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WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE
Placówki ambulatoryjne
Nazwa placówki

Dane placówki

Godziny pracy i zakres dzia∏alnoÊci

SP ZOZ
Centrum Psychiatryczne
Poradnia dla Osób
Uzale˝nionych od
Ârodków
Psychoaktywnych

71-210 Szczecin
ul. ˚o∏nierska 55
tel.: (0-91) 487-60-70
wew. 112
fax: (0-91) 487-26-49
kier. Bo˝ena
Zubczewska-Âlósarek

Czynne: pon., Êr.–pt. 7.25–15.00, wt. 7.25–18.00
1. Przyjmowani pacjenci od 16 r.˝.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Psychoterapia indywidualna
• Psychoterapia grupowa
• Program leczenia substytucyjnego
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Psychoterapia rodzinna i ma∏˝eƒska
4. Dla osób uzale˝nionych utrzymujàcych abstynencj´:
• Psychoterapia indywidualna
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
• Inne: wywiady socjalne, pracownik socjalny
7. W placówce istnieje mo˝liwoÊç konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrà
• Psychologiem, terapeutà
8. Placówka wystawia skierowania do oddzia∏ów
detoksykacyjnych i oÊrodków rehabilitacyjnych

Poradnia Profilaktyki
i Terapii Uzale˝nieƒ
„MONAR”

70-305 Szczecin
ul. Ma∏kowskiego 9/2
tel./fax: (0-91) 433-46-10
admin@monarszczecin.
strefa.pl
www.monarszczecin.
sterfa.pl
kier. Jolanta Baƒko

Czynne: pon., czw. 9.00–22.00, wt., Êr., pt. 9.00–17.00
1. Przyjmowani pacjenci od 10 r.˝.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Psychoterapia indywidualna
• Inne: konsultacje psychologiczne
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Inne: konsultacje psychologiczne, warsztaty
psychoedukacyjne
4. Dla osób uzale˝nionych utrzymujàcych abstynencj´:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego
• Inne: poradnictwo, interwencja krysysowa
5. Dla osób uzale˝nionych nie zmotywowanych do leczenia:
• Edukacja dotyczàca ograniczania szkód zdrowotnych
zwiàzanych z przyjmowaniem narkotyków
• Program wymiany igie∏ i strzykawek
• Dzia∏ania Êrodowiskowe – party working
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6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Wspó∏praca z miejscowym systemem pomocy
spo∏ecznej
• Poradnictwo, konsultacje
7. W placówce istnieje mo˝liwoÊç wykonania testu:
• Na obecnoÊç metabolitów narkotyków w moczu
– p∏atnie
8. Placówka posiada telefon zaufania nr (0-91)
433-46-10, czynny pon.–pt. 9.00–17.00
9. Placówka wystawia skierowania do oddzia∏ów
detoksykacyjnych i oÊrodków rehabilitacyjnych
NZOZ Zachodniopomorski
Oddzia∏ Towarzystwa
Rodzin i Przyjació∏ Dzieci
Uzale˝nionych
„POWRÓT Z U”
Poradnia Profilaktyczno-Spo∏eczna

70-503 Szczecin
ul. Szczerbcowa 1
tel/fax: (0-91) 488-83-55
powrotzuszczecin@
free.ngo.pl,
powrotzuszczecin@
interia.pl
www.free.ngo.pl/powrotzu
szczecin
kier. Wies∏awa Ceg∏owska

Czynne: pon.–Êr. 12.00–20.00, czw. 12.00–21.30,
pt. 12.00–20.00
1. Przyjmowani pacjenci od 9 do 30 r.˝.
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
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia grupowa
• Inne: psychoterapia indywidualna, terapia rodzin
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 psychiatrà
7. W placówce istnieje mo˝liwoÊç wykonania testu:
• Na obecnoÊç metabolitów narkotyków w moczu
– p∏atnie
8. Placówka posiada telefon zaufania nr (0-91)
488-83-55, czynny pon.–pt. 12.00–20.00
9. Placówka wystawia skierowania do oddzia∏ów
detoksykacyjnych i oÊrodków rehabilitacyjnych

