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Służba Zdrowia Psychicznego w Cardiffie i Vale of Glamorgan

Dziękujemy bardzo za wejście na stronę internetową Służby Zdrowia Psychicznego Cardiff 
i Vale (cavamh). Strona ta zawiera informacje dotyczące pracy cavamh, jak również 
zapewnia bezpośredni dostęp do katalogu Służb Zdrowia Psychicznego w Cardiffie i Vale of 
Glamorgan. 

Katalog ten zawiera informacje dotyczące opieki dostępnej dla osób, które mają problem ze 
zdrowiem psychicznym. Zawiera informacje dotyczące pomocy dla dzieci, młodzieży, osób 
dorosłych i osób starszych. 

Zawiera informacje na temat:

•  Kwestii prawnych – na przykład Ustawa o zdrowiu psychicznym, Ustawa dotycząca 
zakresu kompetencji psychicznej i Ustawa o opiekunach

•  Usługi oferowane przez instytucje państwowe na przykład Zarząd ds. Zdrowia 
Uniwersytetu Cardiff i Vale, Władze lokalne i Policja na terenie Cardiffu i Vale of 
Glamorgan. 

• Usługi oferowane przez organizacje z trzeciego sektora
• Wykaz infolinii

W jaki sposób można zacząć korzystać z tych usług?

Jeżeli po raz pierwszy kontaktujesz się z tymi służbami to zazwyczaj musisz najpierw udać 
się do swojego lekarza rodzinnego. Lekarz rodzinny oceni Twoje potrzeby i skieruje Cię do 
Służby Podstawowej Opieki Psychicznej lub do Zespołu Środowiskowego, który zajmuje się 
zdrowiem psychicznym w Twoim rejonie. Jeżeli lekarz rodzinny oceni, iż dany przypadek 
wymaga natychmiastowej interwencji (w przypadku, gdy osoba stanowi zagrożenie dla 
siebie bądź innych) istnieją procedury, które gwarantują szybkę ocenę sytuacji. 
 
Potrzeby językowe

Następujące agencje państwowe mają dostęp do usług tłumaczeniowych zgodnie z 
zapotrzebowaniem: 

•  Zarząd ds. Zdrowia Uniwersytetu Cardiff i Vale, (zapewniający usługi w ramach służby 
zdrowia psychicznego w Cardiffie i we wschodniej części Vale of Glamorgan): Usługi 
tłumaczeniowe zapewniane są bezpośrednio lub przez telefon. Tłumacze są dostępni dla 
pracowników 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 

• Rada Miasta Vale of Glamorgan – bezpośredni lub telefoniczny dostęp do tłumaczy 
• Rada Miasta Cardiff 
•  Zarząd ds. Zdrowia Uniwersytetu Abertawe Bro Morgannwg (pokrywający zachodnią 

część Vale of Glamorgan)
•  Policja w południowej Walii – Usługi tłumaczeniowe zapewniane są bezpośrednio lub 

przez telefon i dostępne są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

Opinie na temat Akcji na Rzecz Zdrowia Psychicznego Cardiff i Vale (cavamh)
Bylibyśmy wdzięczni za wszelkie opinie na temat tej strony internetowej i katalogu, abyśmy 
mogli je nadal ulepszać. Dziękujemy. 


