Hỏi Đáp Thường gặp về Báo cáo cuối cùng
Báo cáo cuối cùng có nội dung gì?
Ủy ban đã đề ra kế hoạch thiết kế lại hệ thống sức khỏe tâm thần và an sinh của Victoria.
Những cải cách này sẽ mang lại lợi ích cho cả cộng đồng Victoria.
Báo cáo cuối cùng bao gồm 65 khuyến nghị thay đổi. Những điều này được xây dựng dựa
trên chín khuyến nghị trong báo cáo tạm thời của Ủy ban.
Một trong những cải cách quan trọng là làm cho mọi người dễ dàng sử dụng hệ thống sức
khỏe tâm thần và an sinh. Để làm được điều này, hệ thống tương lai sẽ bao gồm 50-60 dịch
vụ sức khỏe tâm thần và an sinh mới tại địa phương. Các dịch vụ này sẽ cung cấp điều trị,
chăm sóc và hỗ trợ cho người lớn.

Ai sẽ thực hiện các khuyến nghị?
Chính phủ Victoria sẽ thực hiện tất cả các khuyến nghị do Ủy ban đưa ra. Ban Sức khỏe
Tâm thần và An sinh mới trong Bộ Y tế sẽ quản lý hệ thống sức khỏe tâm thần và an sinh.
Họ sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban.

Khi nào các khuyến nghị sẽ được thực hiện?
Các khuyến nghị của Ủy ban thể hiện một sự thay đổi lớn đối với hệ thống sức khỏe tâm
thần và an sinh của chúng ta. Sẽ mất thời gian để thực hiện những thay đổi này.
Một số khuyến nghị từ báo cáo tạm thời đã được thực hiện. Điều này bao gồm việc mở rộng
Chương trình Phối hợp với cộng đồng của Bệnh viện về Hậu tự tử sau khi Tham gia
(HOPE). Các khuyến nghị khác sẽ mất nhiều thời gian hơn.
Ủy ban đã đề ra một chương trình cải cách 10 năm bao gồm ba đợt:




ngắn hạn — đến cuối năm 2022
trung hạn — đến cuối năm 2026
dài hạn — đến cuối năm 2031.

Tôi có thể xin một bản sao in ra của báo cáo cuối cùng không?
Ủy ban Hoàng gia cam kết giảm ảnh hưởng đến môi trường. Chúng tôi khuyến khích quý vị
đọc báo cáo cuối cùng và bản tóm tắt và các khuyến nghị trực tuyến.
Nếu không truy cập Internet ở nhà được, quý vị có thể thử đến thư viện địa phương để đọc
báo cáo trực tuyến. Quý vị có thể tìm thấy thư viện địa phương của mình trên Trang mạng
của Thư viện Công cộng Victoria tại đây.

Nếu tôi có thắc mắc về báo cáo cuối cùng thì sao?
Để hỏi về báo cáo cuối cùng, vui lòng gửi email đến mentalhealth@dhhs.vic.gov.au.

Quý vị cũng có thể tìm thấy thông tin đang tìm kiếm trong các tờ thông tin này và video minh
hoạ về báo cáo cuối cùng.

Tôi vẫn có thể đóng góp ý kiến về công việc của Ủy ban chứ?
Ủy ban Hoàng gia đã chấm dứt nên không thể nhận thêm ý kiến đóng góp.
Ủy ban đã nhận được hơn 12.500 ý kiến đóng góp từ các cá nhân và tổ chức. Điều này bao
gồm gần 3.000 câu trả lời cho một cuộc khảo sát lực lượng lao động và hơn:





3.200 bài nộp
1.650 người đã tham gia các buổi tham vấn cộng đồng,
250 nhân chứng
3.000 câu trả lời cho một cuộc khảo sát quan điểm của cộng đồng.

