
224 919 293 a 224 915 402
ToxlKoLoGlcKÉ lNFoRMAČNI sŤŘEDlsKo - pomoc pň otravách (houby, cheÍnikálie' jedovatá zvířata' .). Velmi důleŽilé

číslo, které by měl mít každý ve svém rrlobilu. Při dotaŽu je nutné Uvádět jméno' mdné čÍslo a zd.avotní pojišťovnu'

800 800 980
A]Ds anonymnÍ linka pomoci- poradna' iníormace o t€stovaclch mlstoch

800 550 540
AlDs ' poÍadenská linká v oblaslj HlV a prács (Po-PÁ, 8.oo-18'oo)

116 006
Bilý kruh bezpečÍ' linka poÍnoci obětem kriminality a domác;ho násili

116 11'l
LINKA BEzPEČi kizový telefon - pro děti a dospívajícív obliŽné Životnl s]luaci

'lí6 000
Linka áracené díiě - prob]ematika pohňgŠovaných a iinak ohroŽených dětí včetné plevencé

241 484'149
L|NKA DI]VĚRY _ pÍo celou populaci (Žejména pro děli a mládež, syndÍom cAN - týÍáné a zneuŽivaná dÍlě' dále pro rodičs,

b'Ízké dětÍ a proíese pmcujícl s děÍni)

602 246 102
LlNKA RosA - pro Žený oběti domáciho násilÍ (Po-PA: s'00-18'00}

283 872 186
Dlogová polEdna (ÚT-PÁ' 9.00_2o.oo' Po, so, NE 13'0t}-2o'o0)

224 920 935
Liga proti íakoúně ' nádorová télefonnÍ linka| prevence' léčba' péče o nemocného' tišeni bolesti iPo PÁ' 9'oo-16'00)

800 110 000
NutŤicia - porsdenská linka Výíobce dětské výživy

800 tto 001
NutÍicia - poÍadenská |inká \.ýÍobce Výživo\aich přípravků' Vhodných při Určjtých onemocÍěních.

848 200 2í0
LinkaAnabsll- pro osoby s poruďami přljmu potrá,ly' jejich pflbuzné a bllzké (Po-PÁ' 8'oo-16'00)

284 0í6 666
KÍizová linká PsyďiaÍické nemocnice Bohnic€ pÍo ly' které zasahla Živolnl pohfoma, aráta někoho blizkého' íozchod' padner_
ská k ze, 2lrálá Žam&lnárÍ' majetku apod.' u kterých propukají psychické políže' depÍesé' úzkosti, panika, nulkavé myš]enky'
pocity ohÍožení' myšlenlry na s€b€vraždu átd' s léčeným psychiatr]ckýr. onemocněním. oň náhlém zhoÉeni zdravotního stavu.

800 157í57
sENloR TELEFoN - kÍizová a poradenská linka pomods€niofům

800 200 007
Linká pro seniory a osoby o sénlory péčuiíci (Po-NE, 8'00-20.00]

844 500 500
Linke pro odvylénÍ kouření (Po-PÁ' 11.oo-í6'00)

800 í00 í50
PoÍádenská linka společnosti HaÍtm6nn-Rco: aulolékárniČky, tlakoměry obvazo\^' a kryci materiál' inkont|n6nc6

(vložky a plenkové kalhotky pÍo dospělé)' dezinfekce

800 í80 880
AVoN - por€denská l|nka v oblasti prevenc€ e léčby rakoviny prsu

800 í23 321
AVENlER očkovacl cenlřa. očkování do zshranióí


