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Služby pro podporu duševního zdraví (Mental Health Services) v Cardiffu a Vale of 
Glamorgan

Děkujeme, že jste navštívili internetové stránky Cardiff and Vale Action for Mental Health 
(cavamh). Naleznete zde informace týkající se práce cavamh a získáte online přístup k adresáři 
služeb zaměřených na podporu duševního zdraví (Directory of Mental Health Services) v 
Cardiffu a Vale of Glamorgan.

Adresář obsahuje informace o službách v oblasti duševního zdraví, které jsou k dispozici všem, 
kdo je potřebují. Naleznete zde služby pro děti, mládež, dospělé i starší osoby.  

V adresáři jsou k dispozici informace o:

•  právních záležitostech – například zákoně o duševním zdraví, zákoně o duševní způsobilosti a  
zákonech o pečovatelích,

•  službách poskytovaných veřejnoprávním sektorem, např. zdravotní komisí Cardiff and Vale 
University Health Board a místními úřady a policií v Cardiffu a Vale of Glamorgan,

• službách poskytovaných nevládními neziskovými organizacemi,
• seznam linek důvěry.

Jak ke službám získat přístup

Pokud služby využíváte poprvé, musíte se obvykle nejdříve spojit se svým praktickým lékařem. 
Praktický lékař posoudí vaše potřeby a doporučí vám buď primární služby pro podporu 
duševního zdraví (Primary Mental Health Support Service), nebo komunitní tým pro podporu 
duševního zdraví (Community Mental Health Team) působící v příslušné oblasti.
Pokud praktický lékař posoudí vaše potřeby jako naléhavé (osoba ohrožuje sebe nebo ostatní), 
existuje postup zajišťující rychlé posouzení.
 
Jazykové potřeby

Níže uvedené veřejnoprávní orgány mají v případě potřeby přístup k tlumočnickým službám: 

•  zdravotní komise Cardiff and Vale University Health Board (zajišťuje služby pro podporu 
duševního zdraví v Cardiffu a ve východní části Vale of Glamorgan) – tlumočnické služby jsou 
zajišťovány buď osobně, nebo telefonicky a pracovníkům jsou k dispozici 24 hodin denně 
sedm dní v týdnu,

• zastupitelstvo Vale of Glamorgan – tlumočení je zajišťováno osobně nebo telefonicky, 
• zastupitelstvo města Cardiff,
•  zdravotní komise Abertawe Bro Morgannwg University Health Board (spravující západní část 

Vale of Glamorgan),
•  policie v jižním Walesu – tlumočnické služby jsou k dispozici 24 hodin denně sedm dní v týdnu 

buď osobně, nebo telefonicky.

Komentáře ohledně Cardiff and Vale Action for Mental Health (cavamh)
Přivítáme veškeré komentáře týkající se těchto internetových stránek a adresáře služeb, 
abychom je mohli i nadále zlepšovat. Děkujeme.


