
 Τι περιέχει η ενδιάμεση έκθεση;  

Η Βασιλική Εξεταστική Επιτροπή σχετικά με το Σύστημα Ψυχικής Υγείας της Βικτώριας συστάθηκε 
επειδή υπάρχει μια ευρεία αναγνώριση ότι οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας έχουν φθάσει σε σημείο 
κρίσης. Πολλοί άνθρωποι που πάσχουν από ψυχική ασθένεια δεν λαβαίνουν θεραπεία, φροντίδα και 
στήριξη όταν και όπου θα προσφέρει το μεγαλύτερο όφελος. 

Η ενδιάμεση έκθεση της Επιτροπής περιλαμβάνει συστάσεις προτεραιότητας που καλύπτουν τις 
άμεσες ανάγκες και θέτουν τα θεμέλια για μια νέα προσέγγιση στην ψυχική υγεία. Αυτό είναι ένα 
σημαντικό πρώτο βήμα. 

Οι συστάσεις της Επιτροπής στην τελική της έκθεση, που θα δημοσιοποιηθούν τον Οκτώβριο 2020, 
θα παρουσιάσουν μια τολμηρή και καινοτόμο προσέγγιση για τη μεταρρύθμιση του συστήματος 
ψυχικής υγείας της Βικτώριας. 

Τι συνιστά η ενδιάμεση έκθεση; 

 Μια νέα προσέγγιση επένδυσης στην ψυχική υγεία (φόρος ή εισφορά), για να εξασφαλιστεί μια 
σημαντική αύξηση της χρηματοδότησης για την ψυχική υγεία - όχι μόνο για τώρα, αλλά και για το 
μέλλον. 

 Τη δημιουργία ενός Συνεργατικού Κέντρου για την Ψυχική Υγεία και την Ευρωστία της Βικτώριας 
για να συγκεντρώσει τις διαφορετικές δεξιότητες και εμπειρογνωμοσύνη για την επίτευξη 
καλύτερων αποτελεσμάτων ψυχικής υγείας για όλους τους κατοίκους της Βικτώριας. 

 170 επιπλέον κλίνες για οξείες περιπτώσεις ψυχικής υγείας για νέους και ενήλικες για να βοηθήσει 
στην αντιμετώπιση κρίσιμων πιέσεων σε τομείς ανάγκης. 

 Την επέκταση του προγράμματος Hospital Outreach Post-suicidal Engagement (HOPE) 
(Νοσοκομειακή Υπηρεσία Προσέγγισης μετά από Απόπειρα Αυτοκτονίας) σε όλες τις υπηρεσίες 
ψυχικής υγείας και να διασυνδεθεί με τις υπο-περιφερειακές υπηρεσίες υγείας, καθώς επίσης και 
μια νέα δυναμική υπηρεσία προσέγγισης και παρακολούθησης φροντίδας για παιδιά και νέους 
ώστε να αυξηθεί η διαθεσιμότητα στήριξης και προσέγγισης των κατοίκων της Βικτώριας που 
διατρέχουν κίνδυνο αυτοκτονίας. 

 Τη δημιουργία ενός Κέντρου Κοινωνικής και Ψυχικής Ευρωστίας Αβορίγινων και την επέκταση 
των ομάδων κοινωνικής και συναισθηματικής ευρωστίας Αβορίγινων σε ολόκληρη την πολιτεία. 

 Την ίδρυση της πρώτης ιδρυματικής υπηρεσίας ψυχικής υγείας της Βικτώριας, ως εναλλακτική 
λύση εισαγωγής για οξεία πάθηση, που θα σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί από άτομα που είχαν 
εμπειρία ψυχικής ασθένειας. 

 Αύξηση του αριθμού των εργαζομένων με βιωματική εμπειρία στην ψυχική ασθένεια (είτε οι ίδιοι ή 
ως φροντιστές κάποιου αγαπημένου προσώπου). 

 Την αντιμετώπιση των ελλείψεων στο εργατικό δυναμικό και προετοιμασία για μεταρρύθμιση, 
συμπεριλαμβανομένης της παροχής περισσότερων μεθόδων εκπαίδευσης και πρόσληψης για την 
αύξηση του αριθμού των πτυχιούχων νοσηλευτών και των επαγγελματιών παραϊατρικής υγείας 
στις δημόσιες υπηρεσίες ψυχικής υγείας. 

 Την ίδρυση Γραφείου Υλοποίησης Ψυχικής Υγείας για να ξεκινήσει την εργασία υλοποίησης 
αυτών των συστάσεων. 

Αυτή είναι η τελική έκθεση;  

Όχι, η τελική έκθεση θα δημοσιοποιηθεί τον Οκτώβριο 2020. 

Ποιος θα υλοποιήσει αυτές τις συστάσεις;  

Η Κυβέρνηση της Βικτώριας δεσμεύθηκε να υλοποιήσει όλες τις συστάσεις που έγιναν από την 
Βασιλική Εξεταστική Επιτροπή.  

Η Επιτροπή συνέστησε την Ίδρυση Γραφείου Υλοποίησης Ψυχικής Υγείας για να ξεκινήσει την 
εργασία υλοποίησης αυτών των συστάσεων. 
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Τι γίνεται αν έχω κάποια απορία για την ενδιάμεση έκθεση;  

Αν έχετε απορίες που δεν απαντιούνται εδώ, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Επιτροπή μέσω 
του contact@rcvmhs.vic.gov.au, 1800 00 11 34, ή PO Box 12079, A’Beckett Street, Victoria 8006. 

