Oddajemy do Twoich rąk publikację, w której

niezbędne informacje na
temat możliwości i rodzajów udzielanej pomocy
osobom uzależnionym i ich rodzinom
na terenie województwa podkarpackiego.
znajdziesz

Mamy nadzieję, że znajdziesz w niej informacje,
dzięki którym przezwyciężysz problem z narkotykami.
Zespół „Fundacji dla Ciebie”

PROGRRAMY POMOCOWE
DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD NARKOTYKÓW
I INNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
Zanim osoba uzależniona rozpocznie leczenie trafia do poradni lub
punktu konsultacyjnego. Placówki ambulatoryjne są miejscami,
gdzie zazwyczaj odbywa się pierwszy kontakt osoby uzależnionej
z terapeutą za którym stoi cały system pomocy.

WPŁYW NARKOTYKÓW NA ZDROWIE FIZYCZNE i PSYCHICZNE
Długotrwałe używanie środków odurzających prowadzi do ogólnego wyniszczenia organizmu, postępujących zmian psychofizycznych utrudniających lub uniemożliwiających funkcjonowanie jednostki w
społeczeństwie. Wynikiem stałego zażywania narkotyków jest dezorganizacja osobowości i wydalanie z ról
społecznych. Konsekwencją tego jest obniżenie sprawności społecznej osoby oraz rozluźnienia jego norm
moralnych.
Problem nadużywania substancji uzależniających jest o tyle poważny, że większość osób, które ich
używają nie leczy się, a nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, jak poważne ma problemy ze zdrowiem. Uzależnienie od substancji psychoaktywnych rodzi szereg problemów zdrowotnych dla człowieka. Mogą być to m.in.
śmiertelne zatrucia (przedawkowania), ostre i przewlekłe zaburzenia psychiczne, zaburzenia funkcjonowania
poszczególnych narządów lub całego organizmu. Wszystkie środki narkotyczne uszkadzają komórki centralnego układu nerwowego. Neurony, w odróżnieniu od innych komórek naszego organizmu nie posiadają zdolności regeneracyjnych i dlatego neurony uszkodzone przez narkotyki giną nieodwracalnie.

Programy lecznicze
Placówki ambulatoryjne:

- pierwszy kontakt osoby uzależnionej z terapeutą
- diagnoza poziomu uzależnienia
- wybór sposobu leczenia
- metody leczenia: terapia w trybie indywidualnym, terapia w ramach grup terapeutycznych

Oddziały detoksykacyjne:

- odizolowanie od narkotyków
- wdrożenie leczenie farmakologicznego

Stacjonarne ośrodki terapeutyczne :

- stosowane metody: metoda społeczności terapeutycznej (społeczne interakcje w obrębie grupy)

Programy substytucji lekowej:

- stosowane metody: leczenie środkami farmakologicznymi agonistami i częściowymi agonistami opiatów
(stosowana tylko o osób uzależnionych od heroiny)

Grupy Anonimowych Narkomanów

Program działania oparty na Dwunastu Krokach i Dwunastu Tradycjach Anonimowych Alkoholików
1

Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec uzależnienia, że straciliśmy kontrolę nad naszym życiem.

2

Uwierzyliśmy, że Siła większa od nas samych może przywrócić nam równowagę wewnętrzną.

3

Podjęliśmy decyzję, aby powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga – jakkolwiek Go pojmujemy.

4

Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny swojego życia.

5

Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.

6

Byliśmy całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru.

7

Pokornie prosiliśmy Go, aby zaradził naszym niedoskonałościom.

8

Sporządziliśmy listę wszystkich osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.

9

Zadośćuczyniliśmy osobiście tym, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem przypadków, gdy zraniłoby to te lub inne osoby.

10

Prowadziliśmy nadal obrachunek osobisty,natychmiast przyznając się do popełnianych błędów.

11

Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do umocnienia świadomego kontaktu z Bogiem, jakkolwiek Go
pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.

12

Przebudzeni duchowo w wyniku realizacji tych Kroków, staraliśmy się nieść posłanie innym uzależnionym i stosować te zasady we wszystkich sferach naszego życia.
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PLACÓWKI AMBULATORYJNE

Tarnobrzeg
Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna
ul. Kossaka 1
tel. 15 822 81 62
czynne: pn. – c zw. 8-18, pt. 8-15

Rzeszów
Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i Eksperymentujących z Narkotykami
ul. Matejki 10/4
tel. 17 873 32 02
e-mail: biuro@stowarzyszenie-pomost.org
czynne: pn., wt., czw., pt. 16-18, śr. 16-19

ODDZIAŁY DETOKSYKACYJNE

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień
ul. Siemieńskiego 17
tel. 17 8611744, 861 16 40
e-mail: wotu@pro.onet.pl
czynne: pn.-pt. 8-20, sb.-nd. 10-18

Jasło
Szpital Specjalistyczny, Oddział Psychiatryczny
ul. Za Bursą 1
tel. 13 446 30 44
- bez ograniczeń wiekowych

