
Kontakt:Kontakt:Kontakt:Kontakt: 

Nasza wizjaNasza wizjaNasza wizjaNasza wizja 

Zdrowe umysZdrowe umysZdrowe umysZdrowe umysłłłłyyyy    ====    silna i zdrowasilna i zdrowasilna i zdrowasilna i zdrowa    
wielokulturowa spowielokulturowa spowielokulturowa spowielokulturowa społłłłecznoecznoecznoecznoś ćś ćś ćś ć  

Nasza misjaNasza misjaNasza misjaNasza misja 

ProwadziProwadziProwadziProwadzićć ćć  nowatorski wielokulturow nowatorski wielokulturow nowatorski wielokulturow nowatorski wielokulturowyyyy    
rozwojurozwojurozwojurozwoju    zdrowia psychicznego orazzdrowia psychicznego orazzdrowia psychicznego orazzdrowia psychicznego oraz,,,,    
poprzez wspópoprzez wspópoprzez wspópoprzez współłłłpracpracpracpracęę ęę , kszta, kszta, kszta, kształłłłtowatowatowatowaćććć     
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zrózrózrózróżż żż nicowanej sponicowanej sponicowanej sponicowanej społłłłecznoecznoecznoecznośś śś ci ci ci ci  

AdAdAdAdresresresres 
Floor 1, 519 Kessels Road 
MacGregor Qld 4109 

TeleTeleTeleTeleffffonononon 
07 3167 8333 (teren miejski Brisbane) 
1800 188 189 (poza terenem Brisbane) 

FaksFaksFaksFaks 
07 3167 8322 

EEEE----mailmailmailmail 
qtmhc@health.qld.gov.au 

Strona internetowaStrona internetowaStrona internetowaStrona internetowa 
www.health.qld.gov.au/metrosouthmentalhealth/qtmhc 

Godziny otwarciaGodziny otwarciaGodziny otwarciaGodziny otwarcia 

od poniedziałku do pią tku 
8.30 – 17.00 

TransTransTransTranskultkultkultkulturoweuroweuroweurowe    
Centrum Zdrowia Centrum Zdrowia Centrum Zdrowia Centrum Zdrowia 
PsychicznegoPsychicznegoPsychicznegoPsychicznego    
QueenslandQueenslandQueenslandQueensland 
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TranskTranskTranskTranskulturoweulturoweulturoweulturowe    Centrum Zdrowia PsychicznegoCentrum Zdrowia PsychicznegoCentrum Zdrowia PsychicznegoCentrum Zdrowia Psychicznego    QueenslandQueenslandQueenslandQueensland    (QTMHC)(QTMHC)(QTMHC)(QTMHC)    

Co to jest Transkulturowe Co to jest Transkulturowe Co to jest Transkulturowe Co to jest Transkulturowe 

Centrum Zdrowia Centrum Zdrowia Centrum Zdrowia Centrum Zdrowia 

PsychiPsychiPsychiPsychicznego cznego cznego cznego Queensland Queensland Queensland Queensland 

(QTMHC)?(QTMHC)?(QTMHC)?(QTMHC)?    

Transkulturowe Centrum Zdrowia Psychicznego 
Queensland (QTMHC) oferuje usługi 
specjalistyczne dla osób, rodzin, społecznoś ci i 
organizacji zróż nicowanych pod wzglę dem 
kulturowym i ję zykowym (CALD) w celu zapewnienia 
kulturowo odpowiedniej opieki z zakresu zdrowia 
psychicznego, skupiają cej się  na złoż onych 
problemach zdrowia psychicznego, w odniesieniu 
do wszystkich grup wiekowych i zapewnienie 
kontinuum opieki. 

QTMHC umoż liwia to w drodze usług klinicznych i 
kulturowych konsultacji oraz zapewnienia 
informacji, ź ródeł pomocy, klinicznej i 
ś rodowiskowej edukacji oraz promowania zdrowia 
psychicznego i programów prewencji i wczesnej 
interwencji. 

Oferowane usOferowane usOferowane usOferowane usłłłługiugiugiugi 

UsUsUsUsłłłługa konsultacji klinicznejuga konsultacji klinicznejuga konsultacji klinicznejuga konsultacji klinicznej 

QTMHC zapewnia usługi specjalistycznej 
konsultacji klinicznej za poś rednictwem 
specjalistów klinicznych i dwuję zycznych 
konsultantów, obejmują cej ponad 100 ję zyków i 
grup kulturowych. 

Usługa oferuje ocenę  specjalistyczną  i 
krótkoterminową  interwencję , jak również  
informację , poradę  i opcje skierowań  do 
ś wiadczeniodawców usług zdrowia psychicznego 
klientów i ich rodzin.   

Biblioteka i wielokulturowe Biblioteka i wielokulturowe Biblioteka i wielokulturowe Biblioteka i wielokulturowe źź źź ródródródródłłłła a a a 
pomocypomocypomocypomocy 

QTMHC posiada obszerną  bibliotekę  ź ródeł 
dotyczą cych róż norodnych zagadnień  z zakresu 
transkulturowego zdrowia psychicznego, jak 
również  przetłumaczone informacje na temat 
róż nych zagadnień  zdrowia psychicznego. 

Promowanie zdrowia psychicznegoPromowanie zdrowia psychicznegoPromowanie zdrowia psychicznegoPromowanie zdrowia psychicznego,,,,    
prewencji i wczesnej interwencjiprewencji i wczesnej interwencjiprewencji i wczesnej interwencjiprewencji i wczesnej interwencji 

W partnerstwie z szeregiem organizacji, QTMHC 
koordynuje róż ne programy grupowe i zaję cia 
skupiają ce się  na zmniejszeniu pię tna i zwię kszeniu 
znajomoś ci zdrowia psychicznego i odpornoś ci w 
społecznoś ciach wielokulturowych.  

Ogólnostanowy Program Ogólnostanowy Program Ogólnostanowy Program Ogólnostanowy Program 

Wielokulturowych Koordynatorów Wielokulturowych Koordynatorów Wielokulturowych Koordynatorów Wielokulturowych Koordynatorów 

Zdrowia Psychicznego Zdrowia Psychicznego Zdrowia Psychicznego Zdrowia Psychicznego (M(M(M(MMMMMHC)HC)HC)HC)     

QTMHC działa w partnerstwie z usługami 
zdrowia psychicznego w szpitalach i usługami 
zdrowotnymi na terenie stanu poprzez MMHC 
skupiają cych się  na umoż liwianiu kulturowo 
odpowiedniej opieki zdrowia psychicznego 
klientom i ich rodzinom, oraz łą cznoś ć  z 
lokalnymi grupami wielokulturowymi.  

Uczestnictwo klientów iUczestnictwo klientów iUczestnictwo klientów iUczestnictwo klientów i    opiekunówopiekunówopiekunówopiekunów 

QTMHC pracuje z klientami i opiekunami 
zróż nicowanymi pod wzglę dem kulturowym i 
ję zykowym, by zapewnić  wkład do programów i 
usług QTMHC, jak również  szerszy obszar 
polityki i programów.  

Rozwój polityki i usRozwój polityki i usRozwój polityki i usRozwój polityki i usłłłługugugug 

QTMHC odgrywa stałą  i strategiczną  rolę  w 
kształtowaniu polityki i usług w obszarach 
zdrowia psychicznego i pokrewnych, na poziomie 
rzą dów stanowego i federalnego. 

BadaniaBadaniaBadaniaBadania 

QTMHC promuje zespołowe partnerstwa dla 
dalszego rozwoju i poszerzania bazy dowodowej w 
dziedzinie transkulturowego zdrowia psychicznego.  

Edukacja i rozwójEdukacja i rozwójEdukacja i rozwójEdukacja i rozwój 

Programy edukacyjne skupiają  się  na budowaniu 
kompetencji kulturowej pracowników zdrowia 
psychicznego, jak również  budowaniu znajomoś ci 
zdrowia psychicznego organizacji sektora 
wielokulturowego i grup. 

MoMoMoMożżżż emy ci pemy ci pemy ci pemy ci pomóc, jeomóc, jeomóc, jeomóc, jeśś śś lililili:::: 

�   pragniesz zorganizować  kulturowo odpowiednią  

ocenę  i/lub psychoedukację  klienta i/lub jego 

członków rodziny 

�   wymagasz przeszkolenia swoich 

pracowników w dziedzinie 

transkulturowego zdrowia 

psychicznego 

�   potrzebujesz konkretnych informacji 
kulturowych dla klienta lub grup 
kulturowych, z którymi pracujesz 

�   pragniesz zorganizować  warsztat na 
temat konkretnego zagadnienia zdrowia 
psychicznego w swojej społecznoś ci 

�   szukasz ksią ż ek, artykułów i ź ródeł na tematy 

zagadnień  zdrowia psychicznego 

�   potrzebujesz porady na temat rozwoju 

usług mię dzykulturowych. 




