
Nếu quý vị gặp trở ngại với tiếng Anh, hãy nhờ nhân viên xin 
thông dịch cho quý vị. 

Nếu ở nhà gọi cho Dịch vụ Thông dịch Điện thoại qua số 
9605 3056. 

Dịch vụ thông dịch miễn phí. Hãy hỏi nhân viên xem thông 
tin này có bằng ngôn ngữ quý vị thông thạo hay không. 

Tập sách nhỏ này có bằng các tiếng 简体中文 (Simplified 
Chinese), 繁体中文 (Traditional Chinese), Ελληνικά (Greek), 
Italiano (Italian) and Tiếng Việt (Vietnamese).

Hãy giúp chúng tôi chăm sóc cho quý vị trong thời gian quý vị nằm viện

ĐỐI TÁC CHĂM SÓC

Rọi quét mã QR này 
để xem Video Đối tác 
Chăm sóc (Partners in 
Care) tóm lược những 
thông tin chính trong 
tập sách nhỏ này.



ĐỐI TÁC CHĂM SÓC
Quý vị sẽ có một toán chăm sóc sức khoẻ tận 
tâm trong việc bảo đảm an toàn và phúc lợi 
cho quý vị. Quý vị là một phần quan trọng 
trong toán này và chúng tôi muốn quý vị và 
gia đình quý vị giữ một vai trò tích cực trong 
việc lập kế hoạch chăm sóc cho quý vị. 

Các nhân viên của chúng tôi sẽ làm việc cùng với 
quý vị và gia đình để xác định ra các mục tiêu 
chăm sóc và lập kế hoạch chăm sóc cho quý vị.  

Các nhân viên của chúng tôi sẽ thường xuyên 
thảo luận với quý vị về việc chăm sóc cho quý 
vị và sẽ xin phép quý vị để thảo luận việc này 
với gia đình và người chăm sóc cho quý vị.

Chúng tôi sẽ tôn trọng những giá trị đạo đức của 
quý vị, ước muốn, niềm tin tâm linh và đức tin, 
nhu cầu văn hoá, gia cảnh và lối sống của quý vị.

Chúng tôi sẽ hỏi quý vị:

• Điều gì là quan trọng đối với quý vị về sức 
khoẻ và các mục tiêu hồi phục của quý vị 

• Xem quý vị có bất kỳ nhu cầu đặc biệt 
nào về giao tiếp hay di chuyển hay cần có 
những điều chỉnh cảm giác

• Có phải quý vị là người Thổ dân hay Dân 
đảo Torres Strait và muốn có nhân viên y tế 
người Thổ dân tham gia chăm sóc sức khoẻ 
cho quý vị hay không

• Về văn hoá quốc gia nguyên quán của quý 
vị và xem chúng tôi có cần điều chỉnh cách 
nhân viên chúng tôi làm việc, hay việc cung 
cấp các bữa ăn cho phù hợp với văn hoá của 
quý vị và gia đình/người trợ giúp cho quý vị

• Quý vị muốn chúng tôi gọi quý vị như thế 
nào, bao gồm nhân xưng đại danh từ nào 
quý vị sử dụng

• Giới tính và tên quý vị muốn được gọi

• Quý vị có xác định mình là người đồng tính 
nam hay nữ, lưỡng tính, chuyển giới, liên 
giới tính hay dị tính (LGBTIQ) hay không 

Quý vị không cần phải trả lời các câu hỏi này, 
thế nhưng khi chúng tôi càng biết rõ về quý vị 
thì chúng tôi càng có thể trợ giúp cho quý vị 
tốt hơn trong thời gian quý vị nằm bệnh viện. 

Chúng tôi sẽ đánh giá cao nếu như quý vị và 
gia đình quý vị có thể chia sẻ bất kỳ giấy tờ 
pháp lý nào có thể hướng dẫn chúng tôi về 
những ước muốn của quý vị khi chúng tôi 
lập kế hoạch và lo liệu việc chăm sóc cho quý 
vị, thí dụ như Chỉ thị hay Kế hoạch Chăm sóc 
Trước, Người Đưa ra Quyết định Điều trị Y 
khoa hay Giấy ủy quyền.