Poradnia Uzależnień i Rodzinna „KARAN”
ul. Piłsudskiego 8/10
tel. 17 862 13 14
czynne: pn.-pt. 8-20

Jarosław
Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. A. Kępińskiego
Oddział Detoksykacyjny
ul. Kościuszki 18
tel. 16 621 46 11
- przyjmowane są osoby od 18 roku życia

Jasło
Poradnia Odwykowa Szpitala Specjalistycznego
ul. Za Bursą 1
tel. 13 446 30 44
czynne: pn., wt., czw., pt. 7-14; śr. 7 - 17

PLACÓWKI STACJONARNE

Przeworsk
TRiPDU „Powrót z U”
ul. Rynek 1
czynne: pn., śr., pt. 16-20; czw. 10 - 14

Rzeszów
NZOZ Centrum Interwencji Kryzysowej Stowarzyszenia „KARAN”
ul. Targowa 9A
tel. 17 852 86 48, 17 853 45 72
e-mail: karan.rzeszow@op.pl
- liczba miejsc - 25
- przyjmowane są osoby od 17 roku życia
- wyłącznie dla mężczyzn

Sanok
SP ZOZ Poradnia Leczenia Uzależnień
ul. 88-lecia 26
tel. 13 465 61 00
czynne: pn.-pt. 7.30-15
SP ZOZ Poradnia Zdrowia Psychicznego
ul. Lipińskiego 10
tel. 13 463 52 74
czynne: pn.-pt. 7.30-15

HOSTELE
Hostel Postrehabilitacyjny
ul. Targowa 9a
35-064 Rzeszów
tel.: 17 852 86 48
e-mail: karan@karan.pl
- liczba miejsc: 8
- przyjmowane osoby od 16 roku życia
- hostel tylko dla mężczyzn

Stalowa Wola
NZOZ MONAR Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień
ul. Hutnicza 8
tel. 15 842 79 60
e-mail: jadwiga.kaczor@op.pl / poradnia.stalowawola@monar.org
czynne: pn.-pt. 8-14
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TELEFONY ZAUFANIA

Mityngi na skype
OGÓLNOPOLSKI TELEFON ZAUFANIA „Narkotyki - Nazwa mityngu: Skype Czwartkowa
Nick osoby prowadzącej: joasiabielszczanka
Narkomania” 801 199 990
- czynny codziennie w godzinach 16 – 21, z wyjątkiem Data: Czwartek 21:00-23:00
świąt państwowych
Nazwa mityngu: InterNAutki
- koszt połączenia: cena pierwszego impulsu
- telefon dla osób używających narkotyków, osób Nick osoby prowadzącej: jovi.taa
Data: Sobota 20:00 - 21:30
uzależnionych i ich rodzin
Mityng kobiecy - pierwsza sobota miesiąca
Infolinia Stowarzyszenia „KARAN” 800 120 289
- czynny codziennie w dni powszednie w godzinach
9—17
- koszt połączenia: bezpłatne
Infolinia Zaufania Uzależnień Stowarzyszenia „Monar” 22 823 65 31
- czynny codziennie w dni powszednie w godzinach
9 – 21
Telefon Zaufania dla Rodzin z Problemem Uzależnienia - 22 844 44 70
- czynny codziennie w dni powszednie w godzinach
10—20, w soboty w godz. 10—15
- koszt połączenia: bezpłatne
Poradnia Psychologiczna Instytutu Psychologii Zdrowia PTP 116 123
- czynny w dni powszednie w godzinach 14—22
- koszt połączenia: bezpłatne

MITYNGI – GRUPY ANONIMOWYCH
NARKOMANÓW
Fares
Plac Mariacki 8
37- 300Leżajsk
tel. 17 242 02 08
email: grzegorzm1980tlen.pl
- spotkania zamknięte
Zofia
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień
Siemieńskiego 17
Rzeszów
tel. 669 099 058
email: nazofiarzeszowgmail.com
- pierwszy miting w miesiącu otwarty
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UZALEŻNIENIE
OSOBY NAJBLIŻSZEJ

Objawy użycia narkotyków:
Elementy, które mogą świadczyć o stosowaniu narkotyków:
•

w przypadku objawów: nakłucia na ciele, zwężone źrenice, krwotoki,: igły, strzykawki, brązowe watki, kapsle, nakrętki, łyżki, osmalone sreberka, torebki z brunatnawym proszkiem, rurki do wdychania oparów.

•

w przypadku palenia marihuany: słodkawy zapach, kaszel, zwiększony apetyty, euforia, bladość palców,
brązowo szare nasionka w kieszeniach lub w podszewce, bibuła papierosowa.

•

w przypadku leków uspokajających i nasennych: drżenie mięśni, wymioty, biegunka, bezsenność, nadwrażliwość na dźwięk, zapach, dotyk, omamy wzrokowe, bełkotliwa mowa, tabletki, drażetki różnych kolorów, opakowania po nich.

