گزارش موقت حاوی چه مواردی است؟
کمیسیون سلطنتی برای بررسی سیستم سالمت روانی ویکتوریا به علت تأیید گسترده این امر ایجاد شد که خدمات سالمت روان به نقطه ای
بحرانی رسیده اند .بسیاری از افرادی که با بیماری روانی زندگی می کنند ،خدمات درمانی ،مراقبتی و حمایتی را در زمان و مکانی که
برای آنها بهترین مزایا را به همراه دارد ،دریافت نمی کنند.
گزارش موقت کمیسیون حاوی توصیه های اولویت داری می باشد که نیازهای ضروری را برآورده می کنند و پایه های رویکردی جدید به
سالمت روان را بنا می کنند .این گام اولیه مهمی است.
توصیه های کمیسیون در گزارش نهایی ،که موعد آن اکتبر  2020است ،رویکردی برجسته و ابداعی را جهت تغییر و تحول سیستم سالمت
روان ویکتوریا ارائه خواهد داد.
گزارش موقت چه مواردی را توصیه می کند؟










رویکردی جدید به سرمایه گذاری (مالیات یا مالیات بندی) ،جهت حصول اطمینان از افزایشی قابل توجه در تأمین بودجه برای خدمات
سالمت روان  -نه تنها در حال حاضر ،بلکه در آینده.
ایجاد مرکز همکاری برای سالمت روان و تندرستی در ویکتوریا ،برای گردهم آوری مهارت ها و تخصص های مختلف جهت هدایت
به سوی نتایج سالمت روان بهتر برای تمامی ساکنین ویکتوریا.
 170تخت خواب بیمارستانی اضافی برای جوانان و بزرگساالن دارای بیماری های سالمت روان حاد جهت کمک به رسیدگی به
فشارهای بحرانی در حیطه های مورد نیاز.
گسترش برنامه مشارکت پس از خودکشی برون مرکزی بیمارستان ( )HOPEدر تمامی حیطه های خدمات سالمت روان و پیوند آن با
خدمات بهداشت زیر -منطقه ای و همچنین کمک های برون مرکزی جدید و مطرح و خدمات مراقبت های پیگیر برای کودکان و افراد
جوان ،جهت افزایش موجودیت حمایت و کمک های برون مرکزی برای ساکنین ویکتوریا که در معرض خطر خودکشی قرار دارند.
ایجاد یک مرکز تندرستی اجتماعی و احساسی برای بومیان ابوریجینی و گسترش گروه های تندرستی اجتماعی و احساسی بومیان
ابوریجینی در سراسر ایالت.
تأسیس اولین خدمات سالمت روان مسکونی ویکتوریا ،به عنوان جایگزینی برای پذیرش بیماران حاد در بیمارستان ها ،که توسط
افرادی با تجربه زندگی با بیماری های سالمت روان ،طراحی و ارائه می شود.
گسترش نیروهای کاری از افرادی که تجربه زندگی با بیماری های سالمت روان را به صورت مصرف کننده یا مراقبت کننده از
خانواده داشته اند و حمایت از آنها.
رسیدگی به کمبودهای نیروی کاری و آماده سازی برای اصالحات ،از جمله از طریق ارائه مسیرهای آموزش و استخدام بیشتر جهت
افزایش تعداد پرستاران و متخصصین رشته های پیراپزشکی فارغ التحصیل در خدمات سالمت روان عمومی.
تأسیس یک دفتر اجرایی سالمت روان جهت شروع کار انجام این توصیه ها.

آیا این گزارش ،گزارش نهایی است؟
خیر ،گزارش نهایی در اکتبر  2020تحویل داده خواهد شد.
چه کسی این توصیه ها را به اجرا خواهد گذاشت؟
دولت ویکتوریا متعهد به اجرای تمامی توصیه های کمیسیون سلطنتی می باشد.
کمیسیون توصیه کرده است که یک دفتر اجرایی سالمت روان جهت شروع انجام این توصیه ها تأسیس شود.
اگر در مورد گزارش موقت سوالی داشته باشم ،چه کاری باید انجام دهم؟
اگر سواالتی دارید که در اینجا به آنها پاسخ داده نشده است ،می توانید با کمیسیون از طریق ،contact@rcvmhs.vic.gov.au
شماره  ،1800 00 11 34یا  PO Box 12079, A'Beckett Street, Victoria 8006تماس بگیرید.
اگر نیاز به مترجم شفاهی دارید ،لطفا ً با شماره  03 7005 3010تماس بگیرید.
آیا می توانم نسخه ای از گزارش موقت را دریافت کنم؟
کمیسیون سلطنتی متعهد به کاهش دادن رد پای زیست محیطی خود می باشد .به این علت ،کمیسیون مردم را تشویق می کند گزارش موقت و
سند خالصه آن را در وب سایت ما مطالعه کنند.
اگر دسترسی به اینترنت ندارید ،می توانید به کتابخانه محلی خود مراجعه کنید.

