
Wsparcie psychologiczne przez telefon 

 

 Fundacja Vis Salutis 

Jeśli jesteś osobą zarażoną, objętą kwarantanną lub zwyczajnie boisz się i potrzebujesz z kimś 

porozmawiać, zapraszamy do kontaktu telefonicznego z psychologami i psychoterapeutami. 

W ramach Fundacji Vis Salutis uruchamiamy psychologiczną pomoc telefoniczną pro bono❗ 

Pod numerami telefonu: ☑888-960-980, ☑888-900-980 codziennie w godzinach 10:00-18:00 

będzie dyżurował psycholog, psychoterapeuta. Wstępnie nasza inicjatywa planowana jest od 

16.03.2020 r. do 13.04.2020 r. W zależności od rozwoju wypadków termin ten będziemy 

wydłużać.  

https://vissalutis.pl/poradnia-psychologiczna/ 

 

 https://www.archidiecezja.lodz.pl/2020/03/pomoc-psychologiczna-

kwarantanna/  

 

Łodzianie, którzy silnie przeżywają sytuację stresową związaną z panującą epidemią 

koronawirusa, przymusową izolacją, a nawet kwarantanną mogą szukać pomocy, wsparcia 

psychologicznego dzwoniąc na miejską infolinię, którą obsługuje Miejskie Centrum Terapii 

i Profilaktyki Zdrowotnej.  

Od godz. 6:00 do 20:00 działa numer telefonu 42 630 11 02, a po godz. 20:00, numer 42 19 

288. Dzwoniąc uzyskamy bezpłatną poradę i wsparcie psychologiczne. 

 

 Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”,  

Drodzy Beneficjenci, Sympatycy Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”, nasze 

Stowarzyszenie uruchamia dla Was bezpłatne porady psychologiczne. Jeżeli potrzebujesz 

rozmowy, nie radzisz sobie z tą niecodzienną sytuacją zapraszamy do skorzystania z porady 

psychologicznej udzielanej online lub telefonicznie przez nasze psycholożki.  

Porady świadczymy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00, wystarczy napisać 

do nas egaska@wsparciespoleczne.pl (osoby mieszkające na terenie województwa łódzkiego) 

lub ejedrzejewska@wsparciespoleczne.pl (osoby mieszkające na terenie m. Łódź) w celu 

umówienia terminu.  

Zapraszamy do kontaktu! 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvissalutis.pl%2Fporadnia-psychologiczna%2F%3Ffbclid%3DIwAR0aPEK623iSuLrK1O2EQl0gUqt-BaZC7D0zlT5SFpCUtljYnHg2zHyJsRI&h=AT2Qu6s5KtL7RjtyDMlDYhfFLhXMJnIo6YHWs9Bkv9-59vYUJHrCqJFcrwOCQ1uLhbQh91JwgmIe360eqMFkNVpMbEuPr3NRyPTPv5csYBZ5GXEfD0vT9lQWo5K7ZyKOl24m7077T5nY0DL4XuuHnK4dGlOsCpnCBFL6jbZDTTsPTxIcmWj-3NFfOnnWgSS6imZVxe84jj_DVuETbEDD6Z9DGoI4tpjQVBEK9mlv3oeAFhL9c6ltxk6GdXbmO73JsOU8CXXxv9skPqBBpjnFhYvqqBy1y4AxLdhhBWEW8yj-PfM1G4SeZ3kCcB3cm_C0knEZ8sBEywrXm75iRYIIglskg8bd4b4ghrDkp0hYC-r7LHqNSy4MPUlOt7mXSsAwkDBWyWjwGWpPUUeX-WQfV3uWzUueLybPMOUP8Aj-PoniziHNp4eVDGLe2XniY2RBTM3rBl7BJxu1Vdz5I3ND6cIQ-pIJkRGpsK5OO-8EXp3leJae3_bbXfSxUoSlOG6h0c3uNSlKQZ9NyzRBC4oUx6qBIsLO2GI8wodXiXHKvQrKYOBCBODysk4ZkSe5KQxLRZsFAiiPYEbxVVRwykg24_7XwxrAKcNNsIj-7d0HDCNEYmgJppwvJbzzb3gJ3XN7at3igA


