
Περίπου ένας στους πέντε κατοίκους της Βικτώριας βιώνει κάποια ψυχική 
ασθένεια σε οποιοδήποτε δεδομένο έτος. 
 
Το σύστημα ψυχικής υγείας της Βικτώριας απέτυχε να βοηθήσει τα άτομα που 
έχουν περισσότερο ανάγκη από υψηλής ποιότητας θεραπεία, φροντίδα και 
στήριξη.  
 
Το τρέχον σύστημα έχει περιγραφεί ως διαλυμένο. 
 
Γι' αυτό και η Κυβέρνηση της Βικτώριας ίδρυσε τη Βασιλική Εξεταστική 
Επιτροπή σχετικά με το Σύστημα Ψυχικής Υγείας της Βικτώριας. Μέχρι τώρα 
ελήφθησαν πάνω από 8.200 συνεισφορές από κατοίκους της Βικτώριας. 
 
 
Η ενδιάμεση έκθεση διατίθεται τώρα στο κοινό.  
 
Αυτή δεν είναι η τελική έκθεση. Αλλά κάνει ορισμένες συστάσεις για να 
ανταποκριθεί στις άμεσες ανάγκες. Θα συμβάλει επίσης στην προετοιμασία του 
τρόπου μεταρρύθμισης ολόκληρου του συστήματος που θα ακολουθήσει την 
τελική έκθεση της Επιτροπής.  
 
Η Κυβέρνηση της Βικτώριας δεσμεύθηκε να υλοποιήσει όλες τις συστάσεις που 
έγιναν από την Βασιλική Εξεταστική Επιτροπή.  
 
Οι συστάσεις στην ενδιάμεση έκθεση περιλαμβάνουν:  
 

  την ίδρυση ενός Συνεργατικού Κέντρου Βικτώριας για την ψυχική υγεία 
και την ευρωστία  

   τη σταδιακή διαθεσιμότητα 170 επιπλέον κλινών για οξείες 
περιπτώσεις ψυχικής υγείας   

 τη διεύρυνση της επακόλουθης φροντίδας και στήριξης για άτομα μετά 
από απόπειρα αυτοκτονίας  

 την ανάπτυξη μιας ιδρυματικής υπηρεσίας που θα σχεδιαστεί και θα 
υλοποιηθεί από άτομα με βιωματικές εμπειρίες και αύξηση του αριθμού 
των υπαλλήλων με βιωματικές εμπειρίες 

 τη διεύρυσνη των υπηρεσιών σε ολόκληρη την πολιτεία για Αβορίγινες 
της Βικτώριας 

  την αύξηση του εργατικού δυναμικού στον τομέα της ψυχικής υγείας 
και την ανάπτυξη ηγετικών στελεχών  

  την εξασφάλιση μιας ουσιαστικής αύξησης της επένδυσης στον τομέα 
της ψυχικής υγείας         

 καθώς και τη σύσταση ενός ειδικού Γραφείου για την έναρξη 
υλοποίησης των συστάσεων της Επιτροπής. 

 
Το έργο μας δεν σταματάει εδώ.  Θα παραδώσουμε την τελική έκθεση τον 
Οκτώβριο 2020, που θα παρουσιάσει μια τολμηρή και καινοτόμο προσέγγιση 
για τη μεταρρύθμιση του συστήματος ψυχικής υγείας της Βικτώριας για άτομα 
που πάσχουν από ψυχική ασθένεια, τις οικογένειές τους, τους φροντιστές και 
την κοινότητα.  


