Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Igazságügyi
Szolgálat Áldozatsegítő Osztálya
(52)503-160; (52) 503-162

Debrecen, Piac u. 42-48.			

kenézy gyula kórház és rendelőintézet

Áldozatsegítő Vonal

egészségfejlesztési iroda
KRÍZISHELYZETŰEK ÖNSEGÍTŐ
CSOPORTJA

Pszichológusi segítségnyújtó szolgáltatás keretében a területi
áldozatsegítő szolgálatoknál segítséget kérő áldozatok kaphatnak lelki támogatást.

06 80 225 225 — Nonstop, ingyenes.

Bűncselekmények áldozatainak nyújtanak tájékoztatást, igény szerint
önkénteseket közvetítenek az érintett áldozatok számára.

KOMP egyesület 				

(52)955-345

Debrecen, Széchenyi utca 8. I emelet 5-6.

Komplex segítségnyújtás biztosítása Hajdú-Bihar megye területén.

NaNE Egyesület 				
Este 6 és 10 között ingyenesen hívható.

06 80 505-101

Bántalmazott nők és gyerekek támogatásában nyújt segítséget.

OKIT (Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat)
Ingyenesen hívható.

06 80 205-520

Családon belüli erőszak áldozatává vált személyek kérhetnek segítséget.

(1) 365-1540

ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft. 		

(52) 530 817

A szexuális erőszak áldozatainak lelki felépüléséért.

Debrecen, Bégány u. 4.

A csoportülésekre heti rendszerességgel kerül sor, a csoport
nyitott, bármikor lehet hozzá csatlakozni, illetve aki túljutott
a krízisen (átlagosan 2-4 hónap) az kiválik a csoportból. Így
egyidejűleg a krízis megoldás különböző lépcsőjén állók alkotják
a csoportot, aminek segítő hatása van.

Egészségfejlesztési Iroda
Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet

Hajléktalan ellátás, utcai szociális szolgálat.

Debrecen, Poroszlay u. 97.

Ingyenes mentálhigiénés konzultációs szolgálat.

(52) 518-627
116-123

Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány, lelkisegély vonal

116-111

Nonstop, ingyenes.
Nonstop, ingyenes.

DélUtán - Középkorú és Idős Emberek Lelkisegély SzolgálatA
Mindennap 18-21 óráig, ingyenes.

13777
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Lelki Elsősegély Telefonszolgálat 			

Hétfő - Csütörtök: 7.30-16.00
Péntek: 7.30-13.30
Telefon: 06 52 513-603
E-mail: efi@kenezykorhaz.hu
Honlap: www.efi.kenezykorhaz.hu
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Debreceni Egyetem Esélyegyenlőségi és Mentálhigiénés Központ
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Eszter Ambulancia 				
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Debrecen, Bethlen u. 11-17. Zöld szektor III. emelet 3042-es szoba
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kenézygyulakórházésrendelőintézetegészségfejlesztésiiroda (52)513-603
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Hová fordulhat?

Családon be
lüli erőszak

Van segítség

Egyedüllét, magány
Szorongás, pánikbetegség
Depresszió
Krízishelyzetek megoldása
Demenciában szenvedő beteg a családban
Válás, szakítás
Családtag elvesztése, súlyos betegsége

Bajban van?

Tünetek

Mi lesz?

Életünk legfontosabb történéseit egyedül éljük meg, hiszen senki sem vállalhatja át a gondjainkat, félelmeinket, fájdalmunkat.
Mindenki életében lehetnek feszültséggel teli helyzetek vagy
különös események, illetve külső események hatására kialakult
kritikus állapotok, melyekben az életkörülmények egyik pillanatról a másikra drasztikusan megváltoznak.

Alvászavar, tanulási zavar, szorongás, figyelemzavar, evészavar,
depresszió, krónikus fáradtság szindróma, alkalmazkodási zavar, kiégés, alkohol- és drogfogyasztás, alkoholizmus.

Az életünkben megjelenő krízishelyzetek váratlanul következnek
be, ilyenkor fontos, hogy megtaláljuk a megfelelő segítséget és
éljünk vele!

Van segítség, ne féljen kérni!

Magán, ismerősén tapasztalta?

A lelki egyensúly
helyreáll

Családon belüli erőszak

A családon belüli erőszak elsődleges áldozatai nők és gyerekek.

A krízishelyzet nem betegség,
de betegséget okozhat.

Átélte, érinti?

terhek melyekkel egyedül nagyon
nehéz megbirkózni
súlyos betegség válás

hatalmas lelki terhek

depresszió trauma

halálesetanyagi és egzisztenciális
párkapcsolati ellehetetlenülés
krízis csAládon belüli erőszak
hajléktalanság

Ön dönt!

Minden 5. nőt rendszeresen bántalmaz férje vagy partnere.
Magyarországon a családon belüli erőszak hetente legalább
1 nő életét követeli.

Megbocsátás és
Felelősség hárítása

Konfliktus
kerülése

Hallgatás

Lelkiismeretfurdalás és
Szégyen

Tehetetlenség és
Magára utaltság
Újbóli erőszak

Belátás
és ijedtség
Súlyos betegség, haláleset vagy válás mindig nagy terhet ró az
érintettekre, melyet egyedül nagyon nehéz feldolgozni és jól kezelni.
Ezek a problémák hozzájárulhatnak depresszió kialakulásához is.
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Átmeneti, nem
hosszútávú megoldás

Kompromisszumos
megoldás

A megoldatlan krízis újra
jelentkezik

Nem haték

ony megol

dás

összeom
lás
Nincs megoldás,
akár tragédia is
bekövetkezhet

