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Uzależnienia behawioralne – witryny internetowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

Oznaczenia typ!w plac!wek:
A

Plac!wka ambulatoryjna (przychodnia, poradnia, punkt konsultacyjny…)
dane teleadresowe…

S

Plac!wka stacjonarna (o'rodek, oddział szpitalny…)
dane teleadresowe…
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Nowa edycja informatora
Określenie „uzależnienie behawioralne” lub „czynnościowe” jest używane w odniesieniu do zjawiska
zależności od określonych zachowań, utrwalonych i wielokrotnie powtarzanych, poprzez które osoba je
podejmująca doświadcza pozytywnych stanów emocjonalnych (przyjemności, euforii, ulgi…). Ta zależność od powtarzania zachowań jest tak silna, że bywa czasem nazywana „toksykomanią bez substancji”.
Do uzależnień behawioralnych należą m.in. patologiczny hazard, pracoholizm, zakupoholizm, seksohlizm, uzależnienie od komputera i Internetu, od ćwiczeń itp.
Uzależnienia behawioralne – jak każdy nałóg – pociągają za sobą negatywne skutki, głównie dla codziennego funkcjonowania osoby uzależnionej w różnych obszarach jej życia (zawodowym, osobistym
itp.); ich szkodliwość może jednak być odczuwana także w zakresie ﬁnansowym (hazard) i zdrowotnym
(uzależnienie od jedzenia, od ćwiczeń). Ze względu na coraz bardziej rozszerzający się problem nałogowych zachowań placówki pomocowe, które dotychczas udzielały pomocy osobom uzależnionym od
substancji, rozszerzają ofertę dla osób uzależnionych od czynności.
Druga edycja Informatora o placówkach udzielających pomocy w zakresie uzależnień od hazardu
i innych uzależnień behawioralnych powstała w wyniku realizacji przez Fundację Praesterno zadania
publicznego, ﬁnansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia oraz ze środków własnych fundacji. Dane zawarte w Informatorze
przedstawiają stan na grudzień 2017 r. i pochodzą od samych zainteresowanych jednostek, które – przy
wsparciu współpracowników i wolontariuszy Fundacji Praesterno – wypełniły ankietę internetową.
Druga edycja Informatora przedstawia dane kontaktowe 317 placówek (prowadzących łącznie 365
oddziałów) oraz podstawowe informacje dotyczące zakresu udzielanej przez nie pomocy. Placówki
w Informatorze zostały podzielone według województw i uszeregowane alfabetycznie według nazw
miejscowości, w których się znajdują. Na końcu każdej listy wojewódzkiej znajduje się wykaz adresów
placówek, co do których udało się jedynie ustalić, że w jakiejś formie świadczą pomoc w zakresie uzależnień behawioralnych.
Dane z Informatora są również dostępne w elektronicznej bazie placówek na stronie internetowej
Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii pod adresem www.kbpn.gov.pl (w zakładce Hazard >
Publikacje), a także na stronach www.uzaleznieniabehawioralne.pl oraz www.uzaleznienia.org.pl.
Mamy nadzieję, że Informator wyjdzie naprzeciw potrzebom zarówno osób szukających pomocy,
jak i profesjonalistów, którzy jej udzielają. Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę, że celem niniejszej
publikacji jest dostarczenie informacji o placówkach i zakresie udzielanej przez nie pomocy – umieszczenie placówki w Informatorze nie może być traktowane jako forma rekomendacji czy gwarancji jakości udzielanych usług.
Zachęcamy Państwa do współpracy przy aktualizacji bazy placówek pomocowych. Każdą instytucję,
udzielającą pomocy osobom z uzależnieniami behawioralnymi, która chciałaby zostać dopisana do bazy
oraz każdą instytucję już wpisaną do bazy, która chciałaby zaktualizować swoje dane, prosimy o wypełnienie ankiety na stronie www.uzaleznieniabehawioralne.pl lub www.uzaleznienia.org.pl.

zespół Fundacji Praesterno
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Wojew dztwo
dolno!ląskie
A

A

Plac!wka ambulatoryjna (przychodnia)

S

Plac!wka stacjonarna

NZOZ Euro-Medica
ul. Wolno'ci 63 (od strony ul. Handlowej), 58-260 Bielawa • tel. 74 833 02 89, 697 518 987, faks 74 833 02 89 • e-mail: nzoz_euromedica@interia.pl
godziny pracy:
godziny pracy recepcji:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 8.00–18.00
poniedziałek, wtorek, czwartek 10.00–18.00, środa, piątek 8.00–16.00
od 10 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar%ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

psychodynamiczne (psychoanalityczne) · behawioralne · poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne · prawne · ﬁnansowe/ekonomiczne ▪ dla ich
bliskich – psychiatryczne · psychologiczne · prawne · ﬁnansowe/ekonomiczne
telefon zaufania · e-mail
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · słuchową · wzrokową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
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Wojew!dzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu. Oddział Leczenia Uzależnie$
al. Tysiąclecia 30, 59-700 Bolesławiec • tel. 57 130 63 48, 57 130 64 20 • e-mail: k.rzeszowska@szpitalpsychiatryczny.pl • http://www.
szpitalpsychiatryczny.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

liczba miejsc:
leczone uzależnienia behawioralne:

całą dobę
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
kobiety i mężczyzn
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
30
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
możliwo%( kontynuowania edukacji:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:

S

terapia indywidualna · terapia grupowa
zajęcia edukacyjno-informacyjne
warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne ▪ dla ich
bliskich – nie są udzielane
nie są udzielane
placówka nie umożliwia nauki w trakcie procesu leczenia
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką

Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Os!b Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze. Całodobowy Oddział
Terapii Uzależnie$
ul. Parkowa 8, 58-379 Czarny B!r • tel. 74 845 01 25, faks 74 845 02 90 • e-mail: biuro@zlo.czarnybor.pl • https://zlo.czarnybor.pl
godziny pracy:
godziny pracy recepcji:
plac!wka przyjmuje:

liczba miejsc:
leczone uzależnienia behawioralne:

całą dobę
poniedziałek–piątek 7.00–11.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
kobiety i mężczyzn
kobiety w ciąży
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
64
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
możliwo%( kontynuowania edukacji:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:
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terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe
terapia rodzin · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
terapia par · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne · prawne
▪ dla ich bliskich – psychologiczne
nie są udzielane
placówka nie umożliwia nauki w trakcie procesu leczenia
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · słuchową · wzrokową · intelektualną
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
tłumacz języka migowego

WOJEW DZTWO DOLNO"LĄSKIE

S

Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Os!b Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze. Całodobowy Oddział
Podw!jnej Diagnozy
ul. Parkowa 8, 58-379 Czarny B!r • tel. 74 845 01 25, faks 74 845 02 90 • e-mail: biuro@zlo.czarnybor.pl • https://zlo.czarnybor.pl
godziny pracy:
godziny pracy recepcji:
plac!wka przyjmuje:

liczba miejsc:
leczone uzależnienia behawioralne:

całą dobę
poniedziałek–piątek 7.00–11.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
kobiety i mężczyzn
kobiety w ciąży
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
23
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) – tylko przy współwystępowaniu choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
możliwo%( kontynuowania edukacji:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

A

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe
nie jest oferowana
warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne · prawne
▪ dla ich bliskich – psychologiczne
nie są udzielane
placówka nie umożliwia nauki w trakcie procesu leczenia
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · słuchową · wzrokową · intelektualną
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
tłumacz języka migowego

Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Os!b Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze. Poradnia Terapii
Uzależnienia od Alkoholu i Wsp!łuzależnienia
ul. Wojska Polskiego 23, 57-340 Duszniki-Zdr!j • tel. 74 667 11 50 • e-mail: dusznikizdroj@zlo.czarnybor.pl • https://zlo.czarnybor.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 8.00–20.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm ·
uzależnienie od ćwiczeń – tylko przy współwystępowaniu uzależnienia od alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · farmakoterapia · interwencje kryzysowe

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · farmakoterapia · interwencje kryzysowe

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · farmakoterapia · interwencje kryzysowe

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

behawioralne · poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)
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Głogowski Szpital Powiatowy. Poradnia Leczenia Uzależnie$
ul. Ko'ciuszki 15, 67-200 Głog!w • tel. 76 837 33 23 • http://www.szpital.glogow.pl
godziny pracy:
godziny pracy recepcji:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek 7.00–19.00, wtorek 7.00–19.25, środa 7.00–15.00, czwartek 7.00–20.00, piątek
7.00–19.35
poniedziałek–piątek 7.00–14.30
od 16 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar#ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · farmakoterapia · grupa wsparcia · zajęcia
edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · farmakoterapia · grupa wsparcia · zajęcia
edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · farmakoterapia · grupa wsparcia · zajęcia
edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:

S

poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką

Głogowski Szpital Powiatowy. Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
ul. Ko'ciuszki 15, 67-200 Głog!w • tel. 76 837 33 23 • http://www.szpital.glogow.pl
godziny pracy:

poniedziałek–piątek 7.00–14.00

godziny pracy recepcji:

poniedziałek–piątek 7.00–14.35

plac!wka przyjmuje:

liczba miejsc:
leczone uzależnienia behawioralne:

tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
kobiety i mężczyzn
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
17
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar#ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
możliwo%( kontynuowania edukacji:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:

8

poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne
nie są udzielane
placówka nie umożliwia nauki w trakcie procesu leczenia
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
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NZOZ Głogowskie Centrum Medyczne
ul. M. Curie-Skłodowskiej 11, 67-200 Głog!w • tel. 76 835 86 55 • http://www.gcm.glogow.pl
godziny pracy:

poniedziałek–piątek 8.00–17.00

godziny pracy recepcji:

poniedziałek–piątek 7.00–17.00

plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) – tylko przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

nie jest oferowana

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

nie jest oferowana

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

A

terapia indywidualna · terapia grupowa

— dla ich bliskich:

brak danych
dla uzależnionych – psychiatryczne ▪ dla ich bliskich – nie są udzielane
nie są udzielane
pewne formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych w ramach kontraktu
z NFZ (w pozostałych przypadkach odpłatnie)
ruchową
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)

Stowarzyszenie MONAR. Poradnia Proﬁlaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnie$ w Jeleniej G!rze
ul. Wolno'ci 70, 58-500 Jelenia G!ra • tel. 75 647 33 90, faks 75 647 33 90 • e-mail: monar@data.pl • http://www.monar.biz.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–czwartek 8.30–20.00, piątek 8.30–16.00
od 12 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:

psychodynamiczne (psychoanalityczne) · behawioralne · poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne
e-mail
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową

9

WOJEW DZTWO DOLNO"LĄSKI E

A

Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Os!b Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze. Poradnia Terapii
Uzależnienia od Alkoholu i Wsp!łuzależnienia. Poradnia Zdrowia Psychicznego
ul. Ko'ciuszki 6 (I p.), 58-400 Kamienna G!ra • tel. 75 615 15 90 • e-mail: kamiennagora@zlo.czarnybor.pl • https://zlo.czarnybor.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:
leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 8.00–20.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar#ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

A

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
nie jest oferowana
terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne ▪ dla ich
bliskich – nie są udzielane
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · wzrokową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)

BONO Grażyna Br!ż
ul. Armii Krajowej 2/11, 57-300 Kłodzko • tel. 74 867 20 22, 783 745 992 • e-mail: waclaw_b@op.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:
leczone uzależnienia behawioralne:

środa, piątek 10.00–18.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar#ony…) – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna
diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
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terapia indywidualna · farmakoterapia
nie jest oferowana
terapia indywidualna · farmakoterapia
brak danych
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – nie są udzielane
nie są udzielane
pewne formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych w ramach kontraktu
z NFZ (w pozostałych przypadkach odpłatnie)
ruchową
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Centrum Terapii Uzależnie$
ul. Powsta$c!w +ląskich 10, 59-220 Legnica • tel. 76 723 86 10, 609 488 584 • e-mail: notu@gazeta.pl
godziny pracy:
godziny pracy recepcji:
plac!wka przyjmuje:

liczba miejsc:
leczone uzależnienia behawioralne:

całą dobę
poniedziałek–piątek 8.00–18.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
kobiety i mężczyzn
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
brak danych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm ·
pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · zaburzenia odżywiania – także przy
współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
możliwo%( kontynuowania edukacji:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:

A

terapia grupowa · terapia par · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje
kryzysowe
terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
terapia grupowa · terapia par · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje
kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne
nie są udzielane
placówka nie umożliwia nauki w trakcie procesu leczenia
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką

Stowarzyszenie MONAR. Poradnia Proﬁlaktyki i Terapii Uzależnie$
ul. Chojnowska 81a, 59-220 Legnica • tel. 76 723 72 27 • e-mail: legnicaporadnia@monar.org
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:
leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 9.00–17.00
od 15 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm ·
pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od ćwiczeń – także przy
współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
terapia indywidualna · terapia rodzin · farmakoterapia · interwencje kryzysowe
terapia indywidualna · farmakoterapia · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne ·
interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:

psychodynamiczne (psychoanalityczne) · behawioralne · poznawczo-behawioralne · systemowe

konsultacje udzielane w plac!wce:

dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne

konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

e-mail
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

11

WOJEW DZTWO DOLNO"LĄSKI E

A

Centrum Psychiatrii i Psychologii „Mariamed” Maria Pawłowska. Poradnia
ul. Wyszy$skiego 6, 59-300 Lubin • tel. 76 746 19 30, faks 76 746 19 30 • e-mail: mpawlowski@mariamed.pl • http://www.mariamed.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:
leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 7.00–19.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

A

nie jest oferowana
poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychologiczne
nie są udzielane
pewne formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych w ramach kontraktu
z NFZ (w pozostałych przypadkach odpłatnie)
ruchową
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Gabinet Pomocy Psychologicznej i Terapii Uzależnie$
ul. Sienkiewicza 15/1, 59-300 Lubin • tel. 600 526 553 • e-mail: krzytka@wp.pl • http://www.krzytka.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

uzgadniane telefonicznie
od 15 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia par · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe ·
warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia par · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe ·
warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia par · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe ·
warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
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poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychologiczne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy odpłatnie
brak możliwości przyjęcia
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Milickie Centrum Medyczne. Oddział Terapii Uzależnie$. Oddział Terapii Uzależnie$
ul. Grzybowa 1, 56-300 Milicz • tel. 797 307 706 • e-mail: ldpu@mcm-milicz.pl • http://www.mcm-milicz.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

liczba miejsc:
leczone uzależnienia behawioralne:

całą dobę
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
kobiety i mężczyzn
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
20
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar'ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
możliwo%( kontynuowania edukacji:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

S

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · interwencje kryzysowe
terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · interwencje kryzysowe
behawioralne · poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne ▪ dla ich
bliskich – psychiatryczne · psychologiczne
e-mail
placówka nie umożliwia nauki w trakcie procesu leczenia
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · wzrokową · intelektualną
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Fundacja Q Rado'ci. Detoksy Cyfrowe
ul. Polna 15, 58-262 Ostroszowice • tel. 798 041 683 • e-mail: panejko-wanat@gazeta.pl • http://www.qradosci.pl
godziny pracy:
godziny pracy recepcji:
plac!wka przyjmuje:

liczba miejsc:
leczone uzależnienia behawioralne:

całą dobę
poniedziałek–piątek 8.00–20.00
od 12 r.ż., bez górnej granicy wieku
kobiety i mężczyzn
rodziców z dziećmi
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
20
zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi – bez współwystępowania uzależnień chemicznych ani choroby psychicznej

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
możliwo%( kontynuowania edukacji:
odpłatno%(:
dodatkowe informacje:

ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:

poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychologiczne · prawne ▪ dla ich bliskich – psychologiczne · prawne
telefon zaufania · e-mail · poradnictwo on-line
placówka nie umożliwia nauki w trakcie procesu leczenia
wszystkie formy pomocy odpłatnie
Podczas realizacji projektów oferujemy nieodpłatne zajęcia. Nie chcemy, aby ktokolwiek rezygnował z oferowanej przez nas pomocy z powodów ﬁnansowych, dlatego indywidualnie staramy
się szukać rozwiązań.
miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
ruchową · słuchową · wzrokową · intelektualną
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką

13
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O'rodek Terapii Uzależnie$ Nadzieja
ul. Wrocławska 16, 55-095 Siedlec • tel. 71 723 48 30, 502 136 039 • e-mail: info@nzoznadzieja.pl, sylwiaderen@wp.pl • http://leczenieuzaleznien.wroclaw.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

liczba miejsc:
leczone uzależnienia behawioralne:

całą dobę
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
kobiety i mężczyzn
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
brak danych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm ·
pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od ćwiczeń – także przy
współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
możliwo%( kontynuowania edukacji:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

S

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
terapia indywidualna · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe
terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe
poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne · prawne · ﬁnansowe/ekonomiczne ▪ dla ich
bliskich – psychiatryczne · psychologiczne
komunikator internetowy (np. Skype)
placówka nie umożliwia nauki w trakcie procesu leczenia
wszystkie formy pomocy odpłatnie
ruchową
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

NZOZ O'rodek Terapii Uzależnienia i Wsp!łuzależnienia Radzimowice
ul. Dolna 4, 58-580 Szklarska Poręba • tel. 75 717 47 22 • e-mail: radzimowice@radzimowice.pl • http://www.radzimowice.pl
godziny pracy:
godziny pracy recepcji:
plac!wka przyjmuje:

liczba miejsc:
leczone uzależnienia behawioralne:

całą dobę
poniedziałek–piątek 9.00–16.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
kobiety i mężczyzn
kobiety w ciąży
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
30
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
możliwo%( kontynuowania edukacji:
odpłatno%(:
dodatkowe informacje:
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terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne
terapia grupowa · grupa wsparcia
terapia indywidualna · terapia grupowa
psychodynamiczne (psychoanalityczne) · behawioralne · poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne ▪ dla ich
bliskich – psychiatryczne · psychologiczne
nie są udzielane
placówka nie umożliwia nauki w trakcie procesu leczenia
pewne formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych w ramach kontraktu
z NFZ (w pozostałych przypadkach odpłatnie)
Leczenie trwa do 6 tygodni.

przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:

ruchową · słuchową · wzrokową · intelektualną
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką

ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda,
korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych · własne wózki dla osób
niepełnosprawnych
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Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Os!b Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze. Przychodnia Terapii
Uzależnienia od Alkoholu i Wsp!łuzależnienia w +widnicy
ul. Westerplatte 47, 58-100 $widnica • tel. 74 852 28 02, faks 74 857 83 88 • e-mail: biuro@zlo.czarnybor.pl, swidnica@zlo.czarnybor.pl • https://
zlo.czarnybor.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 8.00–20.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm ·
pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od ćwiczeń – także przy
współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · farmakoterapia · interwencje kryzysowe ·
warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · farmakoterapia · interwencje kryzysowe ·
warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

A

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · wzrokową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Os!b Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze. Poradnia Terapii
Uzależnienia od Alkoholu i Wsp!łuzależnienia
ul. M. Curie-Skłodowskiej 3-7, 58-160 $wiebodzice • tel. 74 854 78 18, faks 74 854 78 18 • e-mail: swiebodzice@zlo.czarnybor.pl • https://zlo.
czarnybor.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 8.00–20.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · słuchową · wzrokową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

15
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Centrum Interwencji Kryzysowej KARAN
ul. Skoczylasa 8, 54-071 Wrocław • tel. 71 349 15 56 • e-mail: karan.wroclaw@op.pl • http://www.karan.wroc.pl
godziny pracy:
godziny pracy recepcji:
plac!wka przyjmuje:
leczone uzależnienia behawioralne:

brak stałych godzin
poniedziałek–piątek 11.00–16.00
od 14 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia rodzin · farmakoterapia · interwencje kryzysowe

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia rodzin · farmakoterapia · interwencje kryzysowe

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

A

terapia indywidualna · terapia rodzin · farmakoterapia · interwencje kryzysowe

psychodynamiczne (psychoanalityczne) · poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne · prawne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne ·
psychologiczne · prawne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · wzrokową
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)

Centrum Neuropsychiatrii Neuromed SPZOZ. O'rodek Terapii Uzależnie$
ul. Borowska 181-187, 50-553 Wrocław • tel. 71 786 43 44 • e-mail: rejestracja.otu@neuropsychiatria.com • http://www.neuropsychiatria.com
godziny pracy:

poniedziałek–piątek 7.30–20.00

godziny pracy recepcji:

poniedziałek–piątek 7.30–15.00

plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

od 9 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:
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terapia grupowa · interwencje kryzysowe
psychodynamiczne (psychoanalityczne) · behawioralne · poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne · prawne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne ·
psychologiczne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)
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Dolno'ląskie Centrum Zdrowia Psychicznego. Całodobowy Oddział Leczenia Uzależnie$
ul. Wybrzeże Conrada-Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław • tel. 71 77 66 212 (sekretariat), 71 776 62 76, 71 776 62 79, faks 71 757 59 70 • e-mail:
rmarciniak@dczp.wroclaw.pl • http://dczp.wroclaw.pl/wotu
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

liczba miejsc:

całą dobę, terapeuci poniedziałek–piątek 07.25–10.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
kobiety i mężczyzn
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
19

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:

nie jest oferowana

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

nie jest oferowana

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
możliwo%( kontynuowania edukacji:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
leczone uzależnienia behawioralne:

A

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne ·
warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne ▪ dla ich
bliskich – nie są udzielane
nie są udzielane
placówka nie umożliwia nauki w trakcie procesu leczenia
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · słuchową · wzrokową
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar%ony…) – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

Dolno'ląskie Centrum Zdrowia Psychicznego. Dzienny Oddział Terapii Uzależnie$
ul. Wybrzeże Conrada-Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław • tel. 71 77 66 212 (sekretariat), 71 776 62 80, 71 776 62 31, faks 71 757 59 70 • e-mail:
rmarciniak@dczp.wroclaw.pl • http://dczp.wroclaw.pl/wotu
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

poniedziałek–piątek 7.00–15.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
terapia rodzin · interwencje kryzysowe

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia grupowa · interwencje kryzysowe

podej%cia stosowane w terapii:

behawioralne · strukturalno-strategiczne

konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
leczone uzależnienia behawioralne:

dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
brak możliwości przyjęcia
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar%ony…) · uzależnienie od
ćwiczeń – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków

17

WOJEW DZTWO DOLNO"LĄSKI E

A

Dolno'ląskie Centrum Zdrowia Psychicznego. Poradnia Terapii Uzależnie$ od Substancji Psychoaktywnych
ul. Wybrzeże Conrada-Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław • tel. 71 77 66 212 (sekretariat), 71 776 62 50, faks 71 757 59 70 • e-mail: rmarciniak@
dczp.wroclaw.pl • http://dczp.wroclaw.pl/wotu
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:
leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek 7.25–20.00, wtorek 7.25–15.00, środa 7.25–20.30, czwartek 7.25–15.00, piątek
7.25–18.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm ·
pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od ćwiczeń · zaburzenia odżywiania – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków oraz choroby psychicznej
(podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa wsparcia ·
interwencje kryzysowe

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa wsparcia ·
interwencje kryzysowe

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

A

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · interwencje kryzysowe
integratywne i humanistyczne, elementy terapii behawioralno-poznawczej
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
słuchową · wzrokową · intelektualną
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
tłumacz języka migowego

Dolno'ląskie Centrum Zdrowia Psychicznego. Poradnia Leczenia Uzależnie$
ul. Wybrzeże Conrada-Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław • tel. 71 77 66 212 (sekretariat), 71 776 63 00, faks 71 757 59 70 • e-mail: rmarciniak@
dczp.wroclaw.pl • http://dczp.wroclaw.pl/wotu
godziny pracy:
godziny pracy recepcji:
plac!wka przyjmuje:
leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–czwartek 7.25–19.30, piątek 7.25–15.00
poniedziałek–piątek 8.00–14.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm ·
pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od ćwiczeń – także przy
współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:
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terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe
terapia indywidualna · terapia rodzin · farmakoterapia · interwencje kryzysowe
terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · interwencje kryzysowe
psychodynamiczne (psychoanalityczne) · integracyjne
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
słuchową · wzrokową · intelektualną
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
tłumacz języka migowego
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Dolno'ląskie Stowarzyszenie Psychoproﬁlaktyczne RETURN. Poradnia Leczenia Uzależnie$
ul. Ko'ciuszki 67 (wej"cie od ul. Gwarnej), 50-008 Wrocław • tel. 71 311 24 06, faks 71 311 24 06 • e-mail: return-return@wp.pl • http://www.returnwroclaw.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 10.00–18.00
od 16 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · grupa wsparcia · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · grupa wsparcia · warsztaty
i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:

A

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

ericksonowskie
dla uzależnionych – psychologiczne · prawne · ﬁnansowe/ekonomiczne ▪ dla ich bliskich – psychologiczne · prawne · ﬁnansowe/ekonomiczne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · słuchową · wzrokową · intelektualną
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką

Fundacja Praesterno. O'rodek we Wrocławiu
ul. Ko'ciuszki 80A (w podw!rzu, wej"cie/wjazd przez bramę przejazdową ul. Ko"ciuszki 78 lub od ul. ul. Dworcowej i Kniaziewicza), 50-441 Wrocław • tel. 666 935
351, faks 71 372 31 48 • e-mail: wroclaw@praesterno.pl • http://www.praesterno.pl/oddzialy-terenowe/wroclaw
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 15.00–20.00
od 14 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
dodatkowe informacje:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:

terapia indywidualna · terapia grupowa · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne ·
warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
terapia indywidualna · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi
umiejętności psychologicznych
nie jest oferowana
poznawczo-behawioralne · skoncentrowane na rozwiązaniach · integracyjne
dla uzależnionych – psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychologiczne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
Proﬁlaktyka uniwersalna, selektywna i wskazująca zachowań ryzykownych (w tym uzależnień
behawioralnych, a zwłaszcza uzależnień od tzw. nowych technologii).
ruchową
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
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Fundacja Q Rado'ci. Poradnia Uzależnie$
ul. Powstan!w +ląskich 82/11, 53-332 Wrocław • tel. 603 692 929 • e-mail: qradosci@qradosci.pl • http://www.qradosci.pl
godziny pracy:

poniedziałek–piątek 15.00–21.00

godziny pracy recepcji:

poniedziałek–piątek 15.00–21.00

plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

od 12 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:

konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
dodatkowe informacje:

A

poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne · prawne
· ﬁnansowe/ekonomiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) ·
psychologiczne · prawne · ﬁnansowe/ekonomiczne
telefon zaufania · komunikator internetowy (np. Skype) · e-mail · poradnictwo on-line
wszystkie formy pomocy odpłatnie
słuchową · intelektualną
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
Praca z kartami metaforycznymi.

Gabinet Psychoterapii i Terapii Uzależnie$
ul. Ładna 10/9, 50-338 Wrocław • tel. 608 598 373 • e-mail: grabinska.b@gmail.com • https://www.psychoterapia-wroc.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:
leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 8.00–19.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
dodatkowe informacje:

20

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne ·
interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
terapia indywidualna · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne
terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia
poznawczo-behawioralne · NLP
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne
komunikator internetowy (np. Skype)
wszystkie formy pomocy odpłatnie
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
Prowadzimy także zajęcia z muzykoterapii oraz warsztaty relaksacyjne.
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O'rodek Psychoterapii i Rozwoju Osobowo'ci Better
ul. Strzegomska 42/1 (parter), 53-020 Wrocław • tel. 608 405 593 • e-mail: betterburduk@gmail.com • http://www.psychoterapia24.com.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:
leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 10.00–22.00
od 14 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar#ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · grupa wsparcia · warsztaty
i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · grupa wsparcia · warsztaty
i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · grupa wsparcia · warsztaty
i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

S

behawioralne · poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychologiczne
komunikator internetowy (np. Skype) · e-mail
wszystkie formy pomocy odpłatnie
ruchową · słuchową · wzrokową
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

O'rodek Terapii Uzależnie$ „Droga do Domu”
ul. Wietrzna, 8, 53-024 Wrocław • tel. 71 307 77 73, 536 983 896 • e-mail: kontakt@drogadodomu.info • http://www.drogadodomu.info
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

liczba miejsc:
leczone uzależnienia behawioralne:

całą dobę
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
kobiety i mężczyzn
małżeństwa · pary · kobiety w ciąży
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
10
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar#ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:

psychodynamiczne (psychoanalityczne) · behawioralne · poznawczo-behawioralne · systemowe

konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
możliwo%( kontynuowania edukacji:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne · prawne
▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne · prawne
telefon zaufania
placówka nie umożliwia nauki w trakcie procesu leczenia
wszystkie formy pomocy odpłatnie
ruchową · słuchową · wzrokową
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)
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SPZOZ Wrocławskie Centrum Zdrowia. O'rodek Proﬁlaktyczno-Leczniczy Chor!b Zaka<nych i Terapii Uzależnie$. Poradnia Leczenia Uzależnie$
ul. Wszystkich +więtych 2 (wej"cie A), 50-136 Wrocław • tel. 71 326 67 30, faks 71 352 05 70 • e-mail: metadon@spzoz.pop.pl • http://www.spzoz.
wroc.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:
leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 8.00–20.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

S

nie jest oferowana
poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne ▪ dla ich bliskich – nie są udzielane
nie są udzielane
pewne formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych w ramach kontraktu
z NFZ (w pozostałych przypadkach odpłatnie)
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)

Stowarzyszenie MONAR. O'rodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnie$ we Wrocławiu
al. Jarzębinowa 14/16, 53-120 Wrocław • tel. 71 337 24 07, faks 71 337 24 08 • e-mail: wroclaw@monar.org
godziny pracy:

całą dobę

godziny pracy recepcji:

całą dobę

plac!wka przyjmuje:

liczba miejsc:
leczone uzależnienia behawioralne:

od 14 r.ż., bez górnej granicy wieku
kobiety i mężczyzn
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
30
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm ·
pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od ćwiczeń · zaburzenia
odżywiania – tylko przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

— dla ich bliskich:

nie jest oferowana

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

nie jest oferowana

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
możliwo%( kontynuowania edukacji:
odpłatno%(:
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terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa wsparcia ·
zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności
psychologicznych

psychodynamiczne (psychoanalityczne) · behawioralne · poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne · prawne
· ﬁnansowe/ekonomiczne ▪ dla ich bliskich – nie są udzielane
e-mail
szkoła podstawowa poza terenem placówki · szkoła ponadpodstawowa · kursy zawodowe
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie

przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:

przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką

dodatkowe informacje:

Pary, rodzice z dziećmi i osoby w trudnej sytuacji mają możliwość przyjęcia po konsultacji telefonicznej i decyzji kadry.

WOJEW DZTWO DOLNO"LĄSKIE

A

Stowarzyszenie MONAR. Poradnia Proﬁlaktyczno-Konsultacyjna
ul. Trzebnicka 17, 50-245 Wrocław • tel. 71 780 67 45 • e-mail: trzebnicka-monar@wp.pl • http://trzebnicka-monar.wroclaw.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

aktualne godziny pracy na stronie WWW
od 13 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm ·
pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od ćwiczeń · zaburzenia
odżywiania – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

A

grupa wsparcia · interwencje kryzysowe
interwencje kryzysowe
grupa wsparcia · interwencje kryzysowe
psychodynamiczne (psychoanalityczne) · poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychologiczne · prawne · ﬁnansowe/ekonomiczne ▪ dla ich bliskich – psychologiczne · prawne · ﬁnansowe/ekonomiczne
e-mail
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · wzrokową
placówka na parterze

Stowarzyszenie MONAR. Poradnia Proﬁlaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnie$ dla Młodzieży we Wrocławiu
ul. Roosevelta 18A, 50-236 Wrocław • tel. 71 788 93 09, faks 71 788 93 09 • e-mail: roosvelta-monar@wp.pl • http://www.monar.wroclaw.pl
godziny pracy:

poniedziałek–piątek 9.00-20.00, sobota 10.00–16.00

plac!wka przyjmuje:

od 12 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych

leczone uzależnienia behawioralne:

uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
terapia indywidualna · interwencje kryzysowe
terapia indywidualna · farmakoterapia · grupa wsparcia · interwencje kryzysowe · warsztaty
i treningi umiejętności psychologicznych
behawioralne · poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne · ﬁnansowe/ekonomiczne ▪ dla ich bliskich –
psychiatryczne · psychologiczne · ﬁnansowe/ekonomiczne
telefon zaufania · komunikator internetowy (np. Skype) · e-mail
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · słuchową · wzrokową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)
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WS SPZOZ Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych
ul. Warszawska 37A, 59-900 Zgorzelec • tel. 75 775 87 00, faks 75 775 87 00 • e-mail: stowarzyszenie.subsidium@wp.pl • http://www.subsidium.
arrakis.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 7.30–15.00
od 16 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna
diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:

dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne · prawne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne ·
psychologiczne · prawne
e-mail

odpłatno%(:

wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych, odpłatnie dla nieubezpieczonych

przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:

ruchową · intelektualną
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką

ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

S

poznawczo-behawioralne · dialog motywujący

miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Stowarzyszenie MONAR. O'rodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnie$ we Wrocławiu. Oddział dla
Dorosłych w Milejowicach
Milejowice 1A, 55-020 Ż!rawina • tel. 71 316 45 00, faks 71 316 40 78 • e-mail: milejowice@monar.org • http://www.wroclaw-milejowice.monar.org
godziny pracy:

całą dobę

godziny pracy recepcji:

całą dobę

plac!wka przyjmuje:

liczba miejsc:
leczone uzależnienia behawioralne:

tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
kobiety i mężczyzn
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
40
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm ·
pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od ćwiczeń · zaburzenia
odżywiania – tylko przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

— dla ich bliskich:

nie jest oferowana

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:

psychodynamiczne (psychoanalityczne) · behawioralne · poznawczo-behawioralne · systemowe

konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
możliwo%( kontynuowania edukacji:
odpłatno%(:
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terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne · prawne
· ﬁnansowe/ekonomiczne ▪ dla ich bliskich – nie są udzielane
e-mail
szkoła ponadpodstawowa · kursy zawodowe
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie

przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:

ruchową · słuchową · wzrokową · intelektualną
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką

dodatkowe informacje:

Pary, rodzice z dziećmi i osoby w trudnej sytuacji mają możliwość przyjęcia po konsultacji telefonicznej i decyzji kadry.

