Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

PLACÓWKI AMBULATORYJNE
prowadzące działalność leczniczą w zakresie przeciwdziałania
narkomanii w województwie śląskim
informator

PLCÓWKI AMBULATORYJNE prowadzące działalność leczniczą w zakresie przeciwdziałania narkomanii
L. p.

1

2

3

Miejscowość

Bielsko-Biała

Bielsko-Biała

Bielsko-Biała

Nazwa i adres placówki

Formy pomocy

Adresaci

 Diagnoza problemu narkotykowego oraz
współuzależnienia,
 konsultacje psychiatryczne,
 informacja, edukacja, motywowanie do
leczenia, poradnictwo,
 terapia indywidualna i grupowa,
 motywowanie, kierowanie i wystawianie
skierowań do oddziałów detoksykacyjnych
placówek leczenia stacjonarnego,
 kierowanie do innych placówek
pomocowych,
 praca z członkami rodziny (poradnictwo,
edukacja, wsparcie, motywowanie do
udziału w terapii dla osób
współuzależnionych).

 Osoby od 16 roku
życia

Punkt Konsultacyjny
ds. Uzależnień „Nadzieja”
Fundacji Zapobiegania
i Resocjalizacji „Nadzieja"
ul. Stojałowskiego 19
43-382 Bielsko-Biała

 Dyżury specjalistów w Punkcie
Konsultacyjnym
 Candis – krótkoterminowy program
terapeutyczny dla osób mających
problemy z powodu używania marihuany
lub haszyszu,
 FreD goes net – program dla
nieuzależnionych

Osoby w wieku:
 powyżej 16 lat
(CANDIS)
 14-21 lat (FreD goes
net)

Miejski Ośrodek Terapii
Uzależnień
Śląska Fundacja ETOH
„Błękitny Krzyż”
ul. Mostowa 1
43-300 Bielsko-Biała

 Dzienny Oddział Odwykowy, cykl
ambulatoryjny – grupy i kontakt
indywidualny z terapeutą, grupa wsparcia
dla absolwentów,
 Dzienny Oddział Uzależnień
Behawioralnych, grupa psychoedukacyjna,
grupa zaawansowana,
 Grupy wsparcia, w tym również DDA, AA

Osoby uzależnione:
 od alkoholu,
 od innych środków
chemicznych,
 od hazardu i innych
uzależnień nie
chemicznych.

Poradnia Terapii
Uzależnienia od Substancji
Psychoaktywnych
ul. Mostowa 1
43-300 Bielsko-Biała

Telefon/fax

WWW
E-mail

http://www.psychiatria.bielsk
o.pl/poradnia_terapii_uzalez
nienia_od_substancji_psych
oaktywnych
 tel.: 33/ 812-30-42

spzoz@psychiatria.bielsko.pl

www.nadzieja.bielsko.pl
 tel.: 725 030 122
osrodek@nadzieja.bielsko.pl

www.bk-europe.pl
 tel.: 33/ 822-79-83
motubb@bk-europe.pl
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5

6

Miejscowość

Bielsko-Biała

Bytom

Chorzów

Nazwa i adres placówki

Formy pomocy

Adresaci

 Oddział Leczenia Zespołów
Abstynencyjnych – Oddział
Detoksykacyjny,
 pacjenci biorą udział w zajęciach
motywujących do dalszego leczenia
odwykowego w poradniach leczenia
uzależnień, dziennych oddziałach
odwykowych lub w ośrodkach
stacjonarnych.

Osoby z zespołem
abstynencyjnym:
 alkoholowym,
 mieszanym.

Poradnia Profilaktyki
i Terapii Uzależnień Fundacja
„Dom Nadziei"
ul. Ks. Koziołka 3
41-900 Bytom

 Indywidualne konsultacje dla osób
dotkniętych problemem narkomanii,
alkoholizmu oraz ich rodzin,
 Diagnoza uzależnienia,
 Poradnictwo

Osoby:
 uzależnione od
substancji
psychoaktywnych,
alkoholu, zachowań;
 eksperymentujące ze
środkami
psychoaktywnymi;
 z innego typu
trudnościami natury
emocjonalnej.