„Klub Pacjenta”
– Stowarzyszenie
U˝ytkowników
Psychiatrycznej Opieki
Zdrowotnej oraz ich
Rodzin i Przyjació∏
„Feniks”

78-100 Ko∏obrzeg
ul. Graniczna 6
tel.: 0-603-506-010
fenikskg@op.pl
www.fenikskg.org
Prezes Ewa Giza

Czynne: Êr. 9.00–17.30, czw. 9.00–13.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeƒ wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Psychoterapia indywidualna
• Grupy wst´pne/edukacyjne, motywujàce
do leczenia
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Grupy wsparcia/edukacyjne
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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
• Inne: programy profilaktyczne, programy dla osób
zagro˝onych uzale˝nieniem
7. W placówce istnieje mo˝liwoÊç konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrà
8. Placówka posiada telefon zaufania nr 0-512-249-759,
czynny w godz.: 7.00–22.00
Powiatowy OÊrodek
Wsparcia dla Osób
z Zaburzeniami
Psychicznymi
S.U.P.O.Z. „Feniks”

78-100 Ko∏obrzeg
ul. ¸opuskiego 8
tel.: (0-94) 353-03-12
353-02-17
fenikskg@op.pl
www.fenikskg.org
kier. Ma∏gorzata Bojaƒczuk

Czynne: pon.–pt. 10.00–20.00
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 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: uczestnictwo w programach placówki
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Konsultacje prawne
• Wspó∏praca z miejscowym systemem pomocy
spo∏ecznej
• Inne: specjalistyczne, laboratoryjne
7. W placówce istnieje mo˝liwoÊç konsultacji z:
• Lekarzem ogólnym
• 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
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• 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. W placówce funkcjonuje grupa Anonimowych
Narkomanów, spotkania odbywajà si´: Êr.,
lub czw. od 18.00
12. Placówka wystawia skierowania do oddzia∏ów
detoksykacyjnych i oÊrodków rehabilitacyjnych
ZOZ Poradnia Zdrowia
Psychicznego

78-100 Ko∏obrzeg
ul. ¸opuskiego 33
tel.: (0-94) 353-02-53
Szpital@zoz.kolobrzeg.pl
www.zoz.kolobrzeg.pl
dyr. Janusz Olszewski

Czynne: pon., Êr. 12.00–15.00, wt. 14.00–18.00,
czw. 13.00–15.00, pt. 11.00–14.00
1. Przyjmowani pacjenci od 18 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:
• Konsultacje prawne
• Wspó∏praca z miejscowym systemem pomocy
spo∏ecznej
6. W placówce istnieje mo˝liwoÊç konsultacji z:
• Lekarzem ogólnym
• Lekarzem psychiatrà
• Psychologiem
• Inne: wszystkich specjalnoÊci a tak˝e badania
specjalistyczne i diagnostyczne
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
• Umo˝liwiajàcego rozpoznanie dostarczonej
substancji – bezp∏atnie
10. W placówce funkcjonuje grupa Anonimowych
Narkomanów, spotkania odbywajà si´ w Êr. o godz. 18.00
11. Placówka wystawia skierowania do oddzia∏ów
detoksykacyjnych i oÊrodków rehabilitacyjnych
215

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

Punkt Konsultacyjny
dla Osób z Problemem
Narkotykowym

78-100 Ko∏obrzeg
ul. Kniewskiego 11
tel./ fax: (0-94) 355-16-13
Pe∏. Prez. ds. Uzale˝nieƒ
Marzanna Pakmur

NZOZ OÊrodek Profilaktyki 75-612 Koszalin
i Terapii Uzale˝nieƒ
ul. Zwyci´stwa 168
dla Dzieci i M∏odzie˝y
tel./fax: (0-94) 341-01-01
Opitu_koszalin@wp.pl
dyr. W∏odzimierz
Wawrzynowski