WOJEW DZTWO DOLNO"LĄSKIE

S

Stowarzyszenie MONAR. O'rodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnie$ we Wrocławiu. Oddział dla
Dorosłych w Milejowicach. Hostel
Milejowice 1A, 55-020 Ż!rawina • tel. 71 316 45 00, faks 71 316 40 78 • e-mail: milejowice@monar.org • http://www.wroclaw-milejowice.monar.org
godziny pracy:

całą dobę

godziny pracy recepcji:

całą dobę

plac!wka przyjmuje:

liczba miejsc:
leczone uzależnienia behawioralne:

tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
kobiety i mężczyzn
małżeństwa · pary · kobiety w ciąży · rodziców z dziećmi
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
15
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar$ony…) · zakupoholizm ·
pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od ćwiczeń · zaburzenia
odżywiania – tylko przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
nie jest oferowana

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:

psychodynamiczne (psychoanalityczne) · behawioralne · poznawczo-behawioralne · systemowe

konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
możliwo%( kontynuowania edukacji:
odpłatno%(:

dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne · prawne
· ﬁnansowe/ekonomiczne ▪ dla ich bliskich – nie są udzielane
e-mail
szkoła ponadpodstawowa · kursy zawodowe
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie

dodatkowe informacje:

Pary, rodzice z dziećmi i osoby w trudnej sytuacji mają możliwość przyjęcia po konsultacji telefonicznej i decyzji kadry.

przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:

ruchową · słuchową · wzrokową · intelektualną
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką

Plac!wki, dla kt!rych potwierdzono tylko dane teleadresowe:
SPZOZ Szpital Specjalistyczny MSW. Poradnia Leczenia Uzależnie$
ul. Cieplicka 69-71, 58-560 Jelenia G!ra • tel. 75 643 57 00 (sekretariat szpitala), 75 643 57 72 (PLU) • e-mail: plu@szpitalmsw.net, uzaleznienia@
szpitalmsw.net • http://www.szpitalmsw.net

O'rodek Pomocy Psychologicznej. Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych. Poradnia Leczenia Uzależnie$
ul. kard. Kominka 7, 59-101 Polkowice • tel. 76 746 08 60, 76 746 08 63, faks 76 746 08 48 • http://www.slonecznik.pcuz.pl

NZOZ Medyk Poradnia Leczenia Uzależnie$
ul. Gdy$ska 25a, 58-100 $widnica • tel. 74 852 72 44 • http://www.medyk.swidnica.pl

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Wsp!łuzależnienia. Wrocławskie Centrum Zdrowia SPZOZ
ul. Lindego 19-21, 51-138 Wrocław • tel. 71 355 69 32 • e-mail: rejestracja@spzoz.wroc.pl • http://www.spzoz.wroc.pl

SPZOZ Wojew!dzki Szpital Psychiatryczny
ul. Szpitalna 9, 59-500 Złotoryja • tel. 76 877 93 00, faks 76 877 93 30 • e-mail: sekretariat.wszp@gmail.com • http://wsp.szpitalna9.pl
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Wojew dztwo
kujawsko-pomorskie
A

A

Plac!wka ambulatoryjna (przychodnia)

S

Plac!wka stacjonarna

O'rodek Terapii i Rozwoju Osobistego. Gabinet Terapii Uzależnie$
ul. Wyspia$skiego 4a, 87-300 Brodnica • tel. 56 649 84 27 • e-mail: eda_j@op.pl
godziny pracy:
godziny pracy recepcji:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek 8.00–19.30, wtorek 8.00–20.00, środa 8.00–16.00, czwartek 8.00–18.30, piątek
8.00–16.00
poniedziałek–piątek 8.00–15.30
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) – tylko przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
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terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe
terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · zajęcia edukacyjno-informacyjne ·
interwencje kryzysowe
terapia indywidualna
poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne
e-mail
pewne formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych w ramach kontraktu
z NFZ (w pozostałych przypadkach odpłatnie)
ruchową · słuchową · wzrokową · intelektualną
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Bydgoski O'rodek Rehabilitacji Terapii Uzależnie$ i Proﬁlaktyki BORPA
ul. Przodownik!w Pracy 12, 85-843 Bydgoszcz • tel. 52 375 54 05, 52 361 76 82 • e-mail: borpa@poczta.onet.pl • http://www.borpa.bydgoszcz.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 8.00–20.00
od 9 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

A

psychodynamiczne (psychoanalityczne) · behawioralne · poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne · prawne
▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne · prawne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · wzrokową
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)

Fundacja Praesterno. O'rodek w Bydgoszczy
ul. Bolesława Chrobrego 26/1, 85-097 Bydgoszcz • tel. 731 046 427 • e-mail: bydgoszcz@praesterno.pl • http://praesterno.bydgoszcz.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 15.00–20.00
od 14 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – tylko przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
dodatkowe informacje:

nie jest oferowana
psychodynamiczne · integracyjne
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
Proﬁlaktyka uniwersalna, selektywna i wskazująca zachowań ryzykownych (w tym uzależnień
behawioralnych, a zwłaszcza uzależnień od tzw. nowych technologii).
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NZOZ MEDSEVEN. Poradnia Terapii Uzależnie$ od Substancji Psychoaktywnych
ul. Rze<niackiego 1D, 85-791 Bydgoszcz • tel. 52 343 37 37, faks 52 343 37 37 • e-mail: poradnia.bydgoszcz@medseven.eu
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek 9.00–16.00, wtorek 13.00–20.00, środa 8.00–15.00, czwartek 9.00–16, piątek
8.00–15.00, sobota, niedziela 10.00–11.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej
(podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · farmakoterapia

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · farmakoterapia

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

A

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · farmakoterapia
behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne)
nie są udzielane
pewne formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych w ramach kontraktu
z NFZ (w pozostałych przypadkach odpłatnie)
ruchową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)

Poradnia Proﬁlaktyki i Terapii Uzależnie$ Stowarzyszenia MONAR
ul. Bohater!w Kragujewca 11, 85-863 Bydgoszcz • tel. 52 361 21 43 • e-mail: monar.bdg@gmail.com • http://www.monar.bydgoszcz.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 10.00–18.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

28

terapia indywidualna · terapia grupowa
poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne
nie są udzielane
pewne formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych w ramach kontraktu
z NFZ (w pozostałych przypadkach odpłatnie)
ruchową · słuchową · wzrokową · intelektualną
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)

WOJEW DZ TWO KUJAW SKO-POMORSKIE

A

Stowarzyszenie MONAR. Poradnia Proﬁlaktyczno-Konsultacyjna w Bydgoszczy
ul. +więtej Tr!jcy 15 (wej"cie od ul. Chwytowo), 85-224 Bydgoszcz • tel. 52 345 88 88 • e-mail: monarbydgoszcz@o2.pl • http://www.
monar-bydgoszcz.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 12.00–18.00
od 13 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm ·
pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · zaburzenia odżywiania – także przy
współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia rodzin · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

A

behawioralne · poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychologiczne
e-mail
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · wzrokową
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. Poradnia Leczenia Uzależnie$
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz • tel. 52 585 42 90 • e-mail: sekretariat@jurasza.pl • https://jurasza.umk.pl
godziny pracy:
godziny pracy recepcji:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

całą dobę
poniedziałek–piątek 7.00–15.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
terapia indywidualna · terapia rodzin · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
terapia indywidualna · terapia rodzin · grupa wsparcia · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
behawioralne · poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne · prawne
▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne · prawne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · wzrokową · intelektualną
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
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A

Wojew!dzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego. Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Wsp!łuzależnienia
ul. Karłowicza 26, 85-092 Bydgoszcz • tel. 52 321 35 00, faks 52 323 11 05 • e-mail: sekretariat@wpzp.bydgoszcz.pl, uzaleznienia@wpzp.
bydgoszcz.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–czwartek 7.00-20.00, piątek 7.00-15.30
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
tylko osoby ubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm ·
pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od ćwiczeń – także przy
współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

A

psychodynamiczne (psychoanalityczne) · poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych
ruchową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)

Specjalistyczna Pomoc Rodzinom Nadzieja
ul. Kamionka 3, 86-200 Chełmno • tel. 660 221 547 • e-mail: pomocuzaleznionym@o2.pl • http://www.poradnia-grudziadz.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:
leczone uzależnienia behawioralne:

nie ma stałych godzin pracy
od 10 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia par · terapia rodzin · interwencje kryzysowe

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia par · terapia rodzin · interwencje kryzysowe

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
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terapia indywidualna · terapia par · terapia rodzin · interwencje kryzysowe

poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – nie są udzielane ▪ dla ich bliskich – nie są udzielane
telefon zaufania · e-mail
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
brak możliwości przyjęcia

WOJEW DZ TWO KUJAW SKO-POMORSKIE

A

NZOZ Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Innych Uzależnie$
ul. Sikorskiego 34/36 (wej"cie od garaży), 86-300 Grudziądz • tel. 56 461 23 92 • e-mail: ulla62@orange.pl, u.wozniak@uzaleznienia-grudziadz.pl •
http://www.uzaleznienia-grudziadz.pl
godziny pracy:

poniedziałek–piątek 8.00–19.00

godziny pracy recepcji:

poniedziałek–piątek 8.00–16.00

plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

— dla ich bliskich:

nie jest oferowana

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

nie jest oferowana

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

A

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · zajęcia
edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne · prawne · ﬁnansowe/ekonomiczne ▪ dla ich
bliskich – nie są udzielane
e-mail
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych
ruchową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Specjalistyczna Pomoc Rodzinom Nadzieja
ul. Ko'cielna 1 (budynek przy ko"ciele), 86-300 Grudziądz • tel. 660 221 547 • e-mail: pomocuzaleznionym@o2.pl • http://www.poradnia-grudziadz.pl
godziny pracy:

poniedziałek–piątek 8.00–20.00

godziny pracy recepcji:

poniedziałek–piątek 8.00–20.00

plac!wka przyjmuje:
leczone uzależnienia behawioralne:

od 14 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia par · terapia rodzin · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia par · terapia rodzin · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia par · terapia rodzin · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:

poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne · ﬁnansowe/ekonomiczne ▪ dla ich bliskich –
psychiatryczne · psychologiczne · ﬁnansowe/ekonomiczne
telefon zaufania · e-mail
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
brak możliwości przyjęcia

31

WOJEW DZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
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SPZOZ w Mogilnie. Poradnia Leczenia Uzależnie$
ul. Ko'ciuszki 10, 88-300 Mogilno • tel. 52 315 23 03, 52 315 79 41 • e-mail: sekretariat@mpcz.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek- środa 8.00–15.00, czwartek 8.00–19.00, piątek 8.00–14.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar#ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia
behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz
choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · zajęcia edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · zajęcia edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · zajęcia edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

A

psychodynamiczne (psychoanalityczne) · behawioralne · poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne ▪ dla ich
bliskich – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne
telefon zaufania
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · słuchową · wzrokową · intelektualną
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Nakielski O'rodek Terapii Uzależnie$ Koliber
ul. M. Drzymały 1, 89-100 Nakło nad Notecią • tel. 52 304 50 06 • e-mail: kontakt@koliber-osrodek.pl • http://www.koliber-osrodek.pl
godziny pracy:
godziny pracy recepcji:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–czwartek 9.00-19.00
poniedziałek–piątek 10.00–15.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar#ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:

32

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par
terapia indywidualna · terapia grupowa · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
terapia indywidualna
poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne
e-mail
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką

WOJEW DZ TWO KUJAW SKO-POMORSKIE

S

SPZOZ Radziej!w. Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Oddział Leczenia Alkoholowych Zespoł!w
Abstynencyjnych
ul. Szpitalna 3, 88-200 Radziej!w • tel. 54 285 62 16 (Poradnia), 54 285 63 16 (kierownik Poradni), 54 285 63 15 (Oddział) •
http://szpitalradziejow.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

liczba miejsc:
leczone uzależnienia behawioralne:

całą dobę
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
kobiety i mężczyzn
małżeństwa · pary · kobiety w ciąży
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
50
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · uzależnienie od ćwiczeń – tylko przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
możliwo%( kontynuowania edukacji:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

A

poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne ▪ dla ich
bliskich – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne
telefon zaufania
placówka nie umożliwia nauki w trakcie procesu leczenia
pewne formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych w ramach kontraktu
z NFZ (w pozostałych przypadkach odpłatnie)
ruchową · słuchową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Specjalistyczna Pomoc Rodzinom Nadzieja
ul. Sądowa 6, 86-100 $wiecie • tel. 660 221 547 • e-mail: pomocuzaleznionym@o2.pl • http://www.poradnia-grudziadz.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:
leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 8.00–20.00
od 14 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia par · terapia rodzin · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia par · terapia rodzin · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia par · terapia rodzin · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:

poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne · ﬁnansowe/ekonomiczne ▪ dla ich bliskich –
psychiatryczne · psychologiczne · ﬁnansowe/ekonomiczne
telefon zaufania · komunikator internetowy (np. Skype) · e-mail · poradnictwo on-line
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
brak możliwości przyjęcia

33

WOJEW DZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

A

Wojew!dzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. J!zefa Bednarza. Oddział Terapii Uzależnie$
od Alkoholu. Poradnia Leczenia Uzależnie$
ul. Sądowa 18, 86-100 $wiecie • tel. 52 331 10 31..36, faks 52 332 45 41 • e-mail: sekretariat@szpital-psychiatryczny.swiecie.pl • http://www.
szpital-psychiatryczny.swiecie.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek 08.00–19.00, wtorek 08.00–12.00 i 15.00–18.00, środa 08.00–12.00 i 15.00–18.00,
czwartek 08.00–11.00 i 15.00–19.00, piątek 10.00–15.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar&ony…) · zakupoholizm ·
pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od ćwiczeń – tylko przy
współwystępowaniu uzależnienia od alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:

nie jest oferowana

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

nie jest oferowana

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

A

terapia indywidualna · farmakoterapia

poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne ▪ dla ich bliskich – nie są udzielane
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · wzrokową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)

Towarzystwo Proﬁlaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom
ul. Jęczmienna 10/7, 87-100 Toru' • tel. 56 652 23 94, faks 56 652 23 94 • e-mail: oﬀice@tppu.org • http://www.tppu.org
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 9.00–15.30
od 12 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
zakupoholizm – bez współwystępowania uzależnień chemicznych ani choroby psychicznej

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:
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terapia indywidualna · interwencje kryzysowe
zajęcia edukacyjno-informacyjne
nie jest oferowana
poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychologiczne
e-mail
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)

WOJEW DZ TWO KUJAW SKO-POMORSKIE

A

Wojew!dzka Poradnia Terapii Uzależnie$ i Wsp!łuzależnienia w Toruniu
ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toru' • tel. 56 622 68 31 • e-mail: kaczmarpik@poczta.fm • http://www.wotuiw.torun.pl
godziny pracy:
godziny pracy recepcji:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 8.00–20.00
7.30–14.30
od 11 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm ·
pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od ćwiczeń – także przy
współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

S

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
terapia indywidualna · farmakoterapia · interwencje kryzysowe
terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · grupa wsparcia · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne · prawne · ﬁnansowe/ekonomiczne ▪ dla ich
bliskich – psychiatryczne · psychologiczne · prawne · ﬁnansowe/ekonomiczne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · wzrokową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)

Wojew!dzki O'rodek Terapii Uzależnie$ i Wsp!łuzależnienia. O'rodek Terapii Odwykowej Uzależnie$
ul. Tramwajowa 2/4, 87-100 Toru' • tel. 56 623 62 14, faks 56 623 60 50 • e-mail: sekret_otou@wotuiw.torun.pl, terapeuta_otou@wotuiw.torun.pl
• http://www.wotuiw.torun.pl
godziny pracy:
godziny pracy recepcji:
plac!wka przyjmuje:

liczba miejsc:
leczone uzależnienia behawioralne:

całą dobę
poniedziałek–piątek 7.30–15.05
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
kobiety i mężczyzn
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
34
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm ·
uzależnienie od ćwiczeń – tylko przy współwystępowaniu uzależnienia od alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
możliwo%( kontynuowania edukacji:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · zajęcia edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi
umiejętności psychologicznych
zajęcia edukacyjno-informacyjne
nie jest oferowana
poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – nie są udzielane ▪ dla ich bliskich – nie są udzielane
nie są udzielane
placówka nie umożliwia nauki w trakcie procesu leczenia
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
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WOJEW DZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

A

Specjalistyczna Pomoc Rodzinom Nadzieja
ul. 1 Maja 46, 87-200 Wąbrze(no • tel. 660 221 547 • e-mail: pomocuzaleznionym@o2.pl • http://www.poradnia-grudziadz.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:
leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 8.00–20.00
od 14 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia par · terapia rodzin · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia par · terapia rodzin · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia par · terapia rodzin · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:

A

poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne · ﬁnansowe/ekonomiczne ▪ dla ich bliskich –
psychiatryczne · psychologiczne · ﬁnansowe/ekonomiczne
telefon zaufania · komunikator internetowy (np. Skype) · e-mail · poradnictwo on-line
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką

Centrum Psychoterapii Progres
ul. Warszawska 2/4/6 lok. 27, 87-800 Włocławek • tel. 695 080 767 • e-mail: gbonczewska@poczta.fm • http://www.progres-wloclawek.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 10.00–19.00
od 15 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:

nie jest oferowana

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

nie jest oferowana

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
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terapia indywidualna · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

poznawczo-behawioralne · dialog motywujący
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy odpłatnie
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką

WOJEW DZ TWO KUJAW SKO-POMORSKIE

Plac!wki, dla kt!rych potwierdzono tylko dane teleadresowe:
Poradnia Proﬁlaktyki i Pomocy Rodzinie Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii
ul. Gajowa 43, 85-087 Bydgoszcz • tel. 52 371 19 08, 664 664 377 • e-mail: ptznbyd@op.pl • http://www.ptzn.org.pl

SPZOZ Przychodnia. Specjalistyczna Poradnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnie$
ul. Paderewskiego 33, 86-010 Koronowo • tel. 52 382 22 52 • e-mail: sekretariat@spzoz.koronowo.pl
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WOJEW DZTWO LUBELSKI E

Wojew dztwo
lubelskie
A

A

Plac!wka ambulatoryjna (przychodnia)

S

Plac!wka stacjonarna

NZOZ Terapia „A” Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Wsp!łuzależnienia
ul. Terebelska 67, 21-500 Biała Podlaska • tel. 83 342 81 84
godziny pracy:
godziny pracy recepcji:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek, wtorek 8.00-18.00, środa, czwartek, piątek 8.00-20.00
poniedziałek–piątek 8.00–16.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia grupowa · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia grupowa · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia grupowa · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:
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behawioralne · poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne
nie są udzielane
pewne formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych w ramach kontraktu
z NFZ (w pozostałych przypadkach odpłatnie)
ruchową
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)

WOJEW DZTWO LUBELSKIE

A

Centrum Wielospecjalistycznej Opieki Ambulatoryjnej NZOZ MARMED
ul. Obło$ska 9, 22-100 Chełm • tel. 82 563 90 74 • e-mail: marmedch@gmail.com • http://chelm.nzoz-marmed.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 8.00–18.00
od 9 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:

konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

A

behawioralne · poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne · prawne
· ﬁnansowe/ekonomiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) ·
psychologiczne · prawne · ﬁnansowe/ekonomiczne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych, odpłatnie dla nieubezpieczonych
ruchową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda,
korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych · własne wózki dla osób
niepełnosprawnych

NZOZ O'rodek Proﬁlaktyki, Diagnozy i Terapii Zdrowia Psychicznego Rodzina
ul. Ogrodowa 46, 22-100 Chełm • tel. 82 564 36 32, faks 82 564 36 32 • e-mail: malgorzatas11111@wp.pl • http://www.nzozrodzina-chelm.pl
godziny pracy:
godziny pracy recepcji:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 10.00–18.00, sobota 8.00–15.00
poniedziałek–piątek 10-18, sobota 8.00–12.00
od 10 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · zajęcia
edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne · prawne · ﬁnansowe/ekonomiczne ▪ dla ich
bliskich – psychiatryczne · psychologiczne · prawne · ﬁnansowe/ekonomiczne
telefon zaufania · e-mail
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · wzrokową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)
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Towarzystwo Rodzin i Przyjaci!ł Dzieci Uzależnionych „Powr!t z U”. Młodzieżowy O'rodek Terapii i Readaptacji. O'rodek Rehabilitacyjny dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych
ul. Cholewianka 2, 24-120 Kazimierz Dolny • tel. 81 88 100 14, faks 81 88 100 14 • e-mail: tkaczyk07@vp.pl, powrotzu@vp.pl • http://www.
powrotzu.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

liczba miejsc:
leczone uzależnienia behawioralne:

całą dobę
tylko młodocianych, od 13 r.ż.
kobiety i mężczyzn
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
30
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – tylko przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
możliwo%( kontynuowania edukacji:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:

A

terapia indywidualna · terapia grupowa · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
grupa wsparcia
poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne · prawne ▪ dla ich bliskich – psychologiczne
· prawne
nie są udzielane
szkoła podstawowa na terenie placówki · szkoła ponadpodstawowa
pewne formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych w ramach kontraktu
z NFZ (w pozostałych przypadkach odpłatnie)
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką

NZOZ O'rodek Terapii Uzależnie$
ul. Fabryczna 6 (I piętro, pok. 114), 23-204 Kra)nik • tel. 81 884 53 18, 508 646 459 • e-mail: nzozotu@wp.pl • http://www.terapiauzaleznien.com.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 8.00–20.00
tylko młodocianych, od 12 r.ż.
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od ćwiczeń · inne uzależnienia
behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz
choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · zajęcia
edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · zajęcia
edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · zajęcia
edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:
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psychodynamiczne (psychoanalityczne) · behawioralne · poznawczo-behawioralne · systemowe ·
humanistyczno-egzystencjalne
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne
e-mail
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
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NZOZ Poradnia Leczenia Uzależnie$ Elżbieta Bosowska
ul. Fabryczna 6, 23-210 Kra)nik • tel. 793 728 282 • e-mail: bosel1@wp.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek 11.00–18.00, wtorek 12.00–18.00, środa, czwartek 8.00–18.00, piątek 8.00–16.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

A

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa wsparcia ·
zajęcia edukacyjno-informacyjne
terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne
terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa wsparcia ·
zajęcia edukacyjno-informacyjne
behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne ▪ dla ich
bliskich – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · słuchową · wzrokową · intelektualną
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Fundacja Presterno. O'rodek w Lublinie
ul. Głęboka 8A, 20-400 Lublin • tel. 601 199 711, 663 742 779 • e-mail: lublin@praesterno.pl • http://lublin.praesterno.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:
leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 15.00–20.00
od 9 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
dodatkowe informacje:

terapia indywidualna · grupa wsparcia · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
terapia indywidualna · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi
umiejętności psychologicznych
nie jest oferowana
psychodynamiczne · poznawczo-behawioralne · skoncentrowane na rozwiązaniach · integracyjne
dla uzależnionych – psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychologiczne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · słuchową · wzrokową
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
Proﬁlaktyka uniwersalna, selektywna i wskazująca zachowań ryzykownych (w tym proﬁlaktyka
uzależnień behawioralnych, a zwłaszcza uzależnień od tzw. nowych technologii). Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach.
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SPZOZ w Lublinie. O'rodek Leczenia Uzależnie$
ul. Karłowicza 1, 20-027 Lublin • tel. 81 532 29 79 • e-mail: administracja@olu.lublin.pl • http://www.olu.lublin.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 8.00–20.00
od 9 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

A

poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne ▪ dla ich
bliskich – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne
nie są udzielane
pewne formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych w ramach kontraktu
z NFZ (w pozostałych przypadkach odpłatnie)
ruchową · słuchową · wzrokową · intelektualną
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych · tłumacz języka migowego

Stowarzyszenie MONAR. Poradnia Proﬁlaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnie$ w Lublinie
ul. Montażowa 16 (Osiedle Tatary), 20-214 Lublin • tel. 81 745 10 10, faks 81 745 10 10 • e-mail: poradnia.monar.lublin@wp.pl • http://monarlublin.pl
godziny pracy:

poniedziałek–piątek 8.00–21.00

godziny pracy recepcji:

poniedziałek–piątek 9.00–17.00

plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

od 9 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · zajęcia
edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:
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terapia indywidualna · terapia rodzin · farmakoterapia · interwencje kryzysowe
poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne · prawne · ﬁnansowe/ekonomiczne ▪ dla ich
bliskich – psychiatryczne · psychologiczne · prawne · ﬁnansowe/ekonomiczne
e-mail · poradnictwo on-line
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · słuchową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)
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Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. Mieczysława Kaczy$skiego SPZOZ w Lublinie. Całodobowy Oddział
Terapii Uzależnienia od Alkoholu
ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin • tel. 81 744 30 61, faks 81 744 10 79 • e-mail: sekretariat@snzoz.lublin.pl • http://www.snzoz.lublin.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

liczba miejsc:
leczone uzależnienia behawioralne:

całą dobę
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
kobiety i mężczyzn
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
57
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna
diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
możliwo%( kontynuowania edukacji:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:

A

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
zajęcia edukacyjno-informacyjne
terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne · prawne
▪ dla ich bliskich – nie są udzielane
nie są udzielane
placówka nie umożliwia nauki w trakcie procesu leczenia
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · intelektualną
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką

Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. Mieczysława Kaczy$skiego SPZOZ w Lublinie. Przychodnia Terapii
Uzależnienia od Alkoholu i Wsp!łuzależnienia
ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin • tel. 81 744 30 61, faks 81 744 10 79 • e-mail: sekretariat@snzoz.lublin.pl • http://www.snzoz.lublin.pl
godziny pracy:

poniedziałek–piątek 8.00–20.00

godziny pracy recepcji:

poniedziałek–piątek 7.00–15.00

plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · farmakoterapia · grupa wsparcia · zajęcia
edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · farmakoterapia · grupa wsparcia · zajęcia
edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
dodatkowe informacje:

terapia indywidualna · terapia par · farmakoterapia · grupa wsparcia · interwencje kryzysowe ·
warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
psychodynamiczne (psychoanalityczne) · poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne ▪ dla ich
bliskich – psychiatryczne · psychologiczne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · wzrokową · intelektualną
przychodnia na parterze
Przychodnia znajduje się w budynku szpitala przy ul. Abramowickiej 4B.
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Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. Mieczysława Kaczy$skiego SPZOZ w Lublinie. Dzienny Oddział Terapii
Uzależnienia od Alkoholu
ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin • tel. 81 744 30 61, faks 81 744 10 79 • e-mail: sekretariat@snzoz.lublin.pl • http://www.snzoz.lublin.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 8.00–15.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna
diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

— dla ich bliskich:

nie jest oferowana

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

nie jest oferowana

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
dodatkowe informacje:

A

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · farmakoterapia · grupa wsparcia · zajęcia
edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne ▪ dla ich
bliskich – nie są udzielane
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · wzrokową
łatwy dostęp: pomieszczenia na parterze
Oddział mieści się w budynku szpitala przy ul. Abramowickiej 4B.

Towarzystwo Nowa Ku<nia. Punkt Informacyjno-Konsultacyjny
ul. Samsonowicza 25, 20-485 Lublin • tel. 81 443 43 13 • e-mail: nalkowskich@towarzystwo-kuznia.lublin.pl, poczta@nowakuznia.org • http://
www.nowakuznia.org
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:
leczone uzależnienia behawioralne:

nie ma stałych godzin
od 9 r.ż., bez górnej granicy wieku wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · uzależnienie od ćwiczeń – bez współwystępowania uzależnień chemicznych ani choroby psychicznej

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
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terapia indywidualna · terapia par · terapia rodzin · zajęcia edukacyjno-informacyjne
terapia indywidualna · terapia par · terapia rodzin · zajęcia edukacyjno-informacyjne
zajęcia edukacyjno-informacyjne
psychodynamiczne (psychoanalityczne) · behawioralne · poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychologiczne
komunikator internetowy (np. Skype) · e-mail · poradnictwo on-line
brak danych
ruchową · słuchową · wzrokową · intelektualną

WOJEW DZTWO LUBELSKIE

A

Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. Mieczysława Kaczy$skiego SPZOZ w Lublinie. Poradnia Terapii Uzależnie$ od Substancji Psychoaktywnych
ul. Abramowicka 4B, 20-442 Lublin • tel. 81 74 422 28 • e-mail: wotuw@snzoz.lublin.pl • http://www.snzoz.lublin.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 8.00–20.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · warsztaty i treningi umiejętności
psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · warsztaty i treningi umiejętności
psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · warsztaty i treningi umiejętności
psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

A

psychodynamiczne (psychoanalityczne) · behawioralne · poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne ▪ dla ich
bliskich – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne
nie są udzielane
pewne formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych w ramach kontraktu
z NFZ (w pozostałych przypadkach odpłatnie)
ruchową · słuchową · wzrokową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)

Stowarzyszenie MONAR. Poradnia Proﬁlaktyczno-Konsultacyjna w Łęcznej
pl. Ko'ciuszki 1/1, 21-010 Łęczna • tel. 81 462 87 21, faks 81 462 87 21 • e-mail: leczna@monar.org, pkmonar_leczna@vp.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek 9.00–15.00, wtorek 8.00–19.00, środa 9.00–14.00, czwartek 10.00–19.00, piątek
9.00–14.00
od 9 r.ż., bez górnej granicy wieku wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

behawioralne · poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
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SPZOZ Łuk!w. Całodobowy Oddział Leczenia Uzależnie$
ul. Rogali$skiego 3, 21-400 Łuk!w • tel. 25 798 20 01 wew. 334 lub 338, 25 798 48 80 • e-mail: odwyk@spzoz.lukow.pl • http://www.spzoz.lukow.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

liczba miejsc:
leczone uzależnienia behawioralne:

całą dobę
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
kobiety i mężczyzn
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
42
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:

nie jest oferowana

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

nie jest oferowana

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
możliwo%( kontynuowania edukacji:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:

A

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

behawioralne · poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne ▪ dla ich
bliskich – nie są udzielane
telefon zaufania · e-mail
placówka nie umożliwia nauki w trakcie procesu leczenia
pewne formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych w ramach kontraktu
z NFZ (w pozostałych przypadkach odpłatnie)
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką

SPZOZ w Puławach. Poradnia Terapii Uzależnienia i Wsp!łuzależnienia od Alkoholu
ul. Centralna 16, 24-100 Puławy • tel. 81 450 23 35 • e-mail: spzoz@szpitalpulawy.pl • http://www.szpitalpulawy.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 7.30–19.30
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – tylko przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · grupa wsparcia · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · grupa wsparcia · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · grupa wsparcia · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:
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poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · wzrokową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…) · własne wózki dla osób niepełnosprawnych

WOJEW DZTWO LUBELSKIE

A

Stowarzyszenie MONAR. Poradnia Proﬁlaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnie$ w Puławach
al. Kr!lewska 3a, 24-100 Puławy • tel. 81 886 42 36, faks 81 886 42 36 • e-mail: monar_pulawy@poczta.onet.pl • http://www.monarpulawy.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 8.00–21.00
od 12 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar'ony…) · zakupoholizm ·
pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od ćwiczeń · zaburzenia
odżywiania – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz
choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa wsparcia ·
zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności
psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa wsparcia ·
zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności
psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa wsparcia ·
zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności
psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:

konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

A

poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne · prawne
· ﬁnansowe/ekonomiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) ·
psychologiczne · prawne · ﬁnansowe/ekonomiczne
e-mail
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · wzrokową
miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Towarzystwo Nowa Ku<nia. Punkt Informacyjno-Konsultacyjny
ul. Legionu Puławskiego 6, 24-100 Puławy • tel. 81 886 58 45 • e-mail: pulawy@towarzystwo-kuznia.lublin.pl • http://www.nowakuznia.org
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:
leczone uzależnienia behawioralne:

nie ma stałych godzin
od 9 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
zakupoholizm – bez współwystępowania uzależnień chemicznych ani choroby psychicznej

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia rodzin · zajęcia edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi
umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia rodzin · zajęcia edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi
umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:

nie jest oferowana
psychodynamiczne (psychoanalityczne) · behawioralne · poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychologiczne
komunikator internetowy (np. Skype) · e-mail · poradnictwo on-line
brak danych
ruchową · słuchową · wzrokową · intelektualną

47

WOJEW DZTWO LUBELSKI E

A

Miejskie Centrum Proﬁlaktyki
ul. Norwida 2, 21-040 $widnik • tel. 81 468 77 96, 751 77 96, faks 81 468 77 96 • e-mail: mcpswidnik@interia.pl • http://www.mcp-swidnik.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek, środa 7.00–18, wtorek, czwartek 7.00–17.00, piątek 7.00–16.00
od 10 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:
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terapia indywidualna · terapia grupowa · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne ·
warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · zajęcia edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
terapia indywidualna · terapia grupowa · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne ·
warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
psychodynamiczne (psychoanalityczne) · poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychologiczne · prawne ▪ dla ich bliskich – psychologiczne · prawne
e-mail
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · słuchową · wzrokową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

WOJEW DZTWO LUB USKIE

Wojew dztwo
lubuskie
A

A

Plac!wka ambulatoryjna (przychodnia)

S

Plac!wka stacjonarna

NZOZ O'rodek Terapii Uzależnie$
ul. Warszawska 6/209, 66-400 Gorz!w Wielkopolski • tel. 95 720 45 26 • e-mail: otu.gorzow@gmail.com • http://osrodek.uzaleznieniagorzow.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:
leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–czwartek 8.00–20.00, piątek 8.00–14.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
tylko osoby ubezpieczone
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · warsztaty i treningi umiejętności
psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · warsztaty i treningi umiejętności
psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · warsztaty i treningi umiejętności
psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych
ruchową
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)
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O'rodek Terapeutyczny Szansa
ul. Mieszka I 57/3, 66-400 Gorz!w Wielkopolski • tel. 95 720 50 74, faks 95 720 50 74 • e-mail: otszansa@poczta.onet.pl • http://www.otszansa.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–czwartek 8.00–18.00, piątek 8.00–17.00
od 16 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm ·
pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od ćwiczeń – także przy
współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:

przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

A

behawioralne · poznawczo-behawioralne · systemowe · integracyjne
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne
e-mail
nieodpłatnie dla ubezpieczonych w ramach kontraktu z NFZ (uzależnionych i członków rodzin)
i nieodpłatnie dla osób uzależnionych – nieubezpieczonych; dla członków rodzin nieubezpieczonych – odpłatnie
ruchową · wzrokową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)

O'rodek Zdrowia Grunwald
ul. Grunwaldzka 16, 66-620 Gubin • tel. 68 451 00 00, 693 855 094 • e-mail: stanbojk@wp.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 8.00–18.00
od 14 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:

konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:
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psychodynamiczne (psychoanalityczne) · poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne · prawne
· ﬁnansowe/ekonomiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) ·
psychologiczne · prawne · ﬁnansowe/ekonomiczne
e-mail
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · wzrokową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)
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O'rodek Zdrowia Grunwald
ul. Bohater!w Wojska Polskiego 24, 66-600 Krosno Odrza'skie • tel. 68 420 04 14 • e-mail: stanbojk@wp.pl
godziny pracy:

8.00-18.00

godziny pracy recepcji:

8.00-18.00

plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

tylko młodocianych, od 12 r.ż.
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

A

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia
terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · grupa wsparcia · zajęcia
edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia
psychodynamiczne (psychoanalityczne) · poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne · prawne
▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne · prawne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · słuchową · wzrokową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

O'rodek Terapii Intramed
ul. Wrocławska 16a, 68-300 Lubsko • tel. 68 455 68 44 • e-mail: intramed.lubsko@gmail.com
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 8.00–18.00
tylko młodocianych, od 12 r.ż.
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia
terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · zajęcia
edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia
psychodynamiczne (psychoanalityczne) · poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne · prawne
▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne · prawne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · słuchową · wzrokową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
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Międzyrzeckie Centrum Leczenia Uzależnie$. Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Wsp!łuzależnienia
ul. Kazimierza Wielkiego 2, 66-300 Międzyrzecz • tel. 603 747 134 • e-mail: mclu2012@wp.pl • http://www.mclu.ﬁrmowo.net
godziny pracy:
godziny pracy recepcji:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek 8.00–12.00 i 15.00–21.00, wtorek 14.05–21.05, środa, czwartek 12.00–21.00,
sobota 7.00–20.00
poniedziałek–piątek 8.00–20.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar$ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne

podej%cia stosowane w terapii:

psychodynamiczne (psychoanalityczne) · behawioralne · poznawczo-behawioralne · systemowe

konsultacje udzielane w plac!wce:

dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne

konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

A

nie są udzielane
pewne formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych w ramach kontraktu
z NFZ (w pozostałych przypadkach odpłatnie)
ruchową · słuchową · wzrokową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)

Międzyrzeckie Centrum Leczenia Uzależnie$. Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Wsp!łuzależnienia
dla Dzieci i Młodzieży
ul. Kazimierza Wielkiego 2, 66-300 Międzyrzecz • tel. 603 747 134 • e-mail: mclu2012@wp.pl • http://www.mclu.ﬁrmowo.net
godziny pracy:
godziny pracy recepcji:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

wtorek 14.05–18.05, czwartek 15.00–17.00, sobota 9.00–19.00
poniedziałek–piątek 8.00–17.00
tylko młodocianych, od 9 r.ż.
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar$ony…) · zakupoholizm – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej
(podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna

podej%cia stosowane w terapii:

psychodynamiczne (psychoanalityczne) · behawioralne · poznawczo-behawioralne · systemowe

konsultacje udzielane w plac!wce:

dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne

konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:
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nie są udzielane
pewne formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych w ramach kontraktu
z NFZ (w pozostałych przypadkach odpłatnie)
ruchową · słuchową · wzrokową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)
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NZOZ SPEC-MED Specjalistyczny O'rodek Higieny i Terapii Psychicznej
ul. Witosa 18, 67-100 Nowa S!l • tel. 68 387 30 40, faks 68 387 30 40 • e-mail: spec-med_ns@wp.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 7.30–15.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna
diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

A

terapia indywidualna · terapia par · terapia rodzin
terapia indywidualna · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia
terapia indywidualna · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia
systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne
nie są udzielane
pewne formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych w ramach kontraktu
z NFZ (w pozostałych przypadkach odpłatnie)
ruchową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)

Stowarzyszenia Relacja
ul. Ko'ciuszki 24E, 67-100 Nowa S!l • tel. 506 804 548 • e-mail: stowarzyszenierelacja@interia.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 9.00–21.30
od 13 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:

poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne · prawne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne ·
psychologiczne · prawne
e-mail
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · wzrokową · intelektualną

53

WOJEW DZTWO LUBUSKIE

A

Stowarzyszenie MONAR. Poradnia Proﬁlaktyczno-Konsultacyjna
ul. Sienkiewicza 37, 67-100 Nowa S!l • tel. 793 835 011 • e-mail: poradnianowasol@gmail.com • http://www.monar.org
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 10.00–17.00
od 14 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

S

psychodynamiczne (psychoanalityczne) · poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychologiczne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Katolicki O'rodek Terapii i Wychowania Młodzieży Anastasis. O'rodek Terapii Uzależnie$
Strychy 42, 66-340 Przytoczna • tel. 95 743 62 69 • e-mail: strychy@gmail.com • http://www.narkomania.net
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

liczba miejsc:
leczone uzależnienia behawioralne:

całą dobę
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
kobiety i mężczyzn
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
15
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – tylko przy współwystępowaniu uzależnienia od alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

nie jest oferowana

— dla ich bliskich:

nie jest oferowana

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
możliwo%( kontynuowania edukacji:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:
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terapia indywidualna · terapia grupowa · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne ·
interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne ▪ dla ich
bliskich – nie są udzielane
nie są udzielane
szkoła podstawowa na terenie placówki
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · słuchową · wzrokową
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
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Punkt Informacyjno-Konsultacyjny
ul. 'w. Jana Bosco 1 (budynek Gminnego O"rodka Pomocy Społecznej), 66-340 Przytoczna • http://przytoczna.pl/
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:
leczone uzależnienia behawioralne:

wtorek 13.00–17.00, piątek 9.00–14.00, 1. piątek miesiąca 16.00–21.00, 3. czwartek miesiąca
8.00–13.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

nie jest oferowana

— dla ich bliskich:

nie jest oferowana

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

nie jest oferowana

konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:
dodatkowe informacje:

A

dla uzależnionych – psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychologiczne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)
Zakres usług świadczonych w punkcie: prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej
w zakresie proﬁlaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie · udzielanie
osobom i rodzinom konsultacji oraz porad proﬁlaktycznych w sprawach uzależnień i przemocy ·
udzielanie pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób dotkniętych problemem uzależnień lub przemocy domowej oraz członkom ich rodzin
· udzielanie pomocy psychologicznej osobom będącym w kryzysie emocjonalnym · wspomaganie
osób pijących ryzykownie i szkodliwie w podjęciu decyzji w sprawie zmiany szkodliwego wzoru picia
· motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego oraz psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego · motywowanie osób współuzależnionych do ewentualnego podjęcia psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego · udzielanie wsparcia osobom
po zakończonej psychoterapii poprzez rozmowy podtrzymujące · rozpoznawanie zjawiska przemocy
w rodzinie i udzielaniu osobom doznającym przemocy oraz dzieciom krzywdzonym, wsparcia i pomocy psychologicznej. – Usługi są świadczone są przez terapeutów uzależnień oraz psychologa.

