
 

 

 اطالعاتی در مورد گزارش نهاتی کمیسیون سلطنتی 
 

 خود بیماری روانی را تجربه خواهند کرد. 
ی

 نییم از جمعیت ویکتوریا در طول زندگ
ً

 تقریبا
 را برای افرادی که به آنها نیاز دارند، فراهم نیم کرده است. در نتیجه، دولت ویکتوریا یک  

ی
سیستم سالمت روان خدمات کاف

 به سیستم سالمت روان ویکتوریا ایجاد کرد. 
ی

 کمیسیون سلطنتی را برای رسیدگ
 

 نظر از جامعه محیل ویکتوریا دریافت کرد.  12,500کمیسیون بیش از 
 

، این کمیسیون یک گزارش موقت حاوی توصیه هانی جهت پاسخگونی به نیازهای آنی منتشر کرد.  گزارش نهانی در 1920در سال 
ات در سطح سیستم را جهت ایجاد یک سیس موجود یم باشد.  وب سایت کمیسیون سلطنتی  م تاین گزارش طریح کیل از تغییر

ی    ح یم کند.  یس به آن برای همه افراد  سالمت روان و تندرستی نوین و سازگار، تشر سیستیم که دلسوز و پاسخگو است و دسیی
 آسان یم باشد. 

 
 توصیه وجود دارند که به ما نشان یم دهند چگونه این سیستم جدید را ایجاد کنیم.   65

 
 توصیه ها شامل موارد زیر یم شوند: 

یس داشته باشند، حصول اطمینان  - ، مراقبتی و حمایتی دسیی از اینکه تمایم اهایل ویکتوریا بتوانند به خدمات درمانی
 رصفنظر از پیشینه یا نیازهایشان. 

 
 جابجانی از یک الگوی بحران محور به الگونی پایه گذاری شده در جامعه محیل.  -

 
 راه اندازی برنامه های حمایتی برای خانواده ها و مراقبت کنندگان.  -

 
-  .  ایجاد ساختارهای جدید برای حمایت از پایداری سیستم سالمت روان و تندرستی

 
وی کاری متنوع و به اندازه کافی بزرگ که دارای مهارت ها و تجربه های مناسب یم باشد.  -  ایجاد نیر

 
 کرده اند هدایت یم شوند. راه اندازی امکانات نوآوری که  -

ی
 توسط افرادی که با این تجربیات زندگ

 
 ایجاد روش هانی جدید تا بخش هانی مانند ورزش و محل های کار از سالمت روان خوب حمایت کنند.  -

 
 استفاده از تکنولوژی ها، خدمات دیجیتال، پژوهش ها و نوآوری ها جهت ایجاد سیستیم انعطاف پذیر.  -

 
، مراقبتی و حمایتی سالمت روان و تندرستی را فراهم یم کنیم، دگرگون خواهد کرد. این توصیه ها رویسر    که ما خدمات درمانی

 
دولت ویکتوریا متعهد به اجرای تمایم توصیه های ارائه شده توسط کمیسیون یم باشد و خود را وقف اجرای فوری توصیه ها  

 کرده است.  
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