Czynne: wt. 9.00–15.30, czw. 12.00–17.00
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
• Grupy wsparcia/edukacyjne
4. Dla osób uzale˝nionych utrzymujàcych abstynencj´:
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego
5. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Konsultacje prawne
6. W placówce istnieje mo˝liwoÊç konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrà
7. W placówce funkcjonuje grupa Anonimowych
Narkomanów, spotkania odbywajà si´
pt. 17.00–19.00, ndz. 17.00–19.00
8. Placówka wystawia skierowania do oddzia∏ów
detoksykacyjnych i oÊrodków rehabilitacyjnych
Czynne: pon.–czw. 9.00–18.00, pt. 9.00–15.00
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
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Wspó∏praca z miejscowym systemem pomocy
spo∏ecznej
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
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9. Placówka posiada telefon zaufania nr (0-94)
341-01-01, czynny w godz. pracy placówki
10. Placówka wystawia skierowania do oddzia∏ów
detoksykacyjnych i oÊrodków rehabilitacyjnych
Polskie Towarzystwo
Zapobiegania Narkomanii
Oddzia∏ w Koszalinie

75-612 Koszalin
ul. Zwyci´stwa 168
tel./fax.: (0-94) 341-01-01
przew. Ewa Proch-Mas∏owska

Czynne: pon.–czw. 9.00–18.00, pt. 9.00–15.00
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. W placówce istnieje mo˝liwoÊç wykonania testu:
• Na obecnoÊç metabolitów narkotyków w moczu
– p∏atnie
7. Placówka posiada telefon zaufania nr (0-94)
341-01-01, czynny w godz. pracy placówki
8. Placówka wystawia skierowania do oddzia∏ów
detoksykacyjnych i oÊrodków rehabilitacyjnych

Stowarzyszenie
Profilaktyki i Terapii
„M∏odzi – M∏odym”

75-612 Koszalin
ul. Zwyci´stwa 168
tel./fax. (0-94) 340-35-22
0-698-512-216
Stolmm@op.pl
prezes M. Wo∏oszyn

Czynne: pon., Êr., czw., pt. 8.00–20.00, wt. 14.00–20.00,
sob. 12.00–16.00
1. Przyjmowani pacjenci od 12 do 25 r.˝.
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
• Grupy wsparcia/edukacyjne
4. Dla osób uzale˝nionych utrzymujàcych abstynencj´:
• Poradnictwo
5. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Wspó∏praca z miejscowym systemem pomocy
spo∏ecznej
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6. Placówka posiada telefon zaufania nr (0-94)
340-35-22, czynny w godz. pracy placówki
ChrzeÊcijaƒska Misja
Spo∏eczna
„TEEN CHELLENGE”

78-200 Bia∏gorad
ul. Wileƒska 6
tel.: (0-94) 312-78-10
bialgorad@teenchallenge.pl
www.teenchallenge.pl
kier. Ma∏gorzata
Kwiatkowska

Czynne: pon., pt. 14.00–18.00, Êr., czw. 10.00–16.00
1. Przyjmowani pacjenci od 12 do 50 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:
• Konsultacje prawne
• Wspó∏praca z miejscowym systemem pomocy
spo∏ecznej
7. W placówce istnieje mo˝liwoÊç konsultacji z:
• Lekarzem ogólnym
8. W placówce istnieje mo˝liwoÊç wykonania testu:
• Na obecnoÊç metabolitów narkotyków w moczu
– p∏atnie
• Umo˝liwiajàcego rozpoznanie dostarczonej
substancji – bezp∏atnie

NZOZ „Sanus” s.c.
Poradnia Zdrowia
Psychicznego

72-200 Nowogard
ul. KoÊciuszki 36
tel.: (0-91) 392-69-60
392-69-80
lek. J. Kaczmarek