PPL „Xr!dło” O'rodek Terapii Uzależnie$ s.c. Poradnia Leczenia Uzależnie$ i Wsp!łuzależnienia
ul. Bohater!w Warszawy 3, 69-100 Słubice • tel. 780 584 248 • e-mail: leczenieuzaleznien-slubice@wp.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

środa 9.00-17.00, czwartek 8.00–17.00, sobota 9.00–19.30
od 14 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm ·
pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od ćwiczeń · zaburzenia
odżywiania – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · zajęcia edukacyjno-informacyjne
terapia indywidualna · terapia rodzin · zajęcia edukacyjno-informacyjne
terapia indywidualna · zajęcia edukacyjno-informacyjne

podej%cia stosowane w terapii:

psychodynamiczne (psychoanalityczne) · behawioralne · poznawczo-behawioralne · systemowe

konsultacje udzielane w plac!wce:

dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne

konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · słuchową · wzrokową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
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NZOZ SPEC-MED Specjalistyczny O'rodek Higieny i Terapii Psychicznej. Poradnia Odwykowa
ul. Odrodzenia 32, 67-300 Szprotawa • tel. 68 387 30 40 • e-mail: spec-med_ns@wp.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 7.30–15.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar#ony…) · zakupoholizm – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej
(podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

A

psychodynamiczne (psychoanalityczne)
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne
nie są udzielane
pewne formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych w ramach kontraktu
z NFZ (w pozostałych przypadkach odpłatnie)
ruchową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)

Poradnia dla Uzależnionych i Ich Rodzin „Pomocna Dło$”
ul. Krasi$skiego 23 (parter), 67-300 Szprotawa • tel. 794 154 514 • e-mail: tchomas821@tlen.pl • http://www.uzaleznienia-szprotawa-lubuskie.pl
godziny pracy:
godziny pracy recepcji:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek, wtorek 8.00–14.00, środa 8.00–20.00, czwartek 8.00–20.00, sobota 8.00–14.00
tylko telefonicznie poniedziałek–piątek 8.00–18.00
od 14 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar#ony…) · zakupoholizm ·
pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od ćwiczeń – także przy
współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:
dodatkowe informacje:
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terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe
terapia indywidualna · terapia rodzin · farmakoterapia · interwencje kryzysowe
terapia indywidualna · terapia grupowa
psychodynamiczne (psychoanalityczne) · poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne
komunikator internetowy (np. Skype) · poradnictwo on-line
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych
ruchową · wzrokową
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)
Placówka realizuje program terapii dla osób uzależnionych od nikotyny.
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O'rodek dla Os!b Uzależnionych SPZOZ Nowy Dworek
Nowy Dworek 46, 66-200 $wiebodzin • tel. 68 381 10 91, faks 68 381 10 91 • e-mail: sekretariat@nowydworek.com • http://www.nowydworek.com
godziny pracy:
godziny pracy recepcji:
plac!wka przyjmuje:

liczba miejsc:
leczone uzależnienia behawioralne:

całą dobę
poniedziałek–piątek 7.30–15.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
kobiety i mężczyzn
małżeństwa · pary
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
brak danych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm ·
pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi – tylko przy współwystępowaniu uzależnienia od alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
możliwo%( kontynuowania edukacji:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:

A

farmakoterapia
zajęcia edukacyjno-informacyjne
terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne ·
interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne · prawne
· ﬁnansowe/ekonomiczne ▪ dla ich bliskich – ﬁnansowe/ekonomiczne
nie są udzielane
placówka nie umożliwia nauki w trakcie procesu leczenia
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką

NZOZ Nowy Szpital. Poradnia Terapii Uzależnie$ i Wsp!łuzależnie$ od Alkoholu
ul. ks. Andrzeja Kostki 33, 67-400 Wschowa • tel. 41 240 14 50 • e-mail: sekretariat.wschowa@nowyszpital.pl • http://www.nowyszpital.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

brak stałych godzin
tylko młodocianych, od 17 r.ż.
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

terapia indywidualna · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia
terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia
terapia indywidualna · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia
indywidualnie dostosowane do każdego pacjenta
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne
nie są udzielane
pewne formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych w ramach kontraktu
z NFZ (w pozostałych przypadkach odpłatnie)
ruchową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda,
korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych · własne wózki dla osób
niepełnosprawnych
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Lubuski O'rodek Proﬁlaktyki i Terapii Os!b Uzależnionych i Wsp!łuzależnionych LOPiT
ul. Jelenia 1a, 65-090 Zielona G!ra • tel. 68 453 20 00, faks 68 453 20 00 • e-mail: lopit@interia.pl • http://www.lopit.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:
leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 8.00–19.00
od 13 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar%ony…) · zakupoholizm ·
pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od ćwiczeń · zaburzenia
odżywiania – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz
choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:

psychodynamiczne (psychoanalityczne) · behawioralne · poznawczo-behawioralne · systemowe

konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

S

dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne · prawne · ﬁnansowe/ekonomiczne ▪ dla ich
bliskich – psychiatryczne · prawne · ﬁnansowe/ekonomiczne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · słuchową · wzrokową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)

Wojew!dzki O'rodek Terapii Uzależnienia i Wsp!łuzależnienia. Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
ul. Waz!w 36, 65-186 Zielona G!ra • tel. 68 325 79 17, faks 68 325 79 17 • e-mail: wotuw@wotuw.zgora.pl • http://www.wotuw.zgora.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

liczba miejsc:
leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 8.00–15.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
kobiety i mężczyzn
małżeństwa · pary · kobiety w ciąży · rodziców z dziećmi
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
12
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar%ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · farmakoterapia · grupa wsparcia · zajęcia
edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · farmakoterapia · grupa wsparcia · zajęcia
edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · farmakoterapia · grupa wsparcia · zajęcia
edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
możliwo%( kontynuowania edukacji:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:
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psychodynamiczne (psychoanalityczne) · behawioralne · poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne ▪ dla ich
bliskich – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne
e-mail
placówka nie umożliwia nauki w trakcie procesu leczenia
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · wzrokową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
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NZOZ O'rodek Terapeutyczny Proﬁl. Filia w Żaganiu
ul. Jana Pawła II 1/1, 68-100 Żaga' • tel. 68 444 85 33 • http://www.poradnia-proﬁl.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 10.00–18.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
tylko osoby ubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi
umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi
umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:

A

terapia indywidualna · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne
nie są udzielane
pewne formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych w ramach kontraktu
z NFZ (w pozostałych przypadkach odpłatnie)
brak możliwości przyjęcia

NZOZ O'rodek Terapeutyczny Proﬁl
ul. Jagiello$ska 13-13a, 68-200 Żary • tel. 68 363 48 73, faks 68 363 48 73 • http://www.poradnia-proﬁl.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 10.00–16.00
od 14 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:

psychodynamiczne (psychoanalityczne) · behawioralne · poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne · prawne · ﬁnansowe/ekonomiczne ▪ dla ich
bliskich – psychiatryczne · psychologiczne · prawne · ﬁnansowe/ekonomiczne
nie są udzielane

odpłatno%(:

wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych, odpłatnie dla nieubezpieczonych

przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:

ruchową · słuchową · wzrokową · intelektualną
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką

ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…) · tłumacz języka migowego
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Plac!wki, dla kt!rych potwierdzono tylko dane teleadresowe:
Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych. Poradnia Leczenia Uzależnie$
ul. Pozna$ska 109, 66-300 Międzyrzecz • tel. 95 742 87 00, 95 742 87 56, faks 95 742 87 01 • e-mail: sekretariat@obrzyce.eu, poradnia@obrzyce.eu •
http://www.obrzyce.eu

Towarzystwo Rozwoju Rodziny
ul. Batorego 33/9, 65-735 Zielona G!ra • tel. 68 320 08 94, faks 68 320 08 94 • e-mail: trr.zgora@gmail.com • http://www.trr.zgora.pl
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Wojew dztwo
ł dzkie
A

A

Plac!wka ambulatoryjna (przychodnia)

S

Plac!wka stacjonarna

Specjalistyczne Centrum Psychoterapii i Terapii Uzależnie$ ProMental
ul. 9 maja 24, 97-400 Bełchat!w • tel. 793 196 474, 793 692 968 • e-mail: poradnia@promental.org.pl • http://www.promental.org.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 10.00–15.00
tylko młodocianych, od 9 r.ż.
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · zaburzenia odżywiania – także przy współwystępowaniu
uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:

poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne
e-mail
wszystkie formy pomocy odpłatnie
ruchową · wzrokową · intelektualną
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Stowarzyszenie MONAR. O'rodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnie$ w Kęblinach. O'rodek Stacjonarny Leczenia Uzależnie$ od +rodk!w Psychoaktywnych
ul. Strykowska 3, Kębliny, 95-001 Biała • tel. 42 717 80 08, 666 374 727, faks 42 717 80 08 • e-mail: biuro@monar-kebliny.pl • http://www.monarkebliny.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

liczba miejsc:
leczone uzależnienia behawioralne:

całą dobę
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
kobiety i mężczyzn
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
30
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – tylko przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne ·
interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne ·
interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne ·
interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:

konsultacje udzielane zdalnie:
możliwo%( kontynuowania edukacji:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

A

poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne ·
ﬁnansowe/ekonomiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) ·
psychologiczne · ﬁnansowe/ekonomiczne
nie są udzielane
szkoła ponadpodstawowa · kursy zawodowe
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)

ZOZ w Łowiczu. Poradnia Leczenia Uzależnie$
ul. Uła$ska 28, 99-400 Łowicz • tel. 46 837 37 07, faks 46 837 59 91 • e-mail: lowzoz@pro.onet.pl • http://www.zoz.pol.pl
godziny pracy:
godziny pracy recepcji:
plac!wka przyjmuje:
leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek 8.00–18.30, wtorek, czwartek 8.00–15.35, środa 8.00–19.00, piątek 8.00–20.00
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 8.00–15.35, środa 9.30–17.05
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) – tylko przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · zajęcia
edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · zajęcia
edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · zajęcia
edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:
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poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · słuchową · wzrokową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda,
korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych · własne wózki dla osób
niepełnosprawnych
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Fundacja Uwolnienie. Poradnia Leczenia Uzależnie$
ul. Inowrocławska 5a, 91-020 Ł!d( • tel. 42 640 62 40 • e-mail: poradnia@uwolnienie.pl • http://www.uwolnienie.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 9.00–20.00
od 17 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm ·
pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od ćwiczeń · zaburzenia odżywiania – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków oraz choroby psychicznej
(podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · farmakoterapia · grupa wsparcia · zajęcia
edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · farmakoterapia · grupa wsparcia · zajęcia
edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

A

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · farmakoterapia · grupa wsparcia · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne ▪ dla ich
bliskich – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · słuchową · wzrokową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)

Miejskie Centrum Terapii i Proﬁlaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chyli$skiego w Łodzi. Poradnia Leczenia
Uzależnie$
ul. Niciarniana 41, 92-320 Ł!d( • tel. 42 676 16 61 (rejestracja), 42 676 17 34 (sekretariat), faks 42 676 18 88 • e-mail: mczp@mczp-lodz.pl • http://
www.chylinskilodz.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 8.00–20.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna
diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · farmakoterapia · grupa wsparcia · zajęcia
edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · farmakoterapia · grupa wsparcia · zajęcia
edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

terapia indywidualna · terapia par · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
behawioralne · poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne · prawne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne ·
psychologiczne · prawne
telefon zaufania
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · słuchową · wzrokową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
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NZOZ Poradnia Proﬁlaktyczno-Społeczna przy Towarzystwie „Powr!t z U”
ul. Więckowskiego 13, 90-721 Ł!d( • tel. 42 632 50 69, faks 42 630 41 63 • e-mail: nzozporadnia@wp.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–czwartek 11.00–17.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · uzależnienie od ćwiczeń – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków
lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · zajęcia edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · zajęcia edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · zajęcia edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:

A

psychodynamiczne (psychoanalityczne) · poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych
ruchową · słuchową · wzrokową · intelektualną
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką

Prywatny Gabinet Psychoterapii Tratwa
ul. Żeligowskiego 46 lok. 19 (I piętro), 90-644 Ł!d( • tel. 793 640 071 (wizyty po uzgodnieniu telefonicznym) • e-mail: tratwagabinet@o2.pl •
http://www.tratwagabinet.pl
godziny pracy:

poniedziałek–piątek 9.00-21.00

godziny pracy recepcji:

poniedziałek–piątek 9.00-20.00

plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

od 14 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

— dla ich bliskich:

nie jest oferowana

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

nie jest oferowana

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:

ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:
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terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · grupa wsparcia · zajęcia
edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

behawioralne · poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – nie są udzielane
e-mail
wszystkie formy pomocy odpłatnie
ruchową · wzrokową
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
· winda
miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
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Stowarzyszenie MONAR. O'rodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnie$ w Łodzi
ul. Tuszy$ska 106, 93-305 Ł!d( • tel. 42 646 40 12, faks 42 645 98 32 • e-mail: monar.lodz@gmail.com • http://monartuszynska.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

liczba miejsc:
leczone uzależnienia behawioralne:

całą dobę
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
kobiety i mężczyzn
małżeństwa · pary · kobiety w ciąży
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
12
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – tylko przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne ·
interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · grupa wsparcia · zajęcia
edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:

psychodynamiczne (psychoanalityczne) · behawioralne · poznawczo-behawioralne · systemowe

konsultacje udzielane w plac!wce:

dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne ·
ﬁnansowe/ekonomiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) ·
psychologiczne · ﬁnansowe/ekonomiczne

konsultacje udzielane zdalnie:
możliwo%( kontynuowania edukacji:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:

A

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · grupa wsparcia · zajęcia
edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

e-mail
szkoła podstawowa poza terenem placówki · szkoła ponadpodstawowa · kursy zawodowe
pewne formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych w ramach kontraktu
z NFZ (w pozostałych przypadkach odpłatnie)
ruchową · słuchową · wzrokową
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką

Stowarzyszenie MONAR. Poradnia Proﬁlaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnie$ w Łodzi
ul. Tuszy$ska 106, 93-305 Ł!d( • tel. 884 882 558 • e-mail: poradnia.tuszynska@gmail.com • http://www.poradnia-uzaleznien.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–czwartek 15.00–21.00, piątek 13.00–19.00
od 9 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · grupa wsparcia · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · grupa wsparcia · zajęcia
edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · grupa wsparcia · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne
e-mail
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
brak możliwości przyjęcia
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)
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Stowarzyszenie MONAR. Poradnia Terapii Uzależnie$ od Substancji Psychoaktywnych
ul. W!lcza$ska 225, 93-005 Ł!d( • tel. 42 684 23 97 • e-mail: biuro@monar-kebliny.pl • http://www.monar-kebliny.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek 8.00–20.00, wtorek 10.00–21.00, środa 10.00–21.00, czwartek 10.00–22.00, piątek
10.00–18.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar$ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · grupa wsparcia · interwencje kryzysowe

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · grupa wsparcia · interwencje kryzysowe

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

S

terapia indywidualna · terapia grupowa · grupa wsparcia · interwencje kryzysowe
poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)

Stowarzyszenie MONAR. Hostel Readaptacyjny
ul. W!lcza$ska 225, 93-005 Ł!d( • tel. 42 684 23 97 • e-mail: biuro@monar-kebliny.pl • http://www.monar-kebliny.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

liczba miejsc:
leczone uzależnienia behawioralne:

całą dobę
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
kobiety i mężczyzn
małżeństwa · pary · rodziców z dziećmi
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
30
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar$ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · grupa wsparcia · interwencje kryzysowe

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · grupa wsparcia · interwencje kryzysowe

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · grupa wsparcia · interwencje kryzysowe

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
możliwo%( kontynuowania edukacji:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:
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poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne
nie są udzielane
szkoła ponadpodstawowa · kursy zawodowe
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)
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SPZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie. Poradnia Leczenia Uzależnie$
ul. Partyzant!w 30, 26-300 Opoczno • tel. 44 754 48 04, 44 754 48 37 • e-mail: sekretariat@szpitalopoczno.pl • https://szpitalopoczno.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek, czwartek, piątek 8.00–18.00, wtorek, środa 8.00–15.00
tylko młodocianych, od 9 r.ż.
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

A

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne
psychodynamiczne (psychoanalityczne) · poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne · prawne
▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne · prawne
nie są udzielane
pewne formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych w ramach kontraktu
z NFZ (w pozostałych przypadkach odpłatnie)
ruchową · słuchową · wzrokową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)

Miejska Przychodnia Zdrowia w Ozorkowie. Poradnia Leczenia Uzależnie$
ul. Wigury 1, 95-035 Ozork!w • tel. 42 710 31 03 • e-mail: mpz@bitserwis.pl • http://www.mpzozorkow.pl
godziny pracy:
godziny pracy recepcji:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–czwartek 7.00–20.00, piątek 7.00–16.00
poniedziałek–piątek 7.00–18.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm – tylko
przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:

behawioralne · poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne
telefon zaufania
pewne formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych w ramach kontraktu
z NFZ (w pozostałych przypadkach odpłatnie)
ruchową · intelektualną
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Stowarzyszenie MONAR. O'rodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnie$ w Łodzi. Filia w Ozorkowie
ul. Żwirki 1a, 95-030 Ozork!w • tel. 42 277 18 80, faks 42 277 18 79 • e-mail: monar.lodz@gmail.com • http://www.monarozorkow.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

liczba miejsc:
leczone uzależnienia behawioralne:

całą dobę
tylko młodocianych, od 14 r.ż.
kobiety i mężczyzn
małżeństwa · pary · kobiety w ciąży
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
30
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · grupa wsparcia · zajęcia
edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · grupa wsparcia · zajęcia
edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · grupa wsparcia · zajęcia
edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:

konsultacje udzielane zdalnie:
możliwo%( kontynuowania edukacji:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:

A

behawioralne · poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne ·
ﬁnansowe/ekonomiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) ·
psychologiczne
e-mail
szkoła podstawowa poza terenem placówki · szkoła ponadpodstawowa · kursy zawodowe
pewne formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych w ramach kontraktu
z NFZ (w pozostałych przypadkach odpłatnie)
słuchową · wzrokową

Pabianickie Centrum Medyczne. Pabianickie Centrum Psychiatryczne – Ambulatorium. Poradnia Leczenia
Uzależnie$
ul. Jana Pawła II 68 (wej"cie od ul. Wiejskiej/Zagajnikowej (Ambulatorium PCP)), 95-200 Pabianice • tel. 42 225 38 57 (PLU), 42 225 38 73 (rejestracja
ambulatorium PCP) • e-mail: plu@pcmnzoz.pl • http://www.pcmnzoz.pl
godziny pracy:
godziny pracy recepcji:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–czwartek 8.00–18.00, piątek 8.00–15.00, sobota 8.00–13.00
poniedziałek–-piątek 8.00–18.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · farmakoterapia · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne ·
interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · farmakoterapia · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne ·
interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:

psychodynamiczne (psychoanalityczne) · behawioralne · poznawczo-behawioralne · systemowe

konsultacje udzielane w plac!wce:

dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne

konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:
dodatkowe informacje:
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terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · słuchową · wzrokową · intelektualną
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
Realizowane są programy Candis i Fred goes Net.
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Urząd Miejski w Pabianicach. O'rodek Proﬁlaktyki i Integracji Społecznej Miejskiego Centrum Pomocy
Społecznej. Punkt Konsultacyjny ds. Problem!w Narkotykowych, HIV i AIDS
ul. Partyzancka 31 (I piętro), 95-200 Pabianice • tel. 42 215 42 11, faks 42 227 10 80 • e-mail: opiispab@wp.pl • http://www.opiispab.com.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:
leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek 8.00–20.00, wtorek, środa, piątek 8.00–16.00, czwartek 8.00–19.00
od 9 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
dodatkowe informacje:

A

zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe
grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe
zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe
poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychologiczne · prawne ▪ dla ich bliskich – psychologiczne · prawne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · intelektualną
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
Placówka przyjmuje mieszkańców miasta i gminy Pabianice.

Zesp!ł Poradni Zdrowie. Poradnia Leczenia Uzależnie$
ul. Zielona 2A, 99-200 Poddębice • tel. 43 678 95 00, faks 43 678 95 02 • e-mail: zdrowiepoddebice@poczta.onet.pl • http://www.
zdrowiepoddebice.pl
godziny pracy:

poniedziałek–piątek 8.00–18.00

godziny pracy recepcji:

poniedziałek–piątek 8.00–20.00

plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

od 15 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · grupa wsparcia

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · grupa wsparcia

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · grupa wsparcia
psychodynamiczne (psychoanalityczne) · behawioralne · poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne
nie są udzielane
pewne formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych w ramach kontraktu
z NFZ (w pozostałych przypadkach odpłatnie)
brak możliwości przyjęcia
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda,
korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych · własne wózki dla osób
niepełnosprawnych
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Specjalistyczne Centrum Psychoterapii i Terapii Uzależnie$ ProMental
ul. Reymonta 29/2 lok. 3, 97-500 Radomsko • tel. 793 196 474, 793 692 968 • e-mail: poradnia@promental.org.pl • http://www.promental.org.pl
godziny pracy:
godziny pracy recepcji:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 15.00–20.00
poniedziałek–piątek 7.30–20.00
od 9 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · zaburzenia odżywiania – także przy współwystępowaniu
uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:

A

poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne
e-mail
wszystkie formy pomocy odpłatnie
ruchową · wzrokową · intelektualną

Szpital Powiatowy w Radomsku. Przychodnia Specjalistyczna. Poradnia Leczenia Uzależnie$
ul. Jagiello$ska 36, 97-500 Radomsko • tel. 44 685 48 10 • e-mail: sekretariat@szpital.biz.pl • http://szpital.biz.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 7.30–20.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:
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terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia
terapia indywidualna · terapia grupowa
poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne ▪ dla ich
bliskich – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne
nie są udzielane
pewne formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych w ramach kontraktu
z NFZ (w pozostałych przypadkach odpłatnie)
ruchową · słuchową · wzrokową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)
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NSZOZ MARK-MED. Poradnia Leczenia Uzależnie$
ul. Paderewskiego 1a, 98-200 Sieradz • tel. 43 822 06 38 • e-mail: info@markmed.webity.pl • http://www.markmed.webity.pl/
godziny pracy:
godziny pracy recepcji:
plac!wka przyjmuje:
leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek, wtorek 8.00–20.00, środa 9.00–20.00, czwartek 12–20
poniedziałek–piątek 8.00–20.00
od 14 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm ·
pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · zaburzenia odżywiania – także przy
współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:
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brak danych
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne
nie są udzielane
pewne formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych w ramach kontraktu
z NFZ (w pozostałych przypadkach odpłatnie)
ruchową · wzrokową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda,
korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych · własne wózki dla osób
niepełnosprawnych

Wojew!dzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach. Poradnia Leczenia Uzależnie$
ul. Sobieskiego 4 (pawilon C), 96-100 Skierniewice • tel. 46 833 04 46 • http://www.szpitalskierniewice.pl
godziny pracy:
godziny pracy recepcji:
plac!wka przyjmuje:
leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek, wtorek 7.30–15.05 i 16.00–21.00, środa, czwartek 13.00–15.05 i 16.30-21.30,
piątek 7.30–15.05
poniedziałek–piątek 7.30–13.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

terapia indywidualna · terapia par · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne
terapia indywidualna · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne
nie jest oferowana
behawioralne · poznawczo-behawioralne · terapia krótkoterminowa, terapia nakierowana na
zmianę
dla uzależnionych – psychiatryczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · wzrokową
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
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Fundacja Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a, 97-200 Tomasz!w Mazowiecki • tel. 695 621 965 • e-mail: arkanadziei@gmail.com • http://www.arkanadziei.org.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:
leczone uzależnienia behawioralne:

środa, czwartek 16.00–18.00
osoby od 12 do 35 r.ż.
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

— dla ich bliskich:

nie jest oferowana

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

nie jest oferowana

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:

S

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · grupa wsparcia · zajęcia
edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychologiczne ▪ dla ich bliskich – nie są udzielane
e-mail
wszystkie formy pomocy odpłatnie
brak możliwości przyjęcia

Centrum Psychiatryczne w Warcie. Oddział Leczenia Uzależnie$
ul. Sieradzka 3, 98-290 Warta • tel. 43 829 40 13 wew. 332, 342 • e-mail: szpitalwarta@szpitalwarta.pl • http://www.szpitalwarta.regiony.pl
godziny pracy:
godziny pracy recepcji:
plac!wka przyjmuje:

liczba miejsc:
leczone uzależnienia behawioralne:

całą dobę
poniedziałek–piątek 7.30–15.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
kobiety i mężczyzn
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
12
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
możliwo%( kontynuowania edukacji:
odpłatno%(:
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terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne
nie jest oferowana
poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne · prawne
· ﬁnansowe/ekonomiczne ▪ dla ich bliskich – nie są udzielane
nie są udzielane
placówka nie umożliwia nauki w trakcie procesu leczenia
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych

przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:

ruchową · słuchową · wzrokową · intelektualną
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką

ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda,
korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych · własne wózki dla osób
niepełnosprawnych
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Centrum Psychiatryczne w Warcie. Poradnia Leczenia Uzależnie$
ul. Sieradzka 3, 98-290 Warta • tel. 43 829 40 13 wew. 332, 342 • e-mail: szpitalwarta@szpitalwarta.pl • http://www.szpitalwarta.regiony.pl
godziny pracy:
godziny pracy recepcji:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 8.00–19.00, sobota 8.00–15.00, niedziela 9.00–12.00 i 14.00–17.00
poniedziałek–piątek 7.30–15.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · uzależnienie od ćwiczeń – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:

A

poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne ▪ dla ich
bliskich – psychiatryczne · psychologiczne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie

przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:

ruchową · słuchową · wzrokową · intelektualną
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką

ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda,
korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych · własne wózki dla osób
niepełnosprawnych

Centrum Psychiatryczne w Warcie. Poradnia Terapii Uzależnie$ od Alkoholu dla Dzieci i Młodzieży
ul. Sieradzka 3, 98-290 Warta • tel. 43 829 40 13 wew. 332, 342 • e-mail: szpitalwarta@szpitalwarta.pl • http://www.szpitalwarta.regiony.pl
godziny pracy:
godziny pracy recepcji:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–wtorek 8.00–20.00, środa–piątek 8.00–15.00
poniedziałek–piątek 8.00–15.00
od 12 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm ·
pracoholizm – także przy współwystępowaniu uzależnienia od alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa wsparcia ·
zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności
psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia rodzin

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia rodzin

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:

poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne ▪ dla ich
bliskich – psychiatryczne · psychologiczne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie

przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:

ruchową · słuchową · wzrokową · intelektualną
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką

ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda,
korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych · własne wózki dla osób
niepełnosprawnych
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SPZOZ Miejski O'rodek Proﬁlaktyki, Terapii Uzależnie$ i Wsp!łuzależnienia w Wieruszowie
ul. Kępi$ska 53, 98-400 Wierusz!w • tel. 62 78 40 017 • e-mail: moptuiw@gmail.com • http://www.moptuiw.wieruszow.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 9.00–20.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
tylko osoby ubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:

psychodynamiczne (psychoanalityczne) · behawioralne · poznawczo-behawioralne · systemowe

konsultacje udzielane w plac!wce:

dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne

konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:
dodatkowe informacje:

telefon zaufania · e-mail
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych
ruchową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)
Wymagane skierowanie od lekarza rodzinnego lub psychiatry.

Plac!wki, dla kt!rych potwierdzono tylko dane teleadresowe:
Miejskie Centrum Terapii i Proﬁlaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chyli$skiego w Łodzi. Poradnia Leczenia Uzależnie$
ul. Kili$skiego 232, 93-133 Ł!d( • tel. 42 684 08 13 • e-mail: mczp@mczp-lodz.pl • http://www.chylinskilodz.pl

SPZOZ Szpital im. J!zefa Babi$skiego. Wojew!dzki O'rodek Leczenia Uzależnie$
ul. Aleksandrowska 159, 91-229 Ł!d( • tel. 42 71 55 784 • e-mail: wolupomorska@babinski.home.pl • http://www.babinski.home.pl

Poradnia Leczenia Uzależnie$
ul. Graniczna 63, 97-200 Tomasz!w Mazowiecki • tel. 44 725 72 17 • http://www.szpitalwtomaszowie.pl

Dzienny Oddział Leczenia Uzależnie$ Wojew!dzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu
ul. Parzęczewska 35, 95-100 Zgierz • tel. 42 714 45 29, 714 45 28 • e-mail: dolu@wss.zgierz.pl
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Plac!wka ambulatoryjna (przychodnia)

S

Plac!wka stacjonarna

Wojew!dzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie. Dzienny Oddział Terapii Uzależnie$ Bliżej Niescharakteryzowanych
ul. Dąbrowskiego 19, 34-120 Andrych!w • tel. 33 875 24 47, faks 33 875 45 59 • e-mail: szpital@szpital.info.pl • http://www.szpital.info.pl
godziny pracy:

poniedziałek–piątek 7.00–14.35

godziny pracy recepcji:

poniedziałek–piątek 7.00–14.35

plac!wka przyjmuje:
leczone uzależnienia behawioralne:

tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne ·
interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
terapia indywidualna · terapia grupowa · zajęcia edukacyjno-informacyjne
nie jest oferowana
behawioralne · poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne · ﬁnansowe/ekonomiczne ▪ dla ich bliskich – nie są udzielane
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · wzrokową · intelektualną
łazienka dostowana do osób niepełnosprawnych
własne wózki dla osób niepełnosprawnych
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SPZOZ w Brzesku. Poradnia Leczenia Uzależnie$ i Wsp!łuzależnienia
ul. Ko'ciuszki 68, 32-800 Brzesko • tel. 14 662 13 20 • e-mail: szpital@spzoz-brzesko.pl • http://www.spzoz-brzesko.pl
godziny pracy:
godziny pracy recepcji:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek 10.00–18.00, wtorek 10.00–20.00, środa 7.30–19.00, czwartek 7.00–20.00, piątek
7.00–16.00
poniedziałek–piątek 8.00–14.30
tylko młodocianych, od 14 r.ż.
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:

psychodynamiczne (psychoanalityczne) · behawioralne · poznawczo-behawioralne · systemowe

konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

A

dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne ▪ dla ich
bliskich – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne
nie są udzielane
pewne formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych w ramach kontraktu
z NFZ (w pozostałych przypadkach odpłatnie)
ruchową · słuchową · wzrokową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie. Poradnia Leczenia Uzależnie$
ul. Sokoła 19, 32-500 Chrzan!w • tel. 32 623 38 45, faks 32 624 03 10 • e-mail: sekretariat@zla-chrzanow.pl, g.skopinska@zla-chrzanow.pl •
http://zla-chrzanow.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–środa 7.00–19.00, czwartek, piątek 7.00–15.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
tylko osoby ubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od ćwiczeń – także przy współwystępowaniu
uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe

— dla ich bliskich:

farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:
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poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne
nie są udzielane
pewne formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych w ramach kontraktu
z NFZ (w pozostałych przypadkach odpłatnie)
ruchową · słuchową · wzrokową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)
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SPZOZ w Skale. Dzienny Oddział Leczenia Uzależnie$
ul. Krakowska 250, 32-043 Cianowice • tel. 12 416 34 05 (oddział), 12 389 10 13, 12 389 00 00 (rejestracja og!lna), faks 12 389 00 56 • e-mail:
biuro@przychodnia-skala.pl • http://www.przychodnia-skala.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:
leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek, środa 12.00–18.00, wtorek, czwartek, piątek 8.00–14.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar#ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

— dla ich bliskich:

nie jest oferowana

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:

psychodynamiczne (psychoanalityczne) · behawioralne · poznawczo-behawioralne · systemowe

konsultacje udzielane w plac!wce:

dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne

konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:

A

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
brak możliwości przyjęcia

SPZOZ w Skale. Poradnia Uzależnie$
ul. Krakowska 250, 32-043 Cianowice • tel. 12 416 34 05 (oddział), 12 389 10 13, 12 389 00 00 (rejestracja og!lna), faks 12 389 00 56 • e-mail:
biuro@przychodnia-skala.pl • http://www.przychodnia-skala.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:
leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek 18.30–21.30, wtorek 14.00–18.00, środa 18.00–22.00, piątek 14.00–17.00 (uwaga,
godziny pracy poradni mogą ulegać zmianie!)
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar#ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe
terapia indywidualna · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · interwencje kryzysowe
terapia indywidualna · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe

podej%cia stosowane w terapii:

psychodynamiczne (psychoanalityczne) · behawioralne · poznawczo-behawioralne · systemowe

konsultacje udzielane w plac!wce:

dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne

konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:

nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
brak możliwości przyjęcia
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Centrum Terapii Uzależnie$ w Gorlicach. Oddział Dzienny dla Dorosłych
ul. Szpitalna 10a (wej"cie przez portiernię szpitala od ul. Armii Krajowej), 38-300 Gorlice • tel. 18 352 77 45 • e-mail: ctu@ctu.gorlice.pl • http://www.ctu.
gorlice.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 8.00–16.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm ·
pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od ćwiczeń – także przy
współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:

nie jest oferowana

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

nie jest oferowana

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

A

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne

psychodynamiczne (psychoanalityczne) · behawioralne · poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne · prawne
▪ dla ich bliskich – nie są udzielane
telefon zaufania · e-mail
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · słuchową · wzrokową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Centrum Medycyny Proﬁlaktycznej. Poradnia Uzależnie$
ul. Bolesława Komorowskiego 12, 30-106 Krak!w • tel. 12 683 05 26 • e-mail: statystyka@cmp.krakow.pl • http://www.cmp.krakow.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 8.00–20.00, sobota 8.00–15.30
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm ·
pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od ćwiczeń · zaburzenia
odżywiania – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz
choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

dodatkowe informacje:
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terapia indywidualna · terapia par · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
terapia indywidualna · terapia par · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne
terapia indywidualna · terapia par · farmakoterapia
psychodynamiczne (psychoanalityczne) · poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · wzrokową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda,
korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych · własne wózki dla osób
niepełnosprawnych
Konsultacje lekarskie inne niż psychiatryczne mogą się odbywać w Centrum Medycyny Proﬁlaktycznej, w którego skład wchodzi Poradnia Uzależnień.
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Centrum Terapii i Psychoterapii Uzależnie$ CM UNIMED. Centrum Terapeutyczno-Szkoleniowe CM UNIMED
ul. Młodej Polski 7, 30-131 Krak!w • tel. 12 415 81 12, faks 12 637 08 49 • e-mail: rejestracja@unimed-nzoz.pl • http://www.unimed-nzoz.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:
leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 8.00–20.00
od 13 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:

A

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
terapia indywidualna · terapia rodzin · zajęcia edukacyjno-informacyjne
terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · prawne · ﬁnansowe/ekonomiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · prawne · ﬁnansowe/ekonomiczne
e-mail
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
słuchową
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką

Fundacja Zdrowie dla Budowlanych. Poradnia Leczenia Uzależnie$ Alko-Med
os. Sportowe 24, 31-965 Krak!w • tel. 512 981 617 • e-mail: alkomed@gmail.com • http://alkomed.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 8.00-20.00, sobota 9.00–13.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · zajęcia
edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · zajęcia
edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · zajęcia
edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:

psychodynamiczne (psychoanalityczne) · behawioralne · poznawczo-behawioralne · systemowe

konsultacje udzielane w plac!wce:

dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne

konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · słuchową · wzrokową · intelektualną
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)
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Krakowskie Centrum Terapii Uzależnie$
ul. Wielicka 73, 30-552 Krak!w • tel. 12 425 57 47 • e-mail: grazyna@kctu.pl • http://www.kctu.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 7.30–20.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm ·
pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od ćwiczeń – także przy
współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne ·
interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne ·
interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · interwencje kryzysowe · warsztaty
i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

A

psychodynamiczne (psychoanalityczne) · poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne · prawne · ﬁnansowe/ekonomiczne ▪ dla ich
bliskich – psychiatryczne · psychologiczne · prawne · ﬁnansowe/ekonomiczne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)

Małopolski O'rodek Fundacji Praesterno w Krakowie
al. Pokoju 7, 31-548 Krak!w • tel. 12 418 08 11, 603 677 655 • e-mail: krakow@praesterno.pl • http://krakow.praesterno.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:
leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 16.00–20.00
od 14 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi
umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi
umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
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nie jest oferowana
psychodynamiczne · poznawczo-behawioralne · skoncentrowane na rozwiązaniach · integracyjne
dla uzależnionych – psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychologiczne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie

przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:

słuchową · wzrokową · intelektualną
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką

dodatkowe informacje:

Proﬁlaktyka uniwersalna, selektywna i wskazująca zachowań ryzykownych (w tym uzależnień
behawioralnych, a zwłaszcza uzależnień od tzw. nowych technologii). Podejście skoncentrowane
na rozwiązaniach.
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NZOZ Małopolskie Centrum Proﬁlaktyki i Leczenia Uzależnie$
ul. Stoczniowc!w 7 (II piętro), 30-709 Krak!w • tel. 12 262 95 49, 12 262 96 29 • e-mail: mcpilu@wp.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 8.00–19.00
tylko młodocianych, od 15 r.ż.
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:

nie jest oferowana

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

nie jest oferowana

podej%cia stosowane w terapii:

psychodynamiczne (psychoanalityczne) · behawioralne · poznawczo-behawioralne · systemowe

konsultacje udzielane w plac!wce:

dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne

konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

A

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne ·
interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

nie są udzielane
pewne formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych w ramach kontraktu
z NFZ (w pozostałych przypadkach odpłatnie)
ruchową · słuchową · wzrokową · intelektualną
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

PRO VITA Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnie$
ul. Estery 6 (I piętro), 31-056 Krak!w • tel. 12 421 95 67, faks 12 421 95 67 • e-mail: estery@provita.org.pl, provitaestery@wp.pl • http://provita.org.pl
godziny pracy:

poniedziałek–piątek 8.00–20.00

godziny pracy recepcji:

poniedziałek–piątek 9.00-19.00

plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa wsparcia ·
interwencje kryzysowe

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa wsparcia ·
interwencje kryzysowe

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · interwencje kryzysowe
behawioralne · poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne · prawne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne ·
psychologiczne · prawne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · wzrokową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)
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Prywatne Centrum Psychologiczno-Terapeutyczne Tęcza
ul. Kacza 11a, 30-735 Krak!w • tel. 662 225 535 • e-mail: biuro@teczacpt.pl • http://www.teczacpt.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 8.00–22.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:

A

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · zajęcia
edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
terapia indywidualna · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · zajęcia
edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
psychodynamiczne (psychoanalityczne) · behawioralne · poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne · prawne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne ·
psychologiczne · prawne
e-mail
wszystkie formy pomocy odpłatnie
wzrokową

Stowarzyszenie Dobrej Nadziei. NZOZ Dobrej Nadziei
ul. Batorego 5, 31-135 Krak!w • tel. 12 633 35 31, faks 12 631 04 80 • e-mail: dobra_nadzieja@op.pl • http://www.sdn.org.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 8.00–20.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne ·
interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne ·
interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne ·
interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:
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brak danych
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne · prawne · ﬁnansowe/ekonomiczne ▪ dla ich
bliskich – psychiatryczne · psychologiczne · prawne · ﬁnansowe/ekonomiczne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych
ruchową · słuchową · wzrokową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)
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Stowarzyszenie Pomocna Dło$. Poradnia Leczenia Uzależnie$
ul. Radzikowskiego 29, 31-315 Krak!w • tel. 12 418 05 34 • e-mail: stowarzyszenie.poradnia@wp.pl • http://www.pomocnadlon-krakow.pl
godziny pracy:

poniedziałek–piątek 8.00–21.00

godziny pracy recepcji:

poniedziałek–piątek 8.00–16.00

plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar#ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – tylko przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · farmakoterapia

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · farmakoterapia

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · farmakoterapia

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

S

psychodynamiczne (psychoanalityczne) · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · słuchową · wzrokową
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…) · schodołaz

O'rodek Terapii Uzależnie$ „Terapie od Zaraz”
Grzechynia 647, 34-220 Mak!w Podhala'ski • tel. 33 874 70 59, 606 693 391 • e-mail: terapia@terapieodzaraz.com.pl • http://www.
terapieodzaraz.com.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

liczba miejsc:
leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 6.00–23.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
kobiety i mężczyzn
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
brak danych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar#ony…) – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
możliwo%( kontynuowania edukacji:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

terapia indywidualna · terapia grupowa
terapia indywidualna · terapia rodzin
terapia indywidualna · terapia grupowa · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
brak danych
dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne ▪ dla ich
bliskich – psychologiczne
e-mail
placówka nie umożliwia nauki w trakcie procesu leczenia
wszystkie formy pomocy odpłatnie
ruchową
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)
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SPZOZ Szpital im. dr. J!zefa Dietla w Krynicy-Zdroju. Poradnia Terapii Uzależnie$
ul. Wary$skiego 1, 33-300 Nowy Sącz • tel. 18 442 02 87, 18 440 71 31, faks 18 442 02 87 • e-mail: nsodwyk@szpital-krynica.pl • http://www.
szpital-krynica.pl
godziny pracy:
godziny pracy recepcji:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek 7.30–20.00, wtorek–czwartek 7.30–19.30, piątek 7.30–17.00
poniedziałek–piątek 9.00–13.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
tylko osoby ubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

A

terapia indywidualna · terapia grupowa · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
terapia indywidualna · grupa wsparcia
nie jest oferowana
psychodynamiczne (psychoanalityczne) · poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne · prawne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne ·
psychologiczne · prawne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)

SPZOZ Szpital im. dr. J!zefa Dietla w Krynicy-Zdroju. Poradnia Psychologii Zdrowia i Trze<wo'ci dla Dzieci
i Młodzieży
ul. Wary$skiego 1, 33-300 Nowy Sącz • tel. 18 442 02 87, 18 440 71 31, faks 18 442 02 87 • e-mail: nsodwyk@szpital-krynica.pl • http://www.
szpital-krynica.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek 7.30–20.00, wtorek 9.30–19.00, środa 8.00–18.00, czwartek 7.30–11.30 i 15.0017.00, piątek 9.30–16.30
tylko młodocianych, od 14 r.ż.
tylko osoby ubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm – tylko
przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:
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nie jest oferowana
poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne · prawne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne ·
psychologiczne · prawne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych
ruchową
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)
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Podhala$ski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II. Poradnia Leczenia Uzależnie$
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ • tel. 18 263 37 40, 18 263 34 14, 18 263 34 13, 18 263 37 06 • e-mail: olu.nowytarg@onet.eu
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 8.00–16.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · zajęcia
edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · zajęcia
edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:

S

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

poznawczo-behawioralne · ericksonowskie
dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne ▪ dla ich
bliskich – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne
e-mail
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie

przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:

ruchową
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką; decyzja o przyjęciu każdego pacjenta jest podejmowana indywidualnie

ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Podhala$ski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II. Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ • tel. 18 263 37 40, 18 263 34 14, 18 263 34 13, 18 263 37 06 • e-mail: olu.nowytarg@onet.eu
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

liczba miejsc:
leczone uzależnienia behawioralne:

całą dobę
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
kobiety i mężczyzn
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
brak danych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi
umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi
umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi
umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
możliwo%( kontynuowania edukacji:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:

poznawczo-behawioralne · ericksonowskie
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne
nie są udzielane
placówka nie umożliwia nauki w trakcie procesu leczenia
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką; decyzja o przyjęciu każdego pacjenta jest podejmowana indywidualnie
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Centrum Leczenia Uzależnie$ i Wsp!łuzależnienia – O'rodek Rodzinna
ul. Powsta$c!w +ląskich 21, 32-606 O)więcim • tel. 730 797 794 • e-mail: rejestracja@osrodek-rodzinna.pl • http://www.osrodek-rodzinna.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–środa 8.00–20.00, czwartek–piątek 8.00–15.00
od 9 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia par · farmakoterapia · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi
umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

A

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · farmakoterapia · grupa wsparcia · zajęcia
edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

behawioralne · poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne
nie są udzielane
pewne formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych w ramach kontraktu
z NFZ (w pozostałych przypadkach odpłatnie)
ruchową · słuchową · wzrokową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)

Centrum Leczenia Uzależnie$ i Wsp!łuzależnienia – O'rodek Rodzinna. Dzienny Oddział Terapeutyczny
ul. Powsta$c!w +ląskich 21, 32-606 O)więcim • tel. 730 797 794 • e-mail: rejestracja@osrodek-rodzinna.pl • http://www.osrodek-rodzinna.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 8.00–15.00, środa 11.00–17.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

— dla ich bliskich:

nie jest oferowana

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

nie jest oferowana

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:
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terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · farmakoterapia · grupa wsparcia · zajęcia
edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

behawioralne · poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne ▪ dla ich
bliskich – nie są udzielane
nie są udzielane
pewne formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych w ramach kontraktu
z NFZ (w pozostałych przypadkach odpłatnie)
ruchową · słuchową · wzrokową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)
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Szpital Powiatowy im. 'w. Maksymiliana w O'więcimiu. Poradnia Odwykowa
ul. E. Orzeszkowej 1, 32-600 O)więcim • tel. 33 842 29 77, faks 33 842 29 77 • e-mail: por-odwyk@szpital.oswiecim.pl • http://www.szpital.
oswiecim.pl
godziny pracy:

poniedziałek–piątek 7.00–20.00

godziny pracy recepcji:

poniedziałek–piątek 7.00–15.00

plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm – także przy współwystępowaniu uzależnienia od alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

S

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · zajęcia edukacyjno-informacyjne ·
warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin
poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne ▪ dla ich
bliskich – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne
nie są udzielane
pewne formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych w ramach kontraktu
z NFZ (w pozostałych przypadkach odpłatnie)
ruchową · słuchową · wzrokową · intelektualną
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Prywatny O'rodek Terapii Uzależnie$ Wiosenna
ul. +ciejowice 231, 32-060 $ciejowice • tel. 733 175 138 • e-mail: osrodekwiosenna@gmail.com • http://osrodekwiosenna.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

liczba miejsc:
leczone uzależnienia behawioralne:

całą dobę
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
kobiety i mężczyzn
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
10
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) – tylko przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa wsparcia ·
zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności
psychologicznych

— dla ich bliskich:

nie jest oferowana

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

nie jest oferowana

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
możliwo%( kontynuowania edukacji:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

psychodynamiczne (psychoanalityczne) · behawioralne · poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne · prawne
· ﬁnansowe/ekonomiczne ▪ dla ich bliskich – nie są udzielane
e-mail
placówka nie umożliwia nauki w trakcie procesu leczenia
wszystkie formy pomocy odpłatnie
brak możliwości przyjęcia
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
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Prywatny O'rodek Psychoterapii i Terapii Uzależnie$ Attente
ul. Krakowska 10, 32-040 $wiątniki G!rne • tel. 12 256 37 66, 603 900 554, 790 242 466, faks 12 256 37 66 • e-mail: biuro@attente.com.pl •
http://www.attente.com.pl
godziny pracy:
godziny pracy recepcji:
plac!wka przyjmuje:

liczba miejsc:
leczone uzależnienia behawioralne:

całą dobę
poniedziałek–piątek 8.00–18.00
od 14 r.ż., bez górnej granicy wieku wieku
kobiety i mężczyzn
małżeństwa · pary · kobiety w ciąży · rodziców z dziećmi
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
8
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:

psychodynamiczne (psychoanalityczne) · behawioralne · poznawczo-behawioralne · systemowe

konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
możliwo%( kontynuowania edukacji:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:

A

dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne ▪ dla ich
bliskich – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne
komunikator internetowy (np. Skype) · e-mail
placówka nie umożliwia nauki w trakcie procesu leczenia
wszystkie formy pomocy odpłatnie
wzrokową · intelektualną
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką

Centrum Zdrowia Tuch!w
ul. Kolejowa 8b, 33-170 Tuch!w • tel. 14 687 04 00 • e-mail: poradnia.uzaleznien@czt.com.pl • http://www.czt.com.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 8.00–18.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
tylko osoby ubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:

88

terapia indywidualna · terapia par · terapia rodzin · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe
terapia indywidualna · terapia par · terapia rodzin · interwencje kryzysowe
terapia indywidualna · terapia par · terapia rodzin · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
W przypadku zainteresowania terapią placówka deklaruje przyjmowanie pacjentów z niepełnosprawnością ruchową na parterze budynku, posiadającego w tej części toaletę dla niepełnosprawnych. Brak wind, podjazd niekonieczny, parking dostosowany.
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Plac!wki, dla kt!rych potwierdzono tylko dane teleadresowe:
NZOZ Centrum Psychoterapii
ul. Pardyaka 5/4, 32-400 My)lenice • tel. 12 272 06 13, 697 78 40 33 • e-mail: centrum@psychoterapii.pl • http://www.centrum.psychoterapii.pl

Poradnia Leczenia Uzależnie$ SPZOZ My'lenice
ul. Szpitalna 2, 32-400 My)lenice • tel. 12 273 02 13 • e-mail: plumyslenice@gmail.com

Prywatne Centrum Terapii Uzależnie$ Koninki
Poręba Wielka 480, gm. Nied<wied<, 34-735 Nied(wied( • tel. 18 331 72 50, 18 331 97 36, 18 331 97 37 • e-mail: osrodek@terapie.net.pl • http://www.
terapie.net.pl

Zesp!ł Zakład!w Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice • tel. 338 721 367 • e-mail: sekretariat@zzozwadowice.pl • http://www.zzozwadowice.pl
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Plac!wka ambulatoryjna (przychodnia)

S

Plac!wka stacjonarna

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie. Poradnia Leczenia Uzależnie$ Polikliniki w Ciechanowie
ul. Mickiewicza 8, 06-400 Ciechan!w • tel. 23 673 11 42 • e-mail: ciechanow@cskmswia.pl • http://www.cskmswia.pl
godziny pracy:
godziny pracy recepcji:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

wtorek 12.00–16.00, czwartek 8.30–12.30
poniedziałek–piątek 7.00–19.00
od 16 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar$ony…) – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna
diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:
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terapia indywidualna
nie jest oferowana
terapia indywidualna
poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · wzrokową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda,
korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych · własne wózki dla osób
niepełnosprawnych
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Młodzieżowy O'rodek Rehabilitacyjny Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynno'ci
Kazu$-Bielany, ul. Działkowa 13, 05-152 Czosn!w • tel. 22 794 02 97, 600 078 987 • e-mail: mor288@wp.pl • http://www.wtd-mor.waw.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

liczba miejsc:
leczone uzależnienia behawioralne:

całą dobę
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
kobiety i mężczyzn
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
29
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar#ony…) · zakupoholizm – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · zajęcia edukacyjno-informacyjne ·
warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · zajęcia edukacyjno-informacyjne ·
warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
możliwo%( kontynuowania edukacji:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:
dodatkowe informacje:

S

terapia indywidualna · terapia grupowa · zajęcia edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi
umiejętności psychologicznych
poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne · prawne
▪ dla ich bliskich – lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne · prawne
nie są udzielane
placówka nie umożliwia nauki w trakcie procesu leczenia
pewne formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych w ramach kontraktu
z NFZ (w pozostałych przypadkach odpłatnie)
ruchową
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
Specjalizujemy się w pomocy przy uzależnieniu od narkotyków.

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN. NZOZ O'rodek Readaptacyjny dla Os!b Uzależnionych w Radomiu, ﬁlia nr 2 w Bogucinie. Oddział Leczenia Uzależnie$
Bogucin 81A, 26-930 Garbatka Letnisko • tel. 48 384 82 22, faks 48 384 82 22 • e-mail: osrodekbogucin@karan.pl • http://www.karan.pl
godziny pracy:
godziny pracy recepcji:
plac!wka przyjmuje:

liczba miejsc:
leczone uzależnienia behawioralne:

całą dobę
cały tydzień 8.00–16.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
tylko mężczyzn
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
30
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar#ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
możliwo%( kontynuowania edukacji:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
terapia grupowa · terapia rodzin · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · warsztaty i
treningi umiejętności psychologicznych
nie jest oferowana
psychodynamiczne (psychoanalityczne) · behawioralne · poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne · prawne
· ﬁnansowe/ekonomiczne ▪ dla ich bliskich – psychologiczne
e-mail
szkoła podstawowa poza terenem placówki · szkoła ponadpodstawowa · kursy zawodowe
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)
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Szpital Mazowiecki w Garwolinie. Oddział Nerwic Młodzieżowych
al. Legion!w 11, 08-400 Garwolin • tel. 25 682 22 51 , 25 684 24 31, faks 25 684 32 13 • e-mail: szpital@smwg.pl • http://www.smwg.pl
godziny pracy:
godziny pracy recepcji:
plac!wka przyjmuje:

liczba miejsc:
leczone uzależnienia behawioralne:

całą dobę
poniedziałek–piątek 8.00–15.00
tylko młodocianych, od 14 r.ż.
kobiety i mężczyzn
tylko osoby ubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
30
zakupoholizm – bez współwystępowania uzależnień chemicznych ani choroby psychicznej

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

— dla ich bliskich:

nie jest oferowana

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

nie jest oferowana

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
możliwo%( kontynuowania edukacji:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

A

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa wsparcia ·
zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności
psychologicznych

behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – nie są udzielane
nie są udzielane
szkoła podstawowa na terenie placówki · szkoła ponadpodstawowa
pewne formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych w ramach kontraktu
z NFZ (w pozostałych przypadkach odpłatnie)
ruchową · intelektualną
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Centrum Leczenia Uzależnie$ i Pomocy Psychologicznej. Poradnia Leczenia Uzależnie$
ul. Lubelska 69a, 26-900 Kozienice • tel. 508 713 094 • e-mail: agnieszkawnukowska@op.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:
leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek 12.00–20.00, wtorek 9.00–19.00, środa 12.00–20.00, czwartek 12.00–20.00, piątek
8.00–14.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm ·
pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od ćwiczeń · zaburzenia
odżywiania – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz
choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:
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terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · zajęcia
edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
terapia indywidualna · terapia par · interwencje kryzysowe
terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · zajęcia
edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
integracyjne
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne
nie są udzielane
pewne formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych w ramach kontraktu
z NFZ (w pozostałych przypadkach odpłatnie)
ruchową · słuchową · wzrokową · intelektualną
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
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EL-MED Przychodnia Lekarzy Specjalist!w. Poradnia Leczenia Uzależnie$
ul. Krasi$skiego 70 (I piętro), 05-120 Legionowo • tel. 22 784 57 24, faks 22 784 57 24 • e-mail: przychodnia@elmed.com.pl • http://www.elmed.
com.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 7.00–19.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:

A

terapia indywidualna · terapia grupowa · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
terapia indywidualna
terapia indywidualna · terapia grupowa
systemowe · integracyjne
dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne ▪ dla ich
bliskich – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy odpłatnie

przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:

ruchową · słuchową · wzrokową · intelektualną
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką

ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda,
korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych · własne wózki dla osób
niepełnosprawnych · tłumacz języka migowego

SPZOZ w Mi$sku Mazowieckim. Poradnia Zdrowia Psychicznego
ul. Ko'ciuszki 9, 05-300 Mi'sk Mazowiecki • tel. 25 506 53 57 • e-mail: spzozmm@spzozmm.pl • http://www.spzozmm.pl
godziny pracy:

poniedziałek–piątek 9.00–14.00

godziny pracy recepcji:

poniedziałek–piątek 7.00–14.00

plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychologiczne
nie są udzielane
pewne formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych w ramach kontraktu
z NFZ (w pozostałych przypadkach odpłatnie)
ruchową · słuchową · wzrokową · intelektualną
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
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SPZOZ w Mi$sku Mazowieckim. Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Wsp!łuzależnienia
ul. Ko'ciuszki 9, 05-300 Mi'sk Mazowiecki • tel. 25 506 53 57 • e-mail: spzozmm@spzozmm.pl • http://www.spzozmm.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 9.00–14.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – tylko przy współwystępowaniu uzależnienia od alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:
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terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne ·
interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
terapia indywidualna · terapia grupowa · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne ·
interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychologiczne
nie są udzielane
pewne formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych w ramach kontraktu
z NFZ (w pozostałych przypadkach odpłatnie)
ruchową · słuchową · wzrokową · intelektualną
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

NZOZ O'rodek Terapii Uzależnie$ i Wsp!łuzależnienia w Działdowie. Przychodnia Terapii Uzależnie$ i Wsp!łuzależnienia
ul. Lelewela 9, 06-500 Mława • tel. 23 655 28 64, faks 23 655 28 64 • e-mail: mlawa@osrodek-dzialdowo.pl • http://www.osrodek-dzialdowo.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:
leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 8.00–19.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm ·
pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od ćwiczeń – także przy
współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:
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psychodynamiczne (psychoanalityczne) · behawioralne · poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne
e-mail
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
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SPZOZ Poradnia Terapii Uzależnienia i Wsp!łuzależnienia od Alkoholu
ul. Warszawska 52 (wej"cie z ulicy w bramę, pierwsze drzwi po prawej stronie), 05-190 Nasielsk • tel. 23 693 02 50 • e-mail: marias4@vp.pl • https://zoz.
nasielsk.pl
godziny pracy:

poniedziałek–piątek 8.00–20.00

godziny pracy recepcji:

poniedziałek–piątek 8.00–16.00

plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar#ony…) – także przy współwystępowaniu uzależnienia od alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:

terapia indywidualna

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

A

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · grupa wsparcia · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)

SPZOZ w Nowym Mie'cie nad Pilicą. Poradnia Leczenia Uzależnie$
ul. Spacerowa 1, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą • tel. 48 674 38 90 • e-mail: szpital@zoz-nowemiasto.net
godziny pracy:
godziny pracy recepcji:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

codziennie 8.00–20.00 (wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką)
poniedziałek–piątek 8.00–18.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar#ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – tylko przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin
terapia par · terapia rodzin
nie jest oferowana
poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne ▪ dla ich
bliskich – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne
nie są udzielane
pewne formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych w ramach kontraktu
z NFZ (w pozostałych przypadkach odpłatnie)
ruchową · intelektualną

ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda,
korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych · własne wózki dla osób
niepełnosprawnych

dodatkowe informacje:

Możliwe płatne konsultacje. Placówka zajmuje się uzależnieniem od substancji psychoaktywnych
(narkotyków), uzależnieniem od alkoholu, zaburzeniami psychicznymi.
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NZOZ Regionalny O'rodek Terapii. Poradnia Rehabilitacyjno-Readaptacyjna Nadzieja
ul. Ko'ciuszki 24/26, 07-400 Ostrołęka • tel. 29 764 83 43 • e-mail: poradnia@poradnia.ostroleka.pl • http://www.poradnia.ostroleka.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:
leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–czwartek 8.00–20.00, piątek 8.00–16.00
od 9 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

A

psychodynamiczne (psychoanalityczne) · behawioralne · poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne · prawne · ﬁnansowe/ekonomiczne ▪ dla ich
bliskich – psychiatryczne · psychologiczne · prawne · ﬁnansowe/ekonomiczne
telefon zaufania · e-mail
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · słuchową · wzrokową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Fundacja Konstruktywnego Rozwoju. Punkt Informacyjno-Konsultacyjny z Pracą Terapeutyczną
ul. Czaplickiego 7, 05-400 Otwock • tel. 22 779 70 98, faks 22 119 17 55 • e-mail: fundacja@konstruktywny.eu • http://www.konstruktywny.eu
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 12.00–19.00
od 9 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:
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behawioralne · poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne · prawne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne ·
psychologiczne · prawne
e-mail
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · słuchową · wzrokową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)
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Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii sp. z o.o. Oddział Rehabilitacji Uzależnie$ i Podw!jnej Diagnozy
w Otwocku. Oddział Rehabilitacji Uzależnie$ i Podw!jnej Diagnozy
ul. Kochanowskiego 27/29, 05-400 Otwock • tel. 22 779 20 12, 22 468 26 60 • e-mail: uzaleznienia@centrumzagorze.pl, http://www.
centrumzagorze.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

liczba miejsc:
leczone uzależnienia behawioralne:

całą dobę
tylko młodocianych, od 14 r.ż.
kobiety i mężczyzn
kobiety w ciąży · rodziców z dziećmi
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
25
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej
(podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:

psychodynamiczne (psychoanalityczne) · behawioralne · poznawczo-behawioralne · systemowe

konsultacje udzielane w plac!wce:

dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne

konsultacje udzielane zdalnie:
możliwo%( kontynuowania edukacji:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

S

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · zajęcia edukacyjno-informacyjne ·
warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

nie są udzielane
szkoła podstawowa na terenie placówki · szkoła ponadpodstawowa
pewne formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych w ramach kontraktu
z NFZ (w pozostałych przypadkach odpłatnie)
ruchową
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)

O'rodek Rehabilitacji Uzależnie$ i Podw!jnej Diagnozy dla Młodzieży
ul. Kochanowskiego 27/29 (wej"cie od ul. Borowej 6/12), 05-400 Otwock • tel. 22 779 20 12, 22 468 26 60 • e-mail: uzaleznienia@centrumzagorze.pl •
http://www.centrumzagorze.pl
godziny pracy:
godziny pracy recepcji:
plac!wka przyjmuje:

liczba miejsc:
leczone uzależnienia behawioralne:

całą dobę
poniedziałek–piątek 8.00–15.00
tylko młodocianych, od 13 r.ż.
kobiety i mężczyzn
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
25
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – tylko przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa wsparcia ·
zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności
psychologicznych

— dla ich bliskich:

nie jest oferowana

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

nie jest oferowana

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
możliwo%( kontynuowania edukacji:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne · prawne
▪ dla ich bliskich – nie są udzielane
nie są udzielane
szkoła podstawowa na terenie placówki · szkoła ponadpodstawowa
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
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Centrum Medyczne MediLife. Oddział Dzienny Leczenia Uzależnie$
ul. Gerbera 14, 05-500 Piaseczno • tel. 535 008 010 • e-mail: biuro@cm-medica.pl • http://cm-medica.pl
godziny pracy:

8:00-20:00

godziny pracy recepcji:

8:00-20:00

plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna
diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa wsparcia ·
zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności
psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa wsparcia ·
zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności
psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

A

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)

Centrum Medyczne MediLife. Poradnia Leczenia Uzależnie$ i Wsp!łuzależnienia
ul. Gerbera 14, 05-500 Piaseczno • tel. 535 008 010 • e-mail: biuro@cm-medica.pl • http://cm-medica.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 8.00–20.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna
diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa wsparcia ·
zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności
psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa wsparcia ·
zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności
psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa wsparcia ·
zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności
psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:
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poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)
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Psychoterapia Poznawczo-Behawioralna prof. nadzw. dr hab. Kamila Wojdyło
Piaseczno • tel. 606 934 244 • e-mail: direktkw@gmail.com • http://www.work-passion.eu
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

wtorek, środa, piątek, sobota 8.00–21.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm ·
pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · zaburzenia odżywiania – także przy
współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · interwencje kryzysowe

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · interwencje kryzysowe

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · interwencje kryzysowe

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:

A

poznawczo-behawioralne · dialog motywujący · terapia schematów
dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne ▪ dla ich
bliskich – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne
komunikator internetowy (np. Skype) · poradnictwo on-line
wszystkie formy pomocy odpłatnie
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką

O'rodek Medyczno-Psychologiczny Vide. Poradnia Leczenia Uzależnie$
ul. Sienkiewicza 11, 09-402 Płock • tel. 24 365 66 55, faks 24 365 66 55 • e-mail: videspzoo@gmail.com • http://vide-terapia.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 8.00–18.00
od 16 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
terapia indywidualna · farmakoterapia
terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne
poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne · prawne · ﬁnansowe/ekonomiczne ▪ dla ich
bliskich – psychiatryczne · psychologiczne · prawne · ﬁnansowe/ekonomiczne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
brak możliwości przyjęcia
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)
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NZOZ Medox. Prywatny O'rodek Leczenia Uzależnie$. Oddział Leczenia Uzależnie$
Nowy Modlin 43, 05-180 Pomiech!wek • tel. 22 785 58 62, 781 665 050 • e-mail: info@medox.org.pl • http://www.medox.org.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

liczba miejsc:
leczone uzależnienia behawioralne:

całą dobę
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
kobiety i mężczyzn
małżeństwa · pary · kobiety w ciąży
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
20
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:

konsultacje udzielane zdalnie:
możliwo%( kontynuowania edukacji:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

A

behawioralne · poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne · prawne
· ﬁnansowe/ekonomiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) ·
psychologiczne · prawne · ﬁnansowe/ekonomiczne
telefon zaufania · komunikator internetowy (np. Skype) · e-mail
placówka nie umożliwia nauki w trakcie procesu leczenia
wszystkie formy pomocy odpłatnie
ruchową · wzrokową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda,
korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych · własne wózki dla osób
niepełnosprawnych

NZOZ O'rodek Proﬁlaktyki i Terapii Uzależnie$. Poradnia Leczenia Uzależnie$, Dzienny Oddział Terapii Uzależnie$ i Wsp!łuzależnienia
ul. 1905 Roku 21, 26-600 Radom • tel. 48 383 66 72 • e-mail: odwykradom@o2.pl • http://www.odwyk.radom.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 8.00–20.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa wsparcia ·
zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności
psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa wsparcia ·
zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności
psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:
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terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
behawioralne · poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne · prawne · ﬁnansowe/ekonomiczne ▪ dla ich
bliskich – psychiatryczne · psychologiczne · prawne · ﬁnansowe/ekonomiczne
e-mail
pewne formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych w ramach kontraktu
z NFZ (w pozostałych przypadkach odpłatnie)
ruchową · wzrokową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)
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Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN. NZOZ O'rodek Readaptacyjny dla Os!b Uzależnionych
ul. Łąkowa 122, 26-600 Radom • tel. 48 360 46 05, faks 48 360 46 05 • e-mail: karan.radom@interia.pl • http://www.karan.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

liczba miejsc:
leczone uzależnienia behawioralne:

całą dobę
od 16 r.ż., bez górnej granicy wieku
kobiety i mężczyzn
tylko osoby ubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
brak danych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – tylko przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
możliwo%( kontynuowania edukacji:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:

A

grupa wsparcia
behawioralne · poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne · prawne
· ﬁnansowe/ekonomiczne ▪ dla ich bliskich – psychologiczne
nie są udzielane
szkoła podstawowa na terenie placówki · szkoła ponadpodstawowa · kursy zawodowe
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN. Poradnia Leczenia Uzależnie$
ul. Pułaskiego 9, 26-605 Radom • tel. 48 360 24 63, 508 527 507, faks 48 360 24 63 • e-mail: radom@karan.pl, karan.radom@wp.pl, crokaran@
o2.pl • http://www.karan.pl
godziny pracy:

poniedziałek–piątek 12.00-18.00 (godziny mogą się zmieniać)

godziny pracy recepcji:

poniedziałek–piątek 13.00-18.00 (godziny mogą się zmieniać)

plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

od 10 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

psychodynamiczne (psychoanalityczne) · behawioralne · poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychologiczne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
korytarze, łazienka przystosowane dla osób niepełnosparwnych · miejsca parkingowe dla osób
niepełnosprawnych
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Stowarzyszenie MONAR. Poradnia Proﬁlaktyczno-Konsultacyjna
ul. Struga 57A, 26-609 Radom • tel. 48 364 76 00, faks 48 364 76 00 • e-mail: radomporadnia@monar.org • http://www.monar.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:
leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 11.00–15.00
od 14 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

A

poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychologiczne ▪ dla ich bliskich – nie są udzielane
e-mail
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · słuchową · wzrokową · intelektualną
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny dla Os!b Uzależnionych od Narkotyk!w Szansa
ul. Dylewicza 23, 08-110 Siedlce • tel. 513 092 222 • e-mail: szansa.siedlce@gmail.com • http://www.szansa.siedlce.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:
leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 11.00–18.00
od 15 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:
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terapia indywidualna · terapia grupowa
terapia indywidualna
terapia indywidualna · terapia grupowa
systemowe
dla uzależnionych – psychologiczne ▪ dla ich bliskich – nie są udzielane
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)
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Siedleckie Stowarzyszenie na Rzecz Os!b Uzależnionych „Powr!t z U”. Poradnia Proﬁlaktyczno-Rehabilitacyjna dla Os!b Uzależnionych i Wsp!łuzależnionych
ul. Kili$skiego 40, 08-110 Siedlce • tel. 25 633 31 81, faks 25 633 31 81 • e-mail: powrotzu@wp.pl • http://www.powrotzu.com
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 8.00–18.00
od 12 r.ż., bez górnej granicy wieku
tylko osoby ubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej
(podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia par · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia par · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia par · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

A

poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne · ﬁnansowe/ekonomiczne ▪ dla ich bliskich –
psychiatryczne · psychologiczne · ﬁnansowe/ekonomiczne
komunikator internetowy (np. Skype) · e-mail
pewne formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych w ramach kontraktu
z NFZ (w pozostałych przypadkach odpłatnie)
ruchową · słuchową · wzrokową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)

AKMED Centrum Konsultacyjne. Poradnia Terapii Uzależnienia i Wsp!łuzależnienia
ul. Mokotowska 6a (II piętro), 00-641 Warszawa • tel. 608 521 431, 22 825 33 33, 22 855 50 55 • e-mail: akmed@akmedcentrum.eu • http://www.
akmedcentrum.eu
godziny pracy:
godziny pracy recepcji:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 14.00–20.00 (po telefonicznym ustaleniu terminu)
poniedziałek–piątek 9.00–19.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm ·
pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od ćwiczeń – także przy
współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · zajęcia edukacyjno-informacyjne ·
interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
terapia indywidualna · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne
e-mail
wszystkie formy pomocy odpłatnie
ruchową
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
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Centrum Leczenia Uzależnie$ PPL Mały Rycerz
ul. Brzeska 13, 03-737 Warszawa • tel. 22 670 02 26, faks 22 670 02 26 wew. 108 • e-mail: metadon@op.pl • http://www.detoks.pl
godziny pracy:
godziny pracy recepcji:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek, środa, piątek 7.00–15.00, wtorek 7.00–20.00, czwartek 7.00–18.00
poniedziałek–piątek 7.00–15.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm ·
pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od ćwiczeń · zaburzenia
odżywiania – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:
dodatkowe informacje:

A

psychodynamiczne (psychoanalityczne) · behawioralne · poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne
e-mail
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · słuchową · wzrokową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)
Kontakt z pracownikiem socjalnym; jest możliwość wizyty prywatnej (odpłatnej) na życzenie
pacjenta.