Poradnia Terapii Uzależnień
od Substancji
Psychoaktywnych
i Współuzależnień
ul. Zjednoczenia 10
41-500 Chorzów

 Poradnia.
 Leczenie substytucyjne (stosowana
w uzależnieniu od opioidów forma opieki
medycznej wykorzystująca do leczenia
substancję o właściwościach i działaniu
podobnym do właściwości i działania
narkotyku, który spowodował
uzależnienie).
 Grupy wsparcia dla osób uzależnionych od
substancji psychoaktywnych.
 Grupy wsparcia dla osób
współuzależnionych.

Oddział Leczenia Zespołów
Abstynencyjnych
Śląska Fundacja ETOH
„Błękitny Krzyż”
ul. Mostowa 1
43-300 Bielsko-Biała

Telefon/fax

WWW
E-mail
www.bk-europe.pl

Osoby
 uzależnione od
substancji
psychoaktywnych,
 współuzależnione.

 tel.: 33 812-65-04
olza@bk-europe.pl

www.domnadziei.pl
 tel.: 32 286 06 23
 tel.: 32 387 15 87
wymagana rejestracja
telefoniczna

 tel. 32 34 63 693
pon.- pt. w godz.:
8.00-17.00
sob.- niedz. w godz.:
10.00 -16.00

biuro@domnadziei.pl

http://www.szpitalspecjalistyc
znywchorzowie.pl/index.php/
poradnie/poradnia-terapiiuzaleznien-od-substancjipsychoaktywnych-iwspoluzaleznien

szpital_spec_sk@poczta.one
t.pl
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8

Miejscowość

CzechowiceDziedzice

Częstochowa

Nazwa i adres placówki

Formy pomocy

Miejski Ośrodek Terapii
 Dzienny Oddział Odwykowy, cykl
Uzależnień w Czechowicachambulatoryjny - grupy i kontakt
Dziedzicach
indywidualny z terapeutą, grupa wsparcia
Śląska Fundacja ETOH
dla absolwentów,
„Błękitny Krzyż”
 Grupa wsparcia dla współuzależnionych,
ul. Nad Białką 1b
DDA.
43-502 Czechowice-Dziedzice

Poradnia Leczenia
Uzależnień
Towarzystwa Rodzin i
Przyjaciół Dzieci
Uzależnionych „Powrót
z U" Oddział w Częstochowie
ul. Wiolinowa 1
42-200 Częstochowa

 Pomoc w zakresie:
 porad i konsultacji specjalistów:
psychologa, pedagoga, lekarza;
 wykonania bezpłatnych testów na
obecność narkotyków;
 uzyskania miejsca w ośrodkach
rehabilitacyjnych;
 skierowania do szpitala na
detoksykację (odtrucie);
 informacji dotyczącej problematyki
narkomanii, HIV/AIDS;
 informacji o placówkach leczniczych,
detoksykacji, ośrodkach resocjalizacji
oraz przytuliskach i noclegowniach
 Podmiot prowadzi:
 terapię indywidualną;
 grupy terapeutyczne dla młodzieży
eksperymentującej z narkotykami;
 grupy terapeutyczne dla uzależnionych
psychicznie od środków
psychoaktywnych;
 grupy terapeutyczne dla rodziców;
 terapię rodzin;
 poradnictwo i konsultacje dla
pedagogów i wychowawców szkolnych.

Adresaci
Osoby uzależnione od:
 alkoholu,
 innych środków
chemicznych,
 hazardu i innych
uzależnień
nie chemicznych.

