Шта садржи привремени извештај?
Краљевска комисија о систему менталног здравља Викторије је установљена због општег
сазнања да су услуге у вези менталног здравља достигле кризну тачку. Многе особе које живе
са менталном болешћу не добијају третман, негу и подршку када и где би им биле од највеће
користи.
Привремени извештај Комисије укључује приоритетне препоруке које излазе у сусрет хитним
потребама и поставља темељ за нов приступ менталном здрављу. Ово је важан први корак.
Препоруке у коначном извештају Комисије, који се очекује у октобру 2020. представљаће смео
и иновативан приступ у промени система менталног здравља Викторије.
Шта се препоручује у привременом извештају?











Нов приступ улагањима у ментално здравље (порез или допринос), како би се обезбедио
значајан пораст финансирања за ментално здравље - не само сада, него и у будућности.
Стварање Викторијског кооперативног центра за ментално здравље и добробит, како би се
спојиле различите способности и знања ради бољих исхода у области менталног здравља
за све Викторијанце.
Додатних 170 кревета за акутне случајеве у погледу менталног здравља код омладине и
одраслих, ради помоћи у излажењу у сусрет критичним притисцима у потребним
областима.
Проширење програма Болничког теренског ангажовања после покушаја самоубиства
(Hospital Outreach Post-suicidal Engagement - HOPE) у свим подручним службама за
ментално здравље и повезана са подрегионалним здравственим службама, као и нова
ангажована служба за теренску и продужену негу за децу и омладину, како би се повећале
могућности за помоћ и приступачност за Викторијанце који су изложени ризику од
самоубиства.
Стварање Центра за социјалну и емоционалну добробит Абориџина, као и проширење
екипа за социјалну и емоционалну добробит Абориџина широм државе.
Оснивање резиденцијалне службе за ментално здравље - прве у Викторији - као
алтернативе болничком пријему акутних случајева, смишљене и примењене од особа које
имају лично искуство са менталном болешћу.
Проширивање и подржавање радне снаге са искуством у помагању корисника и породицанеговатеља.
Суочавање са недостацима и припрема за реформу, укључујући путем обезбеђивања више
обуке и начина запошљавања како би се повећао број дипломираних болничара и
професионалаца на пољу удруженог здравства у јавним службама менталног здравља.
Оснивање Канцеларије за примену за ментално здравље (Mental Health Implementation
Office) која ће почети да примењује ове препоруке.

Да ли је ово коначан извештај?
Не, коначан извештај ће бити објављен у октобру 2020.
Ко ће да примени ове препоруке?
Влада Викторије се обавезала да примени све препоруке Краљевске комисије.
Комисија је препоручила оснивање Канцеларије за примену за ментално здравље која ће
почети да примењује препоруке.
Шта ако имам питање у вези привременог извештаја?

Ако имате питања на која није овде одговорено, можете да контактирате Комисију
путем contact@rcvmhs.vic.gov.au, 1800 00 11 34, или PO Box 12079, A’Beckett Street, Victoria
8006.
Ако вам треба преводиоц, молимо вас позовите 03 7005 3010.
Да ли могу да добијем одштампану копију привременог извештаја?
Краљевска комисија је привржена томе да смањи свој утицај на животну околину. Због тога
Комисија подстиче људе да прочитају привремени извештај и сажети документ на нашем сајту.
Уколико немате приступ интернету, можете да покушате у вашој локалној библиотеци.
Да ли се привремени извештај може наћи у приступачним форматима?
Ускоро ће постојати приступачна Word верзија привременог извештаја и сажетог документа на
сајту Комисије.
Уколико би сте хтели да будете обавештени када ово буде на располагању, или ако би сте
хтели да разговарате о условима потребним за приступ, можете да контактирате Комисију
путем contact@rcvmhs.vic.gov.au или 1800 00 11 34.
Зашто није свако питање покривено у привременом извештају?
Краљевска комисија још није ни на половини њеног мандата. Привремени извештај је тек
почетак. Чека нас још много посла.
Комисија је чула од многих људи који желе да имају улогу у побољшању система за свакога од особа које имају лично искуство у вези менталног здравља, неговатеља и породица, радне
снаге, академика, служби менталног здравља и других организација.
Чланови Комисије или њено особље су прочитали сваки од 3.200 поднесака које је Комисија
примила.
Ови прилози ће наставити да обавештавају будући рад пре доношења коначног извештаја у
октобру 2020.
Да ли постоји процес саветовања у вези привременог извештаја?
Ми нећемо тражити званичне писмене прилоге у вези привременог извештаја - ово је инвентар
онога што смо до сада чули, заједно са препорукама које излазе у сусрет неким хитним
потребама и поставља темељ за будућу реформу.
Комисија ће наставити да прима преписку путем својих уобичајених канала - PO Box 12079,
A’Beckett Street, Victoria 8006 или contact@rcvmhs.vic.gov.au.
Како могу и даље да будем укључен?
Комисија је до сада добила многе писмене прилоге из заједнице, укључујући путем
саветовања, писмених прилога и јавних трибина. Ови прилози ће наставити да обавештавају
даљи рад Комисије.
Комисија неће тражити више прилога. Она сада прелази из фазе широког сакупљања
информација у детаљну анализу и осмишљавања система.

Комисија ће наставити у свом раду и припремању коначног извештаја да ангажује особе које
имају лично искуство са менталном болешћу.
Комисија ће одржати још јавних трибина у априлу/мају 2020.
Више информација о даљој ангажованости, укључујући јавне трибине, биће објављено
наредних месеци на сајту Комисије.
Можете да се региструјете за нове информације на страници за контакте.