Fundacja Na Wszelki Wypadek
ul. Kredytowa 8 lok. 26, 00-062 Warszawa • tel. 535 201 180 • e-mail: nawszelkiwypadek26@gmail.com • http://www.nawszelkiwypadek.org
godziny pracy:
godziny pracy recepcji:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 12.00–21.00
poniedziałek–piątek 8.00–21.00
od 14 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · grupa wsparcia · zajęcia
edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · grupa wsparcia · zajęcia
edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · grupa wsparcia · zajęcia
edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
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behawioralne · poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychologiczne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
brak możliwości przyjęcia
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Fundacja Praesterno. Poradnia Internetowa działająca pod adresem www.narkomania.org.pl
ul. Widok 22 lokal 30, 00-023 Warszawa • e-mail: biuro@praesterno.pl • http://www.praesterno.pl
godziny pracy:

plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

porady na czacie: psycholog — środy w godz. 17.00–20.00 • prawnik — czwartki w godz.
18.00–21.00 • lekarz — niedziele w godz. 18.00–21.00
porady e-mail: odpowiedzi udzielane nie później niż w ciągu 48 godz. od wysłania zapytania
od 9 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar&ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – tylko przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

e-mailowe odpowiedzi na zapytania internautów wysyłane poprzez formularz kontaktowy;
dyżury psychologa, lekarza i prawnika; wideoporady

— dla ich bliskich:

e-mailowe odpowiedzi na zapytania internautów wysyłane poprzez formularz kontaktowy;
dyżury psychologa, lekarza i prawnika; wideoporady

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

e-mailowe odpowiedzi na zapytania internautów wysyłane poprzez formularz kontaktowy;
dyżury psychologa, lekarza i prawnika; wideoporady

konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:

A

komunikator internetowy (np. Skype) · e-mail · poradnictwo on-line
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
brak ograniczeń dla osób mogących korzystać z Internetu

Fundacja na rzecz Zapobiegania Narkomanii Maraton. Poradnia Proﬁlaktyki +rodowiskowej Maraton
ul. Elektoralna 26 (wej"cie w podw!rzu), 00-892 Warszawa • tel. 22 620 64 35, 603 702 680, faks 22 620 64 35 • e-mail: zgpowrotzu@poczta.onet.
pl, biuro@fundacja-maraton.pl • http://www.fundacja-maraton.pl
godziny pracy:
godziny pracy recepcji:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 9.00–19.00
poniedziałek–piątek 10.00–15.00
od 12 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
zakupoholizm – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

terapia indywidualna · terapia rodzin · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
terapia indywidualna · terapia par · terapia rodzin · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
terapia indywidualna · terapia rodzin · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
behawioralne · poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychologiczne
e-mail
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)

105

WOJEW DZTWO MAZ OWI ECKI E

S

Instytut Psychiatrii i Neurologii. O'rodek Terapii Uzależnie$
ul. Sobieskiego 9 (budynek U), 02-957 Warszawa • tel. 22 651 93 18, 22 458 26 85, faks 22 218 22 34 • e-mail: otu@ipin.edu.pl • http://www.ipin.
edu.pl
godziny pracy:
godziny pracy recepcji:
plac!wka przyjmuje:

liczba miejsc:
leczone uzależnienia behawioralne:

całą dobę
poniedziałek–piątek 7.00–19.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
kobiety i mężczyzn
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
15
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · uzależnienie od
ćwiczeń – tylko przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia grupowa
terapia indywidualna · terapia grupowa · grupa wsparcia · warsztaty i treningi umiejętności
psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:

psychodynamiczne (psychoanalityczne) · behawioralne · poznawczo-behawioralne · systemowe

konsultacje udzielane w plac!wce:

dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne

konsultacje udzielane zdalnie:
możliwo%( kontynuowania edukacji:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:

A

terapia indywidualna · terapia grupowa · zajęcia edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi
umiejętności psychologicznych

nie są udzielane
placówka nie umożliwia nauki w trakcie procesu leczenia
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
brak możliwości przyjęcia

Młodzieżowa Poradnia Proﬁlaktyki i Terapii „Poza Iluzją”
ul. Dąbrowskiego 75a, 02-586 Warszawa • tel. 22 844 94 61, 669 544 344, faks 22 844 94 61 • e-mail: pozailuzja@wp.pl • http://www.pozailuzja.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 9.00–20.00
od 14 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej
(podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
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nie jest oferowana
terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe
terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
psychodynamiczne (psychoanalityczne) · poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – nie są udzielane
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
słuchową
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NZOZ Centrum Terapii Dialog
ul. Bukowi$ska 12, 02-703 Warszawa • tel. 22 436 83 50 • https://www.psychiatrzy.warszawa.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 7.30–22.00, sobota, niedziela 8.00–20.00
od 9 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · farmakoterapia · interwencje kryzysowe

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · farmakoterapia · interwencje kryzysowe

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

A

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · grupa wsparcia · interwencje kryzysowe

psychodynamiczne (psychoanalityczne) · behawioralne · poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne ▪ dla ich
bliskich – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne
komunikator internetowy (np. Skype) · e-mail
wszystkie formy pomocy odpłatnie
ruchową · wzrokową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…) · własne wózki dla osób niepełnosprawnych

NZOZ Centrum Terapii Dialog
ul. Słomi$skiego 19, 00-195 Warszawa • tel. 22 436 83 50 • https://www.psychiatrzy.warszawa.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 7.30–22.00, sobota, niedziela 8.00–20.00
od 9 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · grupa wsparcia · interwencje kryzysowe

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · farmakoterapia · interwencje kryzysowe

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · farmakoterapia · interwencje kryzysowe

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

psychodynamiczne (psychoanalityczne) · behawioralne · poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne ▪ dla ich
bliskich – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne
komunikator internetowy (np. Skype) · e-mail
wszystkie formy pomocy odpłatnie
ruchową · wzrokową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…) · własne wózki dla osób niepełnosprawnych
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NZOZ Centrum Terapii Dialog
ul. Stryje$skich 19 lok. 18U (wej"cie od ul. Moczydłowskiej), 02-791 Warszawa • tel. 22 436 83 50 • https://www.psychiatrzy.warszawa.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 7.30–22.00, sobota, niedziela 8.00–20.00
od 9 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

S

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · grupa wsparcia · interwencje kryzysowe
terapia indywidualna · farmakoterapia · interwencje kryzysowe
terapia indywidualna · farmakoterapia · interwencje kryzysowe
psychodynamiczne (psychoanalityczne) · behawioralne · poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne ▪ dla ich
bliskich – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne
komunikator internetowy (np. Skype) · e-mail
wszystkie formy pomocy odpłatnie
ruchową · wzrokową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…) · własne wózki dla osób niepełnosprawnych

O'rodek Psychoterapii i Terapii Uzależnie$ Olcha
Al. Jerozolimskie 99 lok. 44, 02-001 Warszawa • tel. 22 621 62 61 • e-mail: osrodek@olcha.waw.pl • http://www.olcha.waw.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

liczba miejsc:
leczone uzależnienia behawioralne:

całą dobę
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
kobiety i mężczyzn
kobiety w ciąży
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
8
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od ćwiczeń – także przy współwystępowaniu
uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · grupa wsparcia · zajęcia
edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · grupa wsparcia · zajęcia
edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe

podej%cia stosowane w terapii:

psychodynamiczne (psychoanalityczne) · behawioralne · poznawczo-behawioralne · systemowe

konsultacje udzielane w plac!wce:

dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne

konsultacje udzielane zdalnie:
możliwo%( kontynuowania edukacji:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
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terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe

telefon zaufania · komunikator internetowy (np. Skype)
placówka nie umożliwia nauki w trakcie procesu leczenia
wszystkie formy pomocy odpłatnie
ruchową · słuchową · wzrokową
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
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Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii. O'rodek Proﬁlaktyki Uzależnie$ przy Zarządzie Gł!wnym
PTZN
ul. Biela$ska 9/16 (r!g Al. Solidarno"ci), 00-086 Warszawa • tel. 22 827 22 43, 22 828 26 73 • e-mail: tznbiuro@wa.home.pl • http://www.ptzn.org.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 9.00–19.00
tylko młodocianych, od 13 r.ż.
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

A

terapia indywidualna · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe
terapia grupowa · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe
terapia indywidualna · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe
poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – prawne ▪ dla ich bliskich – prawne
telefon zaufania · e-mail
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · intelektualną
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Wsp!łuzależnienia
ul. Maria$ska 1 (IV piętro), 00-123 Warszawa • tel. 22 628 37 46 • e-mail: marianska@zozwola.pl • http://www.zozwola.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek 8.00–20.00, wtorek–piątek 9.00–20.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) – tylko przy współwystępowaniu uzależnienia od alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:

ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:
dodatkowe informacje:

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne ·
warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
nie jest oferowana
terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne ·
warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne ▪ dla ich bliskich – nie są udzielane
e-mail
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · słuchową · wzrokową
Ważne! Osoby z niepełnosprawnością słuchową są przyjmowane przy spełnionych warunkach
kontaktu werbalnego (nasi terapeuci nie posługują się językiem migowym).
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)
Wymagania wobec cudzoziemców: komunikatywna znajomość języka polskiego.
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Psychoterapia Poznawczo-Behawioralna prof. nadzw. dr hab. Kamila Wojdyło
Warszawa • tel. 606 934 244 • e-mail: direktkw@gmail.com • http://www.work-passion.eu
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

wtorek, środa, piątek, sobota 8.00–21.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm ·
pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · zaburzenia odżywiania – także przy
współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · interwencje kryzysowe

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · interwencje kryzysowe

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · interwencje kryzysowe

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:

A

poznawczo-behawioralne · dialog motywujący · terapia schematów
dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne ▪ dla ich
bliskich – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne
komunikator internetowy (np. Skype) · poradnictwo on-line
wszystkie formy pomocy odpłatnie
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką

SZPZLO Warszawa Mokot!w. Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Wsp!łuzależnienia
ul. Belgijska 4 (klatka II, II piętro), 02-511 Warszawa • tel. 22 845 46 49, 665 442 600, faks 22 845 46 49 • e-mail: biuro@zozmokotow.pl • http://
www.zozmokotow.lh.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 8.00–20.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm ·
pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od ćwiczeń · zaburzenia
odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od
alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:
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terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · interwencje kryzysowe · warsztaty
i treningi umiejętności psychologicznych
psychodynamiczne (psychoanalityczne) · poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne · prawne · ﬁnansowe/ekonomiczne ▪ dla ich
bliskich – psychiatryczne · psychologiczne · prawne · ﬁnansowe/ekonomiczne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · słuchową · wzrokową · intelektualną
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)
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Samodzielny Zesp!ł Publicznych Zakład!w Lecznictwa Otwartego Warszawa Targ!wek. Poradnia Leczenia
Uzależnie$
ul. Rembieli$ska 8, 03-343 Warszawa • tel. 22 674 55 21 • e-mail: sekretariat@zoztargowek.waw.pl • http://www.zoztargowek.waw.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 8.00–19.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – tylko przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

A

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne ·
warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

brak danych
dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne ▪ dla ich
bliskich – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne
nie są udzielane
pewne formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych w ramach kontraktu
z NFZ (w pozostałych przypadkach odpłatnie)
ruchową
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN. Poradnia Leczenia Uzależnie$, Centrum Interwencji
Kryzysowej
ul. Grodzie$ska 65, 03-750 Warszawa • tel. 22 618 65 97, 679 02 33, 670 15 59, 800 120 289 (bezpłatna infolinia) • e-mail: karan@karan.pl •
http://www.karan.pl
godziny pracy:
godziny pracy recepcji:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek 8.00–20.00, wtorek 9.00–18.00, środa 8.30–21.00, czwartek 9.00–18.00, piątek
8.30–19.30
poniedziałek–piątek 9.00–17.00
od 13 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa wsparcia · zajęcia
edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

behawioralne · poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne · prawne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne ·
psychologiczne · prawne
telefon zaufania
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · słuchową · wzrokową
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)
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Stowarzyszenie Klub Rodzin Abstynenckich Serce
ul. Nowogrodzka 6, 00-513 Warszawa • tel. 22 628 74 37, 510 433 090 • e-mail: klubserce@wp.pl • https://klubserce.org.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:
leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–sobota 13.00–21.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar#ony…) · zakupoholizm · pracoholizm – tylko przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia grupowa · terapia rodzin · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · warsztaty
i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia grupowa · terapia rodzin · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · warsztaty
i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia grupowa · terapia rodzin · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · warsztaty
i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:
dodatkowe informacje:

S

behawioralne · poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychologiczne
telefon zaufania · e-mail
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)
Telefon zaufania 510 434 090.

Stowarzyszenie MONAR. Kr!tkoterminowy O'rodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnie$ w Warszawie
ul. gen. Wł. Andersa 12 (wej"cie od pl. Edelmana), 00-201 Warszawa • tel. 22 425 58 06, 669 778 977 • e-mail: wenedow@monar.org • http://www.
andersa.monar.org
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

liczba miejsc:
leczone uzależnienia behawioralne:

całą dobę
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
kobiety i mężczyzn
małżeństwa · pary
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
18
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar#ony…) – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
możliwo%( kontynuowania edukacji:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:
dodatkowe informacje:
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terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
terapia indywidualna · terapia rodzin · interwencje kryzysowe
terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne · prawne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne ·
psychologiczne · prawne
nie są udzielane
szkoła ponadpodstawowa · kursy zawodowe
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
Ośrodek otwarty, w godz. 13.00–17.00 każdego dnia podopieczni przebywają poza ośrodkiem.
Nie prowadzimy regularnego wyżywienia, w ośrodku jest kuchnia i jadalnia, można przygotowywać posiłki. Pozyskujemy żywność z Banku Żywności.
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Stowarzyszenie Profesjonalist!w Psychoterapii i Psychoedukacji Wsp!lna
ul. Dunikowskiego 4, 02-784 Warszawa • tel. 22 644 95 15 • e-mail: s.wspolna@gmail.com • http://www.stowarzyszeniewsp!lna.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:
leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–czwartek 14.00–19.00, piątek 13.00–18.00
od 14 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar$ony…) · zakupoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od ćwiczeń · inne uzależnienia behawioralne
– także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:

A

poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychologiczne
e-mail
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
intelektualną

Szpital Wolski im. dr Anny Gosty$skiej. SPZOZ Poradnia Leczenia Uzależnie$ i Wsp!łuzależnie$
ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa • tel. 22 38 94 809, 22 38 94 880 (rejestracja) • e-mail: sekretariat@wolski.med.pl • http://www.wolski.med.pl
godziny pracy:
godziny pracy recepcji:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

brak danych
rejestracja Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego poniedziałek–czwartek 7.30–18.00, piątek
7.30–15.05
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar$ony…) · zakupoholizm ·
pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od ćwiczeń – tylko przy
współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne ·
interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · warsztaty i treningi umiejętności
psychologicznych
terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne ·
interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
psychodynamiczne (psychoanalityczne) · poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne · ﬁnansowe/ekonomiczne ▪ dla ich bliskich –
psychiatryczne · psychologiczne · ﬁnansowe/ekonomiczne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
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O'rodek Proﬁlaktyki i Terapii Uzależnie$ w Wołominie
ul. Powsta$c!w 12, 05-200 Wołomin • tel. 22 787 85 43, 776 44 88, 784 671 580 • e-mail: sekretariat@optu-wolomin.pl • http://www.optuwolomin.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 8.00–20.00
tylko młodocianych, od 9 r.ż.
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar%ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

S

psychodynamiczne (psychoanalityczne) · behawioralne · poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne ▪ dla ich
bliskich – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · wzrokową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)

Stowarzyszenie MONAR. O'rodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnie$ w Wyszkowie
ul. 3 Maja 65, 07-200 Wyszk!w • tel. 29 742 97 97, 29 742 48 43, faks 29 742 48 43 • e-mail: monarwyszkow@interia.pl • http://www.
monarwyszkow.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

liczba miejsc:
leczone uzależnienia behawioralne:

całą dobę
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
kobiety i mężczyzn
kobiety w ciąży
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
27
zaburzenia odżywania – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · grupa wsparcia · interwencje kryzysowe

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa wsparcia · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:

konsultacje udzielane zdalnie:
możliwo%( kontynuowania edukacji:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:

ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:
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terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa wsparcia ·
zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności
psychologicznych

psychodynamiczne (psychoanalityczne) · behawioralne · poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne · prawne
· ﬁnansowe/ekonomiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) ·
psychologiczne · prawne · ﬁnansowe/ekonomiczne
nie są udzielane
placówka nie umożliwia nauki w trakcie procesu leczenia
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · słuchową · intelektualną
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
podjazd oraz łazienka są przystosowane dla osób niepełnosprawnych; nie ma windy
miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

WOJEW DZTWO MAZOWIECKIE

Plac!wki, dla kt!rych potwierdzono tylko dane teleadresowe:
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii. O'rodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny dla Młodzieży w W!lce
Przybojewskiej
W!lka Przybojewska, 09-150 Czerwi'sk • tel. 24 231 81 06, 22 785 26 74, faks 24 231 80 47 • e-mail: wolkaprzybojewska1@poczta.onet.pl • http://www.
ptzn.org.pl

O'rodek Terapeutyczny Szansa
ul. Senatorska 24 lok. 1, 00-095 Warszawa • tel. 796 98 777, 603 702 680 • e-mail: poradnia@poradniaszansa.pl
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Wojew dztwo
opolskie
A

A

Plac!wka ambulatoryjna (przychodnia)

S

Plac!wka stacjonarna

Samodzielny Wojew!dzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. ks. bp. J!zefa Nathana. Całodobowy
Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
ul. Szpitalna 18 (budynek A, I piętro), 48-140 Branice • tel. 77 40 34 313 • e-mail: branice.odwyk10@wp.pl • http://szpitalbranice.pl
godziny pracy:
godziny pracy recepcji:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

środa 15.00–18.00, czwartek 9.00–14.00, piątek 9.00–14.00
poniedziałek–piątek 8.00–14.30
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar#ony…) · zakupoholizm – bez
współwystępowania uzależnień chemicznych ani choroby psychicznej

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
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terapia indywidualna · farmakoterapia · interwencje kryzysowe
nie jest oferowana
terapia indywidualna · farmakoterapia · interwencje kryzysowe
poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie

przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:

ruchową · intelektualną
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką

ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda,
korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych · własne wózki dla osób
niepełnosprawnych

WOJEW DZ TWO OPOLSKIE

S

Stowarzyszenie MONAR. O'rodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnie$ w Zbicku
Zbicko, ul. Le'na 2, 46-053 Chrząstowice • tel. 77 402 75 90, 77 402 75 91, 77 402 75 92 • e-mail: zbicko@monar.org • http://www.zbicko.monar.org
godziny pracy:
godziny pracy recepcji:
plac!wka przyjmuje:

liczba miejsc:
leczone uzależnienia behawioralne:

całą dobę
poniedziałek–piątek 8.00–16.00
osoby od 21 do 35 r.ż.
kobiety i mężczyzn
kobiety w ciąży · rodziców z dziećmi
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
42
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar$ony…) – tylko przy współwystępowaniu uzależnienia od alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
możliwo%( kontynuowania edukacji:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:

A

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa wsparcia ·
zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności
psychologicznych
terapia rodzin · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne · prawne
· ﬁnansowe/ekonomiczne ▪ dla ich bliskich – nie są udzielane
nie są udzielane
placówka nie umożliwia nauki w trakcie procesu leczenia
pewne formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych w ramach kontraktu
z NFZ (w pozostałych przypadkach odpłatnie)
ruchową · słuchową · wzrokową · intelektualną
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
– Ośrodek jest w trakcie dostosowania do osób niepełnosprawnych, przyjmuje też osoby
z niepełnosprawnością intelektualną (zdiagnozowane upośledzenia w stopniu średnim). Osoby
z niepełnosprawnością słuchową i wzrokową – pojedyncze przypadki, wymaga uzgodzenia

Gminny O'rodek Zdrowia w Gogolinie. Poradnia Uzależnie$
ul. Strzelecka 1a (wej"cie od ul. Strzeleckiej i od strony ul. Ligonia 3 (PKS)), 47-320 Gogolin • tel. 604 076 590 • e-mail: rsmichalik@wp.pl • http://goz.
gogolin.pl
godziny pracy:
godziny pracy recepcji:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

wtorek 9.00–16.30, czwartek 9.00–16.30
poniedziałek–piątek 8.00–17.00
od 13 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar$ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:

psychodynamiczne (psychoanalityczne) · behawioralne · poznawczo-behawioralne · systemowe

konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne ▪ dla ich
bliskich – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · wzrokową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda,
korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych · własne wózki dla osób
niepełnosprawnych
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O'rodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych. Poradnia Odwykowa
Woskowice Małe 15, 46-100 Namysł!w • tel. 77 419 65 55 / 77 419 65 22 • e-mail: olo.sekretariat@wp.pl • http://www.olo-woskowice.co
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:
leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 9.00–20.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:

S

terapia indywidualna · terapia grupowa
terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne
terapia indywidualna · terapia grupowa
behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne ▪ dla ich
bliskich – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne
telefon zaufania · komunikator internetowy (np. Skype) · e-mail
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
brak możliwości przyjęcia

O'rodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych. Oddział Terapii Uzależnie$
Woskowice Małe 15, 46-100 Namysł!w • tel. 77 419 65 55 / 77 419 65 22 • e-mail: olo.sekretariat@wp.pl • http://www.olo-woskowice.co
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

liczba miejsc:
leczone uzależnienia behawioralne:

całą dobę
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
kobiety i mężczyzn
tylko osoby ubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
68
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

nie jest oferowana

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

nie jest oferowana

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
możliwo%( kontynuowania edukacji:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
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terapia indywidualna · terapia grupowa

— dla ich bliskich:

behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne ▪ dla ich
bliskich – nie są udzielane
telefon zaufania · komunikator internetowy (np. Skype) · e-mail
placówka nie umożliwia nauki w trakcie procesu leczenia
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych
brak możliwości przyjęcia

WOJEW DZ TWO OPOLSKIE

A

Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Wsp!łuzależnienia
ul. Krasickiego 22, 46-300 Olesno • tel. 34 358 40 90, faks 34 358 40 90 • e-mail: poradniauzaleznienia.olesno@poczta.onet.pl
godziny pracy:

poniedziałek–piątek 8.00–19.00

godziny pracy recepcji:

poniedziałek–piątek 8.00–16.00

plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

od 14 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm ·
pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od ćwiczeń – także przy
współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:

A

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe
behawioralne · poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne
telefon zaufania
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
brak możliwości przyjęcia

Stowarzyszenie MONAR. Poradnia Proﬁlaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnie$ w Opolu
ul. Armii Krajowej 9/1, 45-071 Opole • tel. 77 456 40 44, faks 77 456 40 44 • e-mail: opole@monar.org • http://www.opole.monar.org
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek, środa, piątek 10.00–18.00, wtorek, czwartek 12.00–20.00
od 14 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od ćwiczeń – tylko przy współwystępowaniu
uzależnienia od alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty
i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty
i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:

terapia indywidualna · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychologiczne
telefon zaufania · komunikator internetowy (np. Skype) · e-mail
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
brak możliwości przyjęcia
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Wojew!dzki O'rodek Terapii Uzależnienia i Wsp!łuzależnienia
ul. Głogowska 25b, 45-315 Opole • tel. 77 455 25 35, faks 77 457 63 64 • e-mail: wotuwopole@interia.pl, odwykopole@interia.pl • http://wotuiw.
opole.pl
godziny pracy:

poniedziałek–piątek 7.30–20.00

godziny pracy recepcji:

poniedziałek–piątek 8.00–19.30

plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

od 12 r.ż., bez górnej granicy wieku
tylko osoby ubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm ·
pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od ćwiczeń – także przy
współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

A

nie jest oferowana
behawioralne · poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne
e-mail
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych
ruchową · słuchową · wzrokową · intelektualną
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Wojew!dzki O'rodek Terapii Uzależnienia i Wsp!łuzależnienia. Oddział Dzienny
ul. Głogowska 25b, 45-315 Opole • tel. 77 455 25 35, faks 77 457 63 64 • e-mail: wotuwopole@interia.pl, odwykopole@interia.pl • http://wotuiw.
opole.pl
godziny pracy:

poniedziałek–piątek 8.00–16.00

godziny pracy recepcji:

poniedziałek–piątek 7.30–20.00

plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

tylko młodocianych, od 13 r.ż.
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm ·
pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od ćwiczeń · zaburzenia
odżywiania – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz
choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · grupa wsparcia

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · grupa wsparcia

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
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terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · grupa wsparcia

psychodynamiczne (psychoanalityczne) · behawioralne · poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne ▪ dla ich
bliskich – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne
nie są udzielane
pewne formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych w ramach kontraktu
z NFZ (w pozostałych przypadkach odpłatnie)
słuchową
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
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Powiatowy O'rodek Interwencji Kryzysowej
ul. Ko'ciuszki 55a, 48-200 Prudnik • tel. 77 436 47 00 • e-mail: poikprudnik@gmail.com
godziny pracy:

poniedziałek–piątek 7.30–19.30

godziny pracy recepcji:

poniedziałek–piątek 7.30–19.30

plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

od 14 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia rodzin · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia rodzin · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

A

terapia indywidualna · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe

behawioralne · poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne · prawne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne ·
psychologiczne · prawne
telefon zaufania
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · wzrokową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Centrum Terapii i Psychoproﬁlaktyki
ul. Strażacka 10, 47-100 Strzelce Opolskie • tel. 77 55 00 117 • e-mail: krystynakowalska5@wp.pl • http://www.psychoterapia-strzelceop.pl
godziny pracy:
godziny pracy recepcji:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek 12.00–19.00, wtorek–piątek 8.00–16.00
poniedziałek–piątek 8.00–16.00
tylko młodocianych, od 9 r.ż.
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · grupa wsparcia · zajęcia
edukacyjno-informacyjne

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · grupa wsparcia · zajęcia
edukacyjno-informacyjne

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · grupa wsparcia · zajęcia
edukacyjno-informacyjne

podej%cia stosowane w terapii:

psychodynamiczne (psychoanalityczne) · behawioralne · poznawczo-behawioralne · systemowe

konsultacje udzielane w plac!wce:

dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne

konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

e-mail
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych, odpłatnie dla nieubezpieczonych
ruchową · słuchową · wzrokową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
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Plac!wki, dla kt!rych potwierdzono tylko dane teleadresowe:
Centrum Psychologii Zdrowia Dormed
ul. Czarnieckiego 4a, 48-303 Nysa • tel. 77 427 10 85, 882 096 660, 728 814 379, faks 77 427 10 85 • e-mail: dormed.nysa@interia.pl • http://www.
zozdormed.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Ludzi Uzależnionych „To Człowiek” w Opolu
ul. Ozimska 71D, 45-368 Opole • tel. 77 453 23 38, 600 991 525, faks 77 453 23 38 • e-mail: kontakt@toczlowiek.pl • http://www.toczlowiek.pl
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Wojew dztwo
podkarpackie
A

S

Plac!wka ambulatoryjna (przychodnia)

S

Plac!wka stacjonarna

Prywatny O'rodek Terapii Uzależnie$
ul. Piwarskiego 26, 38-440 Iwonicz-Zdr!j • tel. 517 060 303 • e-mail: info@terapiaiwonicz.pl • http://terapiaiwonicz.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

liczba miejsc:
leczone uzależnienia behawioralne:

całą dobę
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
kobiety i mężczyzn
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
15
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm ·
pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od ćwiczeń · zaburzenia
odżywiania – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz
choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

nie jest oferowana

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

nie jest oferowana

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
możliwo%( kontynuowania edukacji:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:

behawioralne · poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne
telefon zaufania · e-mail
placówka nie umożliwia nauki w trakcie procesu leczenia
wszystkie formy pomocy odpłatnie
słuchową · wzrokową · intelektualną
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
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SPZOZ im. prof. Antoniego Kępi$skiego w Jarosławiu. Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
ul. Ko'ciuszki 18, 37-500 Jarosław • tel. 16 621 46 11 wew. 263, 265 • http://spzoz.jaroslaw.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

liczba miejsc:
leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 7.25–15.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
tylko mężczyzn
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
61
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar#ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – tylko przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:

nie jest oferowana

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

nie jest oferowana

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
możliwo%( kontynuowania edukacji:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:

A

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · grupa wsparcia

brak danych
dla uzależnionych – lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – nie są
udzielane
nie są udzielane
placówka nie umożliwia nauki w trakcie procesu leczenia
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
brak możliwości przyjęcia

NZOZ Poradnia Proﬁlaktyki i Terapii Uzależnie$ Socrates. Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych
pl. Mariacki 9, 37-300 Leżajsk • tel. 885 104 785 • e-mail: barbaras1@wp.pl • http://www.poradniasocrates.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:
leczone uzależnienia behawioralne:

wtorek 7.00–14.00, środa 10.00–20.00, czwartek 7.00–14.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
tylko osoby ubezpieczone
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar#ony…) – także przy współwystępowaniu uzależnienia od alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:

terapia indywidualna

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
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terapia indywidualna · terapia grupowa · zajęcia edukacyjno-informacyjne

poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne
nie są udzielane
pewne formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych w ramach kontraktu
z NFZ (w pozostałych przypadkach odpłatnie)
brak możliwości przyjęcia
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SPZOZ w Leżajsku. Poradnia Terapii Uzależnie$ i Wsp!łuzależnienia
ul. Le'na 22, 37-300 Leżajsk • tel. 17 240 49 42 • e-mail: odwyk@op.pl • http://www.spzoz-lezajsk.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek 7.00–18.00, wtorek 7.00–13.00, środa 8.00–19.00, czwartek 7.00–13.00, piątek
7.00–10.55
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne ·
interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne ·
interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne ·
interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

A

behawioralne · poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

NZOZ O'rodek Proﬁlaktyki i Terapii Uzależnie$. Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Wsp!łuzależnienia
ul. Wolno'ci, 44 (oszklony na czarno budynek obok sklepu Merkury Market), 39-300 Mielec • tel. 17 788 70 40, 503 125 509 • e-mail: osrodekuzaleznien@
wp.pl • http://www.uzaleznienia.mielec.pl
godziny pracy:

poniedziałek–piątek 8.00–19.00

godziny pracy recepcji:

poniedziałek–piątek 8.00–16.00

plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm ·
seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne ·
interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · interwencje kryzysowe · warsztaty
i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:

psychodynamiczne (psychoanalityczne) · poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne · ﬁnansowe/ekonomiczne ▪ dla ich bliskich –
psychiatryczne · psychologiczne · ﬁnansowe/ekonomiczne
e-mail
pewne formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych w ramach kontraktu
z NFZ (w pozostałych przypadkach odpłatnie)
ruchową · wzrokową · intelektualną

ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

dodatkowe informacje:

Pomoc nieodpłatna dla mieszkańców gmin, z którymi ośrodek ma podpisaną oddzielną umowę.
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NZOZ O'rodek Proﬁlaktyki i Terapii Uzależnie$. Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu
ul. Wolno'ci, 44 (oszklony na czarno budynek obok sklepu Merkury Market), 39-300 Mielec • tel. 17 788 70 40, 503 125 509 • e-mail: osrodekuzaleznien@
wp.pl • http://www.uzaleznienia.mielec.pl
godziny pracy:

poniedziałek–piątek 8.00–15.00

godziny pracy recepcji:

poniedziałek–piątek 8.00–16.00

plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm ·
seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi – także przy współwystępowaniu uzależnienia od
narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

A

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne ·
interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
terapia indywidualna · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
terapia indywidualna · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i
treningi umiejętności psychologicznych
poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne
e-mail
pewne formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych w ramach kontraktu
z NFZ (w pozostałych przypadkach odpłatnie)
ruchową · wzrokową · intelektualną
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Poradnie IPIR. Poradnia Leczenia Uzależnie$ i Wsp!łuzależnienia dla Dzieci i Młodzieży
ul. Kili$skiego 29, 39-200 Przecław • tel. 885 422 244 • e-mail: biuro@ipir.org.pl • http://ipir.org.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 9.00–20.00
tylko młodocianych, od 9 r.ż.
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · zajęcia
edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · zajęcia
edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · zajęcia
edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:

dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne ▪ dla ich
bliskich – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne
e-mail

odpłatno%(:

wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych, odpłatnie dla nieubezpieczonych

przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:

ruchową · słuchową · wzrokową · intelektualną
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką

ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:
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behawioralne

placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

WOJEW DZTWO P ODKARPACKIE

A

Poradnie IPIR. Poradnia Leczenia Uzależnie$ i Wsp!łuzależnienia dla Dorosłych
ul. Kili$skiego 29, 39-200 Przecław • tel. 885 422 244 • e-mail: biuro@ipir.org.pl • http://ipir.org.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 9.00–20.00
tylko młodocianych, od 9 r.ż.
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · zajęcia
edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · zajęcia
edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · zajęcia
edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:

dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne ▪ dla ich
bliskich – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne
e-mail

odpłatno%(:

wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych, odpłatnie dla nieubezpieczonych

przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:

ruchową · słuchową · wzrokową · intelektualną
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką

ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

A

behawioralne

placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

NZOZ Centrum Interwencji Kryzysowej Poradnia Uzależnie$ KARAN. Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych
ul. Szopena 17, 35-064 Rzesz!w • tel. 17 862 13 14, faks 17 862 13 14 • e-mail: karan.rzeszow@op.pl • http://www.karan.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:
leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek 8.00–16.00, wtorek 9.00–15.30, środa 8.00–14.00, czwartek 8.00–20.00, piątek
12.00–20.00
od 14 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
dodatkowe informacje:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · grupa wsparcia · interwencje kryzysowe
terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · interwencje kryzysowe
behawioralne · poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne · prawne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne ·
psychologiczne · prawne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
brak możliwości przyjęcia
W placówce jest realizowany program kompleksowego leczenia uzależnień behawioralnych „Nie
igraj. Najwyższą stawką jest życie”, współﬁnansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania
Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.
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SPZOZ Centrum Leczenia Uzależnie$. Przychodnia Specjalistyczna
ul. Kochanowskiego 17, 35-201 Rzesz!w • tel. 17 858 11 81 • e-mail: clu@uzaleznienia.rzeszow.pl • http://www.uzaleznienia.rzeszow.pl
godziny pracy:

poniedziałek–czwartek 7.00–20.00, piątek 7.00–16.00

godziny pracy recepcji:

poniedziałek–czwartek 7.00–18.00, piątek 7.00–16.00

plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

od 13 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa wsparcia · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · grupa wsparcia · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:

psychodynamiczne (psychoanalityczne) · behawioralne · poznawczo-behawioralne · systemowe

konsultacje udzielane w plac!wce:

dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne

konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

S

terapia indywidualna · terapia grupowa · grupa wsparcia · warsztaty i treningi umiejętności
psychologicznych

nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · słuchową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

SPZOZ Centrum Leczenia Uzależnie$. Oddział Leczenia Uzależnie$
ul. Kochanowskiego 17, 35-201 Rzesz!w • tel. 17 858 11 81 • e-mail: clu@uzaleznienia.rzeszow.pl • http://www.uzaleznienia.rzeszow.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

liczba miejsc:
leczone uzależnienia behawioralne:

całą dobę
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
kobiety i mężczyzn
kobiety w ciąży
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
20
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm ·
pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od ćwiczeń – także przy
współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
możliwo%( kontynuowania edukacji:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:
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terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
interwencje kryzysowe
nie jest oferowana
psychodynamiczne (psychoanalityczne) · behawioralne · poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne ▪ dla ich
bliskich – psychologiczne
nie są udzielane
placówka nie umożliwia nauki w trakcie procesu leczenia
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · słuchową · wzrokową · intelektualną
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych · dźwig osobowy

WOJEW DZTWO P ODKARPACKIE

A

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN. NZOZ Centrum Interwencji Kryzysowej. Poradnia
Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych
ul. Szopena 17, 35-064 Rzesz!w • tel. 17 862 13 14, faks 17 862 13 14 • e-mail: karan.rzeszow@op.pl • http://www.karan.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek 8.00–16.00, wtorek 9.00–15.30, środa 8.00–15.00, czwartek 8.00–20.00, piątek
12.00–20.00
od 10 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:

A

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
terapia indywidualna · terapia grupowa · grupa wsparcia
terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · interwencje kryzysowe ·
warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
behawioralne · poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne · prawne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne ·
psychologiczne · prawne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową

Wojew!dzki O'rodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Wsp!łuzależnienia w Stalowej Woli. Dzienny Oddział
Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Wsp!łuzależnienia
ul. Dąbrowskiego 7, 37-464 Stalowa Wola • tel. 15 844 86 16, 15 844 88 08, faks 15 844 86 16 • e-mail: wotuw.sekretariat@gmail.com • http://
wotuw-podkarpackie.pl
godziny pracy:

poniedziałek–piątek 9.00–17.30

godziny pracy recepcji:

poniedziałek–piątek 8.00–15.00

plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · pracoholizm – także
przy współwystępowaniu uzależnienia od alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par
terapia par
terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par
poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne ▪ dla ich
bliskich – nie są udzielane
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych, odpłatnie dla nieubezpieczonych
brak możliwości przyjęcia

129

WOJEW DZTWO PODKARPACKIE

S

Wojew!dzki O'rodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Wsp!łuzależnienia w Stalowej Woli. Całodobowy
Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Wsp!łuzależnienia
ul. Dąbrowskiego 7, 37-464 Stalowa Wola • tel. 15 844 86 16, 15 844 88 08, faks 15 844 86 16 • e-mail: wotuw.sekretariat@gmail.com • http://
wotuw-podkarpackie.pl
godziny pracy:
godziny pracy recepcji:
plac!wka przyjmuje:

liczba miejsc:
leczone uzależnienia behawioralne:

całą dobę
poniedziałek–piątek 8.00–15.35
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
kobiety i mężczyzn
kobiety w ciąży
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
50
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi – także przy współwystępowaniu uzależnienia od alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:

nie jest oferowana

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

nie jest oferowana

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
możliwo%( kontynuowania edukacji:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

A

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne ·
interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne · prawne
· ﬁnansowe/ekonomiczne ▪ dla ich bliskich – nie są udzielane
nie są udzielane
placówka nie umożliwia nauki w trakcie procesu leczenia
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
słuchową · intelektualną
miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Wojew!dzki O'rodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Wsp!łuzależnienia w Stalowej Woli. Dzienny Oddział
Terapii Uzależnienia od Alkoholu II
ul. Wiejska 17, 39-400 Tarnobrzeg • tel. 15 822 19 84, faks 15 822 19 84 • e-mail: terapia-tarnobrzeg@wp.pl • http://wotuw-podkarpackie.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 8.00–15.35
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · pracoholizm – także
przy współwystępowaniu uzależnienia od alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
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terapia indywidualna · terapia grupowa · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe
terapia rodzin
nie jest oferowana
poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne ▪ dla ich
bliskich – nie są udzielane
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
brak możliwości przyjęcia

WOJEW DZTWO P ODKARPACKIE
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Wojew!dzki O'rodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Wsp!łuzależnienia w Stalowej Woli. Przychodnia
Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Wsp!łuzależnienia
ul. Wiejska 17, 39-400 Tarnobrzeg • tel. 15 822 19 84, faks 15 822 19 84 • e-mail: terapia-tarnobrzeg@wp.pl • http://wotuw-podkarpackie.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–czwartek 8.00–20.00, piątek 8.00–15.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe
terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · grupa wsparcia · interwencje kryzysowe
terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne

podej%cia stosowane w terapii:

psychodynamiczne (psychoanalityczne) · behawioralne · poznawczo-behawioralne · systemowe

konsultacje udzielane w plac!wce:

dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne

konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:

nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
brak możliwości przyjęcia

Plac!wki, dla kt!rych potwierdzono tylko dane teleadresowe:
NZOZ Anima Centrum Psychiatrii. Poradnia Leczenia Uzależnie$ i Wsp!łuzależnie$
ul. Tyszkiewicz!w 2, 35-125 Kolbuszowa • tel. 17 223 03 71 • http://www.anima.rzeszow.pl
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Wojew dztwo
podlaskie
A

A

Plac!wka ambulatoryjna (przychodnia)

S

Plac!wka stacjonarna

O'rodek Proﬁlaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych Etap
ul. Wł!kiennicza 7, 15-464 Białystok • tel. 85 744 52 24 • http://www.stowarzyszeniedroga.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 8.00–20.00
od 9 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:

psychodynamiczne (psychoanalityczne) · behawioralne · poznawczo-behawioralne · systemowe

konsultacje udzielane w plac!wce:

konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
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dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne · prawne
· ﬁnansowe/ekonomiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) ·
psychologiczne · prawne · ﬁnansowe/ekonomiczne
telefon zaufania · komunikator internetowy (np. Skype) · e-mail · poradnictwo on-line
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · słuchową · wzrokową · intelektualną
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką

WOJEW DZTWO PODLASKIE

A

O'rodek Terapii Uzależnie$
ul. Kujawska 53/1, 15-680 Białystok • tel. 607 117 979 • e-mail: jacekchmielewski9@gmail.com, mbrppolska@gmail.com
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 08.00–20.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm ·
uzależnienie od ćwiczeń · zaburzenia odżywiania – także przy współwystępowaniu uzależnienia
od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

A

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · grupa wsparcia · interwencje kryzysowe ·
warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
terapia indywidualna · terapia par · grupa wsparcia · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi
umiejętności psychologicznych
terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · grupa wsparcia · interwencje kryzysowe ·
warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
psychodynamiczne (psychoanalityczne) · poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne
komunikator internetowy (np. Skype)
wszystkie formy pomocy odpłatnie
ruchową · słuchową · wzrokową
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda,
korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych · własne wózki dla osób
niepełnosprawnych · tłumacz języka migowego

Wojew!dzki O'rodek Proﬁlaktyki i Terapii Uzależnie$ w Łomży. Poradnia Uzależnie$ i Wsp!łuzależnienia
w Łomży
ul. Rybaki 3, 18-400 Łomża • tel. 86 216 67 03, 575 663 830 • e-mail: sekretariat@wopitu.pl, hazard@wopitu.pl • http://www.wopitu.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 8.00–20.00
od 14 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:

psychodynamiczne (psychoanalityczne) · behawioralne · poznawczo-behawioralne · systemowe

konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne · ﬁnansowe/ekonomiczne ▪ dla ich bliskich –
psychiatryczne · psychologiczne · ﬁnansowe/ekonomiczne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · słuchową · wzrokową · intelektualną
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
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Wojew!dzki O'rodek Proﬁlaktyki i Terapii Uzależnie$ w Łomży. Poradnia Uzależnie$ i Wsp!łuzależnienia
w Zambrowie
ul. Wojska Polskiego 49, 18-300 Zambr!w • tel. 602 386 660 • e-mail: hazard@wopitu.pl, wopitu@poczta.onet.pl • http://wopitu.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–czwartek 13.00–20.00, wtorek 9.00–17.00
od 14 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

terapia indywidualna · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne
terapia indywidualna · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne
terapia indywidualna · farmakoterapia
poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne · ﬁnansowe/ekonomiczne ▪ dla ich bliskich –
psychiatryczne · psychologiczne · ﬁnansowe/ekonomiczne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · słuchową · wzrokową · intelektualną
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Plac!wki, dla kt!rych potwierdzono tylko dane teleadresowe:
SPZOZ Poradnia Leczenia Uzależnie$
ul. doc. Adama Dowgirda 9, 17-200 Hajn!wka • tel. 85 682 90 04, 85 682 92 02 • http://spzoz.hajnowka.pl
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Wojew dztwo
pomorskie
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Plac!wka ambulatoryjna (przychodnia)

S

Plac!wka stacjonarna

Promedica. O'rodek Wsparcia Psychicznego w Chojnicach. Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych
ul. Młodzieżowa 35, 89-604 Chojnice • tel. 52 396 74 87, faks 52 397 40 33 • e-mail: info@promedicachojnice.pl • http://www.promedicachojnice.pl
godziny pracy:

poniedziałek–piątek 8.00–14.00

godziny pracy recepcji:

poniedziałek–piątek 8.00–19.00

plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

nie jest oferowana

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

nie jest oferowana

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:

psychodynamiczne (psychoanalityczne) · poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne ▪ dla ich
bliskich – nie są udzielane
nie są udzielane
pewne formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych w ramach kontraktu
z NFZ (w pozostałych przypadkach odpłatnie)

przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:

przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką

ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda,
korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych · własne wózki dla osób
niepełnosprawnych
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O'rodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia”. Oddział Terapii Uzależnienia od
Alkoholu
Wandzin, 77-300 Człuch!w • tel. 59 832 34 13, 661 579 980, faks 59 849 1142 • e-mail: ekoszkolazycia@poczta.onet.pl • http://www.wandzin.pl
godziny pracy:
godziny pracy recepcji:
plac!wka przyjmuje:

liczba miejsc:
leczone uzależnienia behawioralne:

całą dobę
7.00–15.00
od 16 r.ż., bez górnej granicy wieku
kobiety i mężczyzn
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
40
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · uzależnienie od ćwiczeń – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:

nie jest oferowana

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

nie jest oferowana

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
możliwo%( kontynuowania edukacji:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

dodatkowe informacje:

A

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

brak danych
dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne · prawne
▪ dla ich bliskich – nie są udzielane
e-mail
szkoła podstawowa poza terenem placówki · szkoła ponadpodstawowa · kursy zawodowe
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · słuchową · wzrokową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda,
korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych · własne wózki dla osób
niepełnosprawnych
Poradnia stomatologiczna na terenie ośrodka (leczenie stomatologiczne i protetyka).

