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Ce se întâmplă mai departe…
Sunaţi la numărul de telefon
024 7667 1090

de luni până vineri între orele 9 dimineaţa
şi 4. 30 dup ă -a mi az a ( b i r o u l e s t e
î n c h i s n u m a i î n t i m p u l s ă r băt o r i l o r
legale)

Surse suplimentare de ajutor
Mental Health Matters - Sănătatea Mintală Contează,
pentru sprijin emoțional, confidențial și îndrumare puteţi
suna, la orice oră din zi si din noapte, la numărul:
0800 616171
Age UK - Societatea de a Ajutor a Persoanelor Vârstnice
Coventry............................ 024 7623 1999
Warwickshire..................... 01926 458 100
Blue Cross Pet Bereavement Doliu dupa moartea unui animal de casă ….
sunaţi la
0800 096 6606

Vă rugăm să ne daţi detaliile
dumneavoastre (nume, adresă, etc)
şi să aranjaţi data/ora primei
întâlniri cu noi

024 768 5888

Warwickshire Young Carers .............

024 7621 7740

Coventry & Warwickshire MIND....

024 7655 2847

Cruse Bereavement Care................

0808 808 1677

Terapie
Psihologică
(IAPT) Un serviciu pentru
persoanele care se simt stresate,
suferă de anxietate sau depresie.

Carer helplines – Ajutor pentru Îngrijitori:
Coventry Trust Coventry .................... 02476 632 972
Guidepost Carer Support
Service Warwickshire .......................

Îmbunătățirea accesului la

Gingerbread - Informare și sprijin pentru familiile cu un
singur parinte......
0808 802 0925

Vorbiţi cu un Terapeut şi
aranjaţi, de comun accord, cum
vă poate ajuta pe mai departe

În cazul în care doriţi aceste informaţii
într-o altă forma sau într-o altă limbă,
vă rugăm să vizitati saitul nostru:
www.covwarkpt.nhs.uk/adultinformation-leaflets

Sane Line

0800 138 8889

Samaritans .....................................

116123

Women’s Aid – Ajutor pentru Femei .... 0808 200 0247
Mental Health Matters - Sănătatea Mintală Conteaza
Webchat 24/7
Pagini Informative de Internet:
www.covwarkpt.nhs.uk/iapt
www.mentalhealthmatters.com
www.cwmind.org.uk

Ca să vă faceţi o programare
sunaţi la

Ne găsiţi pe:

www.covwarkpt.nhs.uk/iapt

@CWPT_IAPT

Facebook
www.facebook.com/covwarkiapt
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Cât de curând voi primi ajutor?
Vă vom lua detaliile și în cazul în care IAPT este
potrivit pentru cazul dumneavoastră, vă vom oferi
o programare pentru a discuta despre modul în
care vă putem ajuta.
Acest prim pas va fi în general sub forma unei
discuţii telefonice, așa că vă rugăm să ne spuneți
dacă acest lucru va constitui o problemă.
Programarea discuţiei telefonice va fi în termen
de 28 de zile de la data la care aţi contactat
serviciile noastre.

Servicii locale
Personalul nostru lucrează la sedii situate în
oraşele Coventry, Rugby, Solihull şi regiunea
Warwickshire. Acest lucru înseamnă că vă
putem oferi ajutor aproape de locul unde
locuiți.
Acest serviciu este oferit în parteneriat cu
Trustul De Sanatate Coventry şi Warwickshire
(Coventry and Warwickshire Partnership NHS
Trust) şi societatea MIND din Coventry şi
Warwickshire. Toți membrii personalului sunt
specializaţi în utilizarea terapiilor psihologice.

Opiniile dumneavoastră sunt binevenite
Vă rugăm să completaţi Ches onarul care vi sa dat despre Experienţa Pacientului de Folosire
a Serviciilot IAPT.

În cazul în care doriți să vă
comunicaţi opinia despre aceste
servicii în mod oficial, vă rugăm să
contactați:
Pa ent Advice and Liaison
Service (PALS)
Wayside House, Wilsons Lane, Coventry, CV6 6NY

Tel: 0800 212 445 or 024 7653 6804
Email: pals.complaints@covwarkpt.nhs.uk