•

w przypadku kokainy i innych środków psychostymulujących: poszerzone, słabo reagujące na światło źrenice, pobudzenie, gadatliwość, czerwony nos, drażliwość, nerwowość, tabletki, kapsułki, małe opakowania plastikowe zawierające biały proszek lub kryształy, igły, strzykawki, biały proszek lub bezbarwne
przezroczyste kryształy bez zapachu o gorzkim smaku, rurki do wdychania oparów, igły, strzykawki.

•

w przypadku substancji halucynogennych: rozszerzone, słabo reagujące na światło źrenice, brak koordynacji ruchowej, halucynacje, bibułka nasączana roztworem, cukier w kostkach, opłatki, małe tubki
z płynem, silny zapach potu.

•

w przypadku lotnych substancji: zapalenie spojówek, zapach, kichanie, kaszel, gadatliwość, nadwrażliwość na światło,tuby, klej, smary, torebki plastikowe z klejem, pojemniki, chusteczki.

Jak wykryć obecność narkotyków u osób najbliższych?
•
•

testy pozwalają na wykrycie użycia narkotyków (test na obecność narkotyków w moczu, włosach) Dostępne w aptekach
test na zachowanie źrenicy oka (brak reakcji źrenicy na zmianę światła)
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PIERWSZA POMOC
W PRZYPADKU ZATRUCIA NARKOTYKAMI
• Zadzwoń pod nr 999 lub 112 i wezwij pogotowie ratunkowe.
•

Umieść poszkodowanego w przewiewnym pomieszczeniu, wyprowadź z miejsca, gdzie jest głośna muzyka i pulsujące światła. Nie zostawiaj go samego, poczekaj do przyjazdu pogotowia ratunkowego.

•

Spróbuj dowiedzieć się jakich narkotyków użył poszkodowany. Jeśli posiada przy sobie opakowania czy
leki koniecznie je zachowaj.

•

Przekaż wszystkie informacje załodze karetki.

OBJAWY ZATRUCIA NARKOTYKAMI

Zmniejszona aktywność
omdlenia utrata przyjemności .

- zataczanie się, zastyganie w ruchu, spowolnienie mowy, zasypianie,

Pierwsza pomoc:
Sprawdź czy poszkodowany jest przytomny. Jeśli tak nie opuszczaj go aż do przyjazdu fachowej pomocy, rozmawiaj z nim, spróbuj uzyskać informacje jakich narkotyków użył. Jeśli jest nieprzytomny i oddycha ułóż go w pozycji
bezpiecznej i sprawdzaj oddech. W przypadku braku oddechu rozpocznij resuscytacje krążeniowo - oddechową:
połóż poszkodowanego na twardej powierzchni, udrożnij drogi oddechowe, wykonuj 30 uciśnięć na środku klatki
piersiowej i 2 wdechy w tempie 120 uciśnięć na minutę.

Zwiększona aktywność - nienaturalne zachowanie, szybka, niezrozumiała mowa, pobudzenie rucho-

we, agresja, omamy wzrokowe, słuchowa, napady lęku.

Pierwsza pomoc:
Uspokajaj poszkodowanego, spokojnie rozmawiaj z nim, zapewnij obecność kilku osób, które będą Ci pomagać
w przypadku napadu agresji

Napad drgawkowy - drgawki, skurcze mięśni ciała, ślinotok, utrata przytomności, bezdech, zasinienie
twarzy.

Pierwsza pomoc:
Przytrzymuj głowę poszkodowanego (nie wolno przytrzymywać innych części ciała), usuń przedmioty, które
mogą mu zagrozić.
Po napadzie:
- jeśli poszkodowany śpi, jest nieprzytomny: sprawdzaj oddech, ułóż w pozycji bezpiecznej
- jeśli poszkodowany nie oddycha: rozpocznij resuscytację krążeniowo - oddechową
- jeśli poszkodowany jest pobudzony: uspokajaj go, zapewnij obecność innych osób

Czy wiesz że?
•

Rozprzestrzenianie się chorób przenoszonych przez krew, wśród nich HIV/AIDS i wirusowego zapalenia
wątroby jest w dużej mierze skutkiem używania narkotyków drogą dożylną.

•

Wypalenie jednego jointa szkodzi płucom tak jak wypalenie dwóch i pół papierosa z tytoniu, natomiast
wypalenie drugiego ma tak niekorzystny wpływ na drogi oddechowe, jak pięć papierosów.

•

Około 50% wszystkich samobójstw popełnianych jest pod wpływem substancji psychoaktywnych.

Dowiedz się więcej na
www.uzaleznieni.dlaciebie.org

potrzebujesz pomocy,
nie wahaj się skorzystać z ofert

Jeśli czujesz, że

proponowanych przez umieszczone w broszurze instytucje.

Nie daj się

pokonać narkotykom!

ul. Warszawska 16/44, 35-205 Rzeszów
Tel.: (+48) 17 787 60 31
Fax: (+48) 17 715 03 01
e-mail: biuro@dlaciebie.org

www.dlaciebie.org

Dofinansowano z budżetu Województwa Podkarpackiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