Chúng tôi khuyến khích gia đình và người 
chăm sóc thăm viếng trong thời gian quý vị 
nằm viện. Hãy hỏi y tá hay nữ hộ sinh để biết 
giờ thăm viếng hiện hành. 

Vui lòng gửi về nhà bất kỳ vật dụng cá nhân 
nào có giá trị như nữ trang vì Eastern Health 
không chịu trách nhiệm về những thứ này. 

Hãy cho nhân viên chúng tôi biết nếu quý vị 
có răng giả, đế răng giả, dụng cụ trợ thính hay 
kính đeo mắt.

GIẢI QUYẾT SỚM CÁC LO 
LẮNG VÀ NHẬN ĐƯỢC ĐÚNG 
TRỢ GIÚP
Nếu quý vị hay gia đình quý vị/người chăm 
sóc lo lắng về bất kỳ lãnh vực chăm sóc nào 
hay về sức khoẻ của quý vị, chúng tôi yêu cầu 
quý vị nêu ra những vấn đề này sớm để chúng 
tôi có thể giải quyết chúng. 

Hãy nói cho y tá, nữ hộ sinh hay các nhân 
viên khác đang chăm sóc cho quý vị biết sớm 
ngay khi quý vị có thể. Quý vị cũng có thể nói 
chuyện này với người phụ trách ca làm việc 
hay Quản lý Khu trại bệnh. 

 Nếu quý vị vẫn còn lo lắng rằng tình 
trạng của mình hay người thân đang xấu 
đi, không khoẻ như dự kiến hay không 
khá hơn lên, xin gọi cho Đường dây nóng 
Chăm sóc Bệnh nhân qua số  9975 6789.

02



MỜI QUÝ VỊ THAM GIA 
VÀO QUYẾT ĐỊNH CHĂM 
SÓC CHO QUÝ VỊ
Việc quý vị tham gia tích cực và làm việc 
cộng tác với toán chăm sóc sức khoẻ của quý 
vị có thể giúp bảo đảm quý vị nhận được 
chăm sóc đúng cho quý vị. 

Trước khi quý vị có quyết định về việc chăm 
sóc sức khoẻ cho mình, chúng tôi sẽ bảo đảm 
là quý vị hiểu đầy đủ về những rủi ro và lợi ích 
của bất kỳ thử nghiệm y khoa, điều trị và thủ 
thuật nào được đề nghị. 

Hãy đặt câu hỏi nếu quý vị không chắc chắn 
hay không hiểu những gì bác sĩ, y tá, nữ hộ 
sinh hay chuyên viên y tế nói. Việc quý vị đặt 
câu hỏi sẽ giúp bác sĩ và các nhân viên chăm 
sóc sức khoẻ hiểu được quý vị lo lắng về 
sức khoẻ của mình như thế nào và điều gì là 
quan trọng đối với quý vị khi quyết định về 
việc điều trị cho quý vị.

Hãy làm việc cùng các nhân viên để ghi những 
thông tin nào là quan trọng đối với quý vị lên 
bảng chuyện trò giao tiếp – bảng được sử 
dụng để chia sẻ thông tin giữa quý vị, gia đình 
và toán chăm sóc cho quý vị.

SỨC KHOẺ TÂM THẦN
Việc phải nằm bệnh viện có thể là một trải 
nghiệm không bình thường có thể ảnh hưởng 
đến cảm xúc sức khoẻ tâm thần của quý vị. 

Chúng tôi đề nghị với quý vị những lời khuyên 
dưới đây:

• Giữ liên lạc với bạn bè và gia đình. Nhân 
viên có thể giúp quý vị gọi điện thoại, gọi 
điện thoại có hình ảnh và sắp xếp các cuộc 
thăm viếng.  

• Chú trọng vào những thắng lợi nhỏ và đặt ra 
các mục tiêu nho nhỏ hằng ngày. Nếu quý vị  
rất mệt hay cảm thấy khó chịu thì việc ngồi 
tách ra khỏi giường, đi tắm hay mặc quần 
áo bình thường cũng là những chiến thắng 
quan trọng. 