Szpital im. Jana Parnasa w Człuchowie. Poradnia Terapii Uzależnienia i Wsp!łuzależnienia od Substancji
Psychoaktywnych
ul. Szczeci$ska 16, 77-300 Człuch!w • tel. 59 834 22 81 • e-mail: spzozczluchow@wp.pl • http://www.spzoz-czluchow.pl
godziny pracy:

poniedziałek–piątek 7.00–20.00

godziny pracy recepcji:

poniedziałek–piątek 7.00–14.35

plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm ·
pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od ćwiczeń – także przy
współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:
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terapia indywidualna · terapia par · terapia rodzin · interwencje kryzysowe
terapia indywidualna · terapia rodzin · interwencje kryzysowe
terapia indywidualna · terapia par · terapia rodzin · interwencje kryzysowe
behawioralne · poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne
e-mail
pewne formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych w ramach kontraktu
z NFZ (w pozostałych przypadkach odpłatnie)
ruchową · słuchową · wzrokową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
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Stowarzyszenie MONAR. O'rodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnie$ dla Dzieci i Młodzieży w Gda$sku. Poradnia Rodzinna
ul. Agrarna 2, 80-298 Gda'sk • tel. 58 349 46 90, 349 49 54, faks 58 349 46 90 • e-mail: matarnia@monar.org • http://www.monar-gdansk.com.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek, wtorek, czwartek 16.00–20.00, środa 9.00–12.00 (istnieje możliwość umówienia
się w innym, dogodnym terminie)
od 12 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia rodzin · zajęcia edukacyjno-informacyjne

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia rodzin · zajęcia edukacyjno-informacyjne

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

A

terapia indywidualna · zajęcia edukacyjno-informacyjne
brak danych
dla uzależnionych – psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychologiczne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)

SPZOZ O'rodek Proﬁlaktyki i Terapii Uzależnie$ w Gdyni. Poradnia Leczenia Uzależnie$
ul. Chrzanowskiego 3/5, 81-338 Gdynia • tel. 58 620 88 88, faks 58 620 88 88 • e-mail: narko@opitu.pl • http://www.opitu.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–czwartek 7.30–19.00, piątek 7.30–15.30
tylko młodocianych, od 15 r.ż.
tylko osoby ubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm ·
pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od ćwiczeń · zaburzenia
odżywiania – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz
choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · zajęcia
edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · zajęcia
edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · warsztaty
i treningi umiejętności psychologicznych
psychodynamiczne (psychoanalityczne) · poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · słuchową · wzrokową
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
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NZOZ Przychodnia Leczenia Uzależnie$
ul. Warszawska 18A, 82-500 Kwidzyn • tel. 556 464 404 • e-mail: plukwidzyn@gmail.com
godziny pracy:
godziny pracy recepcji:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–czwartek 8.00–20.00, piątek 8.00–16.00
poniedziałek–piątek 8.00–16.00
tylko młodocianych, od 9 r.ż.
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

A

terapia indywidualna · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi
umiejętności psychologicznych
behawioralne · poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne ▪ dla ich
bliskich – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych, odpłatnie dla nieubezpieczonych
ruchową · słuchową · wzrokową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)

Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku. Poradnia Terapii Uzależnie$ od +rodk!w Psychoaktywnych
ul. Obro$c!w Wybrzeża 4 (parter, pokoje 10 i 11), 76-200 Słupsk • tel. 59 83 22 557 • e-mail: poradnia_n@psychiatria-slupsk.pl • http://psychiatriaslupsk.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–czwartek 11.00–18.35, piątek 8.00–15.35
od 13 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:
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behawioralne · poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne
e-mail
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
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Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii o. Słupsk
ul. Sienkiewicza 7/30, 76-200 Słupsk • tel. 59 840 14 60 • e-mail: ptzn.slupsk@wp.pl
godziny pracy:
godziny pracy recepcji:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek 14.00–19.00, wtorek 16.00–19.00, środa 14.00–18.00, czwartek 15.00–17.00
poniedziałek–piątek 9.00–15.00
tylko młodocianych, od 9 r.ż.
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm ·
uzależnienie od ćwiczeń – także przy współwystępowaniu uzależnienia od alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · grupa wsparcia

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · grupa wsparcia

podej%cia stosowane w terapii:

psychodynamiczne (psychoanalityczne) · behawioralne · poznawczo-behawioralne · systemowe

konsultacje udzielane w plac!wce:

dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne

konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:

A

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · grupa wsparcia

— dla ich bliskich:

telefon zaufania · e-mail
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · słuchową · wzrokową · intelektualną
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką

Młodzieżowy O'rodek Terapeutyczny Mrowisko
al. Niepodległo'ci 817a, 81-810 Sopot • tel. 58 550 26 69, 505 165 924, faks 58 550 26 69 • e-mail: poradnia@mrowisko.org.pl • http://www.
mrowisko.org.pl
godziny pracy:

poniedziałek–piątek 9.00–20.00

godziny pracy recepcji:

poniedziałek–piątek 9.00–17.00

plac!wka przyjmuje:
leczone uzależnienia behawioralne:

od 14 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · interwencje kryzysowe

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · interwencje kryzysowe

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:

nie jest oferowana
poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
brak możliwości przyjęcia

139

WOJEW DZTWO POMORSKI E

A

O'rodek Promocji Zdrowia i Terapii Uzależnie$ SPZOZ „Uzdrowisko Sopot”
ul. 3 Maja 67/69, 81-850 Sopot • tel. 58 551 48 75, faks 58 551 48 75 • e-mail: uzaleznienia@zozsopot.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–czwartek 8.00–20.00, piątek 8.00–15.30
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm ·
pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od ćwiczeń – tylko przy
współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · interwencje kryzysowe ·
warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
terapia indywidualna · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · interwencje kryzysowe

podej%cia stosowane w terapii:

psychodynamiczne (psychoanalityczne) · behawioralne · poznawczo-behawioralne · systemowe

konsultacje udzielane w plac!wce:

dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne

konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:
dodatkowe informacje:

A

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · zajęcia
edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

telefon zaufania · e-mail
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
Kontakt z pracownikiem socjalnym.

SPZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnie$
ul. Chopina 9, 83-200 Starogard Gda'ski • tel. 58 562 94 93, faks 58 562 94 93 • e-mail: opirpa_starogardgdanski@wp.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 7.30–20.00
tylko młodocianych, od 14 r.ż.
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm ·
pracoholizm – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz
choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · zajęcia
edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:
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terapia indywidualna · grupa wsparcia · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
psychodynamiczne (psychoanalityczne) · behawioralne · poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne · prawne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne ·
psychologiczne · prawne
e-mail
pewne formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych w ramach kontraktu
z NFZ (w pozostałych przypadkach odpłatnie)
ruchową · wzrokową · intelektualną
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
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WOTU w Gda$sku. O'rodek Terapii Uzależnie$ w Smażynie
Smażyno 9, 84-217 Szemud • tel. 58 676 82 01, 501 333 345, faks 58 676 82 72 • e-mail: sekretariat.smazyno@wotu.pl • http://wotu.pl
godziny pracy:
godziny pracy recepcji:
plac!wka przyjmuje:

liczba miejsc:
leczone uzależnienia behawioralne:

całą dobę
poniedziałek–piątek 7.00–14.30
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
kobiety i mężczyzn
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
29
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:

nie jest oferowana

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

nie jest oferowana

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
możliwo%( kontynuowania edukacji:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:

S

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne ·
warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

psychodynamiczne (psychoanalityczne) · poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne ▪ dla ich bliskich – nie są udzielane
nie są udzielane
placówka nie umożliwia nauki w trakcie procesu leczenia
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
brak możliwości przyjęcia

NZOZ Terapia-24. Centrum Psychoterapii o. Jastrzębia G!ra. Stacjonarny Oddział Terapii Uzależnie$
ul. Nasza 2, 84-104 Tupadły • tel. 58 523 84 73, 58 572 13 91 • e-mail: terapia-24@wp.pl, magnes-terapia@wp.pl • http://www.terapia-24.com
godziny pracy:
godziny pracy recepcji:
plac!wka przyjmuje:

liczba miejsc:
leczone uzależnienia behawioralne:

całą dobę
poniedziałek–piątek 8.00–20.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
kobiety i mężczyzn
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
brak danych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm ·
pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od ćwiczeń – także przy
współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · grupa wsparcia · zajęcia
edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · grupa wsparcia · zajęcia
edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · grupa wsparcia · zajęcia
edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:

konsultacje udzielane zdalnie:
możliwo%( kontynuowania edukacji:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:

behawioralne · poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne · prawne
· ﬁnansowe/ekonomiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) ·
psychologiczne · prawne · ﬁnansowe/ekonomiczne
nie są udzielane
placówka nie umożliwia nauki w trakcie procesu leczenia
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
brak możliwości przyjęcia
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Plac!wki, dla kt!rych potwierdzono tylko dane teleadresowe:
Miejska Poradnia Terapii Uzależnie$ i Wsp!łuzależnienia
ul. Oliwska 62, 80-542 Gda'sk • tel. 58 342 33 65, 530 057 519 • e-mail: naszaporadnia@gcz.com.pl

Wojew!dzki O'rodek Terapii Uzależnie$ w Gda$sku
ul. Zakopia$ska 37, 80-142 Gda'sk • tel. 58 320 29 57, faks 58 320 29 57 • http://www.wotuw.gdansk.pl

O'rodek Proﬁlaktyki i Rozwiązywania Problem!w Alkoholowych
ul. Ko'ciuszki 2, 84-200 Wejherowo • tel. 58 736 37 84, 730 092 908 • e-mail: sekretariat@opirpa-wejherowo.pl, opirpa.wejherowo@wp.pl
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Plac!wka ambulatoryjna (przychodnia)

S

Plac!wka stacjonarna

Centrum Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej FENIKS
ul. Barlickiego 15/5 (I piętro), 43-300 Bielsko-Biała • tel. 604 167 390 • e-mail: biuro@terapia-feniks.pl • http://www.terapia-feniks.pl
godziny pracy:
godziny pracy recepcji:
plac!wka przyjmuje:
leczone uzależnienia behawioralne:

brak danych
poniedziałek–piątek 8.00–10.00
od 10 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar$ony…) · zakupoholizm ·
pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – tylko przy współwystępowaniu choroby psychicznej
(podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia par

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia par

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia par

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:

psychodynamiczne (psychoanalityczne)
dla uzależnionych – psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychologiczne
komunikator internetowy (np. Skype) · e-mail
wszystkie formy pomocy odpłatnie
ruchową · wzrokową
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Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnie$ Nadzieja. Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnie$ Nadzieja
ul. Stojałowskiego 19, 43-300 Bielsko-Biała • tel. 725 030 122 (konsultacje indywidualne, punkt), 721 020 122 (FreD Goes Net, Candis), 33 812 26
67 (telefon zaufania), 537 737 259 (grupy dla rodzic!w i program wzmacniania rodziny), faks 33 487 67 34 • e-mail: fundacja@nadzieja.bielsko.pl
• http://www.nadzieja.bielsko.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek 9.00–12.00 i 15.00–19.00, wtorek–piątek 15.00–19.00
od 10 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm ·
pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od ćwiczeń · zaburzenia
odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od
narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:
dodatkowe informacje:

S

terapia indywidualna · terapia par · terapia rodzin · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe
terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · grupa wsparcia · zajęcia
edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe
terapia indywidualna · terapia par · terapia rodzin · interwencje kryzysowe
psychodynamiczne (psychoanalityczne) · poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne · prawne · ﬁnansowe/ekonomiczne ▪ dla ich
bliskich – psychiatryczne · psychologiczne · prawne · ﬁnansowe/ekonomiczne
telefon zaufania · e-mail
brak danych
ruchową · wzrokową
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)
Działania proﬁlaktyczne, warsztaty i szkolenia dla uczniów, nauczycieli i rodziców na terenie szkoły są prowadzone odpłatnie lub bezpłatnie, w zależności od uzyskanych w danym roku dotacji.

Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnie$ Nadzieja. Katolicki O'rodek Wychowania i Terapii Młodzieży Nadzieja. Oddział Rehabilitacyjny dla Os!b Uzależnionych od +rodk!w Psychoaktywnych
ul. Barkowska 167c, 43-346 Bielsko-Biała • tel. 33 816 07 67, faks 33 487 67 34 • e-mail: fundacja@nadzieja.bielsko.pl, osrodek@nadzieja.bielsko.
pl • http://www.nadzieja.bielsko.pl
godziny pracy:
godziny pracy recepcji:
plac!wka przyjmuje:

liczba miejsc:
leczone uzależnienia behawioralne:

całą dobę
poniedziałek–piątek 7.00–15.00
tylko młodocianych, od 13 r.ż.
kobiety i mężczyzn
tylko osoby ubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
34
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm ·
pracoholizm · uzależnienie od ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne
– tylko przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
możliwo%( kontynuowania edukacji:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:
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terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
terapia rodzin · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe
nie jest oferowana
psychodynamiczne (psychoanalityczne) · poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne · prawne
· ﬁnansowe/ekonomiczne ▪ dla ich bliskich – psychologiczne · prawne · ﬁnansowe/ekonomiczne
nie są udzielane
szkoła podstawowa na terenie placówki · szkoła ponadpodstawowa
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)
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+ląska Fundacja „Błękitny Krzyż”. Miejski O'rodek Terapii Uzależnie$ w Bielsku-Białej
ul. Mostowa 1, 43-300 Bielsko-Biała • tel. 33 817 28 38, faks 33 817 28 60 • e-mail: sekretariat@bk-europe.pl • http://www.bk-europe.pl
godziny pracy:

poniedziałek–piątek 8.00–20.30

godziny pracy recepcji:

poniedziałek–piątek 8.00–19.00

plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

od 15 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm ·
pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od ćwiczeń · zaburzenia
odżywiania – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz
choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · farmakoterapia · interwencje kryzysowe

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · farmakoterapia · interwencje kryzysowe

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · farmakoterapia · interwencje kryzysowe

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:

konsultacje udzielane zdalnie:

A

psychodynamiczne (psychoanalityczne) · poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne · prawne
· ﬁnansowe/ekonomiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) ·
psychologiczne · prawne · ﬁnansowe/ekonomiczne
komunikator internetowy (np. Skype) · e-mail

odpłatno%(:

wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych, odpłatnie dla nieubezpieczonych

przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:

ruchową · wzrokową · intelektualną
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką

+ląski O'rodek Fundacji Praesterno w Bielsku-Białej
pl. Fabryczny 3, 43-300 Bielsko-Biała • tel. 33 816 59 16, 603 677 655 • e-mail: bielsko-biala@praesterno.pl • http://bielsko-biala.praesterno.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:
leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 16.00–20.00
od 14 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi
umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi
umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:

nie jest oferowana
psychodynamiczne · poznawczo-behawioralne · skoncentrowane na rozwiązaniach · integracyjne
dla uzależnionych – psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychologiczne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie

przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:

słuchową · wzrokową · intelektualną
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką

dodatkowe informacje:

Proﬁlaktyka uniwersalna, selektywna i wskazująca zachowań ryzykownych (w tym uzależnień
behawioralnych, a zwłaszcza uzależnień od tzw. nowych technologii). Podejście skoncentrowane
na rozwiązaniach.
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Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „By[ Razem”. Punkt Konsultacyjny ds. Narkomanii
ul. ks. Janusza 3, 43-400 Cieszyn • tel. 33 479 54 55, faks 33 479 54 55 • e-mail: cpeitkontakt@bycrazem.com • http://www.bycrazem.com
godziny pracy:
godziny pracy recepcji:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

konieczne zapisy, telefoniczne lub osobiste
poniedziałek–piątek 8.00–16.00
od 10 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
zakupoholizm – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:

A

poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – nie są udzielane ▪ dla ich bliskich – nie są udzielane
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · wzrokową · intelektualną

+ląska Fundacja „Błękitny Krzyż”. Miejski O'rodek Terapii Uzależnie$ w Czechowicach-Dziedzicach
ul. Nad Białką 1b, 43-502 Czechowice-Dziedzice • tel. 32 215 97 40 • e-mail: motuczdz@bk-europe.pl • http://www.bk-europe.pl
godziny pracy:
godziny pracy recepcji:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 8.00–20.00
poniedziałek–piątek 08.00–15.30
od 14 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm ·
pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od ćwiczeń · zaburzenia odżywiania – tylko przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby
psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:

konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
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poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne · prawne
· ﬁnansowe/ekonomiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) ·
psychologiczne · prawne · ﬁnansowe/ekonomiczne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
wzrokową · intelektualną
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Częstochowskie Towarzystwo Proﬁlaktyki Społecznej. Młodzieżowy O'rodek Leczenia Uzależnie$
ul. Rejtana 7b, 42-202 Częstochowa • tel. 730 483 874 • e-mail: biuro@cztps.eu, osrodek@cztps.eu • http://osrodek.cztps.eu
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

liczba miejsc:
leczone uzależnienia behawioralne:

całą dobę
od 14 r.ż., bez górnej granicy wieku
kobiety i mężczyzn
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
21
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm ·
pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od ćwiczeń – tylko przy
współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
możliwo%( kontynuowania edukacji:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

A

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa wsparcia ·
zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności
psychologicznych
terapia rodzin · zajęcia edukacyjno-informacyjne
grupa wsparcia
poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne · prawne · ﬁnansowe/ekonomiczne ▪ dla ich
bliskich – psychologiczne · prawne · ﬁnansowe/ekonomiczne
nie są udzielane
szkoła podstawowa na terenie placówki · szkoła ponadpodstawowa · kursy zawodowe
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)

Częstochowskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaci!ł Dzieci Uzależnionych „Powr!t z U”
ul. Wiolinowa 1 (wej"cie od ul. Gminnej), 42-221 Częstochowa • tel. 34 324 60 97, faks 34 324 60 97 • e-mail: powrotzu34@gmail.com • http://www.
powrotzu-czestochowa.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–środa 14.00–20.00, czwartek 9.00–19.00, piątek 10.00–18.00
od 12 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · grupa wsparcia · interwencje kryzysowe · warsztaty
i treningi umiejętności psychologicznych
terapia indywidualna · terapia grupowa · grupa wsparcia · interwencje kryzysowe
terapia indywidualna · terapia grupowa · grupa wsparcia · interwencje kryzysowe · warsztaty
i treningi umiejętności psychologicznych
behawioralne · poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · prawne · ﬁnansowe/ekonomiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · prawne · ﬁnansowe/ekonomiczne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)
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Stowarzyszenie MONAR. Poradnia Proﬁlaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnie$ w Częstochowie
ul. Ogrodowa 66, 42-200 Częstochowa • tel. 34 365 48 99, faks 34 365 48 99 • e-mail: poradnia@monar.czest.pl • http://www.monar.czest.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek 8.30–18.00, wtorek 8.30–18.00, środa 8.30–15.00, czwartek 10.30–20.00, piątek
8.30–18.00
od 10 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm ·
pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od ćwiczeń – także przy
współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

S

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne
terapia indywidualna · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne
terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne
behawioralne · poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne · prawne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne ·
psychologiczne · prawne
telefon zaufania · e-mail
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych
ruchową · słuchową · wzrokową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)

G!rno'ląskie Stowarzyszenie Familia. Centrum Leczenia Uzależnie$
ul. 'w. Huberta 60, 44-100 Gliwice • tel. 32 231 30 33 • e-mail: clufamilia.gliwice@gmail.com, czpilu@mp.pl • http://www.familia.org.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

liczba miejsc:
leczone uzależnienia behawioralne:

całą dobę
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
kobiety i mężczyzn
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
brak danych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm ·
pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od ćwiczeń – także przy
współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
możliwo%( kontynuowania edukacji:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
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terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa wsparcia ·
zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności
psychologicznych
terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
nie jest oferowana
behawioralne · poznawczo-behawioralne · systemowe · psychodrama wg metody Moreno ·
zmodyﬁkowane metody społeczności terapeutycznej
dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne · prawne
· ﬁnansowe/ekonomiczne ▪ dla ich bliskich – psychologiczne · prawne
nie są udzielane
placówka nie umożliwia nauki w trakcie procesu leczenia
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · intelektualną
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
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G!rno'ląskie Stowarzyszenie Familia. Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnie$. Oddział Terapii
Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych ze Wsp!łwystępującymi Zaburzeniami Psychicznymi
ul. Dębowa 5, 44-100 Gliwice • tel. 32 231 86 15 • e-mail: czpilu@mp.pl • http://www.familia.org.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

brak danych
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm ·
pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · zaburzenia odżywiania – także przy
współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
dodatkowe informacje:

A

terapia grupowa · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
brak danych
nie jest oferowana
brak danych
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne · prawne · ﬁnansowe/ekonomiczne ▪ dla ich
bliskich – nie są udzielane
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · wzrokową · intelektualną
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
Pacjenci oraz członkowie rodzin mają możliwość konsultacji terapeutycznych, psychologicznych,
psychiatrycznych realizowanych w Poradni Leczenia Uzależnień w ramach kontraktu z NFZ.

NSZOZ NEURO-MED Centrum Terapii Nerwic, Depresji i Uzależnie$
ul. Dębowa 20, 44-330 Jastrzębie-Zdr!j • tel. 32 476 73 55 • e-mail: neuromed.jas@gmail.com • http://neuro-med.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek 7.00–21.00, wtorek 7.00–20.00, środa 7.00–21.00, czwartek 7.00–21.00, piątek
7.00–18.00
od 16 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia
terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia
terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia
psychodynamiczne (psychoanalityczne)
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne
nie są udzielane
pewne formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych w ramach kontraktu
z NFZ (w pozostałych przypadkach odpłatnie); dla uzależnionych – nieodpłatnie

przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:

ruchową · wzrokową
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
windy nie ma, ponieważ placówka znajduje się na parterze

ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda,
korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych · własne wózki dla osób
niepełnosprawnych

149

WOJEW DZTWO "LĄSKI E

A

NWZOZ Salus sp. z o.o. Poradnia Terapii Uzależnienia i Wsp!łuzależnienia do Alkoholu
ul. Wrocławska 12a, 44-335 Jastrzębie-Zdr!j • tel. 32 471 87 39 • e-mail: salusjz@poczta.onet.pl • http://www.salus-jastrzebie.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–czwartek 7.00-20.00, piątek 8.00–14.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – tylko przy współwystępowaniu uzależnienia od alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

A

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne
terapia indywidualna · terapia grupowa · zajęcia edukacyjno-informacyjne
terapia indywidualna · terapia grupowa
psychodynamiczne (psychoanalityczne) · behawioralne · poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych
ruchową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)

Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy. Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu
ul. Korczaka 27, 40-340 Katowice • tel. 32 603 84 00, faks 32 603 85 53 • e-mail: sekretariat@centrumpsychiatrii.eu • http://www.
centrumpsychiatrii.eu
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 9.00–15.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) – tylko przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna
diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa wsparcia ·
zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności
psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne ·
interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa wsparcia ·
zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności
psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:
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behawioralne · poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne ▪ dla ich
bliskich – psychiatryczne · psychologiczne
nie są udzielane
pewne formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych w ramach kontraktu
z NFZ (w pozostałych przypadkach odpłatnie)
ruchową · słuchową · wzrokową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)
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Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii o. Katowice. Poradnia dla Os!b Uzależnionych i Wsp!łuzależnionych od Substancji Psychoaktywnych
ul. Warszawska 19, 40-009 Katowice • tel. 32 206 82 17 • e-mail: tzn.katowice@neostrada.pl • http://www.ptzn.katowice.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:
leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek 10.00–19.00, wtorek 15.00–19.00, środa 10.00–19.00, czwartek 10.00–19.00,
piątek 15.00–19.00
od 13 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar&ony…) · zakupoholizm ·
pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od ćwiczeń – także przy
współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
dodatkowe informacje:

S

terapia indywidualna · terapia grupowa · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne ·
interwencje kryzysowe
terapia indywidualna · terapia grupowa · grupa wsparcia · interwencje kryzysowe
terapia indywidualna · terapia grupowa · grupa wsparcia · interwencje kryzysowe · warsztaty
i treningi umiejętności psychologicznych
behawioralne · poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychologiczne
telefon zaufania
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
brak możliwości przyjęcia
Zalecamy wcześniejsze telefoniczne umawianie się na wizytę.

Wsp!lnota Dobrego Pasterza. Punkt Pomocy Kryzysowej
ul. Opolska 9, 40-083 Katowice • tel. 32 253 86 40 • e-mail: wspolnota@dobregopasterza.pl • http://www.dobregopasterza.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

liczba miejsc:
leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek 10.00–18.00, wtorek 10.00–18.00, czwartek 12.00–20.00
od 9 r.ż., bez górnej granicy wieku
kobiety i mężczyzn
małżeństwa · pary · kobiety w ciąży · rodziców z dziećmi
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
brak danych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar&ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

interwencje kryzysowe

— dla ich bliskich:

interwencje kryzysowe

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

interwencje kryzysowe

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
możliwo%( kontynuowania edukacji:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:

brak danych
dla uzależnionych – lekarskie (inne niż psychiatryczne) ▪ dla ich bliskich – lekarskie (inne niż
psychiatryczne)
e-mail
placówka nie umożliwia nauki w trakcie procesu leczenia
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · słuchową · wzrokową · intelektualną
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Zesp!ł Wojew!dzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach. Poradnia Terapii Uzależnienia
od Substancji Psychoaktywnych
ul. Powsta$c!w 31, 40-038 Katowice • tel. 32 209 11 81, 32 343 41 14 • e-mail: uzaleznienia@zwps.pl • http://zwps.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek, środa 8.00–18.00, wtorek, czwartek, piątek 8.00–16.00
od 10 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · farmakoterapia · interwencje kryzysowe

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · farmakoterapia · interwencje kryzysowe

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · farmakoterapia · interwencje kryzysowe

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

A

behawioralne · poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne
telefon zaufania
pewne formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych w ramach kontraktu
z NFZ (w pozostałych przypadkach odpłatnie)
ruchową · słuchową · wzrokową · intelektualną
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

MZOZ w Lędzinach. Poradnia Leczenia Uzależnie$
ul. Asnyka 2, 43-140 Lędziny • tel. 32 216 62 87 • e-mail: mzozledziny@interia.pl
godziny pracy:
godziny pracy recepcji:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek, środa, piątek 15.30–20.00, wtorek, czwartek 7.30–12.30
poniedziałek–piątek 8.00–18.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) – tylko przy współwystępowaniu uzależnienia od alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia par · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia par · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:
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terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe

poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
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Centrum Zdrowia w Mikołowie sp. z o.o. Poradnia Proﬁlaktyki i Leczenia Odwykowego
ul. Szpitalna 1, 43-190 Mikoł!w • tel. 32 226 20 72 wew. 37
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

wtorek, piątek 8.00–18.00, środa 8.00–15.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – tylko przy współwystępowaniu uzależnienia od alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

A

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
terapia indywidualna · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · interwencje kryzysowe ·
warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
psychodynamiczne (psychoanalityczne) · poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · wzrokową
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

MENS SANA O'rodek Pomocy Psychologicznej, Proﬁlaktyki i Leczenia Uzależnie$. Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Innych Substancji Psychoaktywnych
ul. Rynek 8, 41-400 Mysłowice • tel. 32 222 29 07 • http://www.mens-sana.pl
godziny pracy:
godziny pracy recepcji:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–czwartek 9.00–19.00, piątek 9.00–16.00
9.00–16.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:

psychodynamiczne (psychoanalityczne) · behawioralne · poznawczo-behawioralne · systemowe

konsultacje udzielane w plac!wce:

dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne

konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

nie są udzielane
pewne formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych w ramach kontraktu
z NFZ (w pozostałych przypadkach odpłatnie)
ruchową · wzrokową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)
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MENS SANA O'rodek Pomocy Psychologicznej, Proﬁlaktyki i Leczenia Uzależnie$. Dzienny Oddział Terapii
Uzależnie$
ul. Rynek 8, 41-400 Mysłowice • tel. 32 222 29 07 • http://www.mens-sana.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 9.00–16.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

A

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
nie jest oferowana
terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne ·
interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – nie są udzielane
nie są udzielane
pewne formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych w ramach kontraktu
z NFZ (w pozostałych przypadkach odpłatnie)
ruchową · wzrokową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)

+ląska Fundacja „Błękitny Krzyż”. O'rodek Psychoproﬁlaktyki w Pszczynie. Poradnia Leczenia Uzależnie$
ul. Paderewskiego 3 (wej"cie do O"rodka Psychoproﬁlaktyki po lewej stronie gł!wnego wej"cia do budynku), 43-200 Pszczyna • tel. 32 210 42 92, faks
322104291 • http://bk-europe.pl
godziny pracy:
godziny pracy recepcji:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w umówionych godzinach 8.00–17.30
poniedziałek–piątek 8.00–16.00
od 16 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm ·
pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od ćwiczeń – także przy
współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · interwencje kryzysowe

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · interwencje kryzysowe

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:
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terapia indywidualna
poznawczo-behawioralne · dialog motywujący
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne · prawne · ﬁnansowe/ekonomiczne ▪ dla ich
bliskich – psychiatryczne · psychologiczne · prawne · ﬁnansowe/ekonomiczne
komunikator internetowy (np. Skype)
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)
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NZOZ Vitamed
ul. Andersa 22, 44-370 Psz!w • tel. 32 729 13 15 • e-mail: nzoz_vitamedp@wp.pl • http://www.nzozvitamed-pszow.pl
godziny pracy:
godziny pracy recepcji:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek 9.00–18.00, wtorek 14.00–19.30, środa 14.00–21.30, czwartek 14.00–21, piątek
8.00–21.00
poniedziałek–piątek 8.00–18.00
od 14 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej
(podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · zajęcia edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · zajęcia edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi
umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

A

brak danych
dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne ▪ dla ich
bliskich – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne
nie są udzielane
pewne formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych w ramach kontraktu
z NFZ (w pozostałych przypadkach odpłatnie)
ruchową · wzrokową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda,
korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych · własne wózki dla osób
niepełnosprawnych

O'rodek Terapii Uzależnie$ i Pomocy Psychologicznej SPZOZ. Poradnia Uzależnienia od Alkoholu i Wsp!łuzależnienia
ul. Ballestrem!w 16, 41-700 Ruda $ląska • tel. 32 771 26 44 • e-mail: osalk@poczta.onet.pl • http://www.spzozotu.laborex.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek 8.00–19.00, wtorek 8.00–17.00, środa 8.00–20.00, czwartek 9.00–19.00, piątek
12.00–17.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – tylko przy współwystępowaniu uzależnienia od alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne
terapia indywidualna
terapia indywidualna · terapia grupowa
brak danych
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · słuchową · wzrokową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
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Samodzielny Publiczny Zakład Terapii Uzależnie$ i Wsp!łuzależnienia w Siemianowicach +ląskich. Poradnia
al. Młodych 16, 41-106 Siemianowice $ląskie • tel. 32 765 41 38, 606 699 674 • e-mail: kontakt@uzaleznienia.siemianowice.pl • http://www.
uzaleznienia.siemianowice.pl
godziny pracy:

poniedziałek–piątek 7.00–20.00

godziny pracy recepcji:

poniedziałek–piątek 7.00–19.00

plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne ·
warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne ·
warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne ·
warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:

konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:

A

psychodynamiczne (psychoanalityczne) · behawioralne · poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne · prawne
· ﬁnansowe/ekonomiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) ·
psychologiczne · ﬁnansowe/ekonomiczne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych
ruchową · słuchową · wzrokową · intelektualną
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką

Samodzielny Publiczny Zakład Terapii Uzależnie$ i Wsp!łuzależnienia w Siemianowicach +ląskich. Oddział
Dzienny Terapii Uzależnie$
al. Młodych 16, 41-106 Siemianowice $ląskie • tel. 32 765 41 38, 606 699 674 • e-mail: kontakt@uzaleznienia.siemianowice.pl • http://www.
uzaleznienia.siemianowice.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 8.00–15.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
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terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia
nie jest oferowana
terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia
psychodynamiczne (psychoanalityczne) · behawioralne · poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne · prawne
· ﬁnansowe/ekonomiczne ▪ dla ich bliskich – nie są udzielane
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych
ruchową · słuchową · wzrokową · intelektualną
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
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Sosnowiecki Szpital Miejski. Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnie$ w Sosnowcu
ul. Szpitalna 1 (pawilon), 41-219 Sosnowiec • tel. 32 41 30 161, faks 32 41 30 112 • e-mail: sekretariat@szpital.sosnowiec.pl • http://www.
uzaleznienia-sosnowiec.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:
leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 7.00–19.00
tylko młodocianych, od 16 r.ż.
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · zajęcia
edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · zajęcia
edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:

psychodynamiczne (psychoanalityczne) · behawioralne · poznawczo-behawioralne · systemowe

konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:

A

dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne · prawne · ﬁnansowe/ekonomiczne ▪ dla ich
bliskich – psychiatryczne · psychologiczne · prawne · ﬁnansowe/ekonomiczne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · wzrokową · intelektualną

ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

dodatkowe informacje:

Zakres oferowanej pomocy – dodatkowo kontakt z pracownikiem socjalnym. Osoby nieubezpieczone są przyjmowane w przypadku uzależnienia od alkoholu (jak przewidziane w ustawie).

