
 

do leanaí agus daoine óga

 
Ar YourMentalHealth.ie 
soláthraítear eolas agus fógraítear gach 

tacaíocht agus seirbhís mheabhairshláinte 
atá ar fáil go náisiúnta & go háitiúil  

atá á gcur ar fáil 

Chomh maith leis sin, is féidir  
leat glaoch, saor in aisce, ar an  
Líne Eolais YourMentalHealth  

chun eolas a aimsiú faoi  
thacaíochtaí agus seirbhísí

1800 111 888
(am ar bith, lá nó oíche)

Mary Butler T.D.
An tAire Stáit le haghaidh 
Meabhairshláinte agus  
Daoine Scothaosta

“Tá sé ceart go leor mura bhfuil tú 
ceart go leor, agus tá sé ceart go 

leor cabhair a lorg.””

• Soláthraíonn Pieta seirbhísí teiripeacha gairmiúla 
duine le duine do leanaí agus daoine óga, agus 
daoine fásta freisin, atá ag déileáil le hanacair 
fhéinmharfach, daoine atá i mbun féindochair, agus 
daoine atá faoi bhrón mar thoradh ar fhéinmharú.  
Tá na seirbhísí ar fad á soláthar saor in aisce agus níl 
gá le hatreorú

• Glaoigh ar an uimhir shaorghlao 1800 247 247 am 
ar bith lá nó oíche

• Téacsáil an focal HELP chuig 51444 (tá rátaí 
caighdeánacha cur teachtaireachtaí le n-íoc)

• Tabhair cuairt ar www.pieta.ie má theastaíonn 
tuilleadh eolais uait

Tá na tacaíochtaí atá á dtairiscint ag gníomhaireachtaí 
éagsúla liostaithe thuas dírithe ar leanaí agus daoine óga atá 
buartha nó imníoch faoina meabhairshláinte. Chomh maith 
leis sin, tá cabhair ar fáil ó do dhochtúir teaghlaigh nó ó 
ionaid sláinte, nó seirbhísí éigeandála ospidéil, de réir mar is 
gá agus mar atá sonraithe thíos. 

Dochtúirí Teaghlaigh agus ionaid sláinte 
• Is féidir le dochtúir teaghlaigh tacaíocht agus comhairle  

a sholáthar maidir le deacrachtaí meabhairshláinte 
éagsúla lena n-áirítear mothúcháin bhrónacha, buairt, 
féindochar agus síocóis. Beidh dochtúir teaghlaigh 
in ann eolas a roinnt leat maidir le tacaíochtaí atá le 
fáil sa phobal agus seirbhís chomhairleoireachta nó 
meabhairshláinte a mholadh

• Aimsigh seirbhís in aice leat ar shuíomh gréasáin FSS: 
www2.hse.ie/services/find-a-gp/

• Nó déan teagmháil leis an tseirbhís Lasmuigh de 
Ghnáthuaireanta Oibre trí chuardach anseo: 
www2.hse.ie/Apps/Services/GpOutOfHours.aspx 

Seirbhísí éigeandála ospidéil 
Nó glaoigh ar rannóg éigeandála d’ospidéil ghinearálta áitiúil.

Seirbhísí éigeandála teileafóin 
Is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis na seirbhísí 
éigeandála trí ghlaoch ar 112 nó 999.

Dochtúir Teaghlaigh agus 
Tacaíochtaí Éigeandála

Eolas  
maidir le 
Meabhairshláinte 
agus Folláine



Tá líon beag seirbhísí atá ag tacú le meabhairshláinte  
leanaí agus daoine óga liostaithe anseo. Tá go leor 
tacaíochtaí breise meabhairshláinte liostaithe ar  
www.yourmentalhealth.ie nó is féidir tacaíochtaí a fháil  
trí ghlaoch ar an uimhir shaorghlao 1800 111 888.

Eolas maidir le Meabhairshláinte 
agus Folláine

• Is féidir le haon leanbh nó duine óg teagmháil a 
dhéanamh le Childline, am ar bith, lá nó oíche

• Uimhir Shaorghlao 1800 66 66 66
• Téacs 50101
• Comhrá ar líne ag www.childline.ie

• Soláthraíonn BeLonG tacaíocht do dhaoine óga 
leispiacha, aeracha, déghnéasacha, trasinscneacha 
agus idirghnéasacha (LGBTI+) in Éirinn atá idir 14 – 23 
bliain d’aois.

