
 

 

Informacja dla wielokulturowych społeczności 

QUEENSLAND TRANSCULTURAL MENTAL HEALTH CENTRE (QTMHC) 

Metro South Addiction and Mental Health Services (MSAMHS) 

Kim jesteśmy:  

Jesteśmy specjalistyczną, ogólnostanową służbą, która zapewnia osobom różnego pochodzenia 
kulturowego otrzymywanie odpowiedniej ochrony zdrowia psychicznego i pomocy, oraz odpowiada 
na ich indywidualne potrzeby. 

Koszt:  

Nic to nie kosztuje 

Zakres działalności: 

Cały obszar Queensland 

Z kim pracujemy: 

 Osoby różnego pochodzenia kulturowego i językowego 

 Osoby w każdym wieku 

 Osoby, które mają emocjonalne, socjalne lub psychologiczne problemy 

 Członkowie rodzin osób, które mają problemy dotyczące ich zdrowia psychicznego i 
otrzymują opiekę w zakresie zdrowia psychicznego oraz pomoc 

 Świadczeniodawcy, którzy zapewniają opiekę i leczenie osób z problemami zdrowia 
psychicznego 

 Kulturowe grupy środowiskowe, w celu poprawy ich zrozumienia kwestii zdrowia 
psychicznego i samopoczucia, oraz tego, że dostępne są właściwe usługi 

Zgoda: 

Musimy otrzymać zgodę osoby mającej problemy ze zdrowiem psychicznym, abyśmy mogli pracować 
bezpośrednio z tą osobą. Konieczne jest również zezwolenie tej osoby, jeżeli zostaliśmy poproszeni o 
pracę z członkami rodziny. Jeżeli osoba ta stanowi dla siebie lub dla innych ryzyko, może, zgodnie z 
Ustawą o zdrowiu psychicznym z 2016 r., zostać przeprowadzona jej ocena bez jej zgody.  

Czym się zajmujemy: 

 Staramy się zrozumieć kulturowe (w tym religijne) wyjaśnienia, oraz wpływ kultury na 
problemy zdrowia psychicznego. Pomaga to klinicystom w podejmowaniu decyzji co do 
leczenia i opieki.  

 Udzielamy informacji na temat zdrowia psychicznego osobom i członkom rodziny, by pomóc 
im lepiej zrozumieć ich chorobę i to, jak sobie z nią radzić. 

 



 

 

 Szkolimy i zaopatrujemy w środki wolontariuszy w grupach środowisk kulturowych, by 
pomóc nim przeciwstawiać się piętnu choroby umysłowej i samobójstwa, zwiększyć ich 
umiejętności radzenia sobie z czynnikami stresowymi związanymi z adaptacją do nowej 
kultury i poprawienia wiedzy na temat usług ochrony zdrowia psychicznego.  

 Prowadzimy środowiskowe sesje edukacyjne na tematy chorób psychicznych i 
samopoczucia, tj., jak przywódcy środowiskowi mogą lepiej pomagać ludziom w otrzymaniu 
usług.  

 Opracowujemy i dzielimy się informacjami na temat zdrowia psychicznego i samopoczucia w 
wielu językach. 

Co sprawia, że jesteśmy kulturowo responsywni? 

Posiadamy dwujęzycznych pracowników z ponad 160 różnych grup kulturowych i językowych. 
Kojarzymy tych pracowników ze świadczeniodawcami usług zdrowia psychicznego, by umożliwić 
pomoc w ochronie zdrowia psychicznego.   

Skontaktuj się z nami: 

Każdy może skierować do QTMHC (włącznie z osobami, członkami rodziny i świadczeniodawcami) 
 
Telefon: (07) 3317 1234 OR 1800 188 189 (spoza wielkomiejskiego terenu Brisbane) 
 
Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku pomiędzy 8:30 a 16:30  

 
Adres: Level 2, 228 Logan Road Woolloongabba QLD 4102  
 
E-mail: QTMHC@health.qld.gov.au 
 
Strona internetowa:  https://metrosouth.health.qld.gov.au/qtmhc 
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