Služby týkajúce sa duševného zdravia (Mental Health Services) v Cardiffe a vo Vale of
Glamorgan
Ďakujeme, že ste navštívili webovú stránku Cardiff and Vale Action for Mental Health (cavamh).
Táto webová stránka poskytuje informácie o práci cavamh a on-line prístup k adresáru Služieb
týkajúcich sa duševného zdravia (Directory of Mental Health Services) v Cardiffe a vo Vale of
Glamorgan.
Adresár obsahuje informácie o službách v oblasti duševného zdravia, ktoré sú k dispozícii pre
ľudí, ktorí takéto služby potrebujú. Pokrýva služby pre deti i mládež, dospelých i starých ľudí.
Nájdete tu informácie o:
• právnych otázkach – napr. zákon o duševnom zdraví, zákon
o duševnej spôsobilosti a zákony o opatrovateľoch;
• službách poskytovaných verejnoprávnym sektorom napr. Zdravotníckou radou Univerzity
(Cardiff and Vale University Health Board), miestnymi úradmi a políciou v Cardiffe a Vale of
Glamorgan;
• službách poskytovaných organizáciami tretieho sektora;
• zoznam telefonických liniek pomoci.
Ako sa dostať k našim službám
Ak hľadáte prístup k týmto službám prvýkrát, musíte sa obvykle v prvom rade obrátiť na svojho
všeobecného lekára. Všeobecný lekár posúdi danú potrebu a odporučí vám buď Primárnu
službu podpory v oblasti duševného zdravia (Primary Mental Health Support Service) alebo Tím
komunity pre potreby duševného zdravia (Community Mental Health Team) vo vašom okolí.
Ak všeobecný lekár usúdi, že ide o naliehavú potrebu (kedy osoba predstavuje riziko pre seba
samu alebo pre iných), existuje postup na zabezpečenie rýchleho posúdenia.
Jazykové schopnosti
Nižšie uvedené verejnoprávne agentúry majú v prípade potreby prístup k tlmočníckym službám:
• Zdravotnícka rada Univerzity (Cardiff and Vale University Health Board) (poskytujú služby
súvisiace s duševným zdravím v Cardiffe a vo východnej časti Vale of Glamorgan): tlmočnícke
služby sa poskytujú buď osobne alebo telefonicky. Pracovníci môžu využívať tlmočnícke
služby 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
• Mestská rada vo Vale of Glamorgan – možnosť využiť tlmočnícke služby osobne alebo
telefonicky.
• Mestská rada v Cardiffe.
• Zdravotnícka rada Univerzity (Abertawe Bro Morgannwg University Health Board) (pokrýva
západnú časť Vale of Glamorgan).
• Polícia Južného Walesu – možnosť využiť tlmočnícke služby 24 hodín denne, 7 dní v týždni
buď osobne alebo telefonicky.
Spätná väzba na Cardiff and Vale Action for Mental Health (cavamh)
Uvítame každú spätnú väzbu o tejto webovej stránke a adresári, aby sme ich mohli naďalej
zlepšovať. Ďakujeme!
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