
Oddziały detoksykacyjne

1. Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów   
Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie 
Oddział VII Detoksykacyjny – Narkotyki i inne   S  ubstancje   P  sychoaktywne  
ul. Nowowiejska 27 

         00 – 665 Warszawa 
         tel. (22) 825 20 31 wew. 311 

      WARUNKI PRZYJĘCIA:
– pacjenci od 18 roku życia,
– skierowanie od lekarza psychiatry lub lekarza pierwszego kontaktu

(skierowanie nie może być starsze niż 2 tygodnie),
– ubezpieczenie – wymagane,
– należy umówić się wcześniej telefonicznie na termin,
– pacjent musi być wolny od substancji uzależniających (dopuszcza się jednak przyjmowanie 

pacjentów w nagłych przypadkach),
– 20 łóżek, 
– czas oczekiwania do 2 tygodni,
– przeciętny czas trwania programu detoksykacyjnego – 14 dni,
– placówka posiada program motywowania pacjenta do dalszego leczenia,
– placówka prowadzi nieodpłatne badania na: zakażenia HIV, HCV, HBV.

2. WSPZOZ im Prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie  
Pododdział Uzależnień od Innych   Ś  ro  d  ków Psychoaktywnych  
ul. Zalesie 1 

         09-500 Gostynin 
         tel. 0 24 236 01 82

    WARUNKI PRZYJĘCIA:
– pacjenci od 18 roku życia,
– skierowanie – od lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza psychiatry,
– ubezpieczenie – wymagane,
– należy wcześniej umówić się telefonicznie na termin (przyjęcia do godz. 15),
– pacjent nie musi być wolny od substancji uzależniających,
– 3 łóżka,
– czas oczekiwania: maksymalnie do 2 tygodni (z reguły na bieżąco),
– przeciętny czas trwania programu detoksykacyjnego – 14 dni,
– placówka posiada program motywowania pacjenta do dalszego leczenia,
– placówka prowadzi nieodpłatne badania na: zakażenia HIV, HCV, HBV.



3. S  amodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów    
Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym 
Podo  ddział Terapii Uzależnień od Środków Psychoaktywnych  

ul. Krychnowicka 1 
26-600 Radom 
tel. (48) 332 47 12

      WARUNKI PRZYJĘCIA:
– pacjenci od 18 roku życia,
– skierowanie – od lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza psychiatry,
– ubezpieczenie – tak (ale indywidualnie w każdym przypadku decyduje lekarz dyżurny),
– należy wcześniej umówić się telefonicznie na termin,
– pacjent nie musi być wolny od substancji uzależniających w przypadku detoksu,
– 8 łóżek,
– czas oczekiwania – na bieżąco,
– przeciętny czas trwania programu detoksykacyjnego 10 - 14 dni,
– placówka posiada program motywowania pacjenta do dalszego leczenia,
– placówka prowadzi grupę wstępną. Grupa wstępna jest obowiązkowa,
– placówka prowadzi nieodpłatne badania na: zakażenia HIV, HCV, HBV.