• Tập thiền chánh niệm. Tập hít thở sâu vài lần 
mỗi ngày. Để ý đến mùi vị và cảm nhận thức 
ăn.

• Kết nối với thiên nhiên. Nhìn ra cửa sổ. Quý 
vị có thể nhìn thấy gì? Đi ra ngoài nếu có thể 
được. 

• Đánh lạc hướng bản thân bằng các hoạt 
động như xem TV, đọc sách, chơi trò chơi 
hay làm một hoạt động thủ công.

03



04

GIỮ CHO QUÝ VỊ AN TOÀN 
TRONG BỆNH VIỆN 
Trong thời gian quý vị ở bệnh viện, chúng tôi 
sẽ làm việc cùng quý vị để cung cấp các chăm 
sóc và thông tin để giữ cho quý vị an toàn 
trong suốt thời gian nhập viện. 

Cùng nhau chúng ta sẽ soạn thảo một kế 
hoạch để xác định ra những rủi ro của quý vị.

• Nói cho chúng tôi biết quý vị có bất kỳ quan 
tâm hay lo lắng nào đã có từ trước mà chúng 
tôi chưa hỏi quý vị. 

• Nói cho nhân viên biết nếu quý vị cảm thấy 
sợ hãi hay lo âu, chúng tôi có thể giúp quý vị. 

• Nói cho nhân viên biết ngay lập tức nếu quý 
vị cảm thấy có chỗ đau mới và dữ dội ở bất 
cứ chỗ nào, hay cảm thấy choáng váng và 
lẫn lộn. 

CẢM THẤY LẪN LỘN  
HOẶC HAY QUÊN? 
Xin cho chúng tôi biết nếu quý vị cảm thấy 
hơi bị lẫn lộn, gặp trở ngại với trí nhớ hay 
suy nghĩ hay là chỉ cảm thấy “không hoàn 
toàn đúng”.

Một số người không khoẻ, đặc biệt là những 
người trên 65 tuổi, có thể thình lình bị lẫn lộn. 
Việc này được gọi là tình trạng mê sảng. Có 
nhiều nguyên nhân gây ra mê sảng như nhiễm 
trùng, đau đớn, một số thuốc men và mất ngủ. 

Xin nói chuyện với chúng tôi nếu quý vị muốn 
có thêm thông tin.

ĐỀ PHÒNG BỊ TÉ
Bệnh viện là nơi chốn không quen thuộc và 
điều này có thể khó khăn khi quý vị không 
khoẻ hay đang uống một số thuốc men nào 
đó. Quý vị có thể cảm thấy choáng váng hay 
yếu hơn và chân không vững khi đứng dậy. 
Điều này khiến quý vị có thể có nguy cơ bị té. 

Những việc quý  vị có thể làm:

• Mang các dụng cụ trợ giúp đi lại, kính đeo 
mắt hay máy trợ thính nếu quý vị có sử 
dụng chúng.

• Mang theo những quần áo thoải mái và 
vừa vặn, giày dép có đế cao su.

• Hãy năng động nếu có thể, đi bộ và ngồi 
tách khỏi giường nếu làm được. Xin cho 
nhân viên biết nếu quý vị rời khỏi khu trại 
bệnh.

• Gọi nhờ giúp đỡ nếu quý vị cảm thấy 
không vững hay không chắc chắn.

• Làm theo những cố vấn của toán chăm sóc y tế.
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PHÒNG TRÁNH VẾT 
THƯƠNG DO ÁP LỰC (LOÉT 
DA VÌ NẰM LIỆT GIƯỜNG)
Vết thương do áp lực là những vùng bị tổn 
thương trên da hay lớp mô bên dưới gây ra 
bởi ngồi hay nằm một chỗ quá lâu. Những 
vùng trên cơ thể có nguy cơ cao nhất gồm 
gót chân, mông, cùi chỏ, hông và tai. 

• Giữ người chuyển động – thường xuyên 
thay đổi tư thế nằm hay ngồi. Chúng tôi có 
thể giúp quý vị nếu quý vị cần. 