Telefon/fax
 tel. 32/ 215-97-40
czynny: pon.-pt.
w godz. 8.00-20.00
rejestracja: pon.-pt.
8.00-16.00

WWW
E-mail

www.bk-europe.pl

motuczdz@bk-europe.pl

www.powrotzu.bigduo.pl

 tel. (34) 324 60 97
Osoby:
 uzależnione
od substancji
psychoaktywnych;
 współuzależnione.

pon., wt., śr., czw.
w godz. 15.00-19.00
pt. w godz.
11.00-14.30

biuro@bigduo.pl
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Nazwa i adres placówki

Formy pomocy





9

Częstochowa

Poradnia Profilaktyki
i Terapii Uzależnień
„MONAR”
Al. Wolności 44/19
42-200 Częstochowa









10

Dąbrowa
Górnicza

Poradnia Terapii
Uzależnienia od Substancji
Psychoaktywnych
Ośrodek Edukacji Profilaktyki
i Terapii Uzależnień „Droga”
ul. Piłsudskiego 92/56
41-308 Dąbrowa Górnicza

Poradnictwo, psychoterapia indywidualna;
Grupy wsparcia;
Poradnictwo HIV/AIDS, HCV, STI.
Edukacja dotycząca ograniczania szkód
zdrowotnych związanych z przyjmowaniem
narkotyków dla osób uzależnionych nie
zmotywowanych do leczenia;
Program wymiany igieł i strzykawek;
Konsultacje prawne,
Możliwość konsultacji z lekarzem
psychiatrą, psychologiem.
Badania na zakażenie HIV, HCV;
Możliwość wykonania testu na obecność
metabolitów narkotyków w moczu
umożliwiającego rozpoznanie dostarczonej
substancji;
telefon zaufania nr 34/ 365-48-99, czynny
w godz. pracy placówki.

 Poradnia: terapia uzależnienia od alkoholu
i innych substancji psychoaktywnych
takich jak narkotyki, leki, dopalacze,
a także hazard, uzależnienie od seksu
i pornografii.
 Grupy terapeutyczne: motywacyjna,
podstawowej terapii; zapobiegania
nawrotom choroby; dla
współuzależnionych (osób bliskich osobom
uzależnionych); dla rodziców (także
rodziców dorosłych dzieci).
 Oddział dzienny.

Adresaci

Telefon/fax

WWW
E-mail

www.monar.czest.pl
Osoby:
 w wieku od 11 lat
z problemem
narkotykowym
 członkowie ich rodzin;
 utrzymujące
abstynencję.

 tel. 34/ 365-48-99,
telefon zaufania
nr 34/ 365-48-99,
czynny w godz. pracy
placówki
poradnia@monar.czest.pl

http://fundacjadroga.pl/29nasza-oferta.html
Osoby uzależnione:
 od alkoholu,
 od innych substancji
psychoaktywnych,
 od hazardu i innych
uzależnień
nie chemicznych.

 tel. 32/ 268-50-67
fundacjadroga@gmail.com
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12

13

Miejscowość

Gliwice

Jastrzębie
Zdrój

Katowice

Nazwa i adres placówki

Formy pomocy

Adresaci

Poradnia Leczenia
Uzależnienia od Substancji
Psychoaktywnych
Centrum Zdrowia
Psychicznego i Leczenia
Uzależnień „Program
FAMILIA"
ul. Dębowa 5
44-100 Gliwice

 Indywidualne spotkania z terapeutą oraz
praca w grupach terapeutycznych;
 Terapia osób z uzależnieniami
behawioralnymi (uzależnienia od hazardu,
internetu, komputera, zakupów itp.).

Osoby pełnoletnie
z problemem:
 alkoholowym,
 uzależnienia
od narkotyków
i dopalaczy,
 uzależnienia
od hazardu,
 współuzależnienia.

Poradnia Leczenia
Uzależnienia od środków
psychoaktywnych
NEURO-MED. CENTRUM
TERAPII NERWIC, DEPRESJI
I UZALEŻNIEŃ
ul. Dębowa 20
44–330 Jastrzębie-Zdrój

 Diagnozowanie uzależnień; kierowanie do
innych poradni (w uzasadnionych
przypadkach);
 udzielanie porad lekarskich,
psychologicznych i terapeutycznych;
 prowadzenie psychoterapii indywidualnej,
grupowej lub rodzinnej;
 psychoedukacja.