Czynne: wt. 10.00–15.00
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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Punkt Konsultacyjny
PTZN

78-400 Szczecinek
ul. Wiatraczna 1
tel.: (0-94) 374-35-35
kier. Ma∏gorzata
Lanchmaƒska

NZOZ „Patronka”
Dzienny Oddzia∏ Terapii
Uzale˝nieƒ
Poradnia Terapii
Uzale˝nienia od Alkoholu
i Wspó∏uzale˝nienia

78-400 Szczecinek
ul. Lelewela 11
tel.: (0-94) 374-01-06
fax. (0-94) 372-88-53
patronka@imax.com.pl
www.patronka.pl
kier. H. Krzysztopanis

Punkt Konsultacyjny
PTZN

72-510 Wolin
ul. Kolejowa 1
tel.: 0-609-803-521

Czynne: pon.–Êr. 16.00–19.00
1. Przyjmowani pacjenci od 12 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. Placówka posiada telefon zaufania nr (0-94)
374-35-35, czynny w godz. pracy placówki
Czynne: pon.–pt. 8.00–18.00, sob. 10.00–15.00
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
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 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. Placówka wystawia skierowania do oddzia∏ów
detoksykacyjnych i oÊrodków rehabilitacyjnych
Czynne: wt. 15.00–18.00, pt. 16.00–18.00
1. Przyjmowani pacjenci od 12 do 25 r.˝.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
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pknar@wp.pl
kier. Gra˝yna Laskowska

• Poradnictwo
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
4. Placówka posiada telefon zaufania
nr 0-609-803-521, czynny ca∏odobowo

Oddzia∏y / Pododdzia∏y detoksykacyjne
Nazwa placówki

Dane placówki

Godziny pracy i zakres dzia∏alnoÊci

Oddzia∏ Psychiatryczny
ZOZ Ko∏obrzeg

78-100 Ko∏obrzeg
ul. ¸opuskiego 33
tel.: (0-94) 353-02-59
353-02-29
fax: (0-94) 352-39-82
szpital@zoz.kolobrzeg.pl
www.zoz.kolobrzeg.pl
dyr. Janusz Olszewski

1. Przyjmowani pacjenci od 18 r.˝.
2. Placówka posiada program motywowania pacjenta
do dalszego leczenia
3. Metoda detoksykacji
• klonidyna
• Inne: objawowa
4. Przeci´tny czas trwania programu detoksykacyjnego
– 11–21dni
5. Jest grupa wst´pna
6. Grupa wst´pna jest obowiàzkowa
7. Placówka prowadzi nieodp∏atne badania na:
• Zaka˝enie HIV
• Zaka˝enie HCV
• Zaka˝enie HBV

SP ZOZ „Zdroje”
Oddzia∏ Detoksykacyjny
od Ârodków
Psychoaktywnych

70-780 Szczecin
ul. Màczna 4
tel.: (0-91) 880-62-52
880-62-39
fax: (0-91) 880-62-03
szpital@szpital_zdroje.
szczecin.pl
www.szpital_zdroje.
szczecin.pl
ordynator Jacek Solarz

1. Przyjmowani pacjenci od 16 r.˝.
2. Placówka posiada program motywowania pacjenta
do dalszego leczenia
3. Metoda detoksykacji
• metadon
• klonidyna
• Inne: objawowe
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

Placówki stacjonarne
Nazwa placówki

Dane placówki

Godziny pracy i zakres dzia∏alnoÊci

NZOZ OÊrodek
RehabilitacyjnoPostresocjalizacyjnyStowarzyszenia
„Solidarni Plus”

76-020 Bobolice
Dar˝ewo 6
tel./fax: (0-94) 318-37-95
solidarniplus@wp.pl
dyr. Marek Chaciej