• Cho chúng tôi biết nếu quý vị bị đau nhất 
là ở những vùng có nguy cơ được đề cập ở 
trên. Chúng tôi có thể cung cấp những thiết 
bị đặc biệt giúp cho vấn đề này.

• Giữ cho da khô – cho chúng tôi biết nếu 
quần áo hay ra trải giường bị ẩm. 

ĂN UỐNG ĐẦY ĐỦ
Ăn uống đầy đủ trong bệnh viện là điều quan 
trọng vì nó có thể giúp quý vị hồi phục bệnh 
nhanh hơn để quý vị có thể về nhà sớm hơn. 

Vui lòng cho chúng tôi biết nếu gần đây quý vị bị 
sụt cân, hay khó nhai hoặc khó nuốt. Cho chúng 
tôi biết nếu quý vị cần loại thức ăn hay thức uống 
đặc biệt nào do tình trạng dị ứng, chế độ ăn kiêng 
đặc biệt, niềm tin tôn giáo hay văn hoá hay khẩu 
vị riêng của quý vị. Cũng xin vui lòng cho chúng tôi 
biết nếu quý vị cần thức uống dinh dưỡng bổ sung. 

Quý vị cũng có thể giúp chúng tôi bằng cách 
cho chúng tôi biết nếu quý vị cần giúp đỡ để ăn 
hay uống, chuẩn bị bữa ăn hay mở bất kỳ bao bì 
đóng gói thức ăn nào. 



XÁC ĐỊNH BỆNH  
NHÂN
Bảo đảm cung cấp chăm sóc đúng cho 
quý vị là một phần chính yếu trong việc 
chăm sóc sức khoẻ an toàn.

• Quý vị sẽ được cho đeo ở tay một vòng 
nhận diện trong thời gian nằm viện. Xin 
hãy luôn luôn đeo và hỏi xin cái khác 
nếu chúng bị tuột mất.

• Các nhân viên sẽ yêu cầu được xem 
vòng nhận diện của quý vị trước khi 
phát thuốc hay điều trị. Chúng tôi sẽ 
hỏi MỖI LẦN như thế.

• Vui lòng cho chúng tôi biết nếu có bất 
kỳ thông tin cá nhân nào của quý vị 
không đúng hay cần được cập nhật – 
thí dụ như tên, ngày sinh, địa chỉ v…v…

• Quý vị sẽ được yêu cầu xác định tên 
tuổi của mình nhiều lần trong thời gian 
ở bệnh viện. Đây là cách thức kiểm tra 
an toàn để giảm thiểu nguy cơ sai sót 
của chúng tôi.
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GIỮ CHO KHOẺ  
MẠNH VỀ THỂ CHẤT
Khi quý vị ở trong bệnh viện, nguy cơ bị cục 
máu đông ở chân hay phổi sẽ cao hơn bình 
thường.

Vì lẽ này cho nên điều quan trọng là quý vị 
phải tiếp tục vận động nếu an toàn khi vận 
động.

• Ngồi tách ra khỏi giường nếu có thể 

• Tránh bị máu đông cục bằng cách làm 
những động tác thể dục đơn giản trên 
giường hay ghế như:

- Xoay mắt cá chân

- Nhấc chân lên

- Thở sâu và ho

• Mang tất bó chân nếu được chỉ định.

• Sử dụng thiết bị xoa bóp bàn chân nếu 
được chỉ định.

• Duy trì chế độ ăn lành mạnh và uống đủ 
nước.
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PHÒNG NGỪA NHIỄM TRÙNG
Thời gian nằm bệnh viện có thể làm cho 
người ta bị nhiễm trùng và điều này có thể 
khiến cho việc chăm sóc quý vị trở nên phức 
tạp hơn. Những cách thức để giảm bớt nguy 
cơ xảy ra nhiễm trùng bao gồm:

• Rửa tay sau khi vào nhà vệ sinh và trước 
các bữa ăn. 

• Hỏi nhân viên xem đã rửa tay hay dùng 
thuốc sát khuẩn tay chưa trước khi có bất 
kỳ tiếp xúc nào với quý vị.

