Чести прашања за завршниот извештај
Што содржи завршниот извештај?
Комисијата утврди план за реформирање на системот за ментално здравје и добросостојба.
Овие реформи ќе бидат во корист на целокупната викториска заедница.
Завршниот извештај вклучува 65 препораки за измена. Тие се засноваат врз деветте препораки
во привремениот извештај на Комисијата.
Една од клучните реформи е да се создаде систем за ментално здравје и добросостојба што
сите можат да го користат лесно. За да се постигне тоа, идниот систем ќе вклучува 50-60 нови
локални услуги за ментално здравје и добросостојба. Овие услуги ќе обезбедуваат лекување,
грижа и поддршка за возрасни лица.

Кој ќе ги примени препораките?
Викториската влада ќе ги примени сите препораки на Комисијата. Новиот оддел за ментално
здравје и добросостојба на Министерството за здравје ќе раководи со системот за ментално
здравје и добросостојба. Тоа ќе биде одговорно за примена на препораките на Комисијата.

Кога ќе се применат препораките?
Препораките на Комисијата претставуваат голема промена за нашиот систем за ментално
здравје и добросостојба. Ќе биде потребно време за да се извршат овие промени.
Некои препораки од привремениот извештај веќе се спроведуваат. Ова вклучува проширување
на програмата Болничка теренска помош по обид за самоубиство (HOPE). За другите
препораки ќе треба повеќе време.
Комисијата даде краток преглед на 10-годишната програма за реформи што вклучува три фази:




краткорочна - до крајот на 2022 година
среднорочна - до крајот на 2026 година
долгорочна - до крајот на 2031 година

Дали можам да добијам отпечатена копија од завршниот извештај?
Кралската комисија е посветена да го намали нејзиното влијание врз животната средина. Ве
поттикнуваме да го прочитате завршниот извештај, кратката содржина и препораките на
интернет.
Ако немате пристап до интернет дома, обидете се да го прочитате извештајот на интернет во
локалната библиотека. Можете да ја најдете вашата локална библиотека на интернетстраницата на Јавната библиотека на Викторија тука.

Што ако имам прашање за завршниот извештај?
За да поставите прашања за завршниот извештај, ве молиме пратете е-порака на адресата
mentalhealth@dhhs.vic.gov.au.
Исто така, можеби можете да ги најдете информациите што ги барате во овие информативни
листови и видео-анимацијата за завршниот извештај.

Дали сепак можам да го изразам моето мислење за работата на Комисијата?
Кралската комисија заврши со работа, па не може да прифати дополнителни поднесоци.
Кралската комисија прими над 12.500 поднесоци од индивидуални лица и организации. Ова
вклучуваше речиси 3.000 одговори на анкетата за работна сила и повеќе од:





3.200 поднесоци
1.650 лица кои учествуваа на средбите за советување на заедницата,
250 сведоци
3.000 одговори на анкетата за мислењето на заедницата.

