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СБПБ ,,Ковин“ Ковин: Поново доступна линија за психијатријско-психолошку 

подршку грађанима 

 
 

 

Свесни утицаја и дугорочних последица које пандемија COVID-19 оставља на целокупно 

становништво у свим аспектима живота, посебно на ментално здравље, Специјалнa болницa за 

психијатријске болести ,,Ковин“ поново је отворила телефонске линије за пружање психијатријско-

психолошке подршке свим грађанима којима је потребна. 

 

,,У кризним ситуацијама као што је пандемија вируса корона, грађанима је од пресудног значаја 

подршка стручњака за ментално здравље, у циљу превазилажења неизвесности и осећања страха, 

као и спречавања озбиљнијих психичких проблема. Желимо да Вас подсетимо на важност отворене 

комуникације, односа поверења и солидарности, како бисмо очували менталну стабилност и мир. 

У том смислу, тим за психијатријско-психолошку подршку наше болнице стоји Вам на располагању 

за сва Ваша питања, страхове, недоумице и нејасноће“ поручује вршилац дужности директора 

СБПБ ,,Ковин” др Јованка Петровић, специјалиста психијатрије. 

 

Контакт телефони: 

• за психијатријску подршку     062/8803274 

• за психолошку подршку          062/8803216. 

 

Ова линија Специјалне болнице ,,Ковин“ отворена је сваког радног дана од 8h до 20h. Неко од 

психијатара, психолога, психотерапеута и здравствених сарадника ће Вас саслушати и пружити 

потребну подршку или упутити где је потребно, како бисмо заједно решили проблем уколико он 

постоји. Препоручено време трајања разговора је до пола сата, како би сви потенцијални 

заинтересовани имали могућност да се јаве. 

 



За грађане, који код куће немају могућност да разговарају путем телефона у интими, на 

располагању је наша и-мејл адреса: psiholoska.podrska.sbpb.kovin@gmail.com 

 

Такође, у оквиру амбулантно-диспанзерског дела болнице, грађанима је сваким радним данима 

доступан тим едукованих и искусних стручњака, који је задужен за саветодавни и превентивни рад 

са младима, са особама које имају породичне и брачне проблеме, укључујући и подршку жртвама 

насиља у породици и кризним стањима. 

 

Запослени у СБПБ ,,Ковин“ Ковин поручују грађанима да се придржавају званичних превентивних 

мера за спречавање и сузбијање епидемије, како би заштитили и себе и друге. Такође, да се не 

устручавате да позовете и потражите стручну помоћ. Важно је да се окружите породицом и 

пријатељима, како бисте одржали менталну равнотежу у тренутним околностима, као и да поделите 

непријатне емоције са особама од поверења. 