Αν χρειάζεστε διερμηνέα καλέστε το 03 7005 3010. 

Μπορώ να πάρω την ενδιάμεση έκθεση σε έντυπη μορφή; 

Η Βασιλική Εξεταστική Επιτροπή έχει δεσμευθεί να μειώσει τον περιβαλλοντικό της αποτύπωμα.  
Έτσι η Επιτροπή παροτρύνει τον κόσμο να διαβάσει την ενδιάμεση έκθεση και το συνοπτικό έγγραφο 
στην ιστοσελίδα μας.  

Εάν δεν έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο μπορείτε να δοκιμάσετε στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας . 

Διατίθεται η ενδιάμεση έκθεση σε προσβάσιμες μορφές; 

Σύντομα θα υπάρχει μια προσβάσιμη μορφή σε Word της ενδιάμεσης έκθεσης και του συνοπτικού 
εγγράφου στην ιστοσελίδα της Επιτροπής. 

Αν θέλετε να ενημερωθείτε όταν αυτά θα είναι διαθέσιμα ή αν θέλετε να συζητήσετε τις ανάγκες σας 
προσβασιμότητας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Επιτροπή στο contact@rcvmhs.vic.gov.au ή 
1800 00 11 34. 

Γιατί δεν καλύφθηκαν όλα τα θέματα στην ενδιάμεση έκθεση; 

Ακόμη δεν είμαστε ούτε στα μισά της θητείας αυτής της Βασιλικής Επιτροπής. Η ενδιάμεση έκθεση 
είναι μια αρχή. Έχουμε ακόμη πολλή δουλειά μπροστά μας. 

Η Επιτροπή άκουσε από ένα ευρύ φάσμα ανθρώπων που όλοι θέλουν να διαδραματίσουν έναν ρόλο 
ώστε να γίνει καλύτερο το σύστημα για όλους - άτομα που έχουν βιώσει ψυχική ασθένεια, φροντιστές 
και οικογένειες, εργατικό δυναμικό, ακαδημαϊκούς και οργανισμούς για την ψυχική υγεία και άλλους 
οργανισμούς. 

Καθεμία από περισσότερες από τις 3.200 εισηγήσεις που έλαβε η Επιτροπή διαβάστηκε από τους 
Επιτρόπους ή το προσωπικό της Επιτροπής. 

Οι συνεισφορές αυτές θα συνεχίσουν να συμβάλλουν στο προσεχές έργο της Επιτροπής πριν την 
υποβολή της τελικής έκθεσης τον Οκτώβριο 2020. 

Υπάρχει διαδικασία διαβούλευσης σχετικά με την ενδιάμεση έκθεση; 

Δεν θα ζητήσουμε επίσημες εισηγήσεις για την ενδιάμεση έκθεση - αυτή είναι μια απογραφή των 
όσων ακούσαμε μέχρι τώρα, μαζί με συστάσεις που ανταποκρίνονται σε ορισμένες άμεσες ανάγκες 
και θέτουν τις βάσεις για μελλοντικές μεταρρυθμίσεις. 

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να λαβαίνει αλληλογραφία μέσω των συνήθων τρόπων επικοινωνίας - PO 
Box 12079, A’Beckett Street, Victoria 8006 ή contact@rcvmhs.vic.gov.au. 

Πώς μπορώ να συνεχίσω να συμμετέχω; 

Η Επιτροπή μέχρι τώρα έχει λάβει πολλές συνεισφορές από το κοινό, μεταξύ άλλων μέσω 
διαβουλεύσεων, εισηγήσεων και δημόσιων ακροάσεων. Οι συνεισφορές αυτές θα συνεχίσουν να 
συμβάλλουν στο τρέχον έργο της Επιτροπής. 

https://rcvmhs.vic.gov.au/interim-report#faqModal-1558-84-a
mailto:contact@rcvmhs.vic.gov.au
https://rcvmhs.vic.gov.au/interim-report#faqModal-1558-85-a
https://rcvmhs.vic.gov.au/interim-report#faqModal-1558-86-a
mailto:contact@rcvmhs.vic.gov.au
https://rcvmhs.vic.gov.au/interim-report#faqModal-1558-87-a
https://rcvmhs.vic.gov.au/interim-report#faqModal-1558-88-a
mailto:contact@rcvmhs.vic.gov.au
https://rcvmhs.vic.gov.au/interim-report#faqModal-1558-89-a


Η Επιτροπή δεν θα ζητήσει περαιτέρω εισηγήσεις. Μετακινείται από την ευρεία φάση συλλογής 
πληροφοριών στη λεπτομερή ανάλυση και σχεδιασμό του συστήματος. 

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να διαβουλεύεται με άτομα που πάσχουν από ψυχικές ασθένειες στο έργο 
της και στην εκπόνηση της τελικής έκθεσης. 

Η Επιτροπή θα πραγματοποιήσει περισσότερες δημόσιες ακροάσεις τον Απρίλιο/Μάιο 2020. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προσεχές πρόγραμμα διαβουλεύσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων ακροάσεων, θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα της Επιτροπής 
τους επόμενους μήνες. 

Μπορείτε να εγγραφείτε για ενημερώσεις στη  σελίδα λεπτομερειών επικοινωνίας. 
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