Poradnie i szpitale

PORADNIE I SZPITALE

Poradnie odwykowe dostępne w odległości do 30 k m od Paczkowa:
1. Centrum Psychologii Zdrowia DORMED
ul. Czarnieckiego 4A
48-303 Nysa
Tel.: 77 4271085; 882 096 660
Przychodnia oferuje pomoc:
- osobom uzależnionym od alkoholu lub pijącym nadmiernie
- osobom uzależnionym od innych substancji psychoaktywnych
- osobom cierpiącym z powodu picia alkoholu przez
- osobom z innymi uzależnieniami (hazard, bulimia)
-

bliską osobę

Dorosłym Dzieciom Alkoholików
ofiarom przemocy w rodzinie

oraz proponuje
- terapie
- warsztaty i treningi
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1. 2. Poradnia Odwykowa i Leczenia Uzależnień w Kłodzku

ul. Zawiszy Czarnego 2
57-300 Kłodzko

tel. 74 867 32 34

1. 3. Centrum Terapii Uzależnień SANGO

Ząbkowice Śląskie ul. Wrocławska 23

tel. 785 604 864
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Adresy i telefony placówek stacjonarnego (tzw. zamkniętego) lecznictwa odwykowego w
promieniu do 150 km od Paczkowa:

PODSTAWOWE INFORMACJE
- Leczenie odwykowe w placówkach powszechnej służby zdrowia jest bezpłatne;
- Na czas leczenia placówki wystawiają zwolnienie lekarskie, tak jak na każde inne leczenie
szpitalne;
- Do leczenia pacjent zgłasza się dobrowolnie;
- Zgłoszenie się pacjenta do szpitala musi być wcześniej uzgodnione telefonicznie. O ile z
terminem na detoksykację (odtrucie) nie ma większych problemów, to do terapii zamkniętej
oczekuje się w kolejce obecnie ok. 3 – 4 miesiące. Niektóre ośrodki wymagają, by przez czas
oczekiwania pacjent korzystał z opieki np. w Punkcie Konsultacyjnym lub korzystał mitingów AA
- W przypadku złego stanu zdrowia pacjenta (zagrożenia życia), pomocy udziela każdy
szpital, przyjmując również na kilkudniową detoksykację. Jednak personel szpitali „ogólnych”
niechętnie przyjmuje pacjentów z ostrym zespołem abstynencyjnym, odsyłając ich do placówek
specjalistycznych (odwykowych);
- Warunkiem rozpoczęcia terapii w ośrodku jest minimum dwutygodniowa abstynencja;
- Terapia „zamknięta” trwa około 6 tygodni;
- Przerwanie abstynencji jest równoznaczne z usunięciem z terapii;
- Przy przyjęciu na oddział detoksykacji placówki wymagają, by pacjent nie miał większego
stężenia alkoholu we krwi niż 0,5 promille;
- Nasz Punkt Konsultacyjny służy pomocą w kontakcie z placówkami lecznictwa
odwykowego, ustaleniu terminu przyjęcia itp.;
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1. Ośrodek Terapii Uzależnień w Branicach

Adres: ul. Szpitalna 18
48-140 Branice (woj. opolskie pow. Głubczyce)

Tel.77 486 8141 (izba przyjęć)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia dla Osób z Problemem Alkoholowym Oddział Leczenia
Zespołów Abstynencyjnych B7
Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)

Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu
Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu

2. Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach
Małych
Adres: Woskowice Małe 15

46-100 Namysłów (woj. opolskie, pow. Namysłów)

Telefon: 77 419 6555
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Komórki ZOZ w tej jednostce:

Oddział Detoksykacji
Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)

Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu
Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu

3. Szpital Leczenia Odwykowego w Czarnym Borze
adres: ul. Parkowa 8
58-379 Czarny Bór (woj. Dolnośląskie, pow. Wałbrzych)

Telefon: 74 845 0125

Poza wymienionymi placówkami „zamkniętymi” można skorzystać również z oferty

Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia w Nysie - CPZ Dormed

Adres: Czarnieckiego 4A
48-303 Nysa
Tel.: 77 427 1085; 882 096 660
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Jest to oddział dzienny tzn. pacjenci, którzy rozpoczęli terapię, zgłaszają się codziennie
rano na zajęcia, a po południu po zajęciach powracają do swojego domu. Poza tym
obowiązują tutaj wszystkie reguły jak w terapii „zamkniętej”.

Cykl terapii podstawowej trwa tutaj 8 tygodni.

Placówka ta nie prowadzi oddziału detoksykacji.

6/6

