
(CKI, krizové centrum) 
je nízkoprahové zařízení, které poskytuje akutní psychiatrickou 

a psychologickou pomoc dospělým lidem 
v takových životních situacích, 

které již nejsou schopni sami zvládnout 
vlastními silami směrem 

k jejich konstruktivnímu řešení.

Centrum krizové intervence pomáhá lidem
v těžké životní situaci nepřetržitě již od roku 1991.



ambulantní konzultace:
krizová intervence psychiatra či psychologa, 

nasazení medikace v indikovaných případech, 

pomoc s vyhledáním návazných nebo specializovaných služeb

denní skupinový psychoterapeutický program:
formou denního stacionáře, každý všední den

(komunita, relaxace, skupinová psychoterapie),

zařazení do programu indikuje psychiatr/psycholog CKI,

možnost zařazení indikovaných klientů do stacionáře je možné zpravidla ihned,

bez čekacích lhůt, celková doba trvání do 20 dnů,

nutná každodenní docházka, max. 8 klientů

hospitalizace na lůžku:
k dispozici máme několik lůžek pro krátkodobou hospitalizaci,

v indikovaných případech po skončení pobytu možnost doporučení

k příjmu do psychiatrické léčebny

telefonická krizová intervence:
anonymní linka důvěry,

284 016 666
zpoplatněna je běžným tarifem telefonních operátorů



 lidem s partnerskými, osobními a rodinnými problémy,

 lidem s úzkostmi, depresivními stavy, sebevražednými úvahami,

 lidem vyrovnávajícím se se ztrátou blízké osoby,

 obětem trestných činů a domácího násilí,

 lidem s akutním zhoršením stávající psychické poruchy,

 lidem, u nichž se poprvé v životě objevily příznaky duševní poruchy, 

(pomáháme i překlenout nutnou dobu od diagnózy poruchy do převzetí 

psychiatrickou ambulancí)

 lidem, kteří momentálně nejsou schopni z jakýchkoli důvodů řešit svou situaci

 lidem od 18-ti let věku

 nenahrazujeme trvalou péči psychiatrické ambulance

 neposkytujeme léčbu závislostí na psychoaktivních látkách

 internetové poradenství

 nazastupujeme psychiatrické ambulance v době nepřítomnosti ambulantního 

lékaře

 péče je hrazena z prostředků zdravotního pojištění

 anonymně poskytujeme pouze nejnutnější poradenství a to za přímou úhradu

 pohotovostní poplatek je 90 Kč, všední den od 17 hodin + víkendy a svátky 

celodenně.

 není nutné mít lékařské doporučení (zprávu lékaře ovšem vítáme)



Telefon do ambulance: 284 016 110

Telefonická krizové intervence:

anonymní linka důvěry, v provozu 19 - 7 hod., víkend 0 - 24 hod.

284 016 666 
zpoplatněna je běžným tarifem telefonních operátorů

adresa: Ústavní 91, Praha 8, 181 02

e-mail: cki@bohnice.cz (pro služební a technické záležitosti)

web: www.bohnice.cz

MUDr. Petr Příhoda - Primář

Autobusem č. 200, 177 nebo 152 z Kobylis:
do zastávky Katovická, popř. Odra – k hlavnímu vchodu do PN Bohnice,

do zastávky Libeňská – k vjezdové vrátnici PN Bohnice
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