ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Κοινοτικές Υπηρεσίες Υποστήριξης Ψυχικής Υγείας Βικτώριας

Η Υπηρεσία Αξιολόγησης Εισαγωγής θα βελτιώσει την πρόσβαση σε
πληροφορίες και παραπομπές για τις κοινοτικές υπηρεσίες υποστήριξης
ψυχικής υγείας.
Τι κάνει η Αξιολόγηση Εισαγωγής;

•

Η νέα Υπηρεσία Αξιολόγησης Εισαγωγής της Κοινοτικής
Υπηρεσίας Υποστήριξης Ψυχικής Υγείας (MHCSS) θα
παρέχει πληροφορίες και παραπομπές για άτομα που
αναζητούν ψυχολογική υποστήριξη. Η υπηρεσία θα:

Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με την
Αξιολόγηση Εισαγωγής στην περιοχή μου;

•
•
•
•

•

•
•

•

Εξετάσει και καθορίσει την επιλεξιμότητά για να λάβει
κάποιος υποστήριξη
Καθορίσει την προτεραιότητα παραπομπών
Παραπέμψει τους δικαιούχους σε υποστηρικτικές
υπηρεσίες για μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση
Παρέχει στοιχεία από την αρχική εξέταση στις
υπηρεσίες υποστήριξης με τη συγκατάθεση του
ατόμου - για να μην χρειαστούν τα άτομα να
επαναλάβουν τα ίδια στοιχεία
Παρακολουθεί τις παραπομπές για να βεβαιωθεί ότι
οι άνθρωποι έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες που
χρειάζονται
Παρέχει πληροφορίες αυτο-διαχείρισης και
παρακολούθησης με άτομα από το μητρώο αναγκών
Παρέχει γενικές πληροφορίες για την ψυχική υγεία και
για την διευκόλυνση παραπομπών σε άλλες υπηρεσίες,
όπως αυτό απαιτείται
Συγκαλεί Περιφερειακά Πάνελ Επιλογής με βάση τις
κλίνες για οικιακές και Υποστηριζόμενες Υπηρεσίες
Παροχής Καταλύματος για Νέους/Ενήλικες

Για 30 χρόνια, ο οργανισμός Australian
Community Support Organisation (ACSO)
έχει εργαστεί σε συνεργασία με κοινωνικές
υπηρεσίες και υπηρεσίες υγείας για να
δημιουργήσει ασφαλέστερες πιο περιεκτικές
κοινότητες για να ανταπεξέλθει στις ανάγκες
πολύπλοκων και των μειονεκτουσών
ομάδων. Το ήθος μας, «να δημιουργήσουμε
άλλη μια ευκαιρία» και πώς το κάνουμε αυτό,
απεικονίζει τις αξίες μας.
www.acso.org.au

Βεβαιώσει ότι η μεταφορά των πληροφοριών για
την υποστήριξη των παρόχων θα γίνεται μόνο με τη
συγκατάθεση του πελάτη

Για τα Νοτιο Δυτικά, Βορειο Ανατολικά, Εσωτερικά Βόρεια,
το Bayside και το Frankston – την Χερσόνησο Mornington
καλέστε τη Neami National στο

1300 379 462 (9πμ – 5μμ Δευτέρα με Παρασκευή)
Για τα Βόρεια, Εσωτερικά Ανατολικά, Ανατολικά και Νότιο
Ανατολικά καλέστε την EACH κοινωνική και κοινοτική υγεία
στο

1300 785 358 (9πμ – 5μμ Δευτέρα με Παρασκευή)
Για το Gippsland, την Goulburn Valley, το Grampians,
το Great South Coast, το Hume και το Loddon Mallee
καλέστε τον οργανισμό ACSO στο

1300 022 760 (9πμ – 5μμ Δευτέρα με Παρασκευή)
Δείτε την επόμενη σελίδα για τις περιοχές που
καλύπτονται απο τις Neami National, EACH και την ACSO.

Περισσότερες πληροφορίες

www.health.vic.gov.au/mentalhealth/pdrss-reform

Η ΕΑCH λειτουργεί περισσότερες από 100
διαφορετικές υπηρεσίες σε παραπάνω
από 30 τοποθεσίες σε όλη τη Βικτώρια,
Νέα Νότια Ουαλία και το Κουίνσλαντ. Το
μοντέλο υπηρεσιών της EACH βασίζεται
στην παροχή ολοκληρωμένων, ολιστικών
υπηρεσιών που εστιάζουν σε ολόκληρο το
άτομο, στο πλαίσιο της οικογένειας και της
κοινότητας του.
www.each.com.au

Η Neami National είναι μια κοινοτική
υπηρεσία ψυχικής υγείας που στηρίζει
τους ανθρώπους με βάση τις αξίες, τις
δυνατότητες και τους στόχους τους.
Βελτιώνουμε την ψυχική υγεία και την
ευημερία των τοπικών κοινοτήτων για
πάνω από 27 χρόνια.
www.neaminational.org.au

Αυτή δεν ειναι μια υπηρεσία έκτακτης ανάγκης - κρίσης. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης καλέστε το 000
(Ασθενοφόρο, Αστυνομία, Πυροσβεστική Υπηρεσία) ή το 13 11 14 (Γραμμή Κρίσης Lifeline).
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