Stowarzyszenie Pomocy Uzależnionym i Ich Bliskim Falochron. Centrum Proﬁlaktyki i Leczenia Uzależnie$
ul. Słowackiego 1, 42-600 Tarnowskie G!ry • tel. 32 454 83 00, 509 045 920 • e-mail: stowarzyszenie.falochron@gmail.com • http://falochron.info
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek, piątek 11.00–17.00, wtorek–czwartek 14.00–18.00
od 13 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne ·
interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
terapia indywidualna · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe
terapia indywidualna · terapia grupowa · grupa wsparcia · warsztaty i treningi umiejętności
psychologicznych
poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne · prawne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne ·
psychologiczne · prawne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
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Tarnog!rski O'rodek Terapii Uzależnie$, Proﬁlaktyki i Pomocy Psychologicznej SPZOZ
ul. Karłuszowiec 11, 42-600 Tarnowskie G!ry • tel. 32 769 00 01, 32 383 15 30 • e-mail: poczta@to-tu.eu, totu-zoz@wp.pl • http://www.to-tu.eu
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek-czwartek 8.00–20.00, piątek 8.00–18.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

A

terapia indywidualna · terapia grupowa · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe
psychodynamiczne (psychoanalityczne) · poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne · prawne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne ·
psychologiczne · prawne
e-mail
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)

MENS SANA O'rodek Pomocy Psychologicznej, Proﬁlaktyki i Leczenia Uzależnie$. Przychodnia Terapii Uzależnie$
ul. Bukowa 20, 43-100 Tychy • tel. 605 637 072, faks 32 327 51 83 • http://www.mens-sana.pl
godziny pracy:

poniedziałek–czwartek 8.00–20.00, piątek 8.00–16.00

godziny pracy recepcji:

poniedziałek–czwartek 9.00–16.00, piątek 9.00–15.00

plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:
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terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · farmakoterapia · grupa wsparcia · zajęcia
edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

psychodynamiczne (psychoanalityczne) · poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne ▪ dla ich
bliskich – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne
nie są udzielane
pewne formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych w ramach kontraktu
z NFZ (w pozostałych przypadkach odpłatnie)
ruchową · wzrokową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)
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MENS SANA O'rodek Pomocy Psychologicznej, Proﬁlaktyki i Leczenia Uzależnie$. Oddział Dzienny Terapii
Uzależnie$
ul. Bukowa 20, 43-100 Tychy • tel. 605 637 072, faks 32 327 51 83 • http://www.mens-sana.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 9.00–16.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm ·
pracoholizm – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz
choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

— dla ich bliskich:

nie jest oferowana

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

nie jest oferowana

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

A

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · farmakoterapia · grupa wsparcia · zajęcia
edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne ▪ dla ich
bliskich – nie są udzielane
nie są udzielane
pewne formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych w ramach kontraktu
z NFZ (w pozostałych przypadkach odpłatnie)
ruchową · wzrokową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)

O'rodek Lewin
ul Mickiewicza 1, 43-450 Ustro' • tel. 607 841 473 • e-mail: biuro@lewin-terapia.pl • http://lewin-terapia.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:
leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–czwartek 12.00–17.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne ·
interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
terapia indywidualna
terapia indywidualna · terapia grupowa · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne ·
interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne
komunikator internetowy (np. Skype)
wszystkie formy pomocy odpłatnie
ruchową
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
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Prywatny O'rodek Terapii Uzależnie$ Parasol
ul. Pola$ska 4, 43-450 Ustro' • tel. 603 927 257 • e-mail: biuro.parasol.odwyk@gmail.com • http://odwyk.osparaso.webd.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

liczba miejsc:
leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 8.00–22.00
od 16 r.ż., bez górnej granicy wieku
kobiety i mężczyzn
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
12
zakupoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od ćwiczeń – także
przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej
(podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · grupa wsparcia · zajęcia
edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · grupa wsparcia · zajęcia
edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · grupa wsparcia · zajęcia
edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
możliwo%( kontynuowania edukacji:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:

A

behawioralne · poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne ▪ dla ich
bliskich – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne
telefon zaufania
szkoła ponadpodstawowa
wszystkie formy pomocy odpłatnie
ruchową
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką

NZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnie$ AL-MED
ul. Radli$ska 16, 44-300 Wodzisław $ląski • tel. 32 445 04 06 • e-mail: wodzislaw@almed-centrum.pl • http://www.almed-centrum.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 8.00–20.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:
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psychodynamiczne (psychoanalityczne)
dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne · prawne
▪ dla ich bliskich – psychologiczne · prawne
nie są udzielane
pewne formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych w ramach kontraktu
z NFZ (w pozostałych przypadkach odpłatnie)
ruchową
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
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SPZOZ O'rodek Proﬁlaktyki i Leczenia Uzależnie$. Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Wsp!łuzależnienia
ul. Park Hutniczy 6, 41-800 Zabrze • tel. 32 278 11 99, 32 271 84 42, faks wew. 104 • e-mail: opilu@opilu.pl • http://www.opilu.pl
godziny pracy:

poniedziałek–piątek 8.00–20.00, sobota 8.00–15.00

plac!wka przyjmuje:

od 13 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych

leczone uzależnienia behawioralne:

uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne ·
warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne ·
warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

A

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · warsztaty i treningi umiejętności
psychologicznych
psychodynamiczne (psychoanalityczne) · poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne · prawne · ﬁnansowe/ekonomiczne ▪ dla ich
bliskich – psychiatryczne · psychologiczne · prawne · ﬁnansowe/ekonomiczne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · wzrokową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)

SPZOZ O'rodek Proﬁlaktyki i Leczenia Uzależnie$. Poradnia Zdrowia Psychicznego
ul. Park Hutniczy 6, 41-800 Zabrze • tel. 32 278 11 99, 32 271 84 42, faks wew. 104 • e-mail: opilu@opilu.pl • http://www.opilu.pl
godziny pracy:

poniedziałek 9.00–20.00, wtorek, środa 8.00–20.00, czwartek, piątek 9.00–20.00, sobota
9.00–12.00

godziny pracy recepcji:

poniedziałek–piątek 8.00–20.00, sobota 8.00–15.00

plac!wka przyjmuje:

od 10 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych

leczone uzależnienia behawioralne:

uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

psychodynamiczne (psychoanalityczne) · poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne · prawne · ﬁnansowe/ekonomiczne ▪ dla ich
bliskich – psychiatryczne · psychologiczne · prawne · ﬁnansowe/ekonomiczne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · wzrokową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)

161

WOJEW DZTWO "LĄSKI E

A

SPZOZ O'rodek Proﬁlaktyki i Leczenia Uzależnie$. Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od +rodk!w Psychoaktywnych
ul. Park Hutniczy 6, 41-800 Zabrze • tel. 32 278 11 99, 32 271 84 42, faks wew. 104 • e-mail: opilu@opilu.pl • http://www.opilu.pl
godziny pracy:

poniedziałek–piątek 14.00–20.00

godziny pracy recepcji:

poniedziałek–piątek 8.00–20.00, sobota 8.00–15.00

plac!wka przyjmuje:

od 14 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych

leczone uzależnienia behawioralne:

uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar#ony…) – tylko przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:

nie jest oferowana

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

nie jest oferowana

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

A

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne ·
warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

psychodynamiczne (psychoanalityczne) · poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne · prawne · ﬁnansowe/ekonomiczne ▪ dla ich
bliskich – nie są udzielane
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)

SPZOZ O'rodek Proﬁlaktyki i Leczenia Uzależnie$. Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
ul. Park Hutniczy 6, 41-800 Zabrze • tel. 32 278 11 99, 32 271 84 42, faks wew. 104 • e-mail: opilu@opilu.pl • http://www.opilu.pl
godziny pracy:

poniedziałek–sobota 8.00–15.30

godziny pracy recepcji:

poniedziałek–piątek 8.00–20.00, sobota 8.00–15.00

plac!wka przyjmuje:

tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych

leczone uzależnienia behawioralne:

uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar#ony…) – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna
diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:

nie jest oferowana

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

nie jest oferowana

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:
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terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne ·
interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

psychodynamiczne (psychoanalityczne) · behawioralne · poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne · prawne · ﬁnansowe/ekonomiczne ▪ dla ich
bliskich – nie są udzielane
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
wzrokową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)
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NZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnie$ AL-MED
al. Wojska Polskiego 3c, 44-240 Żory • tel. 32 722 90 92 • e-mail: zory@almed-centrum.pl • http://www.almed-centrum.pl
godziny pracy:

poniedziałek, środa 14.00–20.00, wtorek, czwartek 9.00–20.00

godziny pracy recepcji:

poniedziałek, środa 14.00–18.00, wtorek, czwartek 9.00–18.00

plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

od 14 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:

psychodynamiczne (psychoanalityczne) · behawioralne · poznawczo-behawioralne · systemowe

konsultacje udzielane w plac!wce:

dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne

konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

A

nie są udzielane
nieodpłatna pomoc dla mieszkańców Żor i Świerklan na podstawie umów z miastami; pozostałe
osoby odpłatnie
ruchową · wzrokową · intelektualną
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

+ląska Fundacja „Błękitny Krzyż”. O'rodek Leczenia Uzależnie$ w Żywcu
al. Legion!w 1, 34-300 Żywiec • tel. 33 861 00 83 • e-mail: olu@bk-europe.pl • http://www.bk-europe.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

brak danych
od 13 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm ·
pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od ćwiczeń – także przy
współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

psychodynamiczne (psychoanalityczne) · behawioralne · poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne · prawne · ﬁnansowe/ekonomiczne ▪ dla ich
bliskich – psychiatryczne · psychologiczne · prawne · ﬁnansowe/ekonomiczne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · słuchową · wzrokową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)
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Plac!wki, dla kt!rych potwierdzono tylko dane teleadresowe:
Fundacja Droga. Poradnia Terapii Uzależnie$ od Substancji Psychoaktywnych
al. J!zefa Piłsudskiego 92/56, 41-308 Dąbrowa G!rnicza • tel. 32 268 50 67 • e-mail: fundacjadroga@gmail.com, droga.emularska@gmail.com • http://
www.fundacjadroga.pl

NZOZ O'rodek Terapii Uzależnie$
ul. Częstochowska 1, 42-164 Parzymiechy • tel. 34 318 91 54 • e-mail: otuakadry@post.pl • http://www.otua.pl
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Wojew dztwo
!więtokrzyskie
A

A

Plac!wka ambulatoryjna (przychodnia)

S

Plac!wka stacjonarna

O'rodek Leczenia Uzależnie$ od +rodk!w Psychoaktywnych „San Damiano”. Poradnia Leczenia Uzależnie$
ul. Franciszka$ska 10, 26-060 Chęciny • tel. 41 315 11 40, faks 41 315 11 40 • e-mail: terapia@franciszkanie.pl • http://terapia.franciszkanie.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek 9.45–21.00, wtorek 8.00–21.00, środa 12.00–21.00, czwartek 9.00–21.00, sobota
11.00–17.00
od 12 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm ·
pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od ćwiczeń – także przy
współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia
psychodynamiczne (psychoanalityczne) · behawioralne · poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
brak możliwości przyjęcia
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O'rodek Leczenia Uzależnie$ od +rodk!w Psychoaktywnych „San Damiano”. Poradnia Terapii Uzależnienia
od Substancji Psychoaktywnych
ul. Franciszka$ska 10, 26-060 Chęciny • tel. 41 315 11 40, faks 41 315 11 40 • e-mail: terapia@franciszkanie.pl • http://terapia.franciszkanie.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek 9.00–9.45, wtorek 7.00–18.00, środa 14.00–20.00, czwartek 10.00–21.00, sobota
8.00–13.00
od 12 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm ·
pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od ćwiczeń – także przy
współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:

A

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia
psychodynamiczne (psychoanalityczne) · behawioralne · poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
brak możliwości przyjęcia

NZOZ Nadzieja Rodzinie
ul. Karcz!wkowska 36, 25-711 Kielce • tel. 41 345 56 65, faks 41 366 94 18 • e-mail: sekretariat@nadziejarodzinie.org.pl • http://www.
nadziejarodzinie.org.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 8.00–19.00
tylko młodocianych, od 9 r.ż.
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa wsparcia · zajęcia
edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:
dodatkowe informacje:
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psychodynamiczne (psychoanalityczne) · behawioralne · poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne · prawne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne ·
psychologiczne · prawne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych
ruchową · wzrokową · intelektualną
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
Placówka realizuje projekt Candis dla osób uzależnionych od marihuany i haszyszu, ponadto
prowadzi Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny wykonujący badania na obecność HIV.
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O'rodek Terapii Uzależnienia i Wsp!łuzależnienia w Kielcach. Oddział Dzienny Terapii Uzależnie$
ul. Jana Nowaka-Jeziora$skiego 65, 25-432 Kielce • tel. 41 368 68 31 • e-mail: otuiw.kielce@gmail.com
godziny pracy:

poniedziałek–piątek 8.00–14.00

godziny pracy recepcji:

poniedziałek–piątek 7.00–19.00

plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

od 17 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

A

terapia indywidualna · terapia grupowa · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne ·
interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
nie jest oferowana
terapia indywidualna · terapia grupowa · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne ·
interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
behawioralne · poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne · prawne
· ﬁnansowe/ekonomiczne ▪ dla ich bliskich – nie są udzielane
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych
ruchową · wzrokową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Stowarzyszenie MONAR. Poradnia Proﬁlaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnie$
Malik!w 150b, 25-639 Kielce • tel. 41 367 36 93, 603 388 318 • e-mail: poradnia@monar-kielce.pl • http://www.monar-kielce.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 8.00–19.00
od 12 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm ·
pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od ćwiczeń – także przy
współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · interwencje kryzysowe

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · interwencje kryzysowe

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia
psychodynamiczne (psychoanalityczne) · behawioralne · poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne · prawne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne ·
psychologiczne · prawne
telefon zaufania · e-mail
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
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+więtokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy. Wojew!dzki O'rodek Terapii Uzależnie$ i Wsp!łuzależnienia. Poradnia Leczenia Uzależnie$ w Kielcach
ul. Jagiello$ska 72 (r!g ul. ul. Jagiello*skiej i Artwi*skiego), 25-734 Kielce • tel. 41 345 73 46, faks 41 345 73 46 • e-mail: wotuw-kielce@morawica.com.
pl, wotuw.przychodnia@morawica.com.pl • http://www.morawica.com.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 8.00–20.00
od 16 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · farmakoterapia · grupa wsparcia · zajęcia
edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · farmakoterapia · grupa wsparcia · zajęcia
edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
dodatkowe informacje:

A

poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne
telefon zaufania · e-mail
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
W pomieszczeniach Poradni Leczenia Uzależnień 6x w tygodniu odbywają się mityngi grup AA
(1x rano i 5x po południu).

Wojew!dzki Szpital Zespolony w Kielcach. O'rodek Terapii Uzależnienia i Wsp!łuzależnienia
ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce • tel. 41 345 00 53, 41 367 12 08 • e-mail: terapia.uzaleznien@wszzkielce.pl • http://wszzkielce.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–czwartek 7.00–19.30, piątek 7.00–14.35
od 14 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm ·
pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od ćwiczeń – także przy
współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:
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terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
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Specjalistyczny Szpital 'w. Łukasza. Poradnia Leczenia Uzależnie$
ul. Gimnazjalna 41b, 26-200 Ko'skie • tel. 41 390 22 25 • e-mail: pzp@zoz.konskie.pl • https://www.zoz.konskie.pl
godziny pracy:
godziny pracy recepcji:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

wtorek, czwartek 8.30–19.30, poniedziałek, środa, piątek 8.30–15.30
poniedziałek–piątek 8.30–14.00
od 9 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

A

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne
terapia indywidualna · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne
terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne
poznawczo-behawioralne · dialog motywacyjny
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · wzrokową · intelektualną
z lekkim niedosłuchiem
miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

O'rodek Leczenia Zaburze$ Psychicznych i Uzależnie$ Eskulap
ul. Sienkiewicza 80, 27-400 Ostrowiec $więtokrzyski • tel. 41 265 14 24, faks 41 265 14 24 • e-mail: eskulap_80@interia.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:
leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek, wtorek, środa 8.00–18.00, czwartek 8.00–14.00, piątek 8.00–12.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
terapia indywidualna · terapia grupowa · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne ·
interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
psychodynamiczne (psychoanalityczne) · poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne ▪ dla ich
bliskich – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne
nie są udzielane
pewne formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych w ramach kontraktu
z NFZ (w pozostałych przypadkach odpłatnie)
ruchową · słuchową · wzrokową · intelektualną
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
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NZOZ Nadzieja Rodzinie w Kielcach. O'rodek Rehabilitacji dla Os!b Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych
Pałęgi 80, 26-080 Pałęgi • tel. 41 373 75 67, 606 329 511, faks 41 373 75 67 • e-mail: osrodekpalegi@gmail.com • http://narkomania.kielce.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

liczba miejsc:
leczone uzależnienia behawioralne:

całą dobę
osoby od 15 do 25 r.ż.
kobiety i mężczyzn
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
25
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od ćwiczeń – tylko przy współwystępowaniu
uzależnienia od narkotyków

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
możliwo%( kontynuowania edukacji:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:

A

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa wsparcia ·
zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności
psychologicznych
grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne
nie jest oferowana
poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne · prawne ▪ dla ich bliskich – psychologiczne
nie są udzielane
szkoła podstawowa na terenie placówki · szkoła ponadpodstawowa
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
brak możliwości przyjęcia

NZOZ PROMEDIC Centrum Psychoterapii. Poradnia Leczenia Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych
ul. Bednarska 3, 28-400 Pi'cz!w • tel. 791 063 393, 531 515 222 (rejestracja) • http://www.poradniapromedic.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

brak stałych godzin (wymagane umówienie przez telefon)
tylko młodocianych, od 14 r.ż.
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia par · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne
terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne

podej%cia stosowane w terapii:

psychodynamiczne (psychoanalityczne) · behawioralne · poznawczo-behawioralne · systemowe

konsultacje udzielane w plac!wce:

dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne

konsultacje udzielane zdalnie:

170

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne

nie są udzielane

odpłatno%(:

wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych, odpłatnie dla nieubezpieczonych

przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:

ruchową
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
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O'rodek Leczenia Uzależnie$ od +rodk!w Psychoaktywnych „San Damiano”. Poradnia Terapii Uzależnienia
od Substancji Psychoaktywnych Wsp!lnota
ul. 11 Listopada 15, 28-230 Połaniec • tel. 15 865 07 38 • e-mail: terapia@franciszkanie.pl • http://terapia.franciszkanie.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

wtorek 12.00–19.00, środa 13.00–19.00, czwartek 15.00–18.00
od 12 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm ·
pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od ćwiczeń – także przy
współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:

A

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia

psychodynamiczne (psychoanalityczne) · behawioralne · poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
brak możliwości przyjęcia

Rodzinna Poradnia Leczenia Uzależnie$ i Wsp!łuzależnie$. Rodzinna Poradnia Leczenia Uzależnie$ i Wsp!łuzależnie$
ul. Apteczna 7, 26-110 Skarżysko-Kamienna • tel. 604 186 855 • e-mail: rzeka_redhot@o2.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 10.00–18.00
od 9 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne ·
interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne ·
interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne ·
interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

behawioralne · poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne
e-mail
brak danych
ruchową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
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Stowarzyszenie Nauczycieli Zdrowa Szkoła. Punkt Konsultacyjny dla Uzależnionych i Ich Rodzin
ul. Harcerska 4, 27-200 Starachowice • tel. 41 274 80 56, faks 41 274 80 56 • e-mail: zdrowaszkola1@wp.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 15.00–19.00, sobota 12.00–15.00
od 14 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:

A

terapia indywidualna · grupa wsparcia · interwencje kryzysowe
terapia indywidualna · terapia grupowa · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne ·
interwencje kryzysowe
terapia indywidualna · grupa wsparcia
behawioralne · poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychologiczne
e-mail
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
wzrokową · intelektualną

NZOZ PROMEDIC Centrum Psychoterapii. Poradnia Leczenia Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych
ul. Mickiewicza 24, 28-200 Stasz!w • tel. 535 882 244 (rejestracja) • http://www.poradniapromedic.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

brak stałych godzin (wymagane umówienie przez telefon)
tylko młodocianych, od 14 r.ż.
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne
terapia indywidualna · terapia par · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne
terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne

podej%cia stosowane w terapii:

psychodynamiczne (psychoanalityczne) · behawioralne · poznawczo-behawioralne · systemowe

konsultacje udzielane w plac!wce:

dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne

konsultacje udzielane zdalnie:

nie są udzielane

odpłatno%(:

wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych, odpłatnie dla nieubezpieczonych

przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:

ruchową
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką

Plac!wki, dla kt!rych potwierdzono tylko dane teleadresowe:
SPZZOZ Specjalistyczna Poradnia Terapii Uzależnie$
ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz • tel. 15 833 07 31
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warmi%sko-mazurskie
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Plac!wka ambulatoryjna (przychodnia)

S

Plac!wka stacjonarna

NZOZ PULS Jadwiga W!jcik-Kruk. Poradnia Terapii Uzależnie$ od Alkoholu i Wsp!łuzależnienia
ul. Portowa 16 (wej"cie gł!wne od ul. Magazynowej), 14-500 Braniewo • tel. 55 243 55 27 • e-mail: puls-braniewo@wp.pl • http://nzoz-puls.com.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–czwartek 8.00–19.00, piątek 8.00–15.00
od 16 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · farmakoterapia · grupa wsparcia · zajęcia
edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · farmakoterapia · grupa wsparcia · zajęcia
edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · farmakoterapia · grupa wsparcia · zajęcia
edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne
nie są udzielane
pewne formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych w ramach kontraktu
z NFZ (w pozostałych przypadkach odpłatnie)
ruchową · słuchową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
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NZOZ O'rodek Terapii Uzależnie$ i Wsp!łuzależnienia. Dzienny Oddział Terapii Uzależnie$
ul. Rydygiera 6, 13-200 Działdowo • tel. 23 697 29 82, 601 974 441, faks 23 697 29 82 • e-mail: dzialdowo@osrodek-dzialdowo.pl • http://www.
osrodek-dzialdowo.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:
leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 8.00–16.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm ·
pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od ćwiczeń – także przy
współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

A

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
nie jest oferowana
terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
psychodynamiczne (psychoanalityczne) · behawioralne · poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne ▪ dla ich
bliskich – nie są udzielane
e-mail
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · słuchową · wzrokową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

NZOZ O'rodek Terapii Uzależnie$ i Wsp!łuzależnienia. Przychodnia Terapii Uzależnie$ i Wsp!łuzależnienia
ul. Rydygiera 6, 13-200 Działdowo • tel. 23 697 29 82, 601 974 441, faks 23 697 29 82 • e-mail: dzialdowo@osrodek-dzialdowo.pl • http://www.
osrodek-dzialdowo.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:
leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 7.30–19.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm ·
pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od ćwiczeń – także przy
współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:
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ruchową · słuchową · wzrokową · intelektualną
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NZOZ Centrum Odwykowo-Terapeutyczne w Elblągu
ul. Trybunalska 11, 82-300 Elbląg • tel. 55 232 56 89 • e-mail: centrum-49@o2.pl
godziny pracy:

poniedziałek–piątek 8.00–20.00

godziny pracy recepcji:

poniedziałek–piątek 8.00–15.00

plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
– tylko przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:

nie jest oferowana

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

nie jest oferowana

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

A

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · grupa wsparcia · warsztaty
i treningi umiejętności psychologicznych

systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – nie są udzielane
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)

NZOZ Młodzieżowy O'rodek Terapeutyczny KARAN „Dom Zacheusza”
ul. Kr!lewiecka 197, 82-300 Elbląg • tel. 55 649 69 69, faks 55 641 14 45 • e-mail: barten@poczta.onet.pl • http://www.karan.elblag.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 9.00–19.00
od 10 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

terapia indywidualna · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe
terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne
terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin
behawioralne · poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne · prawne · ﬁnansowe/ekonomiczne ▪ dla ich
bliskich – psychiatryczne · psychologiczne · prawne · ﬁnansowe/ekonomiczne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)
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Przychodnia Leczenia Uzależnie$ Promedica
ul. Armii Krajowej 29/31, 19-300 Ełk • tel. 87 610 20 37, 601 475 329, faks 87 610 20 37 • e-mail: ptuiw@szpital.elk.pl • http://www.promedica.
elk.com.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:
leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–czwartek 7.30–19.00, piątek 7.30–17.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

nie jest oferowana

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

nie jest oferowana

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

A

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia

— dla ich bliskich:

poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – nie są udzielane
nie są udzielane
pewne formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych w ramach kontraktu
z NFZ (w pozostałych przypadkach odpłatnie)
ruchową
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)

NZOZ Poradnia Terapii Uzależnie$
ul.Tadeusza Ko'ciuszki 9 lok. 1, 11-500 Giżycko • tel. 87 429 99 36, 531 707 538, 604 256 115, faks 87 429 99 36 • e-mail: gizela.frojman@gmail.
com
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 9.00-18.00
od 14 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne ·
warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne ·
warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne ·
warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:
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poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne
komunikator internetowy (np. Skype) · e-mail
pewne formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych w ramach kontraktu
z NFZ (w pozostałych przypadkach odpłatnie)
ruchową · wzrokową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)
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NZOZ PULS Jadwiga W!jcik-Kruk. Oddział Dzienny Terapii Uzależnie$. Poradnia Terapii Uzależnie$ i Wsp!łuzależnienia
ul. Szkolna 1 (wej"cie od ul. Henrykowskiej), 14-100 Kajkowo • tel. 89 642 18 63, faks 89 642 18 63 • e-mail: puls-kajkowo@wp.pl • http://www.nzozpuls.com.pl
godziny pracy:
godziny pracy recepcji:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek 8.00–16.00, wtorek 8.00–18.00, środa-piątek 8.00–16.00.
poniedziałek–piątek 8.00–16.00
od 16 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia
behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz
choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne ·
interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne ·
warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne ·
warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

A

poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne
nie są udzielane
pewne formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych w ramach kontraktu
z NFZ (w pozostałych przypadkach odpłatnie)
ruchową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

NZOZ O'rodek Terapii Uzależnie$ i Wsp!łuzależnienia. Przychodnia Terapii Uzależnie$ i Wsp!łuzależnienia
ul. Warszawska 10, 13-100 Nidzica • tel. 89 625 65 66, faks 896256566 • e-mail: nidzica@osrodek-dzialdowo.pl • http://www.osrodek-dzialdowo.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:
leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 8.00–19.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm ·
pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od ćwiczeń – także przy
współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

psychodynamiczne (psychoanalityczne) · behawioralne · poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne
e-mail
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · słuchową · wzrokową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)
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NZOZ O'rodek Terapii Uzależnie$ i Wsp!łuzależnienia. Przychodnia Terapii Uzależnie$ i Wsp!łuzależnienia
ul. Grunwaldzka 3, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie • tel. 56 474 22 11, faks 56 474 2211 • e-mail: dzialdowo@osrodek-dzialdowo.pl, nowemiasto@
osrodek-dzialdowo.pl • http://www.osrodek-dzialdowo.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:
leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 8.00–19.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm ·
pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od ćwiczeń – także przy
współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

A

psychodynamiczne (psychoanalityczne) · behawioralne · poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne
e-mail
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · słuchową · wzrokową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)

Miejski Zesp!ł Proﬁlaktyki i Terapii Uzależnie$ w Olsztynie. Dział Terapii
ul. Metalowa 5, 10-603 Olsztyn • tel. 89 542 94 66 • e-mail: terapia@mzpitu.pl • http://www.mzpitu.pl/dzial-terapii
godziny pracy:

poniedziałek–piątek 7.30–15.30

godziny pracy recepcji:

poniedziałek–piątek 8.00–15.00

plac!wka przyjmuje:
leczone uzależnienia behawioralne:

tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm ·
pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od ćwiczeń – także przy
współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne ·
interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne ·
interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne ·
interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
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brak danych
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne · prawne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne ·
psychologiczne · prawne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
brak możliwości przyjęcia

WOJEW DZ TWO WARMI&SKO-MAZURSKIE

A

Przychodnia Psychoterapii, Proﬁlaktyki i Leczenia Uzależnie$ NZOZ Piotr Kozłowski
ul. Puszkina 13, 10-295 Olsztyn • tel. 89 535 71 15, faks 89 535 71 15 • e-mail: kotpiotr7@tlen.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 7.30–19.00
od 14 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej
(podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa wsparcia · zajęcia
edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

A

behawioralne · poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne · prawne
▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne · prawne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · słuchową · wzrokową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)

Przychodnia Psychoterapii, Proﬁlaktyki i Leczenia Uzależnie$ NZOZ Piotr Kozłowski. Odział Uzależnie$ Bliżej
Niescharakteryzowanych
ul. Puszkina 13, 10-295 Olsztyn • tel. 89 535 71 15, faks 89 535 71 15 • e-mail: kotpiotr7@tlen.pl
godziny pracy:
godziny pracy recepcji:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 7.30–14.00
7.30–14.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej
(podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia grupowa · farmakoterapia

— dla ich bliskich:

nie jest oferowana

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

nie jest oferowana

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

psychodynamiczne (psychoanalityczne) · behawioralne · poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne · prawne ▪ dla ich bliskich – nie są udzielane
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · słuchową · wzrokową
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)
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WOJEW DZTWO WARMI &SKO-MAZURSKIE

A

Przychodnia Psychoterapii, Proﬁlaktyki i Leczenia Uzależnie$ NZOZ Piotr Kozłowski. Program Metadonowy
ul. Puszkina 13, 10-295 Olsztyn • tel. 89 535 71 15, faks 89 535 71 15 • e-mail: kotpiotr7@tlen.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 14.00–17.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – tylko przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia rodzin · farmakoterapia

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia rodzin · farmakoterapia

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:

A

nie jest oferowana
brak danych
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne · prawne ▪ dla ich bliskich – nie są udzielane
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
brak możliwości przyjęcia

Przychodnia Psychoterapii, Proﬁlaktyki i Leczenia Uzależnie$ NZOZ Piotr Kozłowski. Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Wsp!łuzależnienia
ul. Puszkina 13, 10-295 Olsztyn • tel. 89 535 71 15, faks 89 535 71 15 • e-mail: kotpiotr7@tlen.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 7.30–19.00
od 14 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – tylko przy współwystępowaniu uzależnienia od alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:
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behawioralne · poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne · prawne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne ·
psychologiczne · prawne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · słuchową · wzrokową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)

WOJEW DZ TWO WARMI&SKO-MAZURSKIE

A

Przychodnia Psychoterapii, Proﬁlaktyki i Leczenia Uzależnie$ NZOZ Piotr Kozłowski. Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych i Wsp!łuzależnienia
ul. Puszkina 13, 10-295 Olsztyn • tel. 89 535 71 15, faks 89 535 71 15 • e-mail: kotpiotr7@tlen.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 7.30–19.00
od 14 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – tylko przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

A

behawioralne · poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne · prawne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne ·
psychologiczne · prawne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · słuchową · wzrokową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)

Stowarzyszenie MONAR. Poradnia Proﬁlaktyczno-Konsultacyjna
al. Wojska Polskiego 8A/3, 10-225 Olsztyn • tel. 89 527 22 09, faks 89 527 22 09 • e-mail: olsztynporadnia@monar.org, monarol@wp.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

wtorek–piątek 10.00–16.00
od 14 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · grupa wsparcia · zajęcia
edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · grupa wsparcia · zajęcia
edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · grupa wsparcia · zajęcia
edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:

behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · prawne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · prawne
telefon zaufania · e-mail
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
brak możliwości przyjęcia
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WOJEW DZTWO WARMI &SKO-MAZURSKIE

A

NZOZ PULS Jadwiga W!jcik-Kruk. Poradnia Zdrowia Psychicznego
ul. Jana III Sobieskiego 3C/62, 14-100 Ostr!da • tel. 89 642 83 93 • e-mail: puls-ostroda@wp.pl • http://nzoz-puls.com.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 8.00–16.00
od 16 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia
behawioralne – także przy współwystępowaniu choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

S

nie jest oferowana
poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne
nie są udzielane
pewne formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych w ramach kontraktu
z NFZ (w pozostałych przypadkach odpłatnie)
ruchową · słuchową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)

O'rodek Terapii Uzależnie$ Stare Juchy
ul. Mazurska 33, 19-330 Stare Juchy • tel. 87 619 93 26, faks 87 619 93 26 • e-mail: otu@otu.pl • http://otu.pl
godziny pracy:

całą dobę

godziny pracy recepcji:

całą dobę

plac!wka przyjmuje:

liczba miejsc:
leczone uzależnienia behawioralne:

tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
kobiety i mężczyzn
tylko osoby ubezpieczone
30
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) – także przy współwystępowaniu uzależnienia od alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:

warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
możliwo%( kontynuowania edukacji:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:
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terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne ·
warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – nie są udzielane
nie są udzielane
placówka nie umożliwia nauki w trakcie procesu leczenia
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

WOJEW DZ TWO WARMI&SKO-MAZURSKIE

Plac!wki, dla kt!rych potwierdzono tylko dane teleadresowe:
NZOZ O'rodek Terapii Uzależnie$
ul. Żeromskiego 22, 82-300 Elbląg • tel. 55 233 94 94 • e-mail: otuszansa@wp.pl • http://www.szansa.info

SPSPZOZ Oddział Terapii Uzależnie$
ul. Sanatoryjna 1, 14-530 Frombork • tel. 55 62 16 303, faks 55 62 16 302 • e-mail: szpital@szpital-frombork.pl, otufrombork@wp.pl • http://szpitalfrombork.pl
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WOJEW DZTWO W IELKOPOLSKIE

Wojew dztwo
wielkopolskie
A

S

Plac!wka ambulatoryjna (przychodnia)

S

Plac!wka stacjonarna

SPZOZ Zakład Leczenia Uzależnie$ w Charcicach. Oddział Leczenia Uzależnie$
Charcice 12, 64-412 Chrzypsko Wielkie • tel. 61 295 11 13, 61 295 11 29, faks 61 295 66 44 • e-mail: charcice@poczta.onet.pl • http://www.
zlucharcice.com.pl
godziny pracy:
godziny pracy recepcji:
plac!wka przyjmuje:

liczba miejsc:
leczone uzależnienia behawioralne:

całą dobę
7.25–15.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
kobiety i mężczyzn
tylko osoby ubezpieczone
brak danych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) – tylko przy współwystępowaniu uzależnienia od alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
możliwo%( kontynuowania edukacji:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
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terapia indywidualna · terapia grupowa · zajęcia edukacyjno-informacyjne
nie jest oferowana
terapia indywidualna · terapia grupowa · zajęcia edukacyjno-informacyjne
brak danych
dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne ▪ dla ich
bliskich – nie są udzielane
nie są udzielane
placówka nie umożliwia nauki w trakcie procesu leczenia
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych
ruchową
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką

WOJEW DZTWO WIELKOPOLSKIE

A

Punkt Wsparcia w Gostyniu
ul. Fabryczna 1, 63-800 Gosty' • tel. 65 575 21 31 • e-mail: mrajewska@um.gostyn.pl • http://www.gostyn.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:
leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–czwartek 14.00–20.30
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm ·
pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od ćwiczeń – także przy
współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:

nie jest oferowana

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

nie jest oferowana

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:

A

terapia indywidualna · terapia rodzin

brak danych
dla uzależnionych – psychologiczne · prawne ▪ dla ich bliskich – nie są udzielane
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
brak możliwości przyjęcia

O'rodek Psychoterapii Necessarius. O'rodek Terapii Uzależnie$ w Jarocinie
ul. Zaciszna 1, 63-200 Jarocin • tel. 62 747 15 22, 509 134 419, faks 62 747 15 22 • e-mail: osrodek@necessarius.pl • http://www.necessarius.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:
leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 9.00-20.00, sobota 9.00–13.00
od 13 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne
e-mail
pewne formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych w ramach kontraktu
z NFZ (w pozostałych przypadkach odpłatnie)
ruchową · słuchową · wzrokową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
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NZOZ O'rodek Terapii Uzależnie$ i Wsp!łuzależnienia KARAN. Poradnia Terapii Uzależnienia i Wsp!łuzależnienia
ul. 29 Pułku Piechoty 35, 62-800 Kalisz • tel. 62 741 41 97, faks 62 741 41 97 • e-mail: osrodek.karan-kalisz@o2.pl
godziny pracy:

poniedziałek–piątek 10.00–18.00

godziny pracy recepcji:

poniedziałek–piątek 10.00–17.00

plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

od 11 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · zajęcia
edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

A

behawioralne · poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne · prawne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne ·
psychologiczne · prawne
telefon zaufania · e-mail
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · wzrokową
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)