1. Liczba miejsc w oÊrodku rehabilitacyjnym: 35
2. Przyjmowani pacjenci od 18 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 psychiatryczne
• Poradnictwo dla rodzin osób uzale˝nionych
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• 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 trzody chlewnej, drobiu, uprawa
kwiatów i krzewów ogrodowych, przyuczenie
do wykonywania podstawowych umiej´tnoÊci
stolarskich, Êlusarskich, mechanicznych
i budowlanych, pi∏ka no˝na, siatkówka, tenis sto∏owy,
turystyka górska i kajakarstwo
NZOZ „MONAR”
OÊrodek Rehabilitacji
i Readaptacji dla Osób
Uzale˝nionych od
Substancji
Psychoaktywnych

73-150 ¸obez
Grabowo 1
tel.: (0-91) 397-50-00
fax: (0-91) 397- 09-02
monar_grabowo@tlen.pl
kier. W. Dopiera∏a

1. Liczba miejsc w oÊrodku rehabilitacyjnym: 36
2. Przyjmowani pacjenci w wieku od 18 do 25 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
• Psychoterapi´ grupowà dla rodzin osób uzale˝nionych
• Psychoterapi´ grupowà dla osób uzale˝nionych
• Nauk´ szkolnàna poziomie szko∏y:
– 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 w drodze probacji
9. Inne: gotowanie, naprawy i remonty, obs∏uga
komputera, nauka j. angielskiego, pi∏ka no˝na,
siatkówka, koszykówka, sp∏ywy kajakowe, Êcianka
wspinaczkowa, jazda na ∏y˝wach

ZOZ OÊrodek
Rehabilitacyjno-Readaptacyjny
„MONAR”

78-125 Kamieƒ Rymaƒski
Kamieƒ Rymaƒski 5
tel.: (0-94) 358-32-49
fax. (0-94) 358-33-91
kamrym@wp.pl
kier. C. Zi´tek

1. Liczba miejsc w oÊrodku rehabilitacyjnym: 40
2. Przyjmowani pacjenci od 14 r.˝.
3. Placówka koedukacyjna
4. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 7–12 miesi´cy
5. Model pracy placówki oparty jest na:
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• Spo∏ecznoÊci terapeutycznej
6. Placówka prowadzi:
• Psychoterapi´ indywidualnà dla rodzin 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)
7. Placówka przyjmuje osoby zobowiàzane przez sàd
do leczenia
8. Inne: program postrehabilitacyjny, Êcianka
wspinaczkowa, sporty extremalne, uprawa ziemi,
hodowla zwierzàt
NZOZ PTZN OÊrodek
Rehabilitacyjno-Readaptacyjny
dla M∏odzie˝y
w Brzezince

78-550 Czaplinek
tel./fax (0-94) 375-89-17
dyr. Henryk Raby

1. Liczba miejsc w oÊrodku rehabilitacyjnym: 50
2. Przyjmowani pacjenci w wieku od 8 do 17 r.˝.
3. Placówka tylko dla m´˝czyzn
4. OÊrodek przyjmuje osoby uzale˝nione od:
• Ârodków pobudzajàcych (amfetamina, kokaina etc.)
• Substancji wziewnych (kleje, rozpuszczalniki etc.)
5. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 12–24 miesiàce
6. Model pracy placówki oparty jest na:
• Spo∏ecznoÊci terapeutycznej
7. Placówka prowadzi:
• 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 (na terenie oÊrodka)
– gimnazjalnej (na terenie oÊrodka)
8. Placówka przyjmuje osoby zobowiàzane przez sàd
do leczenia
9. Inne: terapia edukacyjna, uczniowski klub
sportowy(pi∏ka no˝na, pi∏ka siatkowa, koszykówka,
turystyka piesza), sala komputerowa

NZOZ Stowarzyszenia
„MONAR” OÊrodek
w Babigoszczy

72-122 ¸oênica
Babigoszcz 19
tel./fax: (0-91) 418-93-60
babigoszcz@monar.org
kier. Piotr Paku∏a

