Česta pitanja o završnom izvješću
Što je u završnom izvješću?
Komisija je utvrdila plan za preoblikovanje sustava za zaštitu mentalnog zdravlja i dobrobiti u
Viktoriji. Te će reforme koristiti čitavoj zajednici u Viktoriji.
Konačno izvješće uključuje 65 preporuka za promjene. One se temelje na devet preporuka iz
Privremenog izvješća Komisije.
Jedna od ključnih reformi je olakšati korištenje sustava mentalnog zdravlja i dobrobiti za sve. Da bi se
to postiglo, budući sustav uključivat će 50-60 novih mjesnih službi za zaštitu mentalnog zdravlja i
dobrobiti. Te će usluge pružati liječenje, njegu i podršku odraslima.

Tko će provoditi preporuke?
Vlada Viktorije provest će sve preporuke Komisije. Novi odjel za mentalno zdravlje i dobrobit pri
Ministarstvu zdravstva upravljat će sustavom zaštite mentalnog zdravlja i dobrobiti. On će biti
odgovoran za provedbu preporuka Komisije.

Kada će se preporuke provesti?
Preporuke Komisije predstavljaju veliku promjenu u našem sustavu zaštite mentalnog zdravlja i
dobrobiti. Trebat će vremena da se one provedu.
Neke preporuke iz privremenog izvješća su već u tijeku. To uključuje proširenje bolničkog
patronažnog programa za podršku nakon samoubojstva (HOPE). Za ostale će preporuke trebati više
vremena.
Komisija je zacrtala desetogodišnji program reformi koji uključuje tri stadija:




kratkoročni - do kraja 2022.
srednjoročni - do kraja 2026.
dugoročni - do kraja 2031.

Mogu li dobiti tiskanu kopiju završnog izvješća?
Kraljevska komisija obvezala se smanjiti svoj utjecaj na okoliš. Potičemo vas da pročitate završno
izvješće i njegov sažetak i preporuke na mreži.
Ako kod kuće nemate pristup Internetu, možete isprobati mjesnu knjižnicu za čitanje izvješća na
mreži. Svoju mjesnu knjižnicu možete pronaći na internet-stranici Javne knjižnice u Viktoriji (Public
Library Victoria) ovdje.

Što ako imam pitanje o završnom izvješću?
Da biste postavili pitanje o završnom izvješću, pošaljite email na mentalhealth@dhhs.vic.gov.au.

U ovim brošurama ćete možda moći pronaći informacije koje tražite i video animaciju o završnom
izvješću.

Mogu li još uvijek nešto reći o radu Povjerenstva?
Kraljevska komisija je završila svoj rad, pa stoga ne može prihvatiti daljnje doprinose.
Komisija je primila više od 12500 priloga od pojedinaca i organizacija. To je uključivalo gotovo 3000
odgovora na anketu o radnoj snazi i više od:





3200 podnesaka
1650 osoba koje su prisustvovale sjednicama savjetovanja u zajednici,
250 svjedoka
3000 odgovora na anketu o osjećajima zajednice.