Osoby z problemem
uzależnienia:
 od środków
psychoaktywnych.

Poradnia Terapii
Uzależnienia od Substancji
Psychoaktywnych
Zespół Wojewódzkich
Przychodni Specjalistycznych
ul. Lompy 16
40-038 Katowice

 Poradnictwo i konsultacje, diagnoza
uzależnień;
 terapia indywidualna dla osób
zagrożonych uzależnieniem
i uzależnionych; terapia indywidualna
i rodzinna dla osób współuzależnionych;
 kierowanie do oddziałów detoksykacji
i ośrodków rehabilitacyjnych;
 poradnictwo HIV i AIDS;
 program redukcji szkód (wymiana igieł
i strzykawek)
 telefon zaufania czynny w godzinach pracy
poradni

Telefon/fax

 tel. 32/ 270-37-58
 tel. 32/ 231-86-15
pon., śr., czw.
w godz. 8.00-18.00
wt. i pt.
w godz. 8.00-15.00

WWW
E-mail

www.familia.org.pl

czpilu@mp.pl

http://neuromed.info/
 tel. 32/ 476-73-55
-

http://zwps.pl/portal/poradnie
/#tekst
Osoby:
 zagrożone
uzależnieniem,
 uzależnione,
 współuzależnione.

 tel. 32/ 209-11-81

-
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14

15

Miejscowość

Knurów

Mysłowice

Nazwa i adres placówki

Punkt Konsultacyjny dla
Osób Uzależnionych i ich
Rodzin
ul. Dworcowa 38a pok. 209
44-190 Knurów

MENS SANA
Ośrodek Pomocy
Psychologicznej Profilaktyki
i Leczenia Uzależnień
Rynek 8A
41-400 Mysłowice

Formy pomocy

 Konsultacje indywidualne dla osób
uzależnionych;
 Zajęcia edukacyjne i motywujące dla osób
nadużywających alkoholu;
 Grupa KUBUŚ
– zajęcia edukacyjne i wspierające dla
osób po odbytym leczeniu odwykowym;
 Grupa UFNOŚĆ
– zajęcia edukacyjne i motywujące dla
osób współuzależnionych;
 Diagnostyka i konsultacje indywidualne.

 Pomoc psychologiczna i medyczna;
 Oddział Dzienny – terapia grupowa;
 Psychoterapia indywidualna oraz grupowa,
sesje rodzinne;
 Programy dla Członków Rodzin Osób
Uzależnionych (grupy dla osób
współuzależnionych i Dorosłych Dzieci
Alkoholików);
 Pomoc dla osób nadużywających
substancji psychoaktywnych
(praca w kierunku redukcji szkód);
 Grupa zapobiegania nawrotom, radzenia
sobie ze złością, grupa „after care” dla
Osób, które ukończyły pełny cykl terapii
odwykowej;
 Mitingi AA i AH.

Adresaci

Osoby uzależnione od:
 alkoholu,
 innych środków
chemicznych,
 hazardu i innych
uzależnień nie
chemicznych.

Telefon/fax

 tel. 32/ 339-23-12
 indywidualne
ustalenie terminu
spotkania z
psychoterapeutą
kom. 503-820-029

WWW
E-mail

http://www.knurow.pl/eurzad/
profilaktyka_promocja_zdrow
ia.html

pz@knurow.pl

Rodziny osób
uzależnionych.
Osoby uzależnione od:
 alkoholu,
 hazardu,
 leków,
 narkotyków;
Osoby uzależnione
od alkoholu i narkotyków
przyjmowane są bez
skierowania.

 tel./fax
32/ 222-29-07

http://www.menssana.pl/index.html

Na pierwszą wizytę
można zapisać się
telefonicznie
lub osobiście
w godz. 9.00-16.00
osrodek@mens-sana.pl
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16

