هر سال ،حدود یک نفر از هر پنج فرد ساکن ویکتوریا ،بیماری روانی را تجربه می کند.
سیستم سالمت روان ویکتوریا موفق نشده است به آن افراد که بیشتر از همه به خدمات درمانی ،مراقبتی و
حمایتی با کیفیت باال نیاز دارند ،کمک کند.
سیستم کنونی ،سیستمی خراب توصیف شده است.
در نتیجه ،دولت ویکتوریا کمیسیونی سلطنتی را برای بررسی سیستم سالمت روان ویکتوریا تأسیس کرده
است .تا کنون بیش از  8200مکاتبه از جامعه محلی ویکتوریا دریافت شده است.
گزارش موقت هم اکنون برای عموم مردم موجود می باشد.
این گزارش ،گزارش نهایی نمی باشد .ولی برخی توصیه ها را برای شروع پاسخگویی به نیازهای ضروری
فراهم می کند .این گزارش همچنین کمک می کند روشی برای اصالح کل سیستم آماده شود که از گزارش
نهایی کمیسیون پیروی کند.
دولت ویکتوریا متعهد به اجرای تمامی توصیه های کمیسیون می باشد.
توصیه های گزارش موقت شامل موارد زیر می شوند:









تأسیس مرکز همکاری برای سالمت روان و تندرستی در ویکتوریا
ایجاد  170تخت خواب بیمارستانی بیشتر برای موارد بیماری های سالمت روان حاد
گسترش خدمات مراقبتی و حمایتی پیگیر برای افراد پس از اقدام به خودکشی
ایجاد خدمات مسکونی که توسط افرادی که تجربه زندگی با بیماری های سالمت روان را داشته،
تهیه و ارائه می شود و افزایش تعداد کارمندانی که زندگی با بیماری های سالمت روان را تجربه
کرده اند
گسترش خدمات در سراسر ایالت برای بومیان ابوریجینی ویکتوریا
افرایش نیروی کاری سالمت روان و پرورش رهبران
تضمین افزایشی قابل توجه در سرمایه گذاری برای سالمت روان
و ایجاد دفتری متعهد برای شروع انجام توصیه های کمیسیون.

کار ما در اینجا خاتمه نمی یابد .ما تا اکتبر  2020گزارشی نهایی را تحویل خواهیم داد که رویکردی برجسته
و ابداعی را جهت تغییر و تحول سیستم سالمت روان ویکتوریا برای افرادی که با بیماری روانی زندگی می
کنند ،خانواده آنها ،مراقبت کنندگان و جامعه محلی ،ارائه خواهد داد.