 

 Urząd Miasta Łodzi 

 

 

 

 Fundacja „W Człowieku Widzieć Brata” 

 

 
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100002908595846&__tn__=C-R&eid=ARCimJ1WsEG2fzKSWzEw7aRTbfq-OvFnRg8cYN_7rwM5t1m4_Ui8d2PzDD2ok4bqMYJTx6ojsBLiPrwQ&hc_ref=ARSfZQU8WSIvv9QSX-buQiegZmqGkSXbqnerSyTG1bWiz6zlH0qHa1AgmsMHl-XFEi4&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARB57m7E0r1X1AS8qg7BnvWv58nYwbTbXO0PDgU_IR9dE1Up1vnmv9r4C8HueYC_zwTROkGCtkob9w7etoubLmw01E__5ACqbuscQvvrzQ0JJLRUT3EpzHTc8gmJT4puqjhavphHI-8onElacUO6qsdKz3NW7f3hvjaNdRF6ywL5GhON4rEZi1AXxbSkaGCmQL1jvA02zlTulFCKqYwbVlCt9M6EJrqCMAO8ExKBi_F7fM9_CPQVVwNHe_huWWNSXlXxDyU4Tt95ffy-mbm7iz7puCDMt1XpVPZ20yEFV322Sd4lPo6IF6wW3t3kIz7m56yoUvNjhMrHWcv-gwPeNv6jLA
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002908595846&__tn__=C-R&eid=ARCimJ1WsEG2fzKSWzEw7aRTbfq-OvFnRg8cYN_7rwM5t1m4_Ui8d2PzDD2ok4bqMYJTx6ojsBLiPrwQ&hc_ref=ARSfZQU8WSIvv9QSX-buQiegZmqGkSXbqnerSyTG1bWiz6zlH0qHa1AgmsMHl-XFEi4&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARB57m7E0r1X1AS8qg7BnvWv58nYwbTbXO0PDgU_IR9dE1Up1vnmv9r4C8HueYC_zwTROkGCtkob9w7etoubLmw01E__5ACqbuscQvvrzQ0JJLRUT3EpzHTc8gmJT4puqjhavphHI-8onElacUO6qsdKz3NW7f3hvjaNdRF6ywL5GhON4rEZi1AXxbSkaGCmQL1jvA02zlTulFCKqYwbVlCt9M6EJrqCMAO8ExKBi_F7fM9_CPQVVwNHe_huWWNSXlXxDyU4Tt95ffy-mbm7iz7puCDMt1XpVPZ20yEFV322Sd4lPo6IF6wW3t3kIz7m56yoUvNjhMrHWcv-gwPeNv6jLA
https://www.facebook.com/WCzlowiekuWidziecBrata/photos/a.559408417406258/4036715856342146/?type=3&eid=ARAnNhjfEQP1Kkns_vmjiJFwyYeCWkAXsZ7FTqaDYfYRRo5OxYk_xfy6xv2q7ydV76ixiW2jds4JAzdB&__xts__%5B0%5D=68.ARD77gpKpkmXiXQChjXNJto3ZQlmTU69fxcarNQGw4_WtFW8YmVld_qB7n20tR4CJP0zrj_AFL6MG2N2OM68-_FsETFXT97FJoCnoUY2353gmF2HvPNkHcJ4a9ls3HWjyVhq4ykjPSxiDHdnZsszhBzksY87RbmjUCJkUL4lRuVjS-H3049cdoU61sMmvxFiBlnHNv--yY6ojS1nc6wweYtjq0y2yAGG6lx4o0bGvoQDvTAPQhbFAyl4_6X-WPADZS-aqahHttAcV5BuBpF8MkYYdKJcYA7792T0RcvMYQZ10rDpU8ULqIcIM975SfElyw4M55LPs3as8_DuGdTOPib7nQ&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/WCzlowiekuWidziecBrata/photos/a.559408417406258/4036715856342146/?type=3&eid=ARAnNhjfEQP1Kkns_vmjiJFwyYeCWkAXsZ7FTqaDYfYRRo5OxYk_xfy6xv2q7ydV76ixiW2jds4JAzdB&__xts__%5B0%5D=68.ARD77gpKpkmXiXQChjXNJto3ZQlmTU69fxcarNQGw4_WtFW8YmVld_qB7n20tR4CJP0zrj_AFL6MG2N2OM68-_FsETFXT97FJoCnoUY2353gmF2HvPNkHcJ4a9ls3HWjyVhq4ykjPSxiDHdnZsszhBzksY87RbmjUCJkUL4lRuVjS-H3049cdoU61sMmvxFiBlnHNv--yY6ojS1nc6wweYtjq0y2yAGG6lx4o0bGvoQDvTAPQhbFAyl4_6X-WPADZS-aqahHttAcV5BuBpF8MkYYdKJcYA7792T0RcvMYQZ10rDpU8ULqIcIM975SfElyw4M55LPs3as8_DuGdTOPib7nQ&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/WCzlowiekuWidziecBrata/photos/a.559408417406258/4036715856342146/?type=3&eid=ARAnNhjfEQP1Kkns_vmjiJFwyYeCWkAXsZ7FTqaDYfYRRo5OxYk_xfy6xv2q7ydV76ixiW2jds4JAzdB&__xts__[0]=68.ARD77gpKpkmXiXQChjXNJto3ZQlmTU69fxcarNQGw4_WtFW8YmVld_qB7n20tR4CJP0zrj_AFL6MG2N2OM68-_FsETFXT97FJoCnoUY2353gmF2HvPNkHcJ4a9ls3HWjyVhq4ykjPSxiDHdnZsszhBzksY87RbmjUCJkUL4lRuVjS-H3049cdoU61sMmvxFiBlnHNv--yY6ojS1nc6wweYtjq0y2yAGG6lx4o0bGvoQDvTAPQhbFAyl4_6X-WPADZS-aqahHttAcV5BuBpF8MkYYdKJcYA7792T0RcvMYQZ10rDpU8ULqIcIM975SfElyw4M55LPs3as8_DuGdTOPib7nQ&__tn__=EEHH-R