آیا گزارش موقت در فرمت های قابل دسترسی موجود می باشد؟
نسخه  Wordقابل دسترسی گزارش موقت و سند خالصه آن به زودی در وب سایت کمیسیون موجود خواهد بود.
اگر مایل هستید از زمان موجود بودن این نسخه ها آگاهی پیدا کنید ،یا اگر مایل هستید در مورد الزامات دسترسی صحبت کنید ،می توانید با
کمیسیون از طریق  contact@rcvmhs@vic.gov.auیا  1800 00 11 34تماس بگیرید.
چرا در گزارش موقت به تمامی موارد رسیدگی نشده است؟
ما هنوز نیمه راه دوره کاری این کمیسیون سلطنتی را طی نکرده ایم .گزارش موقت ،شروعی برای این کار می باشد .هنوز کارهای زیادی
برای انجام پیش رو داریم.
کمیسیون نظرات طیفی وسیع از مردم را شنیده است که همگی می خواهند در بهسازی سیستم برای همه  -افرادی که تجربه زندگی با بیماری
های سالمت روان را داشته اند ،مراقبت کنندگان و خانواده ها ،نیروی کاری ،دانشگاهیان ،خدمات سالمت روان و سایر سازمان ها  -نقشی
ایفا کنند.
تمامی بیش از  3200مکاتبه دریافت شده توسط کمیسیون توسط کمیسیونرها یا کارمندان کمیسیون خوانده شده اند.
این مکاتبات به آگاه سازی اقدامات پیش رو ،پیش از تحویل گزارش نهایی در اکتبر  ،2020ادامه خواهند داد.
آیا در ارتباط با گزارش موقت ،روند مشاوره وجود دارد؟
ما درخواستی برای ارائه مکاتبات رسمی در مورد گزارش موقت نخواهیم داد  -این گزارش مجموعه ای از آنچه تاکنون شنیده ایم می باشد،
به همراه توصیه هایی که پاسخگوی برخی از نیازهای ضروری می باشند و پایه اصالحات در آینده را بنا می کنند.
کمیسیون به دریافت مکاتبات از طریق کانال های معمول خود ادامه خواهد داد PO Box 12079, A'Beckett Street, Victoria -
 8006یا . contact@rcvmhs.vic.gov.au
چگونه می توانم به مشارکت کردن ادامه دهم؟
کمیسیو ن تاکنون مکاتبات بسیاری را از جامعه محلی دریافت کرده است ،از جمله از طریق جلسات مشاوره ،مکاتبات و مشاوره های
عمومی .این مکاتبات به آگاه سازی اقدامات مستمر کمیسیون ادامه خواهند داد.
کمیسیون درخواستی برای ارائه مکاتبات بیشتر نخواهد داد .کمیسیون در حال حرکت از مرحله وسیع جمع آوری اطالعات به سوی تجزیه
تحلیل مفصل و طراحی سیستم می باشد.
کمیسیون در کار خود و در تهیه گزارش نهایی ،به مشارکت با افرادی که تجربه زندگی با بیماری های روانی را داشته اند ،ادامه خواهد داد.
کمیسیون در ماه های آوریل  /مه  2020مشاوره های عمومی بیشتری را برگزار خواهد کرد.
اطالعات بیشتر در مورد کارهای مشارکت مستمر ،از جمله مشاوره های عمومی ،در ماه های آینده در وب سایت کمیسیون منتشر خواهد شد.
شما می توانید از طریق صفحه تماس برای دریافت اطالعات به روز ثبت نام کنید.

