
Nội dung báo cáo tạm thời là gì? 

Ủy ban Điều tra Hoàng gia về Hệ thống Sức khỏe Tâm thần Victoria được thành lập vì có sự thừa 
nhận rộng rãi rằng các dịch vụ sức khỏe tâm thần đã đạt đến điểm khủng hoảng. Nhiều người mắc 
bệnh tâm thần đã không được điều trị, chăm sóc và hỗ trợ vào thời gian và tại địa điểm mang lại lợi 
ích lớn nhất. 

Báo cáo tạm thời của Ủy ban bao gồm các khuyến nghị ưu tiên giải quyết các nhu cầu cấp thiết và 
đặt nền móng cho một cách tiếp cận mới về sức khỏe tâm thần. Đây là bước quan trọng đầu tiên. 

Các khuyến nghị của Ủy ban trong báo cáo chính thức, sẽ hoàn tất vào tháng 10 năm 2020, sẽ thể 
hiện cách tiếp cận táo bạo và sáng tạo về thay đổi hệ thống sức khỏe tâm thần Victoria. 

Báo cáo tạm thời có những khuyến nghị gì? 

• Cách tiếp cận mới về đầu tư trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần (thuế hoặc lệ phí), để bảo đảm gia 
tăng đáng kể khoản tài trợ cho lĩnh vực sức khỏe tâm thần - không chỉ ở hiện tại mà còn trong 
tương lai. 

• Thành lập một Trung tâm Hợp tác Sức khỏe và An sinh Tâm thần Victoria để tập hợp lại các kỹ 
năng và chuyên môn khác nhau để mang lại những kết quả tốt hơn về sức khỏe tâm thần cho 
mọi người dân Victoria. 

• Thêm 170 giường bệnh sức khỏe tâm thần cấp tính dành cho thanh thiếu niên và người trưởng 
thành để giúp giảm áp lực cấp bách trong các mặt của nhu cầu. 

• Mở rộng chương trình Tham gia Lưu động Sau Tự tử của Bệnh viện (HOPE) trong tất cả các dịch 
vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần tại tất cả các khu vực và liên kết với các dịch vụ y tế tiểu vùng, 
cũng như một dịch vụ lưu động và theo dõi mới và tích cực dành cho trẻ em và thanh thiếu niên, 
để nâng cao tính sẵn có của hỗ trợ và lưu động cho những người dân Victoria có nguy cơ tự tử. 

• Thành lập Trung tâm An sinh Xã hội và Tinh thần Thổ dân và mở rộng các nhóm an sinh về mặt 
xã hội và tinh thần Thổ dân trên toàn tiểu bang. 

• Thành lập dịch vụ sức khỏe tâm thần cư trú đầu tiên của Victoria, thay thế cho việc nhập viện 
khẩn cấp, được thiết kế và cung cấp bởi những người trải nghiệm thực tế bệnh tâm thần. 

• Mở rộng và hỗ trợ khách hàng, người chăm sóc trong gia đình, và nhân viên đã trải nghiệm thực 
tế. 

• Giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân viên và chuẩn bị cho việc cải tổ, bao gồm thông qua cung cấp 
thêm các hình thức đào tạo và tuyển dụng để tăng số lượng y tá trình độ đại học và các chuyên 
gia y tế liên kết tại các dịch vụ sức khỏe tâm thần công. 

• Thành lập một Văn phòng Thực hiện Sức khỏe Tâm thần để bắt đầu thực hiện các khuyến nghị 
này. 

Đây có phải là báo cáo chính thức không? 

Không, một báo cáo chính thức sẽ được lập vào tháng 10 năm 2020. 

Ai sẽ thực hiện những khuyến nghị này? 

Chính phủ Tiểu bang Victoria đã cam kết thực hiện tất cả các khuyến nghị của Ủy ban Điều tra 
Hoàng gia. 

Uỷ ban đã khuyến nghị cần thành lập Văn phòng Thực hiện Sức khỏe Tâm thần để bắt đầu thực hiện 
các khuyến nghị này. 

Nếu tôi có câu hỏi về báo cáo tạm thời thì sao? 