17

18

Miejscowość

Pszczyna

Rybnik

Tychy

Nazwa i adres placówki

Formy pomocy

Adresaci

Ośrodek Psychoprofilaktyki
Śląska Fundacja ETOH
„Błękitny Krzyż”
ul. Paderewskiego 3
43-200 Pszczyna

 Dzienny Oddział Odwykowy, cykl
ambulatoryjny – grupy i kontakt
indywidualny z terapeutą
 Cykl ambulatoryjny – grupa terapeutyczna
dla współuzależnionych

Osoby uzależnione od:
 alkoholu,
 innych środków
chemicznych,
 hazardu i innych
uzależnień
nie chemicznych.
Osoby współuzależnione.

Ośrodek Interwencji
Kryzysowej i Psychoterapii
ul. Chrobrego 16
44-200 Rybnik

 Terapia indywidualna.
Nie są przyjmowane osoby będące
w ciągu opiatowym, w stanach
psychotycznych, wymagające
natychmiastowej hospitalizacji
– osoby te zostają poinformowane
o konieczności podjęcia przez nie leczenia
lub konsultacji z lekarzem specjalistą.

Osoby z problemem
nadużywania substancji
psychoaktywnych innych
niż alkohol pełnoletnie
i niepełnoletnie – zgoda
rodziców /opiekunów
prawnych na terapię oraz
ich współpraca w trakcie
terapii.

MENS SANA
Ośrodek Pomocy
Psychologicznej Profilaktyki
i Leczenia Uzależnień
ul. Bukowa 20
43-100 Tychy

 Pomoc psychologiczna i medyczna;
 Oddział Dzienny – terapia grupowa;
 Psychoterapia indywidualna oraz grupowa,
sesje rodzinne;
 Programy dla Członków Rodzin Osób
Uzależnionych (dla współuzależnionych i
Dorosłych Dzieci Alkoholików);
 Pomoc dla osób nadużywających
substancji psychoaktywnych (praca w
kierunku redukcji szkód);
 Grupa zapobiegania nawrotom, radzenia
sobie ze złością, grupa „after care” dla
osób, które ukończyły pełny cykl terapii
odwykowej;
 Mitingi ASA i AH.

Osoby uzależnione od:
 alkoholu,
 hazardu,
 leków,
 narkotyków,
Członkowie rodzin osób
uzależnionych.
Osoby uzależnione od
alkoholu i narkotyków
przyjmowane są bez
skierowania

Telefon/fax

WWW
E-mail
www.bk-europe.pl

 tel.: 32/ 210-42-92

pszczyna@bk-europe.pl
centrum_zdrowia@raciborz.c
om.pl

 tel./fax:
32/ 422-56-39

www.oikip.rybnik.pl

sekretariat@oikip.rybnik.pl

 tel./fax 32/ 327-51-83

http://www.menssana.pl/index.html

Na pierwszą wizytę
można zapisać się
telefonicznie lub
osobiście w
godzinach 9:00-16:00
osrodek@mens-sana.pl
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19

20

Miejscowość

Zabrze

Zawiercie

Nazwa i adres placówki

Formy pomocy

SPZOZ Ośrodek Profilaktyki
i Leczenia Uzależnień
Park Hutniczy 6
41-800 Zabrze

 Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu
i Współuzależnienia: poradnictwo
psychologiczne, psychoterapia
indywidualna i grupowa, konsultacje i
leczenie psychiatryczne, farmakoterapia,
możliwość uzyskania skierowania do
innych placówek leczniczych;
 Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia
od Alkoholu;
 Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia
od Środków Psychoaktywnych – Grupa
„Strych” dla dorosłych;
 Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od
Środków Psychoaktywnych – Grupa
„Strych” dla młodzieży w wieku 15-18 lat;
 Candis – krótkoterminowy program
terapeutyczny dla osób mających
problemy z powodu używania marihuany
lub haszyszu;
 FreD goes net – program dla
nieuzależnionych.