1. Liczba miejsc w oÊrodku rehabilitacyjnym: 40
2. Przyjmowani pacjenci od 15 do 20 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:
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• 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)
7. Placówka przyjmuje osoby zobowiàzane przez sàd
do leczenia
8. Dodatkowo: warsztaty artystyczne, sp∏ywy kajakowe,
pi∏ka no˝na, siatkówka, tenis sto∏owy, bilard, hokej
NZOZ „MONAR"
– Marianówek
OÊrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny

78-123 SiemyÊl
Wszemierzyce 1
tel./fax.: (0-94) 351-25-63
tel.: (0-94) 351-22-70
marianowek@o2.pl
kier. Aleksandra Âniegula

Liczba miejsc w oÊrodku rehabilitacyjnym: 73
1. Przyjmowani pacjenci w wieku od 16 do 22 r.˝.
2. Placówka koedukacyjna
3. OÊrodek przyjmuje matki uzale˝nione wraz z dzieçmi
4. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 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
• 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)
7. Placówka przyjmuje osoby zobowiàzane przez sàd
do leczenia
8. Inne: hodowla koni, nauka jazdy konnej
z certyfikatem instruktora jazdy konnej, stolarstwo
– papiery czeladnicze, koszykówka, siatkówka, pi∏ka
no˝na, sp∏ywy kajakowe, wyprawy w góry, hodowla
ryb, ogrodnictwo

NZOZ „Patronka”
Stacjonarny Oddzia∏
Terapii Uzale˝nieƒ

78-400 Szczecinek
ul. Lelewela 11
tel.: (0-94) 374-01-06
fax: (0-94) 372-88-53
patronka@imax.com.pl
www.patronka.pl
kier. H. Krzysztopanis

1. Liczba miejsc w oÊrodku rehabilitacyjnym: 17
2. Przyjmowani pacjenci od 18 r.˝
3. Placówka koedukacyjna
4. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 8 tyg.
5. Model pracy placówki oparty jest na:
• Strategiczno-strukturalnej psychoterapii uzale˝nieƒ
6. Placówka prowadzi:
• Leczenie somatyczne
• Leczenie psychiatryczne
• Poradnictwo dla rodzin osób uzale˝nionych
• Poradnictwo dla osób uzale˝nionych
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• 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 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

Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny

70-656 Szczecin
ul. Energetyków 2
tel.: (0-91) 441-21-30
koordyn. R. Opiela

Czynne: pon., Êr. 15.15–19.15
• Osoby przyjmujàce narkotyki w zastrzykach
– badanie bezp∏atne
• Testy anonimowe
• Poradnictwo przed i po teÊcie

Samodzielny Publiczny
Wojewódzki Szpital
Zespolony Poradnia
Nabytych Niedoborów
Immunologicznych

71-455 Szczecin
ul. Broniewskiego 12
tel.: (0-91) 454-24-50
kier. M. K∏ys-Rachwalska

Czynne: pon.–pt. 7.00–15.00
• Osoby przyjmujàce narkotyki w zastrzykach
mogà si´ przebadaç bezp∏atnie
• Testy anonimowe.
• Prowadzone jest poradnictwo przed i po teÊcie
• Osoby zg∏aszajàce si´ do placówki mogà wykonaç
badania stwierdzajàce zaka˝enie HCV i HBV

Punkt Konsultacyjno
Djagnostyczny HIV/AIDS

75-613 Koszalin
ul Zwyci´stwa 136
tel.: (0-94) 342-40-85
wew. 228
(0-94) 346-05-11
fax. (094) 342-53-57
Stacja@pssekoszalin.
neostrada.pl
kier. E. Galiƒska-Grucha∏a

Czynne: Êr. 15.00–19.00
• Osoby przyjmujàce narkotyki w zastrzykach
mogà si´ przebadaç bezp∏atnie
• Testy anonimowe
• Prowadzone jest poradnictwo przed i po teÊcie
• Przeprowadzane jest badanie na zaka˝enie HBV

