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SPOŁECZNE, KULTUROWE I EKONOMICZNE 
ASPEKTY UŻYWANIA SUBSTANCJI 

PSYCHOAKTYWNYCH

• Biznes narkotykowy to obroty ok. 400 miliardów dolarów rocznie

(8% całości światowych obrotów handlowych).

• Główne substancje służą do leczenia bólu fizycznego i psychicznego,

poprawiania nastroju.

• Zażywanie substancji psychoaktywnych prowadzi do szkód

zdrowotnych i społecznych, może powodować uzależnienie.

• Interes publiczny – zagwarantowanie osobom używającym substancji

psychoaktywnych dostępu do różnorodnych form oddziaływań

profilaktycznych, terapeutycznych czy pomocowych.



UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI 
PSYCHOAKTYWNYCH – KONTEKST SPOŁECZNY

• Narkomania to zjawisko o randze problemów społecznych;

• Instytucjonalizacja – stworzenie specjalistycznego lecznictwa dla

osób uzależnionych od narkotyków (w Polsce lata 80.);

• Wpływ konsumentów narkotyków – „nosicieli problemu” – na

porządek społeczny;

• Alkohol – przekroczenie przyjętych norm częstości i ilości picia

sytuuje konsumenta w gronie „nosicieli problemu” alkoholizmu;

• Systemy monitorowania dynamiki zmian wskaźników

rozpowszechnienia problemu narkomanii – Europejskie Centrum

Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA).



LECZENIE I REHABILITACJA OSÓB 
UZALEŻNIONYCH

• Leczenie i rehabilitacja uzależnień obejmuje szerokie i

interdyscyplinarne zagadnienia natury biologiczno-medycznej,

psychologicznej i społecznej.

• Efektywność i skuteczność leczenia:

 Ograniczenie używania narkotyków i problemów wynikających z

nadużywania alkoholu

 Dostateczny (szeroki) dostęp do instytucji leczniczych i

pomocowych.



LECZENIE I REHABILITACJA UZALEŻNIEŃ

Leczenie uzależnienia to proces, który rozpoczyna się w momencie, gdy

użytkownik substancji psychoaktywnych wchodzi w kontakt z osobą lub

instytucją dostarczającą usług zdrowotnych i który może być

kontynuowany poprzez udział w specyficznych formach interwencji i

procedur, aż do uzyskania stanu najwyższego (możliwego do osiągnięcia)

poziomu zdrowia i poprawy samopoczucia.

Jest to kompleksowe podejście polegające na identyfikacji problemu,

dostarczeniu wsparcia, na zapewnieniu dostępu do opieki zdrowotnej

oraz możliwości integracji społecznej (WHO, 1996).



TROCHĘ HISTORII POLSKI…

1985 – Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii

• podejście zorientowane na zdrowie publiczne,

• redukcja podaży narkotyków (supply reduction),

• wzmocnienie prymatu terapii nad karaniem.

1982 – Ustawa o wychowaniu w trzeźwości – rozwiązywanie problemów

alkoholowych

• powszechny dostęp do leczenia uzależnionych od alkoholu i ich

bliskich.
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ORGANIZACJA SYSTEMU LECZENIA 
UZALEŻNIEŃ OD SP oraz OD ALKOHOLU W 

POLSCE



DANE STATYSTYCZNE: SP I UZALEŻNIENIE 
OD ALKOHOLU

2005 r. – 100-130 tys. osób uzależnionych w tym 25-27 tys. uzależnionych 

od opioidów.

2009 r. – 56-95 tys. użytkowników. 

(Sierosławski, 2007)

1995 – 111 tys. leczonych od SP

2015 – 345 tys. leczonych od SP

10-20% uzależnienie od SP

Opioidy, konopie indyjskie, amfetamina i inne syntetyczne

psychostymulanty, leki przyjmowane bez potrzeb terapeutycznych i tzw.

„dopalacze” oraz używanie wielu substancji psychoaktywnych, alkohol

połączony z konopiami indyjskimi i tabletkami (CBOS, 2011).



NOWE WYZWANIA W LECZENIU 
UZALEŻNIEŃ

1. Problematyka uzależnień behawioralnych  - uzależnienie od hazardu, 

Internetu i gier komputerowych, zakupów, seksu.

2. Osoby młodociane i dorośli z orzeczonymi różnego typu formami 

przymusu leczenia, kobiety uzależnione.

3. Osoby uzależnione przewlekle, chore somatycznie, pacjenci z 

współwystępującymi zaburzeniami i chorobami psychicznymi.

