За Завршниот извештај на Кралската комисија
Речиси половина од населението на Викторија во текот на нивниот живот ќе искуси ментална
болест.
Системот не се погрижи за оние на кои им требаше нега. Затоа, Владата на Викторија
воспостави Кралска комисија за системот за ментално здравје на Викторија.
Комисијата прими над 12.500 поднесоци од викториската заедница.
Во 2019 година, Комисијата објави привремен извештај со препораки како да се справи со
непосредните потреби. Завршниот извештај е достапен на интернет-страницата на Кралската
комисија. Во него се наведени промените што треба да се извршат во целокупниот систем за
да се создаде еден современ и адаптибилен систем за ментално здравје и добросостојба.
Систем што е чувствителен, подготвен и до кој сите имаат лесен пристап.
Во извештајот постојат 65 препораки што ни покажуваат како да го создадеме овој нов систем.
Препораките вклучуваат:
- да се обезбеди дека сите жители на Викторија имаа пристап до лекување, грижа и
поддршка, без оглед на нивното потекло или потреби.
-

да се изврши промена од модел воден од криза во модел што се заснова врз
заедницата.

-

да се воведат програми за поддршка на семејства и негуватели.

-

да се создадат нови структури за поддршка на еден одржлив систем за ментално
здравје и добросостојба.

-

да се создаде работна сила што е разновидна, доволно голема и со соодветни вештини
и искуство.

-

да се воведат иницијативи предводени од лица со практично искуство.

-

да се создадат нови начини за сектори како што е спортот и работни места кои
поддржуваат добро ментално здравје.

-

да се користи технологија, дигитални услуги, истражување и иновација за да се создаде
еден флексибилен систем.

Овие препораки ќе го трансформираат начинот на кој обезбедуваме лекување за ментално
здравје и добросостојба, грижа и поддршка во Викторија.
Владата на Викторија се обврза да ги спроведе овие препораки на Комисијата и решена е да
дејствува сега.

