نهای کمیسیون سلطنت
درباره گزارش ی
ی
زندگ خود مرض ی
روان را تجربه خواهند کرد.
تقریبا نییم از جمعیت ویکتوریا در طول
ی
ی
کمیسیون سلط ی
نت را
کسان که یضورت دارند ،ارائه نکرده است .بنابراین ،حکومت ویکتوریا
سیستم تا حال خدمات الزم را برای
در مورد سیستم صحت ی
روان ویکتوریا ایجاد کرد.
ی
بیشت از  12،500پیشنهاد را از جامعه ویکتوریا دریافت کرد.
این کمیسیون
ی
ر
نهان در
هان برای
پاسخگون به ضورت های فوری منتش کرد .گزارش ی
ی
در سال  ، 2019کمیسیون یک گزارش موقت را با توصیه ی
ی
ی
تغیتات در رستارس سیستم را جهت ایجاد یک سیستم صحت روان و
وب سایت کمیسیون
سلطنت موجود است .این گزارش ر
ی
تندرست مدرن و تعدیل پذیر ر
ی
تشی ح یم کند .سیستیم که دلسوز  ،پاسخگو و آسان در دستس همه باشد.
ی
در این گزارش  65توصیه وجود دارد که چگونگ ایجاد این سیستم جدید را به ما نشان یم دهد.
توصیه ها شامل این ها است:
ی
پشتیبان ،ضف نظر از سابقۀ آنها یا یضورت آنها،
ویکتوریان ها به درمان ،مراقبت و
همۀ
اینکه
یان از
ی
 اطمینان یی
دستیس داشته باشند
-

حرکت از یک مدل بحران محور به یک مدل جامعه محور.

-

ی
پشتیبان برای خانواده ها و مراقبت کنندگان.
تنظیم برنامه های

-

ایجاد ساختارهای جدید برای حمایت از یک سیستم پایدار صحت ی
ی
تندرست.
روان و

-

ایجاد نتوی کار متنوع ،به اندازه ی
کاف کالن و دارای مهارت و تجربه مناسب.
ر

-

راه اندازی ابتکار یان که توسط افراد باتجربه زیسته اداره یم شوند.

-

ایجاد شیوه های جدید برای بخش هان مانند ورزش و محل کار جهت کمک به صحت ی
روان خوب.
ی

-

استفاده از فناوری ،خدمات دیجیتایل ،تحقیقات و نوآوری برای ایجاد یک سیستم انعطاف پذیر.

رویس را که ما درمان صحت ی
این توصیهها ،ر
ی
تغیت خواهند داد.
روان و
تندرست ،مراقبت و حمایت در ویکتوریا ارائه یمکنیم ،ر
حکومت ویکتوریا متعهد شده است تمام توصیه های ارائه شده توسط کمیسیون را اجرا کند و متعهد است که ر ی
همی حاال اقدام
کند.

