Trong bất kỳ năm nào, cứ năm người dân Victoria sẽ có khoảng một người trải
nghiệm căn bệnh tâm thần

Hệ thống sức khỏe tâm thần Victoria đã thất bại trong việc giúp đỡ những người
cần nhất về điều trị, chăm sóc và hỗ trợ chất lượng cao.
Hệ thống hiện tại được mô tả là bị đổ vỡ.

Vì vậy, Chính phủ Victoria đã thành lập một Ủy ban Điều tra Hoàng gia về Hệ
thống Sức khỏe Tâm thần Victoria. Cho đến nay đã có hơn 8.200 đóng góp từ
cộng đồng Victoria.
Hiện nay đã có sẵn bản báo cáo tạm thời cho công chúng.

Đây không phải là bản báo cáo chính thức. Nhưng nó đưa ra một số khuyến nghị
để bắt đầu đáp ứng các nhu cầu trước mắt. Nó cũng sẽ giúp dọn đường cho việc
cải tổ toàn bộ hệ thống, sẽ được thực hiện sau khi có báo cáo chính thức của Ủy
ban.
Chính phủ Victoria đã cam kết thực hiện tất cả các khuyến nghị của Ủy ban.
Các khuyến nghị trong báo cáo tạm thời bao gồm:
•
•
•
•

•
•
•
•

thành lập một Trung tâm Hợp tác sức khỏe và an sinh tâm thần Victoria
đưa vào trên 170 giường bệnh sức khỏe tâm thần cấp tính
mở rộng việc theo dõi và hỗ trợ sau khi sự cố tự tử
phát triển một dịch vụ cư trú được thiết kế và cung cấp bởi những người
từng trải nghiệm thực tế và tăng số lượng nhân viên đã từng trải nghiệm
thực tế
mở rộng các dịch vụ cho người Thổ dân trên toàn tiểu bang Victoria
tăng cường lực lượng lao động sức khỏe tâm thần và phát triển các nhà
lãnh đạo
Bảo đảm gia tăng đầu tư đáng kể trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần
và thành lập một Văn phòng chuyên trách để bắt đầu thực hiện các
khuyến nghị của Ủy ban.

Công việc của chúng tôi không dừng lại ở đây. Chúng tôi sẽ cung cấp bản báo cáo
chính thức vào tháng 10 năm 2020, trong đó sẽ đưa ra cách tiếp cận táo bạo và
sáng tạo cho việc chuyển đổi hệ thống sức khỏe tâm thần Victoria cho những
người mắc bệnh tâm thần, gia đình họ, người chăm sóc và cho cộng đồng.