4. Dostępność terapii substytucyjnej.

5. Programy Ograniczania Picia. 

6. Rozwój standaryzacji usług, akredytacji placówek.

7. Rozwój infrastruktury (ośrodki ambulatoryjne, stacjonarne).

8. Szkolenie kadr od 2020.



HISTORIA ROZWOJU TERAPII UZALEŻNIEŃ 
OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH

• Przed II wojną światową narkomania nie stanowiła problemu
społecznego. Narkomani przyjmowali klasyczne narkotyki – morfinę,
heroinę i kokainę.

• Po II wojnie światowej zjawisko narkomanii było skutkiem tzw.
uzależnienia jatrogennego.

• Z końcem lat 60., narkomania zaczęła rozpowszechniać się wśród
młodzieży.

• W latach 70. leki kradzione:
 Z grupy opiatów (morfina, kodeina, dolantyna).
 Krople Inoziemcowa (żołądkowe), psychostymulanty (amfetamina,

pemolina, efedryna), leki np. z grupy barbituranów,
benzodiazepin.

 Środki chemiczne: tri, benzyna, proszki do prania czy gazy
(zapalniczki, gaśnice halonowe).

• Lata 80. – odkrycie „narkotykowych” właściwości maku, mleczka
makowego (tzw. „zielonego”), „herbaty makowej” z wywaru słomy
makowej czyli „polskiej heroiny” lub „kompotu”.



HISTORIA MONARU

1978 – powstanie pierwszego ośrodka 

readaptacyjnego w Głoskowie. 

W latach 1981-1983 – powstanie 

11 ośrodków.

• Charyzmatyczne przywództwo,

• Równość wśród członków społeczności,

• Pełna abstynencja,

• Ograniczenie dopływu wzorców 

z zewnątrz,

• Budowanie własnych norm.

Marek Kotański



INNE FORMY POMOCY

• Programy redukcji szkód – leczenie substytucyjne – metadon (1992);

• Program dla pacjentów z podwójną diagnozą Ośrodek „Familia”

w Gliwicach 1995;

• Hostele;

• Mieszkania rehabilitacyjne (half – way houses);

• Ośrodki dzienne.



KONDYCJA LECZNICTWA UZALEŻNIEŃ „N”

• Ok. 80 ośrodków/oddziałów stacjonarnych, w tym 34 placówki dla osób

poniżej 18 roku życia, jest to ok. 2500 miejsc.

• Ok. 220 placówek ambulatoryjnych udzielających pomocy osobom:

1) Eksperymentującym z narkotykami,

2) Używającym narkotyków problemowo,

3) Uzależnionym,

4) Rodzinom i bliskim pacjentów.

• Oferta post-rehabilitacyjna, specjalistyczne programy pomocy,

po ukończonym procesie leczenia.

• Terapia zastępcza, lecznictwo substytucyjne ok. 2600 pacjentów,

24 programy zlokalizowane w 14 miastach.



STRUKTURA LECZNICTWA 
„ALKOHOLOWEGO” W POLSCE

W każdym województwie zostały powołane Wojewódzkie Ośrodki Terapii 
Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia (WOTUW)

W systemie lecznictwa odwykowego w Polsce funkcjonuje 5 rodzajów 
zakładów lecznictwa odwykowego - dane za 2006 r.:

1. Ambulatoryjne: przychodnie/poradnie terapii od alkoholu i 
współuzależnienia  - 477

2. Dzienne oddziały terapii uzależnienia od alkoholu (DOTUA) - 54

3. Całodobowe oddziały terapii uzależnienia od alkoholu (COTUA) - 77

4. Oddziały leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (OLAZA) - 61

5. Hostele dla uzależnionych od alkoholu – ok. 20



PODSTAWY PRAWNE

1. Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

2. Ustawa z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i

przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

3. Ustawa o grach hazardowych z dnia 24.11.2017 r.

4. Ustawa z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej

finansowanych ze środków publicznych (ostatnia nowelizacja

1.10.2013 r.).

5. Ustawa z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej.

6. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego.

7. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

8. Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 10.05.2018 r.



PODSTAWY PRAWNE c.d.

9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19.06.2019 r. w sprawie

świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i

leczenia uzależnień

10. Zarządzenie Prezesa NFZ nr 7/2020/DSOZ z 16.01.2020 r. w sprawie

określania warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie

świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i

leczenie uzależnień.