• Téacsáil LGBTI+ chuig 086 1800 280 chun comhrá 
faoi rún a bheith agat le hoibrí deonach géarchéime 
oilte (am ar bith den lá nó oíche, b’fhéidir go mbeadh 
rátaí caighdeánacha SMS le n-íoc)

• Tabhair cuairt ar www.belongto.org má theastaíonn 
tuilleadh eolais uait

• Is carthanas meabhairshláinte é Jigsaw atá dírithe ar 
chomhairle agus tacaíocht shaineolach a sholáthar, ar líne 
agus go pearsanta, do dhaoine óga ar fud na hÉireann atá 
idir 12 - 25 bliain d’aois

• Aimsigh Jigsaw in aice leat trí chuairt a thabhairt ar  
www.jigsaw.ie/services

• Is féidir leat labhairt le duine den fhoireann trí Chomhrá 
Beo 1:1 trí chuairt a thabhairt ar www.jigsaw.ie/livechat

• Tabhair cuairt ar www.jigsaw.ie má theastaíonn tuilleadh 
eolais uait

• Soláthraíonn Barnardos seirbhís líne chabhrach méala don 
phobal

• Teileafón 01 473 2110 (idir 10am - 12pm, Luan - Déardaoin). 
Ní mór leanaí a atreorú chuig Seirbhís Mhéala na Leanaí. 
Glacfar le hatreoruithe ó aon duine a bhfuil toiliú faighte aige/
aici ó thuismitheoirí/ó chaomhnóirí

• Soláthraíonn MyMind raon seirbhísí comhairleoireachta 
agus síciteiripe ar líne, agus aghaidh ar aghaidh ar fud na 
tíre. Tá seirbhísí á soláthar le haghaidh leanaí, ógánach, 
aosach, lánúineacha agus teaghlach in 18 dteanga dhifriúla

• Tá comhairleoireacht saor in aisce ar fáil do dhuine ar bith  
(18+) a raibh tionchar ag paindéim COVID-19 air/uirthi

• Glaoigh ar an uimhir 076 680 1060
• R-phost hq@mymind.org
• Tabhair cuairt ar www.mymind.org má theastaíonn  

tuilleadh eolais uait

• Is é 50808 an chéad seirbhís dá leithéid in Éirinn: seirbhís 
téacs saor in aisce 24/7, a sholáthraíonn deiseanna 
comhráite ciallmhara a bheith ag daoine agus tacaíocht 
láithreach baill do dhaoine atá ag déileáil le géarchéim 
mheabhairshláinte nó mhothúchánach - beag nó mór. Is 
cuma más ag déileáil le scaradh le páirtí nó le bulaíocht 
atá tú, nó imní, dúlagar nó mothúcháin fhéinmharfacha, tá 
oibrithe deonacha géarchéime ar fáil 24/7 chun comhráite 
téacs anaithnide a bheith acu le daoine

• Téacsáil an focal HELLO chuig 50808 am ar bith, lá nó oíche
• Tabhair cuairt ar www.text50808.ie má theastaíonn 

tuilleadh eolais uait

• Tá tacaíocht ar fáil ó na Samáraigh am ar bith, lá nó oíche
• Glaoigh ar an uimhir shaorghlao 116 123
• R-phost jo@samaritans.ie
• Tabhair cuairt ar www.samaritans.ie má theastaíonn eolas 

nó sonraí uait maidir leis an mbrainse is cóngaraí duit

• Soláthraíonn Turn2Me raon leathan seirbhísí 
piarthacaíochta meabhairshláinte nuálacha, 
grúpsheirbhísí tacaíochta agus comhairleoireachta, ar 
féidir iad a rochtain gan stró ar líne

• Tabhair cuairt ar www.turn2me.org má theastaíonn 
tuilleadh eolais uait

• Soláthraíonn SpunOut.ie raon leathan alt agus eolais do 
dhaoine óga idir 16 – 25 bliain d’aois, faoi go leor ábhar 
difriúil, meabhairshláinte san áireamh

• Saorthéacsáil an focal SPUNOUT chuig 50808 chun 
comhrá neamhaithnid a dhéanamh le hoibrí oilte 24/7

• Tabhair cuairt ar www.spunout.ie má theastaíonn 
tuilleadh eolais uait

• Soláthraíonn Bodywhys raon seirbhísí (líne chabhrach, 
grúpaí tacaíochta, grúpaí ar líne, ríomhphost agus cláir 
theaghlaigh) do dhaoine fásta agus do dhaoine óga a bhfuil 
neamhoird itheacháin acu, agus dá dteaghlaigh

• Tá an Líne Chabhrach ar fáil trí ghlaoch ar an uimhir  
01 2107906 Dé Luain, Dé Céadaoin agus Dé Domhnaigh, 
7.30pm - 9.30pm agus Dé Sathairn, 10.30am - 12.30pm

• Seol ríomhphost chuig alex@bodywhys.ie má theastaíonn 
tacaíocht uait

• Tabhair cuairt ar www.bodywhys.ie

• Tá FSS ag obair i gcomhpháirt le SilverCloud Health chun 
teiripe chognaíochta agus iompraíochta (CBT) a sholáthar ar 
líne a d’fhéadfadh cabhrú le daoine in Éirinn atá ag déileáil le 
dúlagar agus imní

• Tá an tseirbhís seo á soláthar ag foireann chliniciúil, agus 
tá CBT ar líne ar fáil trí atreorú ó Shíceolaíocht Chúraim 
Phríomhúil, an tSeirbhís Náisiúnta Comhairleoireachta, Jigsaw 
agus dochtúirí teaghlaigh ar fud na hÉireann

• Is féidir atreoruithe a dhéanamh le haghaidh daoine óga atá 18+
• Nuair a bhíonn duine atreoraithe chuig an gclár is féidir tús a 

chur le tacaíocht a rochtain laistigh de 24 uair an chloig