 

 

 Szpital im. M. Kopernika w Łodzi 
·  

Kochani, 

zdajemy sobie sprawę, że to dla nas wszystkich jest wyjątkowo trudny czas. Informujemy, że 

cały nasz Zespół Psychologów jest w pełnej gotowości do 📞 telefonicznego udzielania 

wsparcia i pomocy psychologicznej dla personelu i wszystkich naszych Pacjentów (także 

ambulatoryjnych). 

Jeśli potrzebujesz pomocy, zadzwoń❗ 

Jesteśmy dla Was pod telefonem od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15. 

☎ 42 689 5775 

☎ 42 689 5774 

☎ 42 689 5769 

📞518 718 807 

📞506 585 113 

W sytuacjach szczególnych dzwońcie do Koordynatora Zespołu Psychologów (📞509 022 

542). 

Życzymy Wam wszystkim zdrowia i spokoju! 

 

 

 Polski Instytut Ericksonowski 

Polski Instytut Ericksonowski będzie online świadczyć pomoc psychoterapeutyczną dla 

lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarek, położnych i pracowników laboratoriów 

medycznych.  

PIE proponuje bezpłatną pomoc psychoterapeutyczną online – telefoniczną lub przez Skype’a 

– dla pracowników służby zdrowia, m.in. lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, 

położnych oraz pracowników laboratoriów medycznych. Wsparcia udzielają terapeuci, 

nauczyciele psychoterapii oraz osoby, które przez wiele lat szkoliły się w Polskim Instytucie 

Ericksonowskim.  

Skontaktuj się z nami, aby zadbać o swoje zdrowie i higienę psychiczną. Chętnie pomożemy. 

Liczymy, że pozwoli to zmniejszyć napięcie i zachować wewnętrzny spokój w tej trudnej 

sytuacji. Aby umówić się na rozmowę, wystarczy wysłać wiadomość sms do terapeuty. 

