Về báo cáo cuối cùng của Ủy ban Hoàng gia
Gần một nửa dân số Victoria sẽ trải nghiệm bệnh tâm thần trong cuộc đời.
Hệ thống đã không hỗ trợ những người cần nó. Vì vậy, Chính phủ Victoria đã thành lập Ủy
ban Hoàng gia điều tra Hệ thống Sức khỏe Tâm thần của Victoria.
Ủy ban đã nhận được hơn 12.500 ý kiến đóng góp từ cộng đồng Victoria.
Vào năm 2019, Ủy ban đã công bố một báo cáo tạm thời với các khuyến nghị để đáp ứng
các nhu cầu tức thời. Báo cáo cuối cùng có sẵn trên trang mạng của Ủy ban Hoàng gia. Bản
báo cáo trình bày những thay đổi trên toàn hệ thống để tạo ra một hệ thống sức khỏe tâm
thần và an sinh hiện đại và có thể điều chỉnh được. Một hệ thống nhân ái, nhạy bén và dễ
dàng truy cập cho mọi người.
Có 65 đề xuất chỉ cho chúng tôi cách tạo hệ thống mới này.
Các khuyến nghị bao gồm:
- đảm bảo rằng tất cả người dân Victoria đều có thể tiếp cận điều trị, chăm sóc và hỗ
trợ, bất kể nguồn gốc xuất thân hoặc nhu cầu của họ.
-

chuyển từ mô hình đối phó khủng hoảng sang mô hình dựa vào cộng đồng.

-

thiết lập các chương trình hỗ trợ cho gia đình và người chăm sóc.

-

tạo ra các cấu trúc mới để hỗ trợ một hệ thống an sinh và sức khỏe tâm thần bền
vững.

-

xây dựng lực lượng lao động đa dạng, đủ lớn, có kỹ năng và kinh nghiệm phù hợp.

-

thiết lập các sáng kiến được dẫn dắt bởi những người có kinh nghiệm sống.

-

tạo ra những cách thức mới cho các lĩnh vực như thể thao và nơi làm việc để hỗ trợ
sức khỏe tâm thần tốt.

-

sử dụng công nghệ, dịch vụ kỹ thuật số, nghiên cứu và đổi mới để tạo ra một hệ
thống linh hoạt.

Những khuyến nghị này sẽ thay đổi cách chúng tôi cung cấp điều trị, chăm sóc và hỗ trợ
sức khỏe tâm thần và an sinh ở Victoria.
Chính phủ Victoria đã cam kết thực hiện tất cả các khuyến nghị do Ủy ban đưa ra và quyết
tâm hành động ngay bây giờ.