Punkt Konsultacyjny ds.
Uzależnień od Środków
Psychoaktywnych
Zawierciańskie
Stowarzyszenie
Trzeźwościowe „Przystań”
ul. Powstańców Śląskich 6
42-400 Zawiercie

Adresaci

Osoby pełnoletnie
i niepełnoletnie
(pierwsza wizyta
ze swoim opiekunem
prawnym) cierpiące
z powodu:
 zaburzeń
psychicznych,
 picia alkoholu,
 zażywania środków
odurzających,
 uprawiania hazardu,
 problemów życia
codziennego,
Członkowie ich rodzin,
bliscy i przyjaciele.

Telefon/fax

 tel. 32/ 271-84-42
 tel. 32/ 278-11-99
wew. 104 faks
wew. 108
rejestracja
od wt. do pt.
w godz. 13.00-14.30
można skorzystać
z konsultacji
o różnych formach
terapii

 tel. 32/ 672-21-75
Dyżury:
 Pełnomocnika Prezydenta Miasta
Zawiercie ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomani,
 Specjalistów.

Osoby:
 zagrożone
uzależnieniem,
 uzależnione,
 współuzależnione.

Pełnomocnik: pn., śr.
w godz. 8.00-12.00;
wt., pt. w godz. 6.0019.00
Specjalista: wt. w
godz. 9.00-14.00

WWW
E-mail

www.opilu.pl

opilu@opilu.pl

http://www.przystan.rzsa.pl/b
/dyzuryspecjalistow/0?id=295

-
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22

Miejscowość

Żywiec

Żywiec

Nazwa i adres placówki

Ośrodek Leczenia
Uzależnień Śląska Fundacja
ETOH „Błękitny Krzyż”
Al. Legionów 1
34-300 wiec

Punkt Konsultacyjny
dla osób eksperymentujących
i uzależnionych od środków
psychoaktywnych
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Żywcu
Dział Profilaktyki i Opieki nad
Rodziną
ul. Zamkowa 10
34-300 Żywiec

Formy pomocy
 Grupa edukacyjno-motywacyjna, Dzienny
Oddział Odwykowy, cykl ambulatoryjny:
grupa edukacyjno-motywacyjna 0, grupa
wstępna 1, grupa wstępna 2, grupa
zaawansowana 1, grupa zaawansowana
2, grupa wsparcia dla absolwentów, grupa
„trzeźwe życie dla osób z upośledzeniem
umysłowym w stopniu lekkim i z
zaburzeniami psychoorganicznymi,
 Grupa edukacyjna i terapia pogłębiona dla
współuzależnionych,
 Grupa DDA,
 Grupy AA.

 Poradnictwo,
 Diagnostyka,
 Terapia.

Adresaci

Osoby uzależnione od:
 alkoholu,
 innych środków
chemicznych,
 hazardu i innych
uzależnień
nie chemicznych.
Osoby współuzależnione.

Osoby eksperymentujące
i uzależnione od środków
psychoaktywnych
(narkotyki, leki itp.) oraz
członkowie ich rodzin.

Telefon/fax

WWW
E-mail

www.bk-europe.pl
 tel. 33 861-00-83
rejestracja:
8.00-16.00 czynne:
8.00-20:30
olu@bk-europe.pl

http://www.mopszywiec.pl/index.php?go=dzia
l_profilaktyki
 tel. 33/ 475-70-26
mopszywiec@wp.pl

LISTA ŚWIADCZEŃ. OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ.
Narodowy Fundusz Zdrowia. Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach

http://www.nfz-katowice.pl/?a=gdzie_sie_leczyc&k0=gdzie-sieleczyc&k1=wyszukiwanie-wg-uslug&s=lista_swiadczen&id_r=6

WYSZUKIWARKA PLACÓWEK W BAZIE DANYCH KRAJOWEGO BIURA DS.
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii

http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=207473

Materiał opracowano na podstawie danych udostępnionych w INTERNECIE.
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