Kontakt do terapeutów na 

 http://www.p-i-e.pl/wsparcie-w-kryz…/wsparcie-terapeutyczne/#dbajosiebie 

 

 

https://www.facebook.com/SzpitalKopernikLodz/?__tn__=kCH-R&eid=ARAJCXHd7PlH5o6J7nA48aqX290nbgmulelMQL5FNZAe0G8PdqV26ZAEb02ynpv26f7Haml8vo83bZEv&hc_ref=ARSv4h0J4gFQXW1TcNfNurI8jB6YLmhFYAZ-bC9l8XKozEkND65nOubpAblynYHTaU4&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBvXLdGncTrbEggUDRxXsYxh4szNZe5X5eVM7iOSAfew3q-97tUItxl__bPgTrvIM-IXUUJBGRnFoGXOQPZWsrDAG8sOIl6LDGwv7-LonhIWeqDLe46RAkoIjv3-TpWloAzy-kGCUdA_MQoZfCbs3_9wr5IaodmFek3FL0CHIKFt1-wuuM9lOhriS-SsEZN_7t0rK5H9jSVbxE8SJIYBFCJik1stn-MQwlJhvAoCoPb5dIq4lGOxu2usn8PEr7TXva71J45oT1lt8nPEOBuelI5aEZoTsvHWBHnKETg-8wvcn8tloUVqv4akL1bBpwe-Ke0t4x_88ELL3LUuZkzDa2H5w
https://www.facebook.com/PolskiInstytutEricksonowski/?__tn__=kCH-R&eid=ARDheo46y3XTqS49Prk9wLcoSray1E4xdpkOfDFZwOJwLzKHY4SIkx8PoxLtzEHbDn5eJcOqoQGWoQcm&hc_ref=ARRBsOke5bWyVujL00UcP9G0XFWwyt75mqonVbpoCu3NVwrhkaz-IHy2ysiITJ_1JVk&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCpmJAoD0qM8Xz764Pq721Vxd782f1MU7nNcYuDqDj-ATxOmOQe6HRT2yX6QvM_OcyHn4i9j9zHeCehjW-kiXicLMKSRtVRKphxiN2uQ9dzIaNffYQfQ2cQsu2Sq2n-jH9dRwADnVCjo3HKRGTILCN7o14At6pZiu4m1BvWgFqDUk2f7_87m102g7_my1vIuH_-7f15jIjT6ZLaVBWMi82xfALrvy96SYjV2nWKQrciOdzoTQYNzOPaXdKuRT7qUzZcibYFaYwLCpbqCxfmau4cHw_luwOooZHpqvsPfuBQ3fN1xamCa4woCJq11qJoys8PdZqPkXwT4PIaQo6pQQ
http://www.p-i-e.pl/wsparcie-w-kryzysie/wsparcie-terapeutyczne/?fbclid=IwAR3QxomYph2D_fiNUEiZn8Q9zXNNC0QiL7AUn-vPcovDE-3JiVqhuzy6MsM
http://www.p-i-e.pl/wsparcie-w-kryzysie/wsparcie-terapeutyczne/?fbclid=IwAR3QxomYph2D_fiNUEiZn8Q9zXNNC0QiL7AUn-vPcovDE-3JiVqhuzy6MsM


 Wojska Obrony Terytorialnej 
 

Infolinia wsparcia psychologicznego 

800-100-102: Wojska Obrony Terytorialnej uruchamiają punkt bezpłatnej, całodobowej 

infolinii wsparcia psychologicznego. 

Od dziś, 18 marca 2020 r. działa nowa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla 

osób samotnych, starszych, źle znoszących izolację, czy odczuwających stan 

wzmożonego zagrożenia związanego z epidemią koronawirusa. 

Pod bezpłatnym numerem telefonu 800 100 102, wszystkie osoby, które potrzebują 

wsparcia psychologicznego będą mogły uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych 

psychologów. Pomoc psychologiczna będzie też dostępna w formie wideo czatu przez 

SKYPE pod nazwą: „Wsparcie Psychologiczne WOT”. 

Infolinię wsparcia psychologicznego obsługują profesjonalni psychologowie – żołnierze OT 

oraz pracownicy wojska. 

 

 Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi 
 
Poniedziałek - Piątek godz. 8.00 – 19.00 
 
(42) 71 55 737 ( dorośli) 
 
(42) 71 55 738 ( dzieci) 
 

 Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 

 


