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
4. Dla osób uzale˝nionych utrzymujàcych abstynencj´:
• Leczenie psychiatryczne i psychologiczne
5. Dla osób uzale˝nionych nie zmotywowanych do leczenia:
• Edukacja dotyczàca ograniczania szkód zdrowotnych
zwiàzanych z przyjmowaniem narkotyków
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Porady psychologiczne
7. W placówce istnieje mo˝liwoÊç konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrà
8. Placówka wystawia skierowania do oddzia∏ów
detoksykacyjnych i oÊrodków rehabilitacyjnych

NZOZ Poradnia Profilaktyki
i Terapii Uzale˝nieƒ
„MONAR”

42-200 Cz´stochowa
Al. WolnoÊci 44/19
tel./fax: (0-34) 365-48-99
pptiu.monar.czwa@
poczta.fm
kier. R. Lipnicka

Czynne: pon., Êr., czw. 8.30–15.00, wt., pt. 8.30–19.00
1. Przyjmowani pacjenci od 11 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
4. Dla osób uzale˝nionych utrzymujàcych abstynencj´:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Poradnictwo HIV/AIDS, HCV, STI
5. Dla osób uzale˝nionych nie zmotywowanych do leczenia:
• Edukacja dotyczàca ograniczania szkód zdrowotnych
zwiàzanych z przyjmowaniem narkotyków
• Program wymiany igie∏ i strzykawek
• Pomoc socjalna
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Konsultacje prawne
• Wspó∏praca z miejscowym systemem pomocy
spo∏ecznej
• Kurator, sàd, mediator
7. W placówce istnieje mo˝liwoÊç konsultacji z:
• Lekarzem ogólnym
• Lekarzem psychiatrà
• Psychologiem
8. Placówka prowadzi badania na:
• Zaka˝enie HIV
• Zaka˝enie HCV
• Zaka˝enie HBV
9. Placówka wystawia skierowania na:
• Badania stwierdzajàce zaka˝enie HIV
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• 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
• Umo˝liwiajàcego rozpoznanie dostarczonej
substancji – bezp∏atnie
11. Placówka posiada telefon zaufania nr (0-34)
365-48-99, czynny w godz. pracy placówki
12. Placówka wystawia skierowania do oddzia∏ów
detoksykacyjnych i oÊrodków rehabilitacyjnych
Cz´stochowskie TRiPDU
„POWRÓT Z U”
NZOZ OÊrodek
Profilaktyczno-Spo∏eczny dla
Uzale˝nionych
i ich Rodzin

42-200 Cz´stochowa
ul. Nowowiejskiego 3
tel./fax. (0-34) 324-60-97
powrotzu34@poczta.onet.pl
www.powrotzu.bigduo.pl
kier./przew. Mieczys∏awa
Tkacz

Czynne: pon.–Êr. 15.00–19.00, czw. 9.00–19.00,
pt. 10.00–16.00
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
4. Dla osób uzale˝nionych nie zmotywowanych do leczenia:
• Edukacja dotyczàca ograniczania szkód zdrowotnych
zwiàzanych z przyjmowaniem narkotyków
• Program wymiany igie∏ i strzykawek
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. Placówka 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
10. Placówka wystawia skierowania do oddzia∏ów
detoksykacyjnych i oÊrodków rehabilitacyjnych

Poradnia Leczenia
Uzale˝nieƒ Centrum
Zdrowia Psychicznego

44-100 Gliwice
ul. D´bowa 5
tel.: (0-32) 231-86-15

Czynne: pon., Êr., pt. 8.00–18.00, wt., czw. 8.00–15.00
1. Przyjmowani pacjenci od 15 r.˝.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
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i Leczenia Uzale˝nieƒ
„Program FAMILIA”

tel./fax: (0-32) 270-21-02
czpilu@mp.pl
www.familia.org.pl
kier. J. Krajka

• 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:
• Konsultacje prawne
• Wspó∏praca z miejscowym systemem pomocy
spo∏ecznej
7. W placówce istnieje mo˝liwoÊç konsultacji z:
• Lekarzem ogólnym
• Lekarzem psychiatrà
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

Pracownia Profilaktyki
Uzale˝nieƒ
Stowarzyszenia Promocji
Zdrowia i Trzeêwego
Stylu ˚ycia „Szansa”

44-100 Gliwice
ul. KoÊciuszki 35
tel.: (0-32) 238-81-67
krzysztofcz@interia.pl
nzozszansa@neostrada.pl
www.nzozszansa.pl
kier. K. Czekaj

Czynne: pon., wt. 15.00–19.00, pt. 10.00–14.00
1. Przyjmowani pacjenci od 13 do 30 r.˝.
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
4. Dla osób uzale˝nionych utrzymujàcych abstynencj´:
• Poradnictwo, psychoterapia indywidualna
5. Dla osób uzale˝nionych nie zmotywowanych
do leczenia:
• Edukacja dotyczàca ograniczania szkód zdrowotnych
zwiàzanych z przyjmowaniem narkotyków
• Indywidualna terapia motywacyjna

Punkt Konsultacyjny
„MONAR” w Gliwicach

44-100 Gliwice
ul. Franciszkaƒska 19/13

Czynne: pon. 14.00–17.00, Êr. 13.00–16.00,
pt. 14.00–17.00
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Punkt Konsultacyjny
dla Osób Uzale˝nionych
i ich Rodzin

tel.: (0-32) 335-41-84
gliwice@monar.org
www.gliwice.monar.org
kier. Micha∏ Paczka

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
4. Dla osób uzale˝nionych utrzymujàcych abstynencj´:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• 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. 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 i oÊrodków rehabilitacyjnych

44-190 Knurów
ul. Ks. A. Kozie∏ka 8
tel.: (0-32) 339-23-12
fax: (0-32) 339-23-11
Pe∏. d/s Profilaktyki
i Promocji Zdrowia
Piotr Grzelak

Czynne: pon.–ndz. 14.00–17.00
1. Przyjmowani pacjenci od 18 r.˝.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Grupy wst´pne/edukacyjne, motywujàce do leczenia
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
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6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Wspó∏praca z miejscowym systemem pomocy
spo∏ecznej
7. W placówce istnieje mo˝liwoÊç konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrà
• Psychologiem
Miko∏owskie
Stowarzyszenie Pomocy
Psychospo∏ecznej
i Profilaktyki „ZMIANA”

43-190 Miko∏ów
ul. Krawczyka 16a
tel.: (0-32) 226-41-76
226-42-66
prez. S. Bogdanowicz

Czynne: Êr. 15.00–18.00
• Dy˝ur konsultanta ds. narkomanii, który udziela
konsultacji, porad oraz informacji z zakresu
placówek i specjalistów w dziedzinie przeciwdzia∏ania
narkomanii i porad terapeutycznych osobom
uzale˝nionym od narkotyków

Punkt InformacyjnoKonsultacyjny dla Osób
Uzale˝nionych od
Ârodków
Psychoaktywnych
i Ich Rodzin

41-940 Piekary Âlàskie
ul. Damrota 19
tel.: (0-32) 391-00-00
fax: (0-32) 282-90-90
kapiatka@wp.pl
www.klubabstynenta.
piekary.pl
prezes Piotr Adamczyk

Czynne: pon.–Êr. 17.00–19.30
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

NZOZ „Centrum Zdrowia”
Przychodnia ÂródmieÊcie
Poradnia Profilaktyki
i Terapii Uzale˝nieƒ

47-400 Racibórz
ul. Klasztorna 10
tel.: (0-32) 415-38-35
fax: (0-32) 415-37-282
wew. 30
centrum_zdrowia@
raciborz.com.pl
kier. Z. Indeka

Czynne: pon. 11.00–19.00, wt., czw., pt. 8.00–19.00,
Êr. 8.00–16.35
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 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
7. Placówka wystawia skierowania do oddzia∏ów
detoksykacyjnych i oÊrodków rehabilitacyjnych

OÊrodek Interwencji
Kryzysowej
i Psychoterapii
w Rybniku

44-200 Rybnik
ul. Chrobrego 16
tel./fax: (0-32) 422-56-39
oikip@neostrada.pl
dyr. K. Kusz

Czynne: pon.–pt. 8.00–20.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeƒ wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Psychoterapia indywidualna
• Inne: ustalanie wolnych miejsc w oÊrodkach
i terminu przyj´ç
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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. Placówka posiada telefon zaufania nr
(0-32) 423-35-55, czynny w ca∏odobowo
OÊrodek Interwencji
Kryzysowej przy Centrum
Us∏ug Socjalnych
i Wsparcia

41-219 Sosnowiec
ul. Szymanowskiego 5a
tel.: (0-32) 298-93-87
fax: (0-32) 298-93-88
kier. A. Leszczyƒska

Czynne 7 dni w tygodniu przez ca∏à dob´,
punkt ds. narkomanii wt. 8.00–20.00
1. Przyjmowani pacjenci od 13 r.˝.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
4. Dla osób uzale˝nionych utrzymujàcych abstynencj´:
• Konsultacje indywidualne
5. Dla osób uzale˝nionych nie zmotywowanych do leczenia:
• Edukacja dotyczàca ograniczania szkód zdrowotnych
zwiàzanych z przyjmowaniem narkotyków
• Konsultacje indywidualne
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Konsultacje prawne
• Wspó∏praca z miejscowym systemem pomocy
spo∏ecznej
7. W placówce istnieje mo˝liwoÊç konsultacji z:
• Psychologiem

OÊrodek Rozwiàzywania
Problemów Alkoholowych
– Punkt Konsultacyjny
ds. Narkomanii

41-605 Âwi´tochowice
ul. Wallisa 2
tel./fax. (0-32) 245-38-72
kier. T. G∏owacka

Czynne: pon.–pt. 8.00–18.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeƒ wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Psychoterapia indywidualna
• Psychoterapia grupowa
• Grupy wst´pne/edukacyjne, motywujàce do leczenia
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Psychoterapia grupowa
4. Dla osób uzale˝nionych nie zmotywowanych do leczenia:
• Program wymiany igie∏ i strzykawek
5. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Konsultacje prawne
• Wspó∏praca z miejscowym systemem pomocy
6. W placówce istnieje mo˝liwoÊç konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrà
7. Placówka posiada telefon zaufania nr
(0-32) 245-38-72, czynny w godz. pracy placówki
8. Placówka wystawia skierowania do oddzia∏ów
detoksykacyjnych
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SP ZOZ
Tarnogórski OÊrodek
Terapii Uzale˝nieƒ,
Profilaktyki i Pomocy
Psychologicznej

42-600 Tarnowskie Góry
ul. Kar∏uszowiec 11
tel.: (0-32) 769-00-02
383-15-30
tel./fax: (0-32) 769-00-01
totu_zoz@wp.pl
www.totu.tarnowskie_
gory.prv.pl
dyr. B. Boruta-Gojny

Czynne: pon.–pt. 8.00–19.00
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
4. Dla osób uzale˝nionych utrzymujàcych abstynencj´:
• Warsztaty rozwoju osobistego
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 psychiatrà
7. W placówce istnieje mo˝liwoÊç wykonania testu:
• Na obecnoÊç metabolitów narkotyków w moczu
– bezp∏atnie
• Umo˝liwiajàcego rozpoznanie dostarczonej
substancj
8. Placówka wystawia skierowania do oddzia∏ów
detoksykacyjnych i oÊrodków rehabilitacyjnych

Poradnia Terapii
Uzale˝nieƒ

43-100 Tychy
ul. Bukowa 20
tel./fax.: (0-32) 327-51-83
m.sana@poczta.fm
kier. W. Piela

Czynne: pon.–pt. 9.00–19.00
1. Przyjmowani pacjenci od 18 r.˝.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Psychoterapia indywidualna
• Grupa ambulatoryjna i oddzia∏ dzienny
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
4. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Wspó∏praca z miejscowym systemem pomocy
spo∏ecznej
• Wizyty Êrodowiskowe pracownika socjalnego
5. W placówce istnieje mo˝liwoÊç konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrà
• Lekarzem neurologiem
6. Placówka wystawia skierowania na:
• Badania stwierdzajàce zaka˝enie HIV
• Badania stwierdzajàce zaka˝enie HCV
• Badania stwierdzajàce zaka˝enie HBV
7. Placówka wystawia skierowania do oddzia∏ów
detoksykacyjnych i oÊrodków rehabilitacyjnych
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NZOZ Poradnia Terapii
Uzale˝nienia od Alkoholu
i Wspó∏uzale˝nieƒ

44-300 Wodzis∏aw Âlàski
ul. 26 Marca 51
tel./fax: (0-32) 459-17-52
uzaleznienia@otu.prv.pl
www.otu.prv.pl
dyr. A. Sirdak

Czynne: pon.–pt. 8.00–20.00
1. Przyjmowani pacjenci od 10 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´:
• 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. W placówce istnieje mo˝liwoÊç konsultacji z:
• Lekarzem ogólnym
• Lekarzem psychiatrà
8. Placówka wystawia skierowania do oddzia∏ów
detoksykacyjnych i oÊrodków rehabilitacyjnych

Miejski OÊrodek Pomocy
Rodzinie Zabrze
Zespó∏ Interwencji
Kryzysowej

41-800 Zabrze
ul. Wyzwolenia 7
tel. (0-32) 278-56-70
zik.zabrze@poczta.fm
Psycholog Ma∏gorzata
Mirus

Czynne: pon.–pt. 7.30–19.30
• Stacjonarny program wymiany igie∏ i strzykawek

SPZOZ OÊrodek
Profilaktyki i Leczenia
Uzale˝nieƒ

41-800 Zabrze
Park Hutniczy 6
tel.: (0-32) 271-84-42
278-11-99
fax: (0-32) 278-11-99
wew. 104
opilu@data.pl
www.opilu.prx.pl
dyr. Ma∏gorzata Kowalcze

Czynne: pon.–czw. 8.00–20.00
1. Przyjmowani pacjenci od 13 r.˝.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Psychoterapia indywidualna
• Psychoterapia grupowa
• Psychoterapia grupowa dla m∏odzie˝y zagro˝onej
uzale˝nieniem od narkotyków
• Dzienny Oddzia∏ Terapii Uzale˝nieƒ od Ârodków
Psychoaktywnych
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Konsultacje rodzinne
4. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Konsultacje prawne
5. W placówce istnieje mo˝liwoÊç konsultacji z:
• Lekarzem ogólnym
• Lekarzem psychiatrà
6. W placówce istnieje mo˝liwoÊç wykonania testu:
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• Na obecnoÊç metabolitów narkotyków w moczu
– p∏atnie
• Umo˝liwiajàcego rozpoznanie dostarczonej
substancji – p∏atnie
7. Placówka posiada telefon zaufania nr (0-32) 271-84-42,
czynny w godz. pracy placówki
8. Placówka wystawia skierowania do oddzia∏ów
detoksykacyjnych i oÊrodków rehabilitacyjnych
Punkt Konsultacyjny
ds. Uzale˝nieƒ
od Ârodków
Psychoaktywnych

42-400 Zawiercie
ul. Powstaƒców Âlàskich 6
tel./fax.: (0-32) 672-21-75
specjalista terapii
uzale˝nieƒ M. Poleciƒska

Czynne: wt. 9.30–15.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeƒ wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Diagnoza, informacja, edukacja, motywacja
do leczenia
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Diagnoza, informacja, edukacja, motywacja
do leczenia
4. Dla osób uzale˝nionych utrzymujàcych abstynencj´:
• Interwencja kryzysowa
5. Dla osób uzale˝nionych nie zmotywowanych do leczenia:
• Edukacja dotyczàca ograniczania szkód zdrowotnych
zwiàzanych z przyjmowaniem narkotyków
6. Placówka wystawia skierowania do oddzia∏ów
detoksykacyjnych i oÊrodków rehabilitacyjnych

Punkt Konsultacyjny
„TEEN CHALLENGE”
ChrzeÊcijaƒska Misja
Spo∏eczna

44-240 ˚ory
ul. Boryƒska 13
tel.: (0-32) 434-54-31
0-501-314-820

Czynne: pon., wt 13.00–20.00, Êr. 8.00–11.00,
czw. 13.00–18.30 pt. 8.00–13.00
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
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:
• Konsultacje prawne
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• Wspó∏praca z miejscowym systemem pomocy
spo∏ecznej
7. W placówce istnieje mo˝liwoÊç konsultacji z:
• Lekarzem ogólnym
• Lekarzem psychiatrà
• Psychologiem
8. W placówce istnieje mo˝liwoÊç wykonania testu:
• Na obecnoÊç metabolitów narkotyków w moczu
– bezp∏atnie
9. W placówce funkcjonuje grupa Anonimowych
Narkomanów, spotkania odbywajà si´ w czw. w godz.
18.00–20.00
10. Placówka posiada telefon zaufania nr
0-800-268-194, czynny ca∏odobowo
Miejski OÊrodek Pomocy
Spo∏ecznej
Dzia∏ Profilaktyki
i Opieki nad Rodzinà
Punkt Konsultacyjny

34-300 ˚ywiec
ul. Sienkiewicza 19
tel./fax: (0-33) 861-36-05
zpr@zywiec.pl
kier. Dariusz Pinisz

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
• 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 (0-33)
861-36-04, czynny pon.–pt. w godz.: 16.00–19.00

Nazwa placówki

Dane placówki

Godziny pracy i zakres dzia∏alnoÊci

Oddzia∏ Psychiatryczny
przy Wojewódzkim
Szpitalu Zespolonym
w Cz´stochowie

42-200 Cz´stochowa
ul. PCK 1
tel.: (0-34) 325-72-36
ordynator Tomasz Serejko

1. Przyjmowani pacjenci od 18 r.˝.
2. Placówka posiada program motywowania pacjenta
do dalszego leczenia
3. Metoda detoksykacji
• klonidyna
• leki uspakajajàce

Oddzia∏y / Pododdzia∏y detoksykacyjne
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4. Przeci´tny czas trwania programu detoksykacyjnego
• 7–10 dni
5. Placówka prowadzi nieodp∏atne badania na:
• Zaka˝enie HIV
• Zaka˝enie HCV
• Zaka˝enie HBV
OÊrodek Detoksykacyjny
Centrum Zdrowia
Psychicznego i Leczenia
Uzale˝nieƒ Program
„FAMILIA”

44-100 Gliwice
ul. D´bowa 5
tel.: (0-32) 270-37-58
fax: (0-32) 270-21-02
czpilu@mp.pl
www.familia.org.pl
kier. A. May-Majewski

1. Przyjmowani pacjenci od 18 r.˝.
2. Placówka posiada program motywowania pacjenta do
dalszego leczenia
3. Metoda detoksykacji
• Objawowe
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

SP ZOZ Paƒstwowy
Szpital dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych
w Rybniku
Oddzia∏ Psychiatryczny
dla Chorych na
Choroby Zakaêne

44-201 Rybnik
ul. Gliwicka 33
tel.: (0-32) 432-82-74
fax: (0 32) 422-68-75
szpital@psychiatria.com
www.psychiatria.com
dyr. B. Zagrodnik

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

Nazwa placówki

Dane placówki

Placówki stacjonarne

Katolicki OÊrodek
43-346 Bielsko–Bia∏a
Wychowania
ul. Barkowska 167 c
i Resocjalizacji M∏odzie˝y tel./fax: (0-33) 816-07-67
osrodek@nadzieja.
bielsko.pl
www.nadzieja.bielsko.pl
kier. Adam Kasprzyk

Godziny pracy i zakres dzia∏alnoÊci
1. Liczba miejsc w oÊrodku rehabilitacyjnym: 28
2. Przyjmowani pacjenci od 13 do 18 r.˝.
3. Placówka koedukacyjna
4. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 12–18 miesi´cy
5. Model pracy placówki oparty jest na:
• Spo∏ecznoÊci terapeutycznej
• Programie w∏asnym nawiàzujacym do modelu
Minesota
6. Placówka prowadzi:
• Leczenie somatyczne
• Leczenie psychiatryczne
• Poradnictwo dla rodzin osób uzale˝nionych
• Poradnictwo dla osób uzale˝nionych
• Psychoterapi´ indywidualnà dla osób
uzale˝nionych
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• Psychoterapi´ grupowà dla rodzin osób
uzale˝nionych
• Psychoterapi´ grupowà dla osób uzale˝nionych
• Nauk´ szkolnà na poziomie szko∏y:
– gimnazjalnej (na terenie oÊrodka)
– ponadgimnazjalnej (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: placówka katolicka, obozy zimowe i letnie,
zaj´cia plastyczne, teatralne, uprawa roÊlin, zaj´cia
taneczne
Specjalistyczny
Psychiatryczny ZOZ
OÊrodek Rehabilitacji
M∏odzie˝y
Nieprzystosowanej
Uzale˝nionej Lekowo

43-382 Bielsko-Bia∏a
ul. Kaszyska 35
tel.: (0-33) 818-38-35
wapienica@o2.pl
www.wapienica.prv.pl
kier. E. Makówka

1. Liczba miejsc w oÊrodku rehabilitacyjnym: 14
2. Przyjmowani pacjenci od 18 do 45 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
• 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

FUNDACJA „DOM
NADZIEI”
Katolicki OÊrodek
„Dom Nadziei”

41-900 Bytom
ul. Konstytucji 9
tel./fax: (0-32) 286-06-23
fundacja@fdn.vel.pl
www.domnadziei.pl
dyr. ks. Bogdan Peç

1. Liczba miejsc w oÊrodku rehabilitacyjnym: 24
2. Przyjmowani pacjenci od 14 do 21 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:
• Poradnictwo dla rodzin osób uzale˝nionych
• Poradnictwo dla osób uzale˝nionych
• Psychoterapi´ indywidualnà dla rodzin osób
uzale˝nionych
• Psychoterapi´ indywidualnà dla osób uzale˝nionych
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• 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)
– wy˝szej (poza terenem oÊrodka)
7. Placówka przyjmuje osoby zobowiàzane przez sàd
do leczenia
8. Inne: zaj´cia ceramiczne, modelarskie, Capoeira
Wojewódzki OÊrodek
Rehabilitacyjny
dla Uzale˝nionych
od Substancji
Psychoaktywnych

43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Stalmacha 9
tel./fax: (0-32) 215-50-05
osrodek9@o2.pl
kier. J. Straszny

1. Liczba miejsc w oÊrodku rehabilitacyjnym: 19
2. Przyjmowani pacjenci od 18 do 50 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:
• Poradnictwo dla osób uzale˝nionych
• Psychoterapi´ grupowà dla osób uzale˝nionych
7. Placówka przyjmuje osoby zobowiàzane przez sàd
do leczenia w drodze probacji

Cz´stochowskie
Towarzystwo Profilaktyki
Spo∏ecznej
OÊrodek RehabilitacyjnoWychowawczy dla
M∏odzie˝y Uzale˝nionej

42-200 Cz´stochowa
ul. Rejtana 7b
tel. (0-34) 363-97-57
tel./fax. (0-34) 363-97-54
cztps@wp.pl
www.cztps.end.pl
kier. ds. terapii G. Dychto

1. Liczba miejsc w oÊrodku rehabilitacyjnym: 27
2. Przyjmowani pacjenci w wieku od 13 do 19 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
• 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 (na terenie oÊrodka)
– ponadgimnazjalnej (poza terenem oÊrodka)
7. Badania/ wystawia skierowania na:
– Zaka˝enie HIV
– Zaka˝enie HCV
– Zaka˝enie HBV
8. Placówka przyjmuje osoby zobowiàzane przez sàd
do leczenia
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Oddzia∏ Terapii Osób
Uzale˝nionych
od Ârodków
Psychoaktywnych
z Zaburzeniami
Psychiatrycznymi
Centrum Zdrowia
Psychicznego i Leczenia
Uzale˝nieƒ „FAMILIA”

44-100 Gliwice
ul. D´bowa 5
tel.: (0-32) 270-37-58
fax: (0-32) 270-21-02
czpilu@mp.pl
www.familia.org.pl
kier. Witold Ska∏bania

1. Liczba miejsc w oÊrodku rehabilitacyjnym: 27
2. Przyjmowani pacjenci od 18 r.˝.
3. Placówka koedukacyjna
4. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 8–10 tyg. przygotowanie do programu
krótkoterminowego
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
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

Centrum Leczenia
Uzale˝nieƒ
GórnoÊlàskiego
Stowarzyszenia
„FAMILIA”

44-100 Gliwice
ul. Huberta 60
tel.: (0-32) 231-30-33
fax: (0-32) 270-37-58
czpilu@mp.pl
www.familia.org.pl
kier. Jacek Cha∏ubiƒski

1. Liczba miejsc w oÊrodku rehabilitacyjnym: 50
2. Przyjmowani pacjenci od 18 do 40 r.˝.
3. Placówka koedukacyjna
4. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 3–6 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 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:
– podstawowej (poza terenem oÊrodka)
– gimnazjalnej (poza terenem oÊrodka)
– ponadgimnazjalnej (poza terenem oÊrodka)
– wy˝szej (poza terenem oÊrodka)
• Badania na:
– Zaka˝enie HIV
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– Zaka˝enie HCV
– Zaka˝enie HBV
Archidjecezja
Cz´stochowska
OÊrodek RehabilitacyjnoReadaptacyjny dla Osób
Uzale˝nionych „Betania”

42-244 Mstów
ul. LeÊna 13/14
tel./fax: (0-34) 328-40-72
366-59-96
betania2@interia.pl
dyr. ks. bp. prof.
Antoni D∏ugosz

1. Liczba miejsc w oÊrodku rehabilitacyjnym: 28
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:
• Leczenie somatyczne
• 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:
– ponadgimnazjalnej (poza terenem oÊrodka)
– wy˝szej (poza terenem oÊrodka)
7. Placówka przyjmuje osoby zobowiàzane przez sàd
do leczenia w drodze probacji
8. Inne: kursy zawodowe, kursy taƒca, wspinaczka

NZOZ Zak∏ad Lecznictwa
Odwykowego „Szansa”

44-171 P∏awniowice
ul. Cmentarna 18
tel./fax. (0-32) 230-32-47
biuro@nzozszansa.pl
www.nzozszansa.pl
dyr. K. Czekaj

1. Liczba miejsc w oÊrodku rehabilitacyjnym: 30
2. Przyjmowani pacjenci od 18 r.˝.
3. Placówka koedukacyjna
4. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 7–12 miesi´cy
5. Model pracy placówki oparty jest na:
• Spo∏ecznoÊci terapeutycznej
• Modelu Minesota
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
• Kursy zawodowe
7. Placówka przyjmuje osoby zobowiàzane przez sàd
do leczenia w drodze probacji

NZOZ OÊrodek
Rehabilitacyjno-Readaptacyjny
w D´bowcu

42-360 Poraj
D´bowiec 2
tel. /fax (0-34) 368-24-60
tel.: (0-34) 323-45-08

1. Liczba miejsc w oÊrodku rehabilitacyjnym: 55
2. Przyjmowani pacjenci od 18 r.˝
3. Placówka koedukacyjna
4. OÊrodek przyjmuje matki uzale˝nione wraz z dzieçmi
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biuro@monar.com.pl
www.monar.com.pl
kier. Marek Âwiderski

5. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 12–24 miesiàce
6. Model pracy placówki oparty jest na:
• Modelu Minesota
7. Placówka prowadzi:
• Leczenie somatyczne
• Leczenie psychiatryczne
• Poradnictwo 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:
– podstawowej (poza terenem oÊrodka)
– gimnazjalnej (poza terenem oÊrodka)
– ponadgimnazjalnej (poza terenem oÊrodka)
– wy˝szej (poza terenem oÊrodka)
• Badania na:
– Zaka˝enie HIV
– Zaka˝enie HCV
8. Placówka wystawia skierowania na:
– Badania stwierdzajàce zaka˝enie HIV
– Badania stwierdzajàce zaka˝enie HCV
9. Placówka przyjmuje osoby zobowiàzane przez sàd
do leczenia w drodze probacji

Placówki prowadzàce badania na obecnoÊç wirusa HIV
Nazwa placówki

Dane placówki

Godziny pracy i zakres dzia∏alnoÊci

Poradnia Leczenia
Uzale˝nieƒ od Substancji
Psychoaktywnych
i Wspó∏uzale˝nieƒ

41-500 Chorzów
ul. Zjednoczenia 10
tel./fax.: (0-32) 349-93-93
bozeke@wp.pl
kier. E. Bo˝ek

Czynne pon. ,wt. 14.00–17.30, Êr. 14.00–16.30,
czw., pt. 15.00–16.00
• Badanie bezp∏atne
• Test anonimowy
• Poradnictwo przed i po teÊcie

SP ZOZ Paƒstwowy
Szpital dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych
w Rybniku
Oddzia∏ Psychiatryczny
dla Chorych na Choroby
Zakaêne

44-201 Rybnik
ul. Gliwicka 33
tel.: (0-32) 432-82-74
fax: (0-32) 422-68-75
szpital@psychiatria.com
www.psychiatria.com
dyr. B. Zagrodnik

• Badanie bezp∏atne
• Test anonimowy
• Poradnictwo przed i po teÊcie
• Osoby zg∏aszajàce si´ do placówki mogà wykonaç
badanie stwierdzajàce zaka˝enie HCV i HBV