• Nói cho chúng tôi biết nếu quý vị không 
khoẻ thí dụ như bị tiêu chảy hay nôn 
mửa.

• Cho y tá biết nếu giường của quý  
vị hay phòng tắm dơ bẩn và cần  
được làm sạch.

• Hỏi bác sĩ xem ống truyền tĩnh  
mạch của quý vị có thể tháo ra  
được hay không. 

• Khuyến khích khách đến thăm  
sát khuẩn tay khi bước vào và rời  
khu trại bệnh.

• Yêu cầu khách thăm viếng  
đừng đến thăm nếu họ cảm  
thấy không khoẻ.

Đôi khi chúng tôi phải mang những thiết bị bảo 
hộ đặc biệt để chăm sóc cho quý vị.  Những 
thứ như khẩu trang, kính đeo mắt, tấm che 
mặt, áo choàng và găng tay dùng một lần rồi 
bỏ thỉnh thoảng được Bộ Y tế đề nghị để tránh 
lây lan những bệnh truyền nhiễm cao như các 
bệnh đường ruột và COVID-19 giữa bệnh nhân 
và nhân viên.

Nếu chúng tôi sử dụng những biện pháp này 
chúng tôi sẽ giải thích cho quý vị rõ và quý vị 
có thể dự kiến chúng tôi sử dụng chúng trong 
bao lâu. 

Hand Hygiene
easternhealth

SOAP
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THUỐC MEN CỦA QUÝ VỊ
Thuốc men là hình thức điều trị thông thường 
nhất trong việc chăm sóc sức khoẻ. Có một số 
điều quan trọng quý vị có thể làm để quản lý 
thuốc men của mình. 

Nói cho chúng tôi biết về tình trạng sức khoẻ của 
quý vị và những thuốc men nào quý vị đang uống 
tại nhà bao gồm các loại thuốc không do bác sĩ kê 
toa, thuốc dân tộc/thuốc bổ sung như sinh tố hay 
thảo dược.

Mang theo đến bệnh viện cùng quý vị danh sách 
cập nhật tên thuốc quý vị đang uống, nồng độ, khi 
nào uống và uống bao nhiêu.

Cho chúng tôi biết trước đây quý vị có từng bị 
phản ứng dị ứng hay có phản ứng phụ nào với 
thuốc men hay không. 

Khi đến lúc xuất viện về nhà, hãy hỏi xem có bất kỳ 
thay đổi nào về thuốc men hay không, những phản 
ứng phụ có thể có với bất kỳ loại thuốc mới nào và 
quý vị phải làm gì khi về nhà.

Nếu quý vị không chắc chắn hay có bất kỳ quan 
ngại nào về thuốc men của mình, hãy nói chuyện 
với bác sĩ, y tá hay dược sĩ.

Hãy cho chúng tôi biết nếu quý vị gặp khó khăn 
khi uống thuốc thí dụ như khi nuốt viên thuốc 
chẳng hạn. 

RỜI BỆNH VIỆN
Điều quan trọng là có được những thông 
tin quý vị cần trước khi rời bệnh viện.

Chúng tôi sẽ nói chuyện với quý vị về 
những điều dưới đây:

• Tóm tắt việc chăm sóc cho quý vị (tóm tắt 
xuất viện) gửi cho bác sĩ gia đình của quý 
vị (GP).

• Thuốc men của quý vị.

• Ngày, giờ và địa điểm của lần hẹn theo 
dõi tiếp/nếu cần. 

• Bất kỳ giấy giới thiệu nào cho các dịch vụ 
cộng đồng để hỗ trợ quý vị tại nhà.

• Người quý vị sẽ liên lạc nếu có bất kỳ 
thắc mắc hay quan tâm nào.

Điều quan trọng đối với chúng tôi là quý vị 
hiểu các thông tin đã được trao cho quý vị. 
Xin đặt câu hỏi nếu quý vị có thắc mắc. 
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BẢO VỆ SỰ RIÊNG TƯ 
CỦA QUÝ VỊ
Giữ sự riêng tư và bảo mật các thông tin cá 
nhân của quý vị là rất quan trọng đối với 
chúng tôi. Chúng tôi tuân thủ tất cả mọi 
luật lệ của tiểu bang Victoria liên quan đến 
quyền riêng tư và bảo mật.

Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin nào 
chúng tôi cần để có thể chăm sóc sức khoẻ 
tốt hoặc cho các hoạt động hành chánh có 
liên quan như tài khoản thanh toán.

Vào bất kỳ lúc nào, quý vị đều có thể cho 
chúng tôi biết nếu quý vị không muốn chúng 
tôi chia sẻ thông tin về sức khoẻ của quý vị 
với những người khác đang chăm sóc sức 
khoẻ cho quý vị.

Trong một số truờng hợp, theo luật, chúng tôi 
phải chuyển một số các thông tin cá nhân cho 
những tổ chức như Bộ Y tế và các Toà án.

Các thông tin của quý vị có thể được sử 
dụng trong các cuộc nghiên cứu liên quan 
đến sức khoẻ – các nhân viên nghiên cứu 
phải theo đúng những hướng dẫn về bảo 
mật và không một thông tin nhận diện cá 
nhân nào có thể được sử dụng để nghiên 
cứu mà không có sự đồng ý của quý vị. Các 
cuộc nghiên cứu liên quan đến sức khoẻ sẽ 
chỉ được thực hiện khi có sự chấp thuận về 
đạo đức. 

TÌM ĐỌC THÔNG TIN  
CỦA QUÝ VỊ
Tất cả các bệnh nhân có thẻ Medicare hay 
thẻ DVA giờ đây đều có Hồ sơ Sức khoẻ 
Của tôi trừ khi họ rõ ràng ‘Chọn không 
muốn’ bằng cách liên lạc với Medicare.

Eastern Health tải nhiều loại tài liệu vào 
Hồ sơ Sức khoẻ Của tôi. Quý vị có thể xem 
thêm thông tin về Hồ sơ Sức khoẻ Của tôi 
trên trang mạng của Eastern Health tại

 www.easternhealth.org.au 
 hay quý vị có thể gửi email 

 myhealthrecord@easternhealth.org.au

Quý vị cũng có thể yêu cầu xin bản sao kết 
quả bệnh lý hay quang tuyến từ một trong 
những nhân viên của chúng tôi. 

Quý vị cũng có thể hỏi để xem hay xin bản 
sao những thông tin về sức khoẻ khác mà 
chúng tôi có được về quý vị. Yêu cầu của 
quý vị phải bằng văn bản và trao cho Dịch 
vụ Tự do Tìm biết Thông tin (FOI).

 Quý vị có thể liên lạc với dịch vụ này 
qua số (03) 9871 3170 

 hay quý vị có thể gửi email
 foi@easternhealth.org.au

 Quý vị có thể xem thêm thông tin về 
FOI trên trang mạng của Eastern Health   
www.easternhealth.org.au



QUÝ VỊ CÓ THỂ KỲ VỌNG  GÌ TỪ 
EASTERN HEALTH?

QUYỀN CỦA 
QUÝ VỊ

NÓ NGHĨA LÀ GÌ

Sử dụng

Quý vị có quyền được 
chăm sóc đáp ứng nhu 
cầu chăm sóc sức khoẻ 
của quý vị.

An toàn
Quý vị có quyền được 
chăm sóc sức khoẻ một 
cách an toàn.

Tôn trọng
Quý vị có quyền được tôn 
trọng khi đang ở tại một 
cơ sở chăm sóc y tế.

Hợp tác
Quý vị có quyền hợp tác 
với cơ sở chăm sóc sức 
khoẻ của mình.

Thông tin

Quý vị có quyền biết 
thông tin về sức khoẻ 
của mình; xem thông tin 
về mình; và nhờ giúp đỡ 
để hiểu thông tin về sức 
khoẻ của quý vị.

Riêng tư
Cơ sở chăm sóc y tế phải 
tôn trọng sự riêng tư của 
quý vị.

Đóng góp ý 
kiến

Quý vị có quyền đóng góp 
ý kiến phản hồi.

QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA QUÝ VỊ KHI LÀ BỆNH NHÂN 
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Là bệnh nhân của Eastern Health, quý vị có 
quyền kỳ vọng nhận được dịch vụ và chăm 
sóc chất lượng cao.

Điều quan trọng là quý vị biết được mình 
có thể kỳ vọng những gì từ Eastern Health 
và quý vị có trách nhiệm gì trong lúc được 
chúng tôi chăm sóc.

Hiến chương về Quyền được Chăm sóc Sức 
khoẻ của Úc mô tả những quyền lợi của 
bệnh nhân, người tiêu thụ và những người 
khác khi sử dụng hệ thống chăm sóc y tế 
của Úc. Những quyền lợi này là thiết yếu để 
bảo đảm bất cứ khi nào có chăm sóc sức 
khoẻ, nó phải an toàn và có chất lượng cao. 
Eastern Health trợ giúp và cam kết theo 
đúng những nguyên tắc này.

 Chi tiết đầy đủ của Hiến chương về 
Quyền Chăm sóc Sức khoẻ của Úc bao 
gồm bản Anh ngữ dễ hiểu, bản dịch ra 
19 ngôn ngữ cộng đồng và các nguồn 
tiện ích kỹ thuật số có tại trang mạng   
www.safetyandquality.gov.au/ 
consumers/working-your-healthcare-
provider/australian-charter-
healthcare-rights/supportive-
resources-second-edition-charter

Cũng vậy, việc tôn trọng quyền lợi và trách 
nhiệm của trẻ em là rất quan trọng với 
chúng tôi và chúng tôi cam kết bảo vệ an 
toàn cho trẻ em như là công việc của mọi 
người.



11

TRÁCH NHIỆM CỦA QUÝ VỊ
Là bệnh nhân, người thân trong gia đình hay 
người chăm sóc, quý vị cũng có trách nhiệm 
khi nhận các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ từ 
chúng tôi.

Trách nhiệm của quý vị bao gồm:

• Hợp tác cùng toán điều trị cho quý vị bằng 
cách cung cấp thông tin về tình trạng sức 
khoẻ và hoàn cảnh có thể ảnh hưởng đến 
việc chăm sóc, điều trị hay nằm lại bệnh 
viện của quý vị.

• Tham gia vào việc đề ra quyết định liên 
quan đến chăm sóc sức khoẻ cho quý vị.

• Đến dự tất cả các buổi hẹn đã được sắp xếp 
và nếu không thể đến được, phải bảo đảm 
báo cho bệnh viện hay dịch vụ liên quan biết 
và nếu có thể được, phải kịp thời.

• Không hút thuốc lá, bao gồm cả việc hút 
thuốc điện tử, tại hay trong bất kỳ cơ sở 
nào của Eastern Health. Eastern Health chủ 
động khuyến khích và hỗ trợ bệnh nhân 
muốn giảm hay ngưng hút thuốc.

• Hiểu rằng mọi người đều có quyền cảm thấy 
an toàn và được đối xử một cách tôn trọng 
tại Eastern Health.

• Không được mang theo vũ khí, ma tuý hay 
rượu.

• Cư xử một cách tôn trọng đối với tất cả 
nhân viên, các bệnh nhân khác và khách 
đến thăm. 

 Những hành vi hung hăng, doạ nạt 
hay tấn công nhân viên và tài sản của 
chúng tôi sẽ KHÔNG được chấp nhận. 
Các bệnh nhân và người đến thăm cư 
xử một cách hung hăng hay doạ nạt 
có thể bị yêu cầu rời khỏi cơ sở và có 
thể bị trình báo cho cảnh sát. Người 
vi phạm có thể bị truy tố.

ĐẶT BỆNH NHÂN LÊN 
HÀNG ĐẦU
Trong thời gian quý vị nằm bệnh viện chúng 
tôi có thể cần chuyển quý vị đến khu vực 
khác để cung cấp những chăm sóc quý vị 
cần. Quý vị có thể an tâm là chúng tôi sẽ gửi 
quý vị đến những địa điểm thích hợp nhất 
để có được sự chăm sóc và điều trị tốt nhất 
cho quý vị.

