Што содржи привремениот извештај?
Кралската комисија за викторискиот систем за ментално здравје е формирана бидејќи постои
општоприфатено сознание дека службите за ментално здравје достигнале кризна точка. Голем
број луѓе кои живеат со ментална болест не добиваат лекување, нега и помош во време и на
места каде би биле најкорисни.
Привремениот извештај на Комисијата вклучува приоритетни препораки што се однесуваат на
непосредните потреби и поставуваат темели за нов пристап кон менталното здравје. Ова е
значаен прв чекор.
Препораките на Комисијата во нејзиниот конечен извештај, што се очекува во октомври 2020
година, ќе претставуваат смел и иновативен пристап за трансформација на викторискиот
систем за ментално здравје.
Што се препорачува во привремениот извештај?












Нов пристап кон инвестирањето во менталното здравје (данок или придонес), за да се
обезбеди суштествено зголемување на финансирањето за ментално здравје - не само сега,
туку и во иднина.
Формирање на Викториски кооперативен центар за ментално здравје и добросостојба за да
се соберат на едно место различните способности и знаења, што ќе даде подобри
резултати во поглед на менталното здравје за сите жители на Викторија.
Дополнителни 170 легла за млади и возрасни со акутни ментални заболувања, за да се
помогне во справувањето со критични притисоци во подрачјата во кои се јавува потреба.
Проширување на програмата Болничко теренско ангажирање по обид за самоубиство
(Hospital Outreach Post-suicidal Engagement - HOPE) во сите подрачни служби за ментално
здравје и нејзино поврзување со подрегионалните здравствени служби, како и нова
ангажирана служба за превентивна теренска и последователна нега за деца и млади, за да
се зголеми достапноста на помош и работата на терен за сите жители на Викторија
изложени на ризик од самоубиство.
Создавање на Абориџински центар за општествена и емоционална добросостојба
(Aboriginal Social and Emotional Wellbeing Centre) и проширување на тимовите за
општествена и социјална добросостојба на Абориџините низ целата држава.
Формирање на прва викториска резиденцијална служба за ментално здравје, како
алтернатива на прием на акутни случаи, создадена и водена од луѓе со лично искуство со
ментална болест.
Проширување и поддршка на корисници и на работна сила со лично искуство во семејна
нега.
Справување со недостигот од работна сила и подготвување за реформа што ќе вклучува
обезбедување на повеќе можности за обука и вработување, заради зголемување на бројот
на дипломирани медицински сестри и професионалци од областа на здруженото здравство
(allied health) во јавните служби за ментално здравје.
Формирање на Канцеларија за примена за ментално здравје (Mental Health Implementation
Office) за да почне спроведувањето на овие препораки.

Дали е ова конечниот извештај?
Не, конечниот извештај ќе биде објавен во октомври 2020 година.
Кој ќе ги примени овие препораки?
Викториската влада е решена да ги примени сите препораки што ќе ги даде Кралската
комисија.
Комисијата препорача Канцеларијата за примена за ментално здравје да почне да ги
спроведува овие препораки.

Што ако имам прашања за привремениот извештај?
Ако имате прашања на кои тука не е даден одговор, може да стапите во контакт со Комисијата
преку contact@rcvmhs.vic.gov.au, на 1800 00 11 34, или PO Box 12079, A’Beckett Street, Victoria
8006.
Ако ви треба преведувач, ве молиме јавете се на 03 7005 3010.
Може ли да го добијам привремениот извештај во печатена форма?
Комисијата е решена да го намали нејзиното влијание врз природната средина. Поради тоа,
Комисијата ги поттикнува луѓето да го прочитаат привремениот извештај и збирниот документ
на нашата веб-страница.
Ако немате интернет, можете да се обидете во вашата локална библиотека.
Дали привремениот извештај е на располагање во достапни формати?
Привремениот извештај и збирниот документ наскоро ќе бидат достапни во верзии во Word на
веб-страницата на Комисијата.
Ако сакате да бидете известени кога тие ќе бидат достапни или ако сакате да разговарате за
можностите за достапност, може да стапите во контакт со Комисијата
преку contact@rcvmhs.vic.gov.au или на 1800 00 11 34.
Зошто во привремениот извештај не е сè опфатено?
Уште не сме стасале ни до половината од овој мандат на Кралската комисија. Привремениот
извештај е само почеток. Пред нас има уште многу работа.
Комисијата ги слушна мислењата на голем број луѓе кои сакаат да учествуваат во создавањето
на подобар систем за сите - од луѓе кои имаат сопствено искуство со ментална болест,
негуватели и семејства, работна сила, научници, организации за ментално здравје и други.
Секој од тие повеќе од 3.200 поднесоци што Комисијата ги примила, биле прочитани или од
членовите на Комисијата или од нејзиниот персонал.
Овие придонеси ќе продолжат да помагаат во работата пред објавувањето на конечниот
извештај во октомври 2020 година.
Дали има процес на консултации за привремениот извештај?
Ние нема да повикуваме на давање официјални поднесоци за привремениот извештај - ова е
збир на тоа што сме го слушнале досега, заедно со препораките што се однесуваат на некои
непосредни потреби и ги поставуваат темелите за идни реформи.
Комисијата ќе продолжи да прима преписка преку нејзините вообичаени канали - PO Box 12079,
A’Beckett Street, Victoria 8006 или contact@rcvmhs.vic.gov.au.
Како може и натаму да бидам вклучен/вклучена?
Комисијата до сега доби голем број мислења од заедницата, вклучувајќи низ консултации,
поднесоци и јавни расправи. Овие придонеси ќе продолжат да помагаат во тековната работа
на Комисијата.

Комисијата нема да повикува на натамошно поднесување на мислења. Од фазата на собирање
општи информации, таа сега преминува на детална анализа и дизајнирање на системот.
Во нејзината работа и подготвувањето на конечниот извештај, Комисијата ќе продолжи да
вклучува луѓе со сопствено искуство со ментална болест.
Комисијата ќе одржи повеќе јавни расправи во април/мај 2020 година.
Повеќе информации за тековниот ангажман, вклучувајќи ги јавните расправи, ќе бидат објавени
на веб-страницата на Комисијата во текот на следните месеци.
За да добивате нови информации, може да се регистрирате на страницата за контакти.

