
   

  

 

                                                                                                    

 

Poradnia leczenia uzależnień i współuzależnień  
 

Lokalizacja: pawilon 6, wejście E 
  
Kontakt telefoniczny:  
Sekretariat poradni: 22 38 94 809 - od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 14:00 
Centrum Obsługi Pacjenta:22 38 94 800 - od poniedziałku do piątku w godz. 14:00 - 18:00 
 
Godziny otwarcia:  poniedziałek:  7:30 - 20:00 
                                   wtorek:            7:30 - 20:00 
                                   środa:               7:30 - 20:00 
                                   czwartek:         7:30 - 20:00 
                                   piątek:              7:30 - 16:00 
 

Zespół terapeutyczny: 
mgr Mariam Abdel Al, psycholog, w trakcie certyfikacji na specjalistę psychoterapii 
uzależnień, p. o. kierownika poradni 
 
mgr Martyna Figurska, psycholog, psychoterapeuta systmowy, w trakcie certyfikacji na 
specjalistę psychoterapii uzależnień 
  
mgr Agnieszka Ryznar - Górska, psycholog kliniczny, psychoterapeuta, w trakcie 
certyfikacji na specjalistę psychoterapii uzależnień  
 
mgr Filip Pierowski, psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień  
 
dr Kostianty Muzhanowskyi, terapeuta, w trakcie certyfikacji na specjalistę psychoterapii  
uzależnień  
 
mgr Aneta Tarnacka, psycholog, seksuolog, certyfikowany specjalista psychoterapii  
uzależnień 
 
mgr Monika Przygoda, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, 
psychoterapeuta ericksonowski 
 
Kogo leczymy 
Oferta kierowana jest do pacjentów pełnoletnich, w szczególności do osób: 
•  uzależnionych lub szkodliwie używających alkoholu oraz towarzyszących temu innych   
    uzależnień od innych substancji psychoaktywnych lub uzależnień behawioralnych, 
•  najbliższych ww. osób, tj. członków rodzin, partnerek, partnerów (osoby       



    współuzależnione), 
•  z syndromem DDA, DDD. 
 
Formy pomocy 
•  interwencja kryzysowa, 
•  terapia motywująca, 
•  terapia indywidualna, 
•  terapia grupowa,  
 
Rejestracja wizyty 
Na wizytę można się zapisać osobiście lub telefonicznie od poniedziałku do piątku 
• w Poradni w godz. 7:30 - 14:00 (tel.: 22 38 94 809) 
• w Centrum Obsługi Pacjenta, pawilon 1, parter, w godz. 14:00 - 18:00 (tel.: 22 38 94 800)    
 

****** 
 
W wyniku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego przez m. st. Warszawa na 
prowadzenie w latach 2019 - 2020 ponadpodstawowego programu psychoterapii 
skierowanego do osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych a 
także osób współuzależnionych, który jest adresowany do mieszkańców miasta, poradnia 
pozyskała dodatkowe środki na swoją działalność.  

 
Zadanie publiczne finansowane jest ze środków Miasta Stołecznego Warszawy 

 
 
W ramach tego programu poradnia świadczy następujące dodatkowo następujące formy 
pomocy: 
 

• GRUPA ZAPOBIEGANIE NAWROTOM dla osób uzależnionych 

• GRUPA DALSZEGO ROZWOJU dla osób uzależnionych 

• GRUPA DLA CZŁONKÓW RODZIN osób uzależnionych DDA/DDD 

• MARATONY psychoterapeutyczne  

• WARSZTATY umiejętności psychologicznych 
•  WARSZTATY umiejętności,  
•  KONSULTACJE seksuologiczne,   
•  TERAPIA rodzin i par 



   

  

 

 
Aktualnie poradnia prowadzi rekrutację do ponadpodstawowego programu dla osób uzależnionych. 
Zapraszamy osoby po terapii odwykowej na grupę zapobiegania nawrotom oraz grupę rozwoju osobistego. 
W ofercie poradni znajduje się także możliwość skorzystania ze wsparcia indywidualnego, konsultacji 
seksuologicznych, terapii par oraz maratonów terapeutycznych.  

 
  
 

 

Szpital Wolski, ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa 
centrala tel.: 22 38 94 700 

 
 