11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17.04.2019 r. w sprawie

szkolenia w dziedzinie uzależnień.



USTAWA Z DNIA 29.07.2005 ROKU O 
PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII

1) Kompetencje służb oraz instytucji na stopniu centralnym i

samorządowym;

2) Działalność w zakresie edukacji, wychowania i informacji;

3) Postępowanie z osobami uzależnionymi;

4) Reguły postępowania z prekursorami, środkami odurzającymi i

substancjami psychotropowymi;

5) Reguły postepowania z uprawami maku i konopi;

6) Przepisy karne;

7) Wykaz substancji kontrolowanych.



USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU 
NARKOMANII ORAZ 

USTAWA O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI

1. Leczenie odwykowe osób uzależnionych prowadzą stacjonarne i

niestacjonarne zakłady lecznictwa odwykowego oraz inne zakłady

opieki zdrowotnej.

2. Poddanie się leczeniu odwykowemu jest dobrowolne. Wyjątki od tej

zasady określa ustawa.

3. Od osób uzależnionych nie pobiera się opłat za świadczenia w zakresie

leczenia odwykowego udzielane w zakładach opieki zdrowotnej.



USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU 
NARKOMANII ORAZ 

USTAWA O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI

Minister właściwy do spraw zdrowia określa, w drodze rozporządzenia:

organizację, kwalifikacje personelu, zasady funkcjonowania i rodzaje

zakładów lecznictwa odwykowego, a także innych zakładów opieki

zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi oraz zasady

współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami

społecznymi;

Ustawa nie reguluje „prywatnego rynku usług terapeutycznych”



USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU 
NARKOMANII ORAZ 

USTAWA O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI

Członkowie rodziny i bliscy osoby uzależnionej, dotknięci następstwami 

nadużywania substancji przez osoby uzależnione, uzyskują w zakładach 

opieki zdrowotnej świadczenia zdrowotne w zakresie terapii i rehabilitacji 

oraz profilaktyki. Za świadczenia te od wymienionych osób nie pobiera się 

opłat.



USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU 
NARKOMANII ORAZ 

USTAWA O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI

Organy administracji rządowej i jednostek samorządu 
terytorialnego są obowiązane do podejmowania działań 
zmierzających do ograniczania spożycia napojów 
alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, 
inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu 
zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych 
napojów, działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, 
przeciwdziałania powstawaniu i usuwania następstw 
nadużywania alkoholu, a także wspierania działalności w 
tym zakresie organizacji społecznych i zakładów pracy.



USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU 
NARKOMANII ORAZ 

USTAWA O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI

Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wykonuje się przez
odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, w szczególności:

1)tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których
zaspokajanie motywuje powstrzymywanie się od spożywania alkoholu;

2)działalność wychowawczą i informacyjną

3)ustalanie odpowiedniego poziomu i właściwej struktury produkcji
napojów alkoholowych przeznaczanych do spożycia w kraju;

4)ograniczanie dostępności alkoholu;

5)leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu;

6)zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich
usuwanie;

7)przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;

8)wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie centrów
integracji społecznej



USTAWA O ŚWIADCZENIACH OPIEKI 
ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE 

ŚRODKÓW PUBLICZNYCH Z DNIA 27.08.2004

1. Niniejsza ustawa nie narusza przepisów o świadczeniach 

udzielanych bezpłatnie przez zakłady opieki zdrowotnej bez 

względu na uprawnienia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego

2. z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - bezpłatność



USTAWA Z DNIA 15.04.2011 
O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ

• Określa zasady wykonywania działalności leczniczej

• Określa, jakie są zasady gospodarki finansowej 

• Określa jakie osoby prawne mogą być organem założycielskim 

przedsiębiorstw prowadzących działalność leczniczą

• Odsyła do stosownych przepisów wykonawczych

• Ośrodki „prywatne” funkcjonują na ogólnych zasadach działalności 

gospodarczej



SZKOLENIE W DZIEDZINIE UZALEŻNIENIA

I. Zajęcia teoretyczne (wykłady) – 90 godzin

II. Treningi psychologiczne – 100 godzin

III. Warsztaty – 450 godzin

IV. Staż kliniczny - nie mniej niż 80 godzin

V. Superwizja kliniczna - nie mniej niż 80 godzin dydaktycznych pod
nadzorem superwizora obejmuje opracowanie i udokumentowanie
100 godzin programu pracy indywidualnej i grupowej z pacjentem.

