Në raste urgjence për Ju
dhe foshnjën Tuaj jemi këtu:
Kontakte të rëndësishme për prindërit
me foshnje dhe me fëmijë të vegjël

Urgjencat mjekësore
Shërbimet e shpëtimit të spitalit

144

Në rast të urgjencës akute mjekësore

071 686 11 11

Në rast të urgjencës akute mjekësore

Ordinanca e urgjencës në Frauenfeld

052 723 77 77

Në mungesë të mjekut të shtëpisë

Ordinanca e urgjencës në

071 686 19 11

Në mungesë të mjekut të shtëpisë

071 686 40 37

Intervenim në rast krize, diagnostikë,

Thurgau AG
Shërbimi i urgjencës në klinikën për
fëmijë në Münsterlingen

Münsterlingen
Urgjencat psikike
Shërbimi i jashtëm psikiatrik

psikoterapi
Qendra për sqarim dhe

0848 41 41 41

pranim e klinikës psikiatrike

Sqarime, pranime, këshillime,
informata dhe intervenime në rast krize

në Münsterlingen
Clienia Littenheid AG

071 929 60 06

Pranim i pacientit

071 929 60 60

Shërbimi i urgjencës
(jashtë orarit të punës)

Në situata krize
Thirrje urgjente për prindër

0848 35 45 55

Ndihmë dhe këshillim për prindër, familje

24 orë në shërbim

24h@elternnotruf.ch

dhe kujdestarë në:
çështje të edukimit, mbingarkesë në edukim, rrezikimit të fëmijës dhe ndërmjetësim
i enteve gjegjëse në afërsinë tuaj

Die Dargebotene Hand
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24 Stunden erreichbar

Ndihmë telefonike, telefon në rast krize,
këshillim telefonik, telefon urgjence, kujdestari shpirtërore përmes telefonit – në
rast shqetësimi, krize, frike, depresioni

Qendrat për mbrojtje të fëmijëve dhe këshillim të viktimave
Urgjenca e policisë

117

Në raste urgjente akute

Qendra profesionale për ndihmë

052 723 48 26

Në rast të lëndimit fizik, seksual ose psikik

ndaj viktimave në Thurgau, Fondaci-

052 723 48 23

oni BENEFO

benefo@benefo.ch

Qendra e këshillimit për femrat e

052 720 39 90

Në rast të dhunës fizike, psikike, seksuale

prekura nga dhuna në Thurgau

kontakt@frauenberatung-tg.ch

dhe/ose strukturore ndaj grave dhe fëmijëve të tyre

Entet për mbrojtjen e fëmijëve dhe

Në rast të dyshimit (të arsyetueshëm)

të të rriturve

për rrezikimin e mirëqenies së fëmijës

Weinfelden

058 345 73 40, info.kew@tg.ch

Münchwilen

058 345 73 30, info.kem@tg.ch

Kreuzlingen

058 345 73 10, info.kek@tg.ch

Frauenfeld

058 345 73 00, info.kef@tg.ch

Arbon

058 345 72 80, info.kea@tg.ch

Qendra të tjera këshillimi
Kryqi i Kuq i Zvicrës

Spiteksi

Shërbimi psikiatrik për fëmijë dhe

071 626 50 80

Përkujdesje afatshkurtër e fëmijëve dhe

geschaeftsstelle@srk-thurgau.ch

shkarkim te shtëpia në situata krize

071 622 81 31

Përkujdesje dhe shoqërim te shtëpia në

info@spitextg.ch

situata krize

071 686 47 00

Sqarim psikiatrik fëmijësh – pediatri,

të rinj Ambulanca për fëmijë të

oferta terapie

vegjël
Qendra e këshillimit për planifikim

052 723 48 22

Informata dhe këshillim lidhur me

familjar, shtatzëni dhe seksualitet,

familienplanung@benefo.ch

shtatzëninë dhe amësinë

Perspektive Thurgau

071 626 02 02

• Këshillim për nëna dhe baballarë

• Këshillim për nëna dhe baballarë

info@perspektive-tg.ch

• Këshillim për prindër me foshnja dhe

Fondacioni BENEFO

• Këshillim për çifte, familje dhe të rinj

fëmijë të vegjël, këshillim familjar, 		
këshillim çiftesh

Conex Familia

071 411 00 01

• Këshillim për nëna dhe baballarë

• Këshillim për nëna dhe baballarë

mvb@conexfamilia.ch

• Këshillim për prindër me foshnja dhe

• Këshillim për çifte, familje dhe të rinj

071 411 88 82

fëmijë të vegjël, këshillim familjar, 		

pfj@conexfamilia.ch

këshillim çiftesh

Numrat e mi personal të urgjencës
Mjeku familjar‘
Pediatër