NZOZ O'rodek Terapii Uzależnie$ i Wsp!łuzależnienia KARAN. Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia
ul. 29 Pułku Piechoty 35, 62-800 Kalisz • tel. 62 741 41 97, faks 62 741 41 97 • e-mail: osrodek.karan-kalisz@o2.pl
godziny pracy:

poniedziałek–piątek 13.00–20.00

godziny pracy recepcji:

poniedziałek–piątek 10.00–17.00

plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm ·
pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od ćwiczeń · zaburzenia
odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od
narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:
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terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · zajęcia
edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
terapia indywidualna · terapia par · interwencje kryzysowe
terapia indywidualna
behawioralne · poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne · prawne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne ·
psychologiczne · prawne
telefon zaufania · e-mail
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · wzrokową
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)
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NZOZ Poradnia Terapii Uzależnienia i Wsp!łuzależnienia
ul. Lipowa 5, 62-800 Kalisz • tel. 62 767 20 57, faks 62 767 20 57 • e-mail: ptuiw.kalisz@gmail.com
godziny pracy:

poniedziałek–piątek 8.00–19.00

godziny pracy recepcji:

poniedziałek–piątek 8.00–18.00

plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · farmakoterapia · warsztaty i treningi
umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · farmakoterapia · warsztaty i treningi
umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · farmakoterapia · warsztaty i treningi
umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:

psychodynamiczne (psychoanalityczne) · behawioralne · poznawczo-behawioralne · systemowe

konsultacje udzielane w plac!wce:

dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne

konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

A

e-mail
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · słuchową · wzrokową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

O'rodek Pomocy Psychologicznej i Terapii Uzależnie$ Remedium
ul. Graniczna 21a, 63-600 Kępno • tel. 62 782 10 70 • e-mail: remedium@pomocpsychologiczna.com.pl • http://www.pomocpsychologiczna.com.pl
godziny pracy:

poniedziałek–piątek 8.00–20.00

godziny pracy recepcji:

poniedziałek–piątek 8.00–16.00

plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

tylko młodocianych, od 14 r.ż.
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

behawioralne · poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne ▪ dla ich
bliskich – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych, odpłatnie dla nieubezpieczonych
ruchową · słuchową · wzrokową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
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Caritas Archidiecezji Pozna$skiej. Katolicki O'rodek Wychowania i Terapii Uzależnie$ Wierzenica
ul. Wierzenicka 12, 62-006 Kobylnica • tel. 603 888 202, 663 002 588, faks 61 881 62 08 • e-mail: wierzenica@caritaspoznan.pl • http://www.
wierzenica.org
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

liczba miejsc:
leczone uzależnienia behawioralne:

całą dobę
osoby od 14 do 21 r.ż.
kobiety i mężczyzn
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
26
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm ·
pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od ćwiczeń · zaburzenia
odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – tylko przy współwystępowaniu uzależnienia od
narkotyków

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
możliwo%( kontynuowania edukacji:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:

A

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne ·
interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
terapia rodzin · zajęcia edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
nie jest oferowana
psychodynamiczne (psychoanalityczne) · behawioralne · poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne ▪ dla ich
bliskich – nie są udzielane
nie są udzielane
szkoła podstawowa na terenie placówki
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
brak możliwości przyjęcia

Fundacja StrefaPL. Centrum Proﬁlaktyki i Leczenia Uzależnie$
ul. +rednia 11, 64-100 Leszno • tel. 663 51 95 64 • e-mail: sekretariat@fundacjastrefapl.pl • http://www.fundacjastrefapl.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 9.00–18.00
od 9 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:
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terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · interwencje kryzysowe ·
warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
terapia indywidualna · terapia par · terapia rodzin · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
psychodynamiczne (psychoanalityczne) · poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychologiczne · prawne ▪ dla ich bliskich – psychologiczne · prawne
e-mail
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

WOJEW DZTWO WIELKOPOLSKIE

A

Poradnia Leczenia Uzależnie$ Sensorium. Przychodnia
ul. Skarbowa 3, 64-100 Leszno • tel. 508 537 130 • e-mail: andrzejpeda@interia.pl
godziny pracy:
godziny pracy recepcji:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek 19.30–21.30, wtorek 19.30–21.00, czwartek 20.00–21.30, piątek 16.00-20.00
czwartek 8.00–12.00
od 13 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
zakupoholizm – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz
choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia rodzin · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

A

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne · prawne · ﬁnansowe/ekonomiczne ▪ dla ich
bliskich – psychiatryczne · psychologiczne · prawne · ﬁnansowe/ekonomiczne
e-mail
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · wzrokową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

O'rodek Pomocy Psychologicznej i Terapii Uzależnie$ Remedium
ul. Harcerska, 8, 63-500 Ostrzesz!w • tel. 62 730 10 78 • e-mail: remedium@pomocpsychologiczna.com.pl • http://www.pomocpsychologiczna.
com.pl
godziny pracy:

poniedziałek–piątek 8.00–20.00

godziny pracy recepcji:

poniedziałek–piątek 8.00–16.00

plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

tylko młodocianych, od 13 r.ż.
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

behawioralne · poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne ▪ dla ich
bliskich – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych, odpłatnie dla nieubezpieczonych
ruchową · słuchową · wzrokową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
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Caritas Archidiecezji Pozna$skiej. Hostel Victoria
ul. Ostr!w Tumski 2, 61-109 Pozna' • tel. 61 835 68 50, faks 61 835 68 61 • e-mail: hostelvictoria@gmail.com
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

liczba miejsc:
leczone uzależnienia behawioralne:

całą dobę
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
kobiety i mężczyzn
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
7
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – tylko przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

nie jest oferowana

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

nie jest oferowana

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
możliwo%( kontynuowania edukacji:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:

A

terapia indywidualna · grupa wsparcia · interwencje kryzysowe

— dla ich bliskich:

psychodynamiczne (psychoanalityczne) · behawioralne · poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychologiczne ▪ dla ich bliskich – nie są udzielane
nie są udzielane
placówka nie umożliwia nauki w trakcie procesu leczenia
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
brak możliwości przyjęcia

Centrum Proﬁlaktyki Uzależnie$
al. Marcinkowskiego 21, 61-745 Pozna' • tel. 61 855 73 54, faks 61 855 73 54 • e-mail: centrum_uzaleznien@hotmail.com • http://
leczenieuzaleznien-poznan.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 9.00–20.00
od 14 r.ż., bez górnej granicy wieku
tylko osoby ubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · interwencje kryzysowe

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · interwencje kryzysowe

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · interwencje kryzysowe

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:
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poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · wzrokową
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)
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Grupa Katharsis
ul. K!rnicka 24, 61-141 Pozna' • tel. 61 875 24 59 • e-mail: j.skowron@katharsis.poznan.pl, rejestracja@katharsis.poznan.pl • http://www.
katharsis.poznan.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:
leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 8.00–20.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · interwencje kryzysowe ·
warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne ·
interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

A

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · zajęcia
edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

psychodynamiczne (psychoanalityczne) · poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne
nie są udzielane
brak danych
ruchową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

NZOZ MAFRO-MED
ul. Feliksa Nowowiejskiego 49, 61-734 Pozna' • tel. 885 300 880 • e-mail: poradnia@mafromed.pl • http://www.mafromed.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:
leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 8.00–20.00
od 16 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od ćwiczeń · inne uzależnienia
behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz
choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:
dodatkowe informacje:

poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne
komunikator internetowy (np. Skype) · e-mail
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)
Istnieje możliwość skorzystania z pomocy w formie odpłatnej dla pacjentów, którzy wyrażają
taką wolę.
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NZOZ O'rodek Terapii Uzależnienia i Wsp!łuzależnienia +r!dka-Rataje
os. Piastowskie 81, 61-159 Pozna' • tel. 61 877 28 73 • e-mail: biuro@otuw.poznan.pl • http://www.otuw.poznan.pl
godziny pracy:

poniedziałek–piątek 8.00–20.00

godziny pracy recepcji:

poniedziałek–piątek 8.00–16.00

plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar#ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · zajęcia
edukacyjno-informacyjne

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · zajęcia
edukacyjno-informacyjne

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · zajęcia
edukacyjno-informacyjne

podej%cia stosowane w terapii:

psychodynamiczne (psychoanalityczne) · behawioralne · poznawczo-behawioralne · systemowe

konsultacje udzielane w plac!wce:

dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne

konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

A

nie są udzielane
pewne formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych w ramach kontraktu
z NFZ (w pozostałych przypadkach odpłatnie)
ruchową
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)

O'rodek Psychoterapii dla Os!b Uzależnionych i Ich Rodzin Zmiana
ul. Samuela Lindego 4-6, 60-573 Pozna' • tel. 61 223 12 56, 61 223 12 57 • e-mail: osrodekzmiana@tlen.pl • http://osrodekzmiana.pl
godziny pracy:
godziny pracy recepcji:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek, wtorek 8.00–20.00, środa 14.00–20.00, czwartek 9.00–20.00
poniedziałek–piątek 8.00–20.00 (799 871 330); poniedziałek, środa 15.00–20.00 (61 223 12 56,
61 223 12 57)
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar#ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · zajęcia
edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · zajęcia
edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · zajęcia
edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:
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psychodynamiczne (psychoanalityczne) · poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · wzrokową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)

WOJEW DZTWO WIELKOPOLSKIE

A

Punkt Konsultacyjny dla Młodzieży Zagrożonej (uzależnieniem od Narkotyk!w i Alkoholu) i Rodzin
ul. Rynek Wildecki 4a, 41-106 Pozna' • tel. 61 835 68 51, faks 61 835 68 61 • e-mail: uzaleznienie@o2.pl, wierzenica@caritaspoznan.pl • http://
caritaspoznan.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek 16.00-20.00, wtorek 9.00–13.00, środa 15.00–19.00, czwartek 9.00–13.00, piątek
15.00–19.00
od 12 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm ·
pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od ćwiczeń · zaburzenia
odżywiania – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz
choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · interwencje kryzysowe

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · interwencje kryzysowe

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · interwencje kryzysowe

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

A

psychodynamiczne (psychoanalityczne) · poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychologiczne
e-mail
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)

Stowarzyszenie MONAR. Poradnia Proﬁlaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnie$ w Poznaniu
ul. Michała Sobeskiego 2 (Ogrody), 60-579 Pozna' • tel. 61 868 72 27, 61 867 98 04, faks 61 867 98 03 • e-mail: poznan@monar.org • http://www.
poznan.monar.org
godziny pracy:
godziny pracy recepcji:
plac!wka przyjmuje:
leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–środa 8.00–20.00, czwartek 8.00–18.00, piątek 9.00–17.15
poniedziałek–piątek 9.00–15.00
od 13 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm ·
pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od ćwiczeń · zaburzenia
odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od
narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · grupa wsparcia · warsztaty i treningi
umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · grupa wsparcia · warsztaty i treningi
umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · grupa wsparcia · warsztaty i treningi
umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

brak danych
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne · prawne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne ·
psychologiczne · prawne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · wzrokową
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
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Poradnia Specjalistyczna IPSIS. Poradnia Leczenia Uzależnie$ Behawioralnych
ul. Piaski 8, 62-020 Swarzędz • tel. 536 426 436 • e-mail: poradnia@ipsis.pl • http://www.ipsis.pl
godziny pracy:

poniedziałek–czwartek 8.00–20.00

godziny pracy recepcji:

poniedziałek–czwartek 8.00–16.00

plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

od 15 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · grupa wsparcia · interwencje kryzysowe
· warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · grupa wsparcia · interwencje kryzysowe
· warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · grupa wsparcia · interwencje kryzysowe
· warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:

ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

A

psychodynamiczne (psychoanalityczne) · poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne · prawne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne ·
psychologiczne · prawne
nie są udzielane
pewne formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych w ramach kontraktu
z NFZ (w pozostałych przypadkach odpłatnie)
ruchową · intelektualną
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
jest podjazd dla osób niepełnosprawnych
miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Centrum Leczenia Uzależnie$ Pryzmat
ul. Dąbrowskiego 7, 62-700 Turek • tel. 63 289 84 75, 668 467 484, 501 628 226 • e-mail: dgrochecka@op.pl • http://www.pryzmat.turek.pl
godziny pracy:
godziny pracy recepcji:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek 8.00–20.00, wtorek–piątek 8.00–19.00
poniedziałek–piątek 8.00–20.00
tylko młodocianych, od 9 r.ż.
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa
wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:
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poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne ▪ dla ich
bliskich – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne
e-mail
pewne formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych w ramach kontraktu
z NFZ (w pozostałych przypadkach odpłatnie)
ruchową · słuchową · wzrokową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
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Miejski O'rodek Pomocy Społecznej. O'rodek Wsparcia dla Os!b z Problemami Uzależnie$
ul. Koni$ska 4, 62-700 Turek • tel. 63 289 19 87, faks 63 278 84 14 • e-mail: ow@mops.turek.pl • http://www.mops.turek.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:
leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–czwartek 7.15–20.00, piątek 7.15–15.15
od 12 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm – tylko
przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

A

poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychologiczne · prawne · ﬁnansowe/ekonomiczne ▪ dla ich bliskich – psychologiczne · prawne · ﬁnansowe/ekonomiczne
telefon zaufania · e-mail · poradnictwo on-line
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
słuchową · wzrokową · intelektualną
miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

NZOZ Poradnia Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnie$
ul. Wschowska 3 (wej"cie od ul. Strzeleckiej, nad Poradnią Chirurgiczną), 64-200 Wolsztyn • tel. 68 384 30 06 • e-mail: kamaorywal@o2.pl • http://www.
psychologwolsztyn.pl
godziny pracy:
godziny pracy recepcji:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 8.00–20.00
poniedziałek–piątek 11.00–16.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne
telefon zaufania
pewne formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych w ramach kontraktu
z NFZ (w pozostałych przypadkach odpłatnie)
ruchową · wzrokową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda,
korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych · własne wózki dla osób
niepełnosprawnych
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Poradnia Leczenia Uzależnie$ i Wsp!łuzależnienia „Centrum U”
ul. Witkowska 3, 62-300 Wrze)nia • tel. 61 436 21 46, 601 371 997, faks 61 436 21 46 • e-mail: centrumu@onet.pl, trawinscy@onet.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 9.00–13.00 i 15.00–20.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm ·
pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od ćwiczeń – także przy
współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · grupa wsparcia · zajęcia
edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · grupa wsparcia · zajęcia
edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · grupa wsparcia · zajęcia
edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:

psychodynamiczne (psychoanalityczne) · behawioralne · poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie

przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:

ruchową · słuchową · wzrokową · intelektualną
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką

ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda,
korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych · własne wózki dla osób
niepełnosprawnych

Plac!wki, dla kt!rych potwierdzono tylko dane teleadresowe:
Wojew!dzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Dziekanka im. Aleksandra Piotrkowskiego w Gnie<nie
ul. Pozna$ska 15, 62-200 Gniezno • tel. 61 423 85 00 • e-mail: sekretariat@dziekanka.net, olu25@dziekanka.net • http://www.dziekanka.net

Poradnia Leczenia Uzależnie$
ul. Masłowskiego 2a, 63-700 Krotoszyn • tel. 608 628 619 • e-mail: poradnia.krotoszyn@gmail.com
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Wojew dztwo
zachodniopomorskie
A

A

Plac!wka ambulatoryjna (przychodnia)

S

Plac!wka stacjonarna

SPZOZ Wojew!dzki O'rodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Wsp!łuzależnienia. Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Wsp!łuzależnienia
ul. Kr!tka 1, 78-200 Białogard • tel. 94 31 22 100 • e-mail: bialogard@wotuwstanomino.pl • http://www.wotuwstanomino.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:
leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–środa 8.00–19.00, czwartek, piątek 8.00–16.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · grupa wsparcia · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

farmakoterapia · grupa wsparcia · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności
psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

behawioralne · poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne
nie są udzielane
pewne formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych w ramach kontraktu
z NFZ (w pozostałych przypadkach odpłatnie)
ruchową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)
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Prywatny O'rodek Terapii Uzależnie$. Poradnia Leczenia Uzależnie$
ul. 1 Maja 11, 72-420 Dziwn!wek • tel. 606 494 846 • e-mail: marekdziwnowek@interia.pl • http://www.psychoterapia24.pl
godziny pracy:
godziny pracy recepcji:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 10.00–18.00
tylko telefonicznie
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) – bez współwystępowania uzależnień chemicznych ani choroby psychicznej

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

A

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par
terapia indywidualna
nie jest oferowana
poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – lekarskie (inne niż psychiatryczne) ▪ dla ich bliskich – nie są udzielane
komunikator internetowy (np. Skype)
wszystkie formy pomocy odpłatnie
brak możliwości przyjęcia
miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

SPZOZ Wojew!dzki O'rodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Wsp!łuzależnienia. Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Kamieniu Pomorskim
ul. Kopernika 26, 72-400 Kamie' Pomorski • tel. 603 36 07 57 • e-mail: kamien@wotuwstanomino.pl • http://www.wotuwstanomino.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek 13.00–19.00, wtorek 9.30–12.30, czwartek 16.00–19.00, piątek 15.00–18.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi – tylko przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
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terapia indywidualna · terapia grupowa · grupa wsparcia · interwencje kryzysowe
terapia indywidualna · zajęcia edukacyjno-informacyjne
terapia indywidualna · terapia grupowa · grupa wsparcia · interwencje kryzysowe
poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychologiczne
nie są udzielane
pewne formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych w ramach kontraktu
z NFZ (w pozostałych przypadkach odpłatnie)
brak możliwości przyjęcia

WOJEW DZ TWO Z ACHODNIOP OMORSKIE

A

SPZOZ WOTUW Stanomino. Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Wsp!łuzależnienia
ul. Okopowa 15a (parter, pok. 9–13), 78-100 Kołobrzeg • tel. 94 352 26 37 • e-mail: kolobrzeg@wotuwstanomino.pl • http://www.wotuwstanomino.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–czwartek 8.00–19.00, piątek 8.00–17.00
od 14 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia rodzin · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia rodzin · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

A

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne
nie są udzielane
pewne formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych w ramach kontraktu
z NFZ (w pozostałych przypadkach odpłatnie)
ruchową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnie$ ANON sp. z o.o. Poradnia Uzależnie$
ul. Monte Cassino 13 (IV piętro), 75-414 Koszalin • tel. 94 343 07 48 • e-mail: anonkoszalin@wp.pl • http://www.anon.koszalin.pl
godziny pracy:

poniedziałek–piątek 8.00–20.00

godziny pracy recepcji:

poniedziałek–piątek 8.30–14.30

plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · farmakoterapia · grupa wsparcia · zajęcia
edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
nie jest oferowana

podej%cia stosowane w terapii:

psychodynamiczne (psychoanalityczne) · poznawczo-behawioralne · systemowe · humanistyczno-egzystencjalne

konsultacje udzielane w plac!wce:

dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne

konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

e-mail
pewne formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych w ramach kontraktu
z NFZ (w pozostałych przypadkach odpłatnie)
ruchową · słuchową · wzrokową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
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Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnie$ ANON sp. z o.o. Dzienny Odział Leczenia Uzależnie$
ul. Monte Cassino 13 (IV piętro), 75-414 Koszalin • tel. 94 343 07 48 • e-mail: anonkoszalin@wp.pl • http://www.anon.koszalin.pl
godziny pracy:

poniedziałek–piątek 8.00–16.00

godziny pracy recepcji:

poniedziałek–piątek 8.30-14.30

plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar$ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne ·
interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne ·
interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

A

nie jest oferowana
psychodynamiczne (psychoanalityczne) · poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · wzrokową
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Proﬁlaktyki i Terapii „Młodzi – Młodym”
ul. Zwycięstwa 168 (III piętro), 75-612 Koszalin • tel. 94 340 35 22, 511 325 712, faks 94 340 35 22 • e-mail: stowmm@gmail.com • http://www.
mlodzi-mlodym.koszalin.pl
godziny pracy:

poniedziałek–piątek 8.00–20.00

godziny pracy recepcji:

poniedziałek–piątek 8.00–16.00

plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

od 9 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar$ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · zajęcia edukacyjno-informacyjne ·
interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · zajęcia edukacyjno-informacyjne ·
interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · zajęcia edukacyjno-informacyjne ·
interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
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poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychologiczne
e-mail
brak danych
ruchową
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
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Stowarzyszenie MONAR. O'rodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnie$ w Grabowie
Grabowo 1, 73-150 Łobez • tel. 91 397 50 00, faks 91 397 09 02 • e-mail: monar_grabowo@tlen.pl • http://www.grabowo.org
godziny pracy:
godziny pracy recepcji:
plac!wka przyjmuje:

liczba miejsc:
leczone uzależnienia behawioralne:

całą dobę
poniedziałek–piątek 8.00–16.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
kobiety i mężczyzn
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
35
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm – tylko
przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
możliwo%( kontynuowania edukacji:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

A

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa wsparcia ·
zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności
psychologicznych

poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne · prawne
· ﬁnansowe/ekonomiczne ▪ dla ich bliskich – psychologiczne
nie są udzielane
szkoła ponadpodstawowa
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową · słuchową · wzrokową
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

SPZOZ Wojew!dzki O'rodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Wsp!łuzależnienia. Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Wsp!łuzależnienia
ul. Zdrojowa 6, 78-320 Połczyn-Zdr!j • tel. 94 38 21 191 • e-mail: polczyn@wotuwstanomino.pl • http://www.wotuwstanomino.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:
leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek 11.00–19.00, wtorek 14.00–19.00, środa 8.00–19.30, czwartek 14.00–19.00, piątek
9.00–17.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – tylko przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · interwencje kryzysowe · warsztaty i
treningi umiejętności psychologicznych
zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe
terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · interwencje kryzysowe · warsztaty i
treningi umiejętności psychologicznych
behawioralne · poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychologiczne
nie są udzielane
pewne formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych w ramach kontraktu
z NFZ (w pozostałych przypadkach odpłatnie)
ruchową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)
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SPZOZ Wojew!dzki O'rodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Wsp!łuzależnienia. Oddzał Terapii Uzależnienia od Alkoholu
Stanomino 5, 78-217 Stanomino • tel. 94 31 10 640, faks 94 31 10 650 • e-mail: sekretariat@wotuwstanomino.pl • http://www.wotuwstanomino.pl
godziny pracy:
godziny pracy recepcji:
plac!wka przyjmuje:

liczba miejsc:
leczone uzależnienia behawioralne:

całą dobę
poniedziałek–piątek 7.30–15.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
kobiety i mężczyzn
kobiety w ciąży
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
81
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – tylko przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
możliwo%( kontynuowania edukacji:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

A

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia rodzin · farmakoterapia · grupa wsparcia · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne
terapia grupowa · farmakoterapia · grupa wsparcia · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi
umiejętności psychologicznych
poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne · prawne
· ﬁnansowe/ekonomiczne ▪ dla ich bliskich – nie są udzielane
nie są udzielane
placówka nie umożliwia nauki w trakcie procesu leczenia
pewne formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych w ramach kontraktu
z NFZ (w pozostałych przypadkach odpłatnie)
ruchową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

SPZOZ Wojew!dzki O'rodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Wsp!łuzależnienia. Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Wsp!łuzależnienia
Stanomino 5, 78-217 Stanomino • tel. 94 31 10 640, faks 94 31 10 650 • e-mail: sekretariat@wotuwstanomino.pl • http://www.wotuwstanomino.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:
leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek 8.00–19.00, wtorek 8.00–15.35, środa 8.00–19.00, czwartek 8.00–15.35, piątek
8.00–19.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:
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terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · farmakoterapia · interwencje kryzysowe ·
warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe
terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · grupa wsparcia · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne
nie są udzielane
pewne formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych w ramach kontraktu
z NFZ (w pozostałych przypadkach odpłatnie)
ruchową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)
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SPZOZ Wojew!dzki O'rodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Wsp!łuzależnienia. Oddział Leczenia Alkoholowych Zespoł!w Abstynencyjnych
Stanomino 5, 78-217 Stanomino • tel. 94 31 10 640, faks 94 31 10 650 • e-mail: sekretariat@wotuwstanomino.pl • http://www.wotuwstanomino.pl
godziny pracy:
godziny pracy recepcji:
plac!wka przyjmuje:

liczba miejsc:
leczone uzależnienia behawioralne:

całą dobę
poniedziałek–piątek 7.30–15.00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
kobiety i mężczyzn
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
8
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – tylko przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:

nie jest oferowana

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

nie jest oferowana

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
możliwo%( kontynuowania edukacji:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:
dodatkowe informacje:

A

terapia indywidualna · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe

poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne · ﬁnansowe/ekonomiczne ▪ dla ich bliskich – nie są udzielane
nie są udzielane
placówka nie umożliwia nauki w trakcie procesu leczenia
pewne formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych w ramach kontraktu
z NFZ (w pozostałych przypadkach odpłatnie)
ruchową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
Farmakoterapia zespołów abstynencyjnych, opieka psychiatryczna, motywowanie do podjęcia
właściwej terapii uzależnienia.

SPSZOZ Zdroje. Centrum Psychiatryczne. Poradnia dla Os!b Uzależnionych od +rodk!w Psychoaktywnych
ul. Żołnierska 55, 71-210 Szczecin • tel. 91 880 60 91, 91 880 61 16, faks 91 487 26 49 • e-mail: poradnian@zoz-zdroje.pl • http://www.szpitalzdroje.szczecin.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 11.00–14.30
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

terapia indywidualna · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne
terapia indywidualna · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne
terapia indywidualna
psychodynamiczne (psychoanalityczne) · poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne ▪ dla ich
bliskich – psychiatryczne · lekarskie (inne niż psychiatryczne) · psychologiczne
poradnictwo on-line
pewne formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych w ramach kontraktu
z NFZ (w pozostałych przypadkach odpłatnie)
ruchową · słuchową · wzrokową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…) · miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

203

WOJEW DZTWO ZACHODNI OPOMORSKIE

A

Zachodniopomorski Oddział Towarzystwa Rodzin i Przyjaci!ł Dzieci Uzależnionych „Powr!t z U”. NZOZ „Powr!t z U”
ul. Klonowica 1a, 71-241 Szczecin • tel. 91 488 83 55, 519 142 906, faks 91 488 83 55 • e-mail: powrotzuszczecin@interia.pl • http://www.
powrotzuszczecin.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:
leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–środa 13.00–19.00, czwartek 15.00–20.00, piątek 13.00–17.00
tylko młodocianych, od 12 r.ż.
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar#ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

nie jest oferowana

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

nie jest oferowana

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

A

grupa wsparcia · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

psychodynamiczne (psychoanalityczne) · poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne · prawne ▪ dla ich bliskich – nie są udzielane
telefon zaufania
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
ruchową
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii. Punkt Konsultacyjny w Szczecinku
ul. Władysława Bartoszewskiego 12 lok. 15-16 (II piętro), 78-400 Szczecinek • tel. 94 372 20 89, 606 367 281, faks 94 372 20 89 • e-mail:
lancman@wp.pl
godziny pracy:
godziny pracy recepcji:
plac!wka przyjmuje:
leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek 11.00–13.00 i 16.00–20.00, wtorek 16.00–20.00
wskazany wcześniejszy kontakt telefoniczny
od 9 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar#ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – tylko przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:

terapia indywidualna · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi
umiejętności psychologicznych

— dla ich bliskich:

terapia indywidualna · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi
umiejętności psychologicznych

— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:

terapia indywidualna · grupa wsparcia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · warsztaty i treningi
umiejętności psychologicznych

podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
dodatkowe informacje:
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poznawczo-behawioralne · systemowe
dla uzależnionych – psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychologiczne
nie są udzielane
wszystkie formy pomocy są świadczone nieodpłatnie
przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
W punkcie przyjmują: specjalista terapii uzależnień, psycholog, pedagog-mediator.

WOJEW DZ TWO Z ACHODNIOP OMORSKIE

A

SPZOZ Wojew!dzki O'rodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Wsp!łuzależnienia. Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Wsp!łuzależnienia
ul. Drawska 38, 78-300 $widwin • tel. 94 36 57 255 • e-mail: swidwin@wotuwstanomino.pl • http://www.wotuwstanomino.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:
leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek 8.00–19.00, wtorek 8.00–15.35, środa 8.00–19.00, czwartek 8.00–15.35, piątek
8.00–1.,00
tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:
ułatwienia dla os!b niepełnosprawnych:

A

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · farmakoterapia · interwencje kryzysowe ·
warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe
terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · grupa wsparcia · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne
nie są udzielane
pewne formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych w ramach kontraktu
z NFZ (w pozostałych przypadkach odpłatnie)
ruchową · intelektualną
placówka w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (podjazd, winda, korytarze, łazienka…)

Pracownia Motywacja i Działanie. Poradnia Terapii Uzależnie$
ul. Armii Krajowej 11/2, 72-600 $winoujscie • tel. 506 591 164, 504 587 341 • e-mail: motywacjaidzialanie@o2.pl
godziny pracy:
plac!wka przyjmuje:

leczone uzależnienia behawioralne:

poniedziałek–piątek 8.00–16.00
od 14 r.ż., bez górnej granicy wieku
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm ·
seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi – także przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:

terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
terapia indywidualna · terapia par · terapia rodzin · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
terapia indywidualna · terapia grupowa · terapia par · terapia rodzin · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe · warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne · prawne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne ·
psychologiczne · prawne
nie są udzielane
brak danych
wzrokową · intelektualną

205

WOJEW DZTWO ZACHODNI OPOMORSKIE

A

SPZOZ Wojew!dzki O'rodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Wsp!łuzależnienia. Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Wsp!łuzależnienia
ul. Prosta 1, 72-510 Wolin • tel. 91 32 62 170, 500 024 738 • e-mail: wolin@wotuwstanomino.pl • http://www.wotuwstanomino.pl
godziny pracy:

poniedziałek 9.00–19.00, wtorek, środa 16.00–20.00

plac!wka przyjmuje:

tylko dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych

leczone uzależnienia behawioralne:

uzależnienie od hazardu · uzależnienie od nowych technologii (Internet, Facebook, gry, smar"ony…) · zakupoholizm · pracoholizm · seksoholizm/uzależnienie od pornograﬁi · uzależnienie od
ćwiczeń · zaburzenia odżywiania · inne uzależnienia behawioralne – tylko przy współwystępowaniu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu oraz choroby psychicznej (podwójna diagnoza)

zakres oferowanej pomocy:
— dla uzależnionych:
— dla ich bliskich:
— dla uzależnionych utrzymujących abstynencję:
podej%cia stosowane w terapii:
konsultacje udzielane w plac!wce:
konsultacje udzielane zdalnie:
odpłatno%(:
przyjmowane osoby z niepełnosprawno%cią:

terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · interwencje kryzysowe · warsztaty
i treningi umiejętności psychologicznych
terapia indywidualna · farmakoterapia · zajęcia edukacyjno-informacyjne · interwencje kryzysowe
terapia indywidualna · terapia grupowa · farmakoterapia · interwencje kryzysowe · warsztaty
i treningi umiejętności psychologicznych
behawioralne · poznawczo-behawioralne
dla uzależnionych – psychiatryczne · psychologiczne ▪ dla ich bliskich – psychiatryczne · psychologiczne
nie są udzielane
pewne formy pomocy są świadczone nieodpłatnie dla ubezpieczonych w ramach kontraktu
z NFZ (w pozostałych przypadkach odpłatnie)
brak możliwości przyjęcia

Plac!wki, dla kt!rych potwierdzono tylko dane teleadresowe:
Poradnia Leczenia Uzależnie$ Medison
ul. Zwycięstwa 119, 75-642 Koszalin • tel. 94 348 90 06
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Uzależnienia behawioralne
– witryny internetowe
Uzależnienia Behawioralne
http://www.uzaleznieniabehawioralne.pl
Portal informacyjno-edukacyjny uruchomiony w 2012 r. ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych na zlecenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, poświęcony zagadnieniom związanym z problematyką uzależnień behawioralnych. Zawiera obszerne materiały adresowane do różnych grup odbiorców, w tym do osób uzależnionych, młodzieży, rodziców, nauczycieli
i specjalistów. W ramach portalu funkcjonuje wyszukiwarka placówek pomocowych, a także poradnia
on-line, gdzie można uzyskać poradę terapeuty, psychologa, pedagoga bądź prawnika.

„Serwis Informacyjny UZALEŻNIENIA”
http://siu.praesterno.pl
Kwartalnik Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, wydawany przez Fundację Praesterno.
Pismo porusza problematykę proﬁlaktyki i leczenia uzależnień od środków psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych. Zawiera najnowsze dane epidemiologiczne, raporty z badań, opisy przedsięwzięć inicjowanych przez organizacje rządowe i pozarządowe, doniesienia z kraju i zagranicy. Wszystkie
artykuły są dostępne on-line; ponadto poszczególne numery można pobrać w formatach PDF i ePUB.

Anonimowi Hazardzi%ci (GA, Gamblers Anonymous)
http://www.anonimowihazardzisci.org
„ANONIMOWI HAZARDZIŚCI są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, że mogą rozwiązać swój wspólny problem i pomóc innym zdrowieć z problemu
hazardu. Jedynym wymogiem uczestnictwa w grupie jest chęć zaprzestania hazardu” (cytat ze strony).
– Witryna prezentuje podstawowe informacje nt. nałogu hazardu (w tym broszury do pobrania)
oraz listę mityngów wspólnoty Haz-Anon.

Forum Hazardzi%ci, Hazard – Uzależnienie
http://www.hazardzisci.org/forum
– Moderowane i aktywnie działające forum dyskusyjne dla osób uzależnionych od hazardu, współuzależnionych oraz zainteresowanych tym problemem.

Stowarzyszenie Promocji Zdrowego Życia w Abstynencji Od Gry – „nie gram”
http://www.niegram.org
„Jesteśmy grupą ludzi, którym zależy na pomocy hazardzistom i graczom, a także ich rodzinom. Jesteśmy niegrającymi hazardzistami, psychologami, specjalistami terapii uzależnień, ludźmi, którzy społecznie chcą pomóc innym. […] Stowarzyszenie zatrudnia również profesjonalistów do wykonywania
niektórych działań. Pomagamy wszystkim graczom, hazardzistom i ich bliskim niezależnie od płci, wieku,
wyznania czy statusu materialnego” (cytat ze strony).
– Witryna zawiera m.in. „medytacje” – teksty do reﬂeksji dla nałogowych graczy.
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Anonimowi Seksoholicy (SA, Sexaholics Anonymous)
http://www.sa.org.pl
„Anonimowi Seksoholicy (SA) są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w zdrowieniu. Jedynym warunkiem uczestnictwa w SA jest pragnienie, aby zerwać z żądzą i osiągnąć seksualną trzeźwość.
Z tytułu członkostwa w SA nie ponosi się żadnych obowiązkowych opłat ani składek; jesteśmy samowystarczalni dzięki dobrowolnym datkom. Wspólnota SA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem,
działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie
popiera żadnej sprawy ani niczemu się nie przeciwstawia. Naszym podstawowym celem jest trwanie
w seksualnej trzeźwości i pomoc innym seksoholikom w jej osiągnięciu” (cytat ze strony).
„SA to program zdrowienia zbudowany na zasadach AA. W roku 1979 wspólnota SA uzyskała zgodę
Anonimowych Alkoholików na wykorzystanie ich 12-stu Kroków i 12-stu Tradycji” (cytat ze strony).
– Witryna zawiera artykuły nt. seksoholizmu, odsyłacze do innych stron WWW, a także listę mityngów. Część materiałow jest dostępna tylko po zalogowaniu.

Anonimowi Uzależnieni od Seksu i Miło%ci (SLAA, Sex and Love Addicts Anonymous)
http://www.slaa.pl
Anonimowi Uzależnieni od Seksu i Miłości są wspólnotą ukierunkowaną na Dwanaście Kroków
i Dwanaście Tradycji zaczerpniętych z programu Anonimowych Alkoholików. Członkami Wspólnoty są
zarówno ci, którzy cierpią z powodu kompulsywnej potrzeby seksu, jak też ci, którzy desperacko przywiązują się do jednej osoby. Niemal wszyscy uczestnicy Wspólnoty popadli w kompulsywno-obsesyjne
wzorce o podłożu seksualnym, emocjonalnym lub uczuciowym, utracili poczucie własnej wartości, a ich
zachowania i kontakty z ludźmi doprowadziły do pogłębiającej się destrukcji we wszystkich obszarach
życia” (cytat ze strony).
– Witryna zawiera m.in. artykuły nt. seksoholizmu (i współuzależnienia), dokumenty SLAA, odsyłacze do innych stron WWW, a także listę mityngów.

Forum onanizm.pl
http://onanizm.pl
– Moderowane i aktywnie działające forum dyskusyjne dla osób uzależnionych od masturbacji oraz
seksoholizmu, działające jako grupa wsparcia.

Anonimowi Jedzenioholicy (OA, Overeaters Anonymous)
http://anonimowijedzenioholicy.org
„Anonimowi Jedzenioholicy są wspólnotą osób, które poprzez dzielenie się doświadczeniem, siłą
i nadzieją zdrowieją z kompulsywnego objadania się. (…) Naszym celem jest powstrzymanie się od
kompulsywnego jedzenia i kompulsywnych zachowań związanych z jedzeniem oraz niesienie posłania
zdrowienia – poprzez program Dwunastu Kroków AJ – tym, którzy jeszcze cierpią” (cytat ze strony).
– Witryna zawiera m.in. ogólne informacje o AJ, aktualności, materiały do pobrania (w tym biuletyny), listę mityngów. W księgarni internetowej można nabyć publikacje nt. jedzenioholizmu.

208