VI. Egzamin:

I. Część pisemna – test

II. Studium przypadku – 1 lub 2

III. Egzamin ustny



EGZAMIN CERTYFIKACYJNY
1. Część pisemna egzaminu końcowego obejmuje sprawdzian testowy z

zagadnień teoretycznych.
2. Część ustna obejmuje sprawdzian umiejętności nabytych przez osobę

przystępującą do egzaminu, niezbędnych do prowadzenia
psychoterapii i rehabilitacji osób uzależnionych i polegający na
przygotowaniu studium przypadku i przedstawieniu go przed komisją
oraz ustnej odpowiedzi na pytania zadawane przez członków komisji.

3. Warunkiem przystąpienia do części ustnej egzaminu końcowego jest
uzyskanie oceny pozytywnej z części pisemnej egzaminu końcowego.

4. Zdający, który uzyskał ocenę negatywną z części pisemnej lub ustnej
egzaminu końcowego, może przystąpić do egzaminu poprawkowego.

5. W przypadku uzyskania negatywnej oceny z części ustnej egzaminu
końcowego powtarza się tylko tę część egzaminu.

6. Podczas egzaminu końcowego, po uzyskaniu zgody komisji i zdającego,
może być obecny, w charakterze obserwatora, przedstawiciel podmiotu
zatrudniającego zdającego.

7. Dokumentem potwierdzającym ukończenie szkolenia w dziedzinie
uzależnień jest certyfikat instruktora terapii uzależnień lub certyfikat
specjalisty psychoterapii uzależnień, wydany przez Biuro.



Osoby, które ukończyły szkolenie, o którym 
mowa w ust. 1, i uzyskały certyfikat 

instruktora terapii uzależnień oraz w terminie 
3 lat od ukończenia tego szkolenia spełniły 
wymogi, o których mowa w ust. 7, mogą 

przystąpić do egzaminu w zakresie specjalisty 
terapii uzależnień bez konieczności 

uczestniczenia w szkoleniu, nie później jednak 
niż w okresie roku po uzyskaniu 

tytułu magistra. 



SPECJALISTA PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ 
POWINIEN POSIADAĆ NASTĘPUJĄCE 

UMIEJĘTNOŚCI:
1. Wyrażanie akceptacji i szacunku dla podmiotowości

pacjenta.
2. Nawiązywanie, podtrzymywaniem i zakończenie relacji z

pacjentem.
3. Motywowanie do zmiany interpersonalnej i

intrapsychicznej oraz zmiany zachowań.
4. Diagnozowanie w obszarze uzależnień oraz wstępnego

rozpoznawania innych zaburzeń psychicznych.
5. Rozumienie wyników diagnozy medycznej i

psychologicznej oraz wykorzystanie diagnozy w procesie
kwalifikowania do leczenia i psychoterapii.

6. Przeprowadzenie diagnozy problemowej
7. Planowanie i ewaluacja psychoterapii.
8. Prowadzenie psychoterapii indywidualnej oraz grupowej.



9. Rozumienie zjawisk zachodzących w procesie psychoterapii na
różnych jej etapach.

10. Adekwatne do potrzeb pacjenta wykorzystanie metod i technik
psychoterapeutycznych.

11. Udzielanie porad, prowadzenie treningów zmiany zachowań,
interwencji kryzysowej, psychoedukacji.

12. Praca z głodem substancji, przymusem realizowania czynności
kompulsywnych oraz nawrotami choroby.

13. Integracja oddziaływań medycznych, psychoterapii i pomocy
społecznej

14. Współpraca w interdyscyplinarnych zespołach
15. Poddawanie swój pracy superwizji
16. Zdolność i gotowość do rozpoznawania i rozwiązania osobistych

kryzysów.

SPECJALISTA PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ 
POWINIEN POSIADAĆ NASTĘPUJĄCE 

UMIEJĘTNOŚCI:



GDZIE SIĘ SZKOLIĆ DODATKOWO?
SZKOLENIA DOFINANSOWYWANE

PRZEZ KBPN I PARPA

• Szkolenia dotyczące metod terapeutycznych np. Dialog Motywujący,

TPB;

• Szkolenia rozwijające wiedzę nt. uzależnień np. behawioralnych;

• Szkolenia dotyczące oddziaływań profilaktyczno-terapeutycznych

np. CANDIS;

• Konferencje naukowe bądź szkoleniowe organizowane przez KBPN

lub PARPA.



Uczenie terapii uzależnień to nie 

tylko uczenie technik, lecz uczenie 

terapeuty lepszego zrozumienia 

świata, człowieka i siebie…



STANDARDY UDZIELANIA 
ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 
W LECZNICTWIE UZALEŻNIEŃ 

WG NFZ

1. Co można leczyć (katalog jednostek chorobowych)?

2. Gdzie można się leczyć (rodzaje placówek)?

3. W jaki sposób udzielać świadczeń – definicje.

4. Kto może wykonywać świadczenia?

5. Gdzie szukać pracy i pieniędzy?



1. CO MOŻNA LECZYĆ (KATALOG JEDNOSTEK 

CHOROBOWYCH) WG ICD-10 i NFZ?

• Określają m.in. kody schorzeń leczonych  w lecznictwie uzależnień

• Osoby w trakcie diagnostyki

• Z 03 obserwacja medyczna i ocena przypadków podejrzanych o 
choroby lub stany podobne

• Osoby uzależnione (F 10-F19 oraz F63.0, F63.8)

• Osoby uzależnione od środków psychoaktywnych (F 11 do 19)

g) F 19 zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania 
spowodowane używaniem kilku substancji lub używaniem 
innych substancji psychoaktywnych

• F 63 Zaburzenia nawyków i popędów (impulsów) 

h) F 63.0 patologiczny hazard

i) F 63.8 inne uzależnienia behawioralne



STANDARDY c.d. (katalog jednostek 
chorowowych)

• Członkowie rodzin i bliscy osób uzależnionych 

(współuzależnienie, DDA, ofiary przemocy  (kody wg ICD-10):

1. F 41 inne zaburzenia lękowe

2. F 43 reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne 

3. F 45 zaburzenia występujące pod postacią somatyczną

4. F 48 inne zaburzenia nerwicowe

5. F 60 specyficzne zaburzenia osobowości 

6. Z 81.1 obciążenie rodzinne nadużywaniem alkoholu

7. Z 81.2 obciążenie rodzinne nadużywania innych substancji 

psychoaktywnych

8. Z 81.3 obciążenia rodzinne innymi zaburzeniami psychicznymi i 

zaburzeniami zachowania



GDZIE MOŻNA SIĘ LECZYĆ (RODZAJE 
PLACÓWEK)?

• placówki ambulatoryjne (punkty), poradnie (1740 do 1746)

• dzienne oddziały (osobodni / punkty), (2712, 2714, 2740)

• placówki stacjonarne (osobodni / punkty), (4736, 4737, 4740, 4744,

4746, 4754)

• hostele (osobodni / punkty), (2724, 2726)

• oddziały detoksykacyjne (osobodni / punkty), (4742, 4748)



NFZ – OPIEKA PSYCHIATRYCZNA 
I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

• 1740 – program leczenia substytucyjnego,
• 1743 – świadczenia terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży,
• 1744 – świadczenia terapii uzależnienia i współuzależnienia od

alkoholu,
• 1746 – świadczenia terapii uzależnienia od substancji

psychoaktywnych innych niż alkohol,
• 2712 – świadczenia dzienne terapii uzależnienia od alkoholu,
• 2714 – świadczenia dzienne terapii uzależnienia od substancji

psychoaktywnych,
• 2724 – świadczenia dla uzależnionych od alkoholu udzielane w hostelu,
• 2726 – świadczenia dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych

udzielane w hostelu,
• 2740 – świadczenia dzienne leczenia uzależnień
• 4736 – świadczenia odwykowe w warunkach wzmocnionego

zabezpieczenia,
• 4737 – świadczenia odwykowe w warunkach wzmocnionego

zabezpieczenia dla nieletnich,



NFZ – OPIEKA PSYCHIATRYCZNA 
I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

• 4740 – leczenie uzależnień stacjonarne,
• 4742 – leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych

(detoksykacja),
• 4744 – świadczenia terapii uzależnienia od alkoholu stacjonarne,
• 4746 – krótkoterminowe świadczenia terapii uzależnień od substancji

psychoaktywnych,
• 4748 – leczenie zespołów abstynencyjnych po substancjach

psychoaktywnych (detoksykacja),
• 4750 – świadczenia rehabilitacyjne dla uzależnionych od substancji

psychoaktywnych,
• 4754 – świadczenia terapii dla uzależnionych od substancji

psychoaktywnych z współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi
(podwójna diagnoza),

• 4756 – świadczenia rehabilitacji dla uzależnionych od substancji
psychoaktywnych ze współistniejącymi innymi zaburzeniami
psychicznymi głównie psychotycznymi (podwójna diagnoza).



