
NARKOTYKI

Placówki ambulatoryjne – dzienne

1. TRiDPU „Powrót z U”   
Poradnia Profilaktyki Środowiskowej „Kontakt”
ul. Elektoralna 26 
00 – 892 Warszawa 
tel. (22) 620 64 35

            Czynne: pon. – czw.  9.00 – 19.00; pt. 9.00 – 18.00

WARUNKI PRZYJĘCIA:
- pacjenci od 12 roku życia,
- bez ubezpieczenia,
- pacjent umawia się telefonicznie na wizytę diagnostyczną (czas oczekiwania około 
tygodnia),
- pacjent musi być wolny od środków uzależniających,
- podczas wizyty diagnostycznej jeżeli jest potrzeba wykonania testu jest on robiony na 
koszt pacjenta (ok. 30-40zł),
- podczas wizyty jest ustalana forma terapii.

OFERTA TERAPEUTYCZNA:
• dla osób z problemem narkotykowym
poradnictwo
psychoterapia indywidualna
grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia
warsztaty rozwoju osobistego

• dla rodzin osób z problemem narkotykowym
poradnictwo
grupy wsparcia/edukacyjne

• dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję
warsztaty rozwoju osobistego

Dodatkowe informacje:
- W placówce istnieje możliwość konsultacji z lekarzem psychiatrą.
- Placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksykacyjnych i ośrodków 
rehabilitacyjnych.



2. Stowarzyszenie „Eleuteria” NZOZ Ośrodek Leczenia Uzależnień  
ul. Dzielna 7
00 – 154 Warszawa
tel. (22) 831 78 43, 636 64 31

            Czynne: pon. - pt. 8.30-20.00

 WARUNKI PRZYJĘCIA:
- pacjenci od 18 roku życia,
-  dokument tożsamości,
-  ubezpieczenie nie jest wymagane, 
- pacjent telefonicznie umawia się na wizytę diagnostyczno – konsultacyjną (czas 
oczekiwania na wizytę wynosi 2 tygodni; 
- czas oczekiwania na przyjęcie do ośrodka to ok. 1-1,5 tygodnia),
- pacjent musi być wolny od środków uzależniających,
- podczas wizyty może zostać wykonany test na koszt pacjenta (test pojedynczy – 20zł, 
multitest – 45zł).

OFERTA TERAPEUTYCZNA:
• dla osób z problemem narkotykowym
poradnictwo
psychoterapia indywidualna
grupy zapobiegania nawrotom
grupy edukacyjne, motywujące do leczenia
warsztaty rozwoju osobistego
grupy wyłącznie dla uzależnionych kobiet
program leczenia substytucyjnego
farmakoterapia, diagnoza psychiatryczna, pracownik socjalny

• dla rodzin osób z problemem narkotykowym
poradnictwo
grupy wsparcia/edukacyjne
psychoterapia grupowa
psychoterapia indywidualna, diagnoza psychiatryczna,
farmakoterapia

• dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję
grupy zapobiegania nawrotom
warsztaty rozwoju osobistego

Dodatkowe informacje:
- w placówce istnieje możliwość konsultacji z lekarzem psychiatrą,
- w placówce funkcjonuje grupa Anonimowych Narkomanów spotkania odbywają się w 
poniedziałki i czwartki w godz. 18.00 – 20.00,
- placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksykacyjnych i ośrodków 
rehabilitacyjnych.



3. Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii    Sp. zo.o.   w Zagórzu   
Poradnia Leczenia Uzależnień
ul. Dzielna 7 
00 – 154 Warszawa
tel. (22) 831 19 20
Czynne:  pon – pt. 8.00 – 19.00

WARUNKI PRZYJĘCIA:
- pacjenci bez ograniczeń wiekowych (wskazane jednak by byli do 26 roku życia),
- ubezpieczenie – wymagane,
- czas oczekiwania - przyjęcia na bieżąco,
- podczas wizyty na której jest lekarz i terapeuta wypracowana zostaje forma terapii,
- pacjent musi być wolny od środków uzależniających.

OFERTA TERAPEUTYCZNA:
• dla osób z problemem narkotykowym
poradnictwo
psychoterapia indywidualna
psychoterapia grupowa
grupy zapobiegania nawrotom
grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia
warsztaty rozwoju osobistego

• dla rodzin osób z problemem narkotykowym
poradnictwo
grupy wsparcia/edukacyjne
psychoterapia grupowa

• dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję
grupy wsparcia/edukacyjne
grupy zapobiegania nawrotom
warsztaty rozwoju osobistego

• dla wszystkich klientów/pacjentów poradni
konsultacje prawne
współpraca z miejscowym systemem pomocy społecznej

Dodatkowe informacje:
            - w placówce istnieje możliwość konsultacji z lekarzem ogólnym, psychiatrą,

- placówka prowadzi badania: zakażeniem HIV, HCV, HBV,
            - placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksykacyjnych i ośrodków  

rehabilitacyjnych.



4. Rodzinna Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień  MONAR
ul. Hoża 57 
00-681 Warszawa
tel. (22) 621 13 59
Czynne: pon – pt. 9.00 – 21.00

            WARUNKI PRZYJĘCIA:
- bez ograniczeń wiekowych,
- pacjent może być nieubezpieczony,
- pacjent ma zadzwonić i umówić się na spotkanie z terapeutą (czas oczekiwania ok 2 
tygodnie),
- pacjent musi być wolny od środków uzależniających,
- podczas wizyty ustalana jest forma dalszej terapii.

OFERTA TERAPEUTYCZNA:
• dla osób z problemem narkotykowym
poradnictwo
psychoterapia indywidualna
psychoterapia grupowa
psychoterapia grupowa dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem od narkotyków

• dla rodzin osób z problemem narkotykowym
poradnictwo
grupy wsparcia/edukacyjne
psychoterapia grupowa

• dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję
grupy wsparcia/edukacyjne
grupy zapobiegania nawrotom
warsztaty rozwoju osobistego

• dla wszystkich klientów/pacjentów poradni
konsultacje prawne
współpraca z miejscowym systemem pomocy społecznej

Dodatkowe informacje:
            - w placówce istnieje możliwość konsultacji z lekarzem ogólnym, psychiatrą,

- placówka prowadzi badania: zakażeniem HIV, HCV, HBV,
- placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych.



5. Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów 
Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie 
Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Substancji 
Psychoaktywnych
ul. Nowowiejska 27
00-665 Warszawa
tel. 22 825-20-31 wew. 346, 328
Czynne:  
pon. – pt 7.30 – 13.30
sob. – niedz. 9.00 – 11.00

               WARUNKI PRZYJĘCIA:  
- pacjenci od 18 roku życia,
- pacjent może być nieubezpieczony,
- czas oczekiwania – na bieżąco.

OFERTA TERAPEUTYCZNA:
• dla osób z problemem narkotykowym
poradnictwo
psychoterapia indywidualna
grupy wstępne/edukacyjne motywujące do leczenia

•  dla rodzin osób z problemem narkotykowym
poradnictwo
grupy wsparcia/edukacyjne

Dodatkowe informacje:
- w placówce istnieje możliwość konsultacji z lekarzem psychiatrą,
-  placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksykacyjnych i ośrodków 
rehabilitacyjnych.

3. NZOZ „Nasza Przychodnia” s.c. Alicja Nojszewska – Rydlińska,   
Piotr Uliasz
ul. Paderewskiego 3 B
05 – 100 Nowy Dwór Mazowiecki
tel. (22) 775 50 99, 775 55 87

P  oradnia Leczenia Uzależnień:  
 Czynna:  poniedziałki: 12.00-20.00, wt – pt.  10.00 – 18.00

             WARUNKI PRZYJĘCIA:
- pacjenci: 16-26 roku życia (zdarzają się też 15-latkowie),
- czas oczekiwania – na bieżąco,
- ubezpieczenie – tak,
- PESEL,
- skierowanie – nie jest potrzebne.



Dla osób:
• mających problem z przyjmowaniem środków lub substancji uzależniających jak alkohol, 
narkotyki, lekarstwa,
• współuzależnionych, czyli osoby z rodziny uzależnionych, a szukające wsparcia 
psychologicznego, pomocy psychiatrycznej  lub nawet leczenia.

Nie kwalifikują się:

• osoby z zaburzeniami psychicznymi jak depresje, nerwice, psychozy, autyzm,

• nie prowadzimy leczenia odtruwającego.

 OFERTA TERAPEUTYCZNA  :  

• porady diagnostyczne, terapeutyczne psychiatrów i psychologów,

• konsultacje i leczenie psychiatryczne,

• psychoterapia indywidualna, grupowa, rodzinna,

• działanie konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych.

Oddział Dzienny Terapii:
 Czynny: poniedziałki: 12.00-20.00, wt – pt.  10.00 – 18.00

            WARUNKI PRZYJĘCIA:
- pacjenci w wieku 16-26,
- czas oczekiwania – ok. tygodnia czasu,
- ubezpieczenie – tak 
- skierowanie – TAK, od lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza psychiatry.

Dla osób:

• uzależnionych, nie będących w dniu przyjęcia pod wpływem środka psychoaktywnego,

•osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych albo z rozpoznaniem innych zaburzeń 
psychicznych czyli podwójna diagnoza 

Nie kwalifikują się:

• osoby uzależnione wyłącznie od alkoholu 
• nie prowadzimy leczenia odtruwającego 

OFERTA TERAPEUTYCZNA:

 • zorganizowane zajęcia terapeutyczne w godzinach 13:00-18:00,

• program terapii leczenia według autorskiego programu,

• konsultacje i porady specjalistyczne psychologów i terapeutów,

• leczenie i rehabilitację osób uzależnionych.

 

Dodatkowe informacje:
- wejście dla pieszych od ulicy Paderewskiego, 
- wjazd na bezpłatny parking między budynkami Policji i Prokuratury.


