Συχνά τιθέμενες ερωτήσεις για την Τελική Έκθεση
Τι περιέχει η τελική έκθεση;
Η Επιτροπή εκπόνησε ένα σχέδιο για τον επανασχεδιασμό του συστήματος ψυχικής υγείας και
ευεξίας της Βικτώριας. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις θα ωφελήσουν όλους τους κατοίκους της
Βικτώριας.
Η τελική έκθεση περιλαμβάνει 65 συστάσεις για αλλαγές. Αυτές βασίζονται στις εννέα συστάσεις
που υπάρχουν στην ενδιάμεση έκθεση της Επιτροπής.
Μία από τις βασικές μεταρρυθμίσεις είναι να γίνει το σύστημα ψυχικής υγείας και ευεξίας εύκολο
για να μπορούν να το χρησιμοποιούν όλοι. Για να γίνει αυτό, το μελλοντικό σύστημα θα
περιλαμβάνει 50-60 νέες τοπικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας και ευεξίας. Αυτές οι υπηρεσίες θα
παρέχουν θεραπεία, φροντίδα και στήριξη σε ενήλικες.

Ποιος θα εφαρμόσει τις συστάσεις;
Η Κυβέρνηση της Βικτώριας θα εφαρμόσει όλες τις συστάσεις της Επιτροπής. Η νέα Διεύθυνση
Ψυχικής Υγείας και Ευεξίας στο Υπουργείο Υγείας θα διαχειρίζεται το σύστημα ψυχικής υγείας και
ευεξίας. Η Διεύθυνση θα είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή των συστάσεων της Επιτροπής.

Πότε θα εφαρμοστούν οι συστάσεις;
Οι συστάσεις της Επιτροπής αντιπροσωπεύουν μια μεγάλη αλλαγή στο σύστημα ψυχικής υγείας και
ευεξίας μας. Θα χρειαστεί χρόνος για να γίνουν αυτές οι αλλαγές.
Ορισμένες συστάσεις από την ενδιάμεση έκθεση βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Αυτό περιλαμβάνει τη
διεύρυνση του προγράμματος Hospital Outreach Post-suicidal after Engagement (HOPE) (Εξωτερικές
Υπηρεσίες Νοσοκομείου για Συμμετοχή Ατόμων μετά από Απόπειρα Αυτοκτονίας) Άλλες συστάσεις
θα απαιτήσουν περισσότερο χρόνο.
Η Επιτροπή συνόψισε μια δεκαετή μεταρρυθμιστική ατζέντα που περιλαμβάνει τρία στάδια:




βραχυπρόθεσμα—μέχρι τα τέλη του 2022
μεσοπρόθεσμα —μέχρι τα τέλη του 2026
μακροπρόθεσμα—μέχρι τα τέλη του 2031.

Μπορώ να πάρω έντυπο αντίγραφο της τελικής αναφοράς;
Η Βασιλική Εξεταστική Επιτροπή δεσμεύεται να μειώσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα. Σας
παροτρύνουμε να διαβάσετε την τελική έκθεση, τη σύνοψη και τις συστάσεις στο διαδίκτυο.
Αν δεν έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο στο σπίτι, μπορείτε να πάτε στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας
για να διαβάσετε την έκθεση στο διαδίκτυο. Μπορείτε να βρείτε τη βιβλιοθήκη της περιοχής σας
στην Ιστοσελίδα των Δημόσιων Βιβλιοθηκών Βικτώριας εδώ.

Τι γίνεται αν έχω κάποια απορία για την τελική έκθεση;
Για να ρωτήσετε κάτι για την τελική έκθεση, στείλτε email στο mentalhealth@dhhs.vic.gov.au.
Ίσως επίσης να βρείτε τις πληροφορίες που ζητάτε στα παρακάτω ενημερωτικά φυλλάδια και στο
βίντεο με κινούμενα σχέδια για την τελική έκθεση.

Μπορώ ακόμα να εκφράσω τη γνώμη μου στο έργο της Επιτροπής;
Η Βασιλική Εξεταστική Επιτροπή τελείωσε, οπότε δεν μπορεί να δεχτεί περαιτέρω απόψεις.
Η Επιτροπή έλαβε περισσότερες από 12.500 απόψεις από ιδιώτες και οργανισμούς. Σ' αυτές
περιλαμβάνονται σχεδόν 3000 απαντήσεις σε μια έρευνα του εργατικού δυναμικού και
περισσότερες από:





3.200 εισηγήσεις
1650 άτομα που παρευρέθηκαν σε συναντήσεις διαβουλεύσεων με το κοινό,
250 μάρτυρες
3000 απαντήσεις σε μια έρευνα κοινωνικών απόψεων.