W JAKI SPOSÓB UDZIELAĆ ŚWIADCZEŃ –
DEFINICJE.

Porada / wizyta LU 
diagnostyczna 
lekarska
0,75 h – 9 pkt.

1. Specjalista psychiatra lub lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie
specjalizacji

2. Psycholog kliniczny lub psycholog w trakcie specjalizacji
3. Osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty

psychoterapii uzależnień (pod nadzorem specjalisty)

Porada / wizyta LU 
diagnostyczna 
terapeutyczna
0,75 h – 9 pkt.

1. Specjalista psychiatra lub lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie
specjalizacji

2. Psycholog kliniczny lub psycholog w trakcie specjalizacji
3. Osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty

psychoterapii uzależnień (pod nadzorem specjalisty)

Porada / wizyta LU  
terapeutyczna 
(kolejna)
0,5 h – 6 pkt.

1. Lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji
2. Psycholog kliniczny lub psycholog w trakcie specjalizacji
3. Osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty

psychoterapii uzależnień (pod nadzorem specjalisty)

Porada / wizyta LU
lekarska (kolejna)
0,25h – 3pkt

Specjalista psychiatra lub lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie
specjalizacji

Wizyta LU 
instruktora terapii 
uzależnień
0,5 h – 3 pkt.

Osoba z certyfikatem instruktora terapii uzależnień lub osoba w
trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii
uzależnień lub osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu
instruktora terapii uzależnień (pod nadzorem specjalisty)



W JAKI SPOSÓB UDZIELAĆ ŚWIADCZEŃ –
DEFINICJE.

Sesja LU psychoterapii 
indywidualnej

1h – 12/10 pkt.

Osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty
psychoterapii uzależnień lub osoba w trakcie szkolenia do
uzyskania certyfikatu psychoterapeuty (pod nadzorem
specjalisty)

Sesja LU psychoterapii 
rodzinnej

1h – 4pkt. / uczestnik

Osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty
psychoterapii uzależnień lub osoba w trakcie szkolenia do
uzyskania certyfikatu psychoterapeuty (pod nadzorem
specjalisty)

Sesja LU psychoterapii 
grupowej 

2-3 h/ sesje max 240h / 
rok 

1,5 pkt. / uczestnik / 
godz.

Osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty
psychoterapii uzależnień lub osoba z certyfikatem instruktora
terapii uzależnień lub osoba w trakcie szkolenia do uzyskania
certyfikatu psychoterapeuty lub osoba prowadząca
psychoterapię (6 – 12 osób)

Sesja LU 
psychoedukacyjna

2-3 h/ sesje max 160 h / 
rok

1 pkt. / uczestnik

Osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty
psychoterapii uzależnień lub osoba w trakcie szkolenia do
uzyskania certyfikatu psychoterapeuty lub instruktor terapii
uzależnień (do 25 osób)



Terapeuta i pacjent to dwaj badacze – nie ma 

tu żadnej tajemnej wiedzy

Aaron Beck



KTO MOŻE WYKONYWAĆ 
ŚWIADCZENIA – KATEGORIE 

PERSONELU?

• Specjalista psychoterapii uzależnień
• Osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty 

psychoterapii uzależnień
• Instruktor terapii uzależnień
• Osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu instruktora terapii 

uzależnień
• Lekarz psychiatra (specjaliści i w trakcie specjalizacji – ukończony co 

najmniej pierwszy rok)
• Średni personel medyczny (pielęgniarka)
• Inni:

• Psycholog, psycholog kliniczny
• Psychoterapeuta
• Superwizor KBPN



FINANSOWANIE ŚWIADCZEŃ 
ZDROWOTNYCH LECZNICTWA 

ODWYKOWEGO

• Narodowy Fundusz Zdrowia

• Organ założycielski

• Środki osób prywatnych

• Inne organy samorządu terytorialnego

• Granty z poziomu UE, ogólnokrajowe, wojewódzkie, itp.



SPECJALIZUJEMY SIĘ

GDZIE SZUKAĆ PRACY?

• placówki leczenia uzależnień NFZ

• placówki leczenia uzależnień bez kontraktu NFZ, tzw. prywatne

• granty okołoodwykowe (np. Ustawa o grach hazardowych z dn.

19.11.2009 r.)

• Placówki paraodwykowe

• praca za granicą (UE)
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