
Co dělat, když …
… potká duševní onemocnění tebe nebo někoho z tvého okolí?

Projekt byl realizován 
za finanční podpory 

hlavního města Prahy

Zajímá tě více?   
Více o tom, jak se starat o své #prsakoule, srdce  

a reprodukční orgány nebo kdy a kam zajít  
na preventivní prohlídku - zjistíš  

na www.loono.cz/prevence

Sleduj nás na sociálních sítích @loonocz:

Otestuj si své  
znalosti z prevence  

na bit.ly/TestPrevence

Na koho se obrátit?

www.loono.cz  |  #verimvprevenci  |  @loonocz  |  shop.loono.cz  |

Jsi v situaci, kterou musíš řešit ihned?

Navštiv krizové centrum. Děti do 18 
let  mohou navštívit dětské krizové 
centrum: www.ditekrize.cz 
 
Nebo volej na krizovou linku:

Kontaktuj soukromého 
psychoterapeuta nebo 
psychologa sám/a. Jejich 
seznam najdeš na czap.cz, 
kde si také můžeš ověřit  
jeho/její vzdělání.

Objednej se k odborníkovi. 
Pokud je ti méně než 18 let, 
svěř se dospělému, který tě 
objedná. 

Poraď se se svým 
praktickým lékařem, 
který ti doporučí 
terapeuta na 
pojišťovnu nebo 
psychiatra.

Psychiatr Psychoterapeut

Lékař – kliniky  nebo 
krizového centra. Může 
předepisovat léky  
a je vázán lékařským 
tajemstvím.

Absolvent 
psychoterapeutického 
výcviku. Většinou jde 
o psychologa, který je 
zároveň i psychoterapeut. 
Je oprávněný k tomu vést 
psychoterapie, ale nesmí 
předepisovat léky. Je vázán 
etickým kodexem.

RIAPS Praha 
PN v Bohnicích 

FN Brno 
Ostrava

Jsem dospělý  
a potřebuji  
pomoc sám  

pro sebe:  
116 123

Jsem rodič  
a potřebuji  
pomoc pro  

své dítě:  
116 000

Jsem dítě,  
mladistvý nebo 

student:  
116 111

V ohrožení 
života volej 155!

Psychické

• Pokleslá nálada
• Nadměrný strach a úzkost
• Silná touha
• Zanedbávání povinností i zájmů
• Únava nebo pocit vyčerpání
• Ztráta smyslu v životě či zaměstnání
• Zapomínání

Příznaky:

Fyzické

• Nespavost nebo nadměrná spavost
• Poruchy trávení
• Pocení
• Bušení srdce
• Hubnutí

Můžeš si péči zaplatit sám/a? 
(800–1500 Kč za jedno sezení)
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