در هر سال ،تقریبا ً از هر پنج نفر یک نفر در ویکتوریا یک مرض روانی را تجربه خواهد کرد.
سیستم صحت روانی ویکتوریا نتوانسته است به کسانی کمک کندکه بیشترین ضرورت را به تداوی ،مراقبت و
پشتیبانی با کیفیت عالی دارند.
سیستم فعلی به عنوان یک سیستم ورشکسته توصیف شده است.
به این جهت ،حکومت ویکتوریا یک کمیسیون سلطنتی را در مورد سیستم صحت روانی ویکتوریا ایجاد کرد.
تاکنون بیش از  8200پیشنهاد از جامعه ویکتوریا دریافت شده است.
گزارش موقت اکنون در دسترس عموم است.
این گزارش ،نهایی نیست .اما برای آغاز جوابگویی به ضرورت های فوری دارای چند توصیه است .همچنین،
این گزارش به آماده ساختن راه برای اصالحات گسترده در سرتاسر سیستم صحت روانی کمک خواهد کرد
که گزارش نهایی کمیسیون آن را دنبال خواهد نمود.
حکومت ویکتوریا متعهد شده است تمامی توصیه های ارائه شده توسط کمیسیون سلطنتی را عملی کند.
توصیه های گزارش موقت شامل موارد زیر است:









تأسیس یک مرکز همکاری ویکتوریا برای صحت روانی و بهحالی.
ایجاد  170تختخواب برای مریضان حاد روانی
گسترش مراقبت های پیگیری و پشتیبانی از افراد پس از اقدام به خودکشی
توسعه خدمات در خانه های مسکونی افراد که توسط افرادی که دارای تجربه مرض روانی در
زندگی خود هستند طراحی گردیده و ارائه می شود و افزایش در تعداد کارگرانی که دارای تجربه
مرض روانی در زندگی شان هستند.
گسترش خدمات در سراسر ایالت برای بومیان ویکتوریا
تقویت نیروی کار بخش صحت روانی و رشد رهبران
تضمین افزایش قابل توجه سرمایه گذاری برای صحت روانی
و ایجاد یک دفتر اختصاصی برای آغاز ارائه توصیه های کمیسیون.

کار ما در این جا ختم نمی شود .ما گزارش نهایی را در اکتبر سال  2020ارائه خواهیم کرد ،که یک رویکرد
جسورانه و خالقانه را برای تحول در سیستم صحت روانی ویکتوریا برای افراد مبتال به بیماری روانی،
خانواده های آنها ،مراقبت کنندگان و جامعه ارائه می دهد.