Nếu có câu hỏi chưa được trả lời tại đây, quý vị có thể liên lạc với Ủy ban 
qua  contact@rcvmhs.vic.gov.au, điện thoại số 1800 00 11 34, hoặc PO Box 12079, A'Beckett 
Street, Victoria 8006. 
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Nếu quý vị cần một thông dịch viên, vui lòng gọi số 03 7005 3010. 

Tôi có thể có bản cứng báo cáo tạm thời không? 

Ủy ban Điều tra Hoàng gia cam kết giảm dấu chân môi trường của mình. Do đó, Ủy ban khuyến khích 
mọi người đọc báo cáo tạm thời và tài liệu tóm tắt trên trang mạng của chúng tôi. 

Nếu không có internet, quý vị có thể  đến thư viện địa phương của mình xem sao. 

Báo cáo tạm thời có sẵn trong các định dạng có thể truy cập không? 

Sẽ sớm có bản Word có thể truy cập của báo cáo tạm thời và tài liệu tóm tắt trên trang mạng của Ủy 
ban. 

Nếu muốn được thông báo khi nào chúng có sẵn, hoặc nếu muốn thảo luận về các yêu cầu truy cập, 
quý vị có thể liên lạc với Ủy ban qua  contact@rcvmhs.vic.gov.au  hoặc điện thoại số 1800 00 11 
34. 

Tại sao tất cả mọi thứ không được nêu lên trong báo cáo tạm thời? 

Chúng tôi chưa đi qua được nửa chặng đường trong nhiệm kỳ của Ủy ban Điều tra Hoàng gia này. 
Báo cáo tạm thời là bước khởi đầu. Phía trước chúng tôi vẫn còn rất nhiều công việc phải làm. 

Ủy ban đã nghe từ rất nhiều người muốn tham gia làm cho hệ thống tốt hơn cho mọi người - những 
người có trải nghiệm thực tế bệnh tâm thần, những người chăm sóc và gia đình, nhân viên, học giả, 
các tổ chức sức khỏe tâm thần và các tổ chức khác. 

Các Ủy viên hoặc nhân viên Ủy ban đọc từng tài liệu trong số hơn 3.200 tài liệu mà Ủy ban nhận 
được. 

Những đóng góp này sẽ tiếp tục tạo nên các công việc trước khi đưa ra một báo cáo chính thức vào 
tháng 10 năm 2020. 

Có quy trình tham vấn về báo cáo tạm thời không? 

Chúng tôi sẽ không đưa ra những đệ trình chính thức trên báo cáo tạm thời - đây là bản tổng hợp 
những gì chúng tôi nghe được cho đến nay, cùng với các khuyến nghị đáp ứng một số nhu cầu trước 
mắt và đặt nền móng cho việc cải tổ trong tương lai. 

Ủy ban sẽ tiếp tục nhận thư từ thông qua các kênh thông thường - PO Box 12079, A'Beckett Street, 
Victoria 8006 hoặc  contact@rcvmhs.vic.gov.au. 

Làm thế nào để tôi có thể tiếp tục tham gia? 

Cho đến nay Ủy ban đã nhận được nhiều đóng góp từ cộng đồng, bao gồm thông qua tham vấn, đệ 
trình và điều trần công khai. Những đóng góp này sẽ tiếp tục hình thành các công việc đang diễn ra 
của Ủy ban. 

Ủy ban sẽ không kêu gọi đệ trình thêm. Chúng tôi đang chuyển từ giai đoạn thu thập thông tin công 
chúng sang phân tích chi tiết và thiết kế hệ thống. 

Trong công việc của mình và khi xây dựng báo cáo chính thức, Ủy ban sẽ vẫn tiếp tục làm việc với 
những người có trải nghiệm thực tế bệnh tâm thần. 

Ủy ban sẽ tổ chức nhiều phiên điều trần công khai vào tháng 4/tháng 5 năm 2020. 
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Thông tin thêm về các công việc tham gia đang diễn ra, bao gồm các phiên điều trần công khai, sẽ 
được công bố trên trang mạng của Ủy ban trong những tháng tới. 

Quý vị có thể đăng ký để nhận cập nhật từ trang  liên lạc (contacts) . 

https://rcvmhs.vic.gov.au/contacts