Do bởi Eastern Health là một bệnh viện giảng 
dạy nên các sinh viên và những thực tập sinh 
có thể là một phần trong toán điều trị cho 
quý vị.

SỰ CỐ
Đôi khi bệnh nhân hay người trong gia đình 
họ có thể xác định ra một sự việc hay tình 
huống có thể khiến hay đã dẫn đến kết quả 
nguy hại không chủ ý hay không đáng có cho 
bệnh nhân.

Đây là một sự cố. Chúng tôi khuyến khích quý 
vị báo cho quản lý trại bệnh hay khu vực biết 
bất kỳ sự cố nào quý vị nhận định được hay 
liên lạc với chúng tôi qua các chọn lựa đóng 
góp ý kiến ở trang sau.

NHỮNG CHI PHÍ NÀO LIÊN 
QUAN ĐẾN THỜI GIAN TÔI 
NẰM VIỆN?
Tất cả các bệnh nhân có thể phải trả một ít chi 
phí. Chúng bao gồm nhưng không hẳn chỉ có  
tiền thuốc cấp khi xuất viện và việc thuê hay 
mua các thiết bị để xuất viện. Một số các dịch 
vụ cộng đồng cũng có thể tính một khoản lệ 
phí nhỏ.

Điều quan trọng là quý vị phải hỏi chi phí của 
việc điều trị mới, thuốc men hay thiết bị là 
bao nhiêu vì có thể có những chọn lựa khác 
phù hợp với tình hình tài chánh của quý vị.
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Hình vẽ của Taehoon Gwag, Phụ tá Dịch vụ Bệnh nhân, Box Hill ospital

Mọi thắc mắc tổng quát về các dịch vụ của chúng tôi xin gọi 
Trung tâm Liên lạc Eastern Health qua số 1300 342 255.

ĐÓNG GÓP Ý KIẾN
Chúng tôi chào đón và khuyến khích bệnh nhân 
và gia đình họ đóng góp ý kiến với chúng tôi về 
những trải nghiệm của họ. Những ý kiến đóng 
góp của quý vị rất quan trọng với chúng tôi và 
giúp chúng tôi biết được những gì chúng tôi 
đang làm tốt và những gì chúng tôi cần cải tiến.

Nếu quý vị có bất kỳ ý kiến phản hồi nào (khen 
ngợi, đề nghị, than phiền) về trải nghiệm của quý 
vị tại Eastern Health, chúng tôi mong được nghe 
những điều này.

Nếu quý vị có điều gì quan ngại hay không hài lòng 
về bất kỳ khía cạnh chăm sóc nào, xin nói chuyện 
với quản lý trại bệnh hay khu vực trước. Nếu quý 
vị vẫn còn quan tâm, hãy liên lạc một trong những 
Nhân viên Tư vấn Quan hệ với Bệnh nhân của 
chúng tôi bằng email về địa chỉ 

 feedback@easternhealth.org.au hay qua số  

 1800 EASTERN (1800 327 837).  
Đây là cuộc gọi miễn phí.

Đôi khi người ta cảm thấy có thể bị đối xử khác 
nếu họ khiếu nại trong khi đang sử dụng một 
trong các dịch vụ của chúng tôi. Tất cả mọi ý kiến 
phản hồi sẽ được quản lý riêng biệt với hồ sơ y 
tế của bệnh nhân và bất kỳ quan ngại nào nêu ra 
sẽ không ảnh hưởng đến việc chăm sóc hiện tại 
hay trong tương lai. 

Nếu cảm thấy thoải mái hơn, quý vị có thể tự 
do cung cấp ý kiến phản hồi sau khi đã rời khỏi 
cơ sở của chúng tôi hay góp ý ẩn danh qua mẫu 
đóng góp ý kiến phản hồi trực tuyến có trên 
trang mạng  
www.easternhealth.org.au/contact-us/
complaints-compliments-and-comments

Nếu quý vị đã đóng góp ý kiến phản hồi theo 
cách ẩn danh, ý kiến đóng góp của quý vị sẽ được 
chuyển tiếp tới cho nhