Integrated Community Centre for Mental Wellness (ICCMW)
Trung tâm Cộng đồng Tổng hợp về Sức khỏe Tâm thần (ICCMW)
(Service Brief)
(Tóm tắt Dịch vụ)
Service Description
The Integrated Community Centre for Mental Wellness (ICCMW) is an
integrated centre providing one-stop, district-based and accessible community
support and social rehabilitation services ranging from early prevention to risk
management for ex-mentally ill persons, persons with suspected mental health
problems, their families / carers and residents living in the serving district.
Mô tả Dịch vụ
Trung tâm Cộng đồng Tổng hợp về Sức khỏe Tâm thần (ICCMW) là một trung
tâm tổng hợp cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cộng đồng và cải tạo xã hội một cửa,
dựa theo khu vực và dễ tiếp cận, từ phòng ngừa sớm đến quản lý rủi ro cho
những người có tiền sử tâm thần, những người nghi ngờ có vấn đề về sức khỏe
tâm thần, gia đình / người chăm sóc của họ và các cư dân sinh sống tại khu vực
được phục vụ.
Target Group
The target group of ICCMW includes ex-mentally ill persons and persons with
suspected mental health problems aged 15 or above; their families / carers and
residents living in the serving district. Since October 2019, the target group
of ICCMW was expanded to all secondary school students living / studying in
the serving district.
Nhóm Đối tượng
Nhóm đối tượng của ICCMW bao gồm những người có tiền sử tâm thần và
những người nghi ngờ có vấn đề về sức khỏe tâm thần từ 15 tuổi trở lên; gia
đình / người chăm sóc của họ và các cư dân sinh sống tại khu vực được phục
vụ. Kể từ tháng 10 năm 2019, nhóm đối tượng của ICCMW được mở rộng cho
tất cả học sinh trung học cơ sở đang sinh sống / học tập tại khu vực được phục
vụ.

Scope of Services
The ICCMW provides the following services –
 Drop-in services
 Outreaching services
 Casework counseling
 Therapeutic and supportive group work services
 Social and recreational activities
 Day training
 Outreaching occupational therapy training services
 Peer support services
 Clinical psychological service
 Public education programs on mental health
 Referral to the Community Psychiatric Service of the Hospital Authority
for clinical assessment or psychiatric treatment
Phạm vi Dịch vụ
ICCMW cung cấp các dịch vụ sau –
 Dịch vụ cung cấp thông tin hoặc hỗ trợ không cần hẹn trước
 Dịch vụ tiếp cận cộng đồng
 Tư vấn dựa trên nhóm đối tượng cụ thể
 Các dịch vụ trị liệu và hỗ trợ làm việc theo nhóm
 Các hoạt động xã hội và giải trí
 Đào tạo ban ngày
 Dịch vụ đào tạo liệu pháp nghề nghiệp tiếp cận cộng đồng
 Dịch vụ hỗ trợ từ nhóm đồng đẳng
 Dịch vụ tâm lý lâm sàng
 Các chương trình giáo dục công cộng về sức khỏe tâm thần
 Giới thiệu đến Dịch vụ Tâm thần Cộng đồng của Cơ quan Quản lý Bệnh
viện để được đánh giá lâm sàng hoặc điều trị tâm thần
Referring Procedures
Referrals can be made to ICCMW through  Self-application of the above-mentioned target groups; or
 Referrals through doctors, social workers, allied health professional or
government departments, etc..
Quy trình Giới thiệu
Các trường hợp được giới thiệu cho ICCMW có thể thông qua –




Đơn đăng ký tự thực hiện của các nhóm đối tượng nêu trên; hoặc
Các trường hợp được giới thiệu thông qua các bác sĩ, các nhân viên xã
hội, các chuyên gia y tế liên kết hoặc các cơ quan chính quyền, v.v…

Enquiry (Social Welfare Department)
Tel.: 2343 2255
Website: http://www.swd.gov.hk
Thắc mắc (Bộ Phúc lợi Xã hội)
Điện thoại: 2343 2255
Trang web: http://www.swd.gov.hk

