
NARKOTYKI

PLACÓWKI STACJONARNE

1. Młodzieżowy Ośrodek Rehabilitac  yjny  
 Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności
Kazuń – Bielany 288
ul. Działkowa 13
05 – 152 Czosnów 
tel. (22) 794 02 97

        WARUNKI PRZYJĘCIA:
•   liczba miejsc 30,
•   pacjenci w wieku od 18 roku życia,
•   ubezpieczenie -  powinno być (jednak! pomagają też   pacjentom   nieubezpieczonym   
    w uzyskaniu ubezpieczenia),
•   dokument tożsamości,

 •  pacjent  musi  mieć  skierowanie  od  lekarza  pierwszego  kontaktu  lub  lekarza 
psychiatry  (na  skierowaniu  musi  być  zaznaczone,  że  pacjent  kierowany  jest  do  Ośrodka 
Terapii Uzależnień lub rozpoznanie od F – 11 do F – 19),

•   czas leczenia wynosi 12 m-cy (z możliwością przedłużenia o kolejne 6 m-cy),
•   termin oczekiwania:  maksymalnie 3-4 tygodnie, często jednak nawet 4-5 dni 
(pacjent dzwoni do ośrodka i wpisuje się w kolejkę;  gdy zwolni się miejsce telefonicznie 
pacjent jest powiadamiany o terminie przyjęcia).

Dodatkowe informacje:
- warunkiem przyjęcia jest to, że osoba musi być uzależniona od środków psychoaktywnych 
i być po detoksykacji, albo po odstawieniu samemu. Pacjent musi być wolny od substancji 
uzależniających.
- przed przyjęciem pacjentowi są robione testy na obecność narkotyków na koszt ośrodka,
-  placówka  prowadzi:  leczenie  somatyczne,  badania  na  zakażenie  HIV,  zakażenie  HCV, 
leczenie psychiatryczne, poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych, poradnictwo dla osób 
uzależnionych, psychoterapia indywidualna dla rodzin osób uzależnionych, psychoterapia 
indywidualna  dla  osób  uzależnionych,  psychoterapia  grupowa  dla  rodzin  osób 
uzależnionych, psychoterapia grupowa dla osób uzależnionych,
- placówka korzysta z możliwości kierowania do hostelu lub mieszkania readapcyjnego.

            Kryteria wykluczające: 

1. Uzależnienie od alkoholu. 
2. Uzależnienie od leków uspokajająco-nasennych. 
3. Osoby z współwystępowaniem ostrych zaburzeń psychicznych takich jak: 

schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa, depresja nawracająca oraz pacjenci 
z rozpoznanym zespołem organicznym, z umiarkowanie nasilonymi zaburzeniami 
poznawczymi. 



2. NZOZ Ośrodek Rehabilitacyj  n  o – Readaptacyjny    MONAR   
Głosków 43
08-412 Głosków
tel. (25) 683 05 33
tel. kom. 511 731 933

WARUNKI PRZYJĘCIA:
•   liczba miejsc 35,
•   pacjenci w wieku od 18 roku życia,
•   ubezpieczenie - nie jest wymagane,
•   dokument tożsamości, 
•   pesel,
•  aktualne badania HIV, HCV,

   •  skierowanie od lekarza psychiatry,
•   czas leczenia wynosi 12 m-cy (z możliwością przedłużenia o kolejne m-ce),
•   termin oczekiwania maksymalnie kilka tygodni,
• zdjęcie legitymacyjne,
• komplet pościeli rzeczy osobiste.

Dodatkowe informacje:
- placówka koedukacyjna,
- ośrodek przyjmuje matki uzależnione wraz z dziećmi,
- placówka prowadzi: leczenie somatyczne, placówka prowadzi badania na zakażenie HIV, 
zakażenie HCV, zakażenie HBV,
-  placówka  wystawia  kierowania  na:  badania  stwierdzające  zakażenie  HIV,   badania 
stwierdzające zakażenie HCV,  badania stwierdzające zakażenie HBV,
- leczenie psychiatryczne,
- poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych,
- poradnictwo dla osób uzależnionych,
- psychoterapia indywidualna dla rodzin osób uzależnionych,
- psychoterapia grupowa dla osób uzależnionych,
- kursy zawodowe,
- nauka szkolna na poziomie szkoły:  podstawowej (poza terenem ośrodka),  gimnazjalnej 
(poza terenem ośrodka), ponadgimnazjalnej (poza terenem ośrodka), wyższej (poza terenem 
ośrodka),
-  placówka korzysta  z  możliwości  kierowania  do  hostelu  lub mieszkania  readapcyjnego 
pacjentów po ukończonym leczeniu.



3. Ośrodek   Readaptacyjno   –   R  ehabilitacyjny   
 Anielin 2
 05-480 Karczew
tel. (22) 788 79 44, 779 10 43

       WARUNKI PRZYJĘCIA:
•   liczba miejsc 40,
•   pacjenci w wieku od 18 roku życia,
•   ubezpieczenie - wymagane,
•   dokument tożsamości, pesel,
•   bez skierowania -  jednak pacjent  musi  zadzwonić i  umówić planowane przyjęcie  do 
placówki i ustalić wszelkie formalności,

            •   czas leczenia – 12  m-cy,
•   termin oczekiwania maksymalnie do 2 tygodni,
•   pacjent musi być po detoksie.

Dodatkowe informacje:
- placówka koedukacyjna,
-  placówka prowadzi: leczenie somatyczne, wystawia skierowania na badania stwierdzające 
zakażenia  HIV,  badania  stwierdzające  zakażenie  HCV,  badania  stwierdzające  zakażenia 
HBV, leczenie psychiatryczne, poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych, poradnictwo dla 
osób  uzależnionych,  psychoterapia  indywidualna  dla  osób  uzależnionych,  psychoterapia 
grupowa dla osób uzależnionych,
-  kursy zawodowe,
-  placówka korzysta z możliwości kierowaniu do hostelu lub mieszkania readaptacyjnego 
pacjentów po ukończonym leczeniu.

4. PTZN Ośrodek Rehabilitacyjno – Readaptacyjny dla Młodzieży   
Wólka Przybojewska 58a 
09-151 Czerwińsk
 tel. (24) 231 81 06

        WARUNKI PRZYJĘCIA:
•   liczba miejsc 20,
•   pacjenci w wieku 13 – 21 lat,
•   ubezpieczenie - wymagane,
•   dokument tożsamości,
•   pesel,
•  skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu (diagnoza wstępna),

            •   czas leczenia: 18  m-cy,
•   termin oczekiwania: kolejka oczekujących – od tygodnia do miesiąca czasu),
•  pacjent musi być wolny od substancji uzależniających,
•   zapewniają naukę: szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum.

Dodatkowe informacje:
- placówka koedukacyjna,
-  placówka prowadzi:poradnictwo dla  rodzin  osób uzależnionych,  poradnictwo dla  osób 
uzależnionych,  wystawia  skierowania  na  badania  stwierdzające  zakażenie  HIV,  badania 



stwierdzające  zakażenie  HCV,  badania  stwierdzające  zakażenie  HBV,  leczenie 
psychiatryczne, psychoterapia indywidualna dla rodzin osób uzależnionych, psychoterapia 
indywidualna  dla  osób  uzależnionych,  psychoterapia  grupowa  dla  rodzin  osób 
uzależnionych, psychoterapia grupowa dla osób uzależnionych,
- placówka korzysta z  możliwości kierowania do hostelu lub mieszkania  readaptacyjnego 
pacjentów po ukończonym leczeniu.

5. NZOZ Centrum Interwencji Kryzysowej Stowarzyszenia „KARAN”  
ul. Grodzieńska 65
03-750 Warszawa
 tel.(22) 618 65 97

       WARUNKI PRZYJĘCIA:
•   liczba miejsc 20,
•   pacjenci w wieku 15 – 18 lat,
•   ubezpieczenie - wymagane,
•   pesel,
•   bez skierowania,

            •   czas leczenia: do 18  m-cy,
• termin  oczekiwania:  do  tygodnia  -  pacjent  zapisuje  się  telefonicznie  na  wizytę 
diagnostyczną;  warunkiem  jest  aby  w  dniu  wizyty  pacjent  był  wolny  od  substancji 
uzależniających;  podczas  wizyty  ustalana  jest  dalsza  forma  terapii  i  jest  możliwość 
pozostania w ośrodku.

Dodatkowe informacje:
- placówka koedukacyjna,
- placówka prowadzi: leczenie somatyczne, prowadzi badania na zakażenie HIV, zakażenie 
HCV, zakażenie HBV, placówka wystawia skierowania na badania stwierdzające zakażenie 
HIV, badania stwierdzające zakażenie HCV, badania stwierdzające zakażenie HBV, leczenie 
psychiatryczne,  poradnictwo  dla  rodzin  osób  uzależnionych,  poradnictwo  dla  osób 
uzależnionych, psychoterapia indywidualna dla rodzin osób uzależnionych, psychoterapia 
indywidualna  dla  osób  uzależnionych,  psychoterapia  grupowa  dla  rodzin  osób 
uzależnionych, psychoterapia grupowa dla osób uzależnionych,
- nauka szkolna na terenie ośrodka: gimnazjum i liceum.
-  placówka korzysta z możliwości kierowania do hostelu lub mieszkania readaptacyjnego 
pacjentów po ukończonym leczeniu.

6. Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii   Sp.zo.o.   w Zagórzu   
Ośrodek  Rehabilitacji  Uzależnień  od  Substancji  Psychoaktywnych  ze  
Współistniejącymi Zaburzeniami Psychotycznymi
Zagórze k/ Warszawy
05-462 Wiązowna
tel. (22) 779 20 12

WARUNKI PRZYJĘCIA:
•   liczba miejsc 20,
•   pacjenci w wieku 13 – 19 lat,



•   ubezpieczenie - wymagane,
•   pesel,
•   skierowanie od lekarza psychiatry
•   czas leczenia: do 12  m-cy.

Dodatkowe informacje:
- obok leczenia farmakologicznego stosowane różne formy leczenia psychoterapeutycznego 
(terapia indywidualna, grupowa, terapia rodzinna), terapia zajęciowa. Zapewniamy 
- dostęp do niezbędnych badań laboratoryjnych, obrazowych i konsultacji lekarskich. 
-  zespoły szkół,  które  dają  możliwość kontynuowania  nauki  w trakcie  terapii.  Edukacja 
obejmuje: szkołę podstawową, gimnazjum, liceum oraz liceum dla pracujących. 


