
 

 

Информације за мултикултурне заједнице 

QUEENSLAND TRANSCULTURAL MENTAL HEALTH CENTRE (QTMHC) 
(ТРАНСКУЛТУРОЛОШКИ ЦЕНТАР ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ КВИНСЛЕНДА) 

 
Metro South Addiction and Mental Health Services (MSAMHS) 

(Metro South Служба за зависност и ментално здравље) 

 

Ко смо ми:  

Ми смо специјалистичка служба широм државе која делује обезбеђује да људи културолошки 
различитог порекла добијају правилну негу и подршку у вези менталног здравља, и да услуге 
које добијају одговарају њиховим индивидуалним потребама.  

Цена:  

Услуге су бесплатне 

Подручје рада: 

Све области Квинсленда 

Са ким радимо: 

 са људима различитог културолошког и језичког порекла  

 са људима свих узрасти 

 са људима који имају емоционалне, социјалне или психолошке проблеме  

 са члановима породице људи који имају менталне проблеме и добијају негу за 
ментално здравље и подршку  

 са даваоцима услуга који су укључени у негу и лечење људи са менталним проблемима  

 са културолошким групама заједнице у циљу бољег разумевања менталног здравља и 
благостања, и услуга које су на располагању 

Сагласност: 

Да би радили директно са особом која има менталне проблеме, мора се добити сагласност те 
особе. Дозвола од те особе је такође потребна, ако је од нас затражено да радимо са 
члановима породице. Ако та особа представља ризик за себе или друге, процена се може 
извршити без добијања сагласности на основу Закона о ментално здрављу из 2016. године 
(Mental Health Act 2016). 

Шта ми радимо: 

 Ми се трудимо да схватимо културолошка (укључујући религиозна) објашњења и 
утицај културе на проблеме у вези менталног здравља. То помаже лекарима за 
ментално здравље при доношењу одлука о лечењу и нези.  



 

 

 Ми пружамо информације о менталном здрављу појединцима и члановима породице 
које им помажу да боље разумеју њихову болест и како да се носе са њом.  

 Ми обучавамо и пружамо ресурсе добровољцима у културолошким групама заједнице 
да би им помогли да се суочавају са осећањем кривице и самоубиством, да повећају 
способности да се носе са стресом прилагођавања новој култури, и дознају више о 
услугама за ментално здравље. 

 Ми обављамо образовне сесије за заједницу о менталним болестима и благостању; на 
пример, како лидери у заједници могу више помоћи  у вези повезивања људи са 
службама.  

 Ми припремамо и пружамо информације о менталном здрављу и благостању на много  
језика.  

Шта нас чини културолошким одговорним?  

Ми имамо двојезичке раднике из више од 160 културолошки и језички различитих група. Ми 
повезујемо те раднике са даваоцима услуга на пољу менталног здравља, да би могли да дају 
информације о нези у вези менталног здравља.  

Јавите нам се: 

Свако може да вас упути на QTMHC (укључујући појединце, чланове породице или даваоце 
услуга)  

 
Телефон: (07) 3317 1234 ИЛИ 1800 188 189 (ван градског подручја Бризбејна)  
 
Радно време: Од понедељка до петка, од 8:30 ујутро до 4:30 поподне 

 
Адреса: Level 2, 228 Logan Road Woolloongabba QLD 4102  
 
Електронска пошта: QTMHC@health.qld.gov.au 
 
Веб страница:  https://metrosouth.health.qld.gov.au/qtmhc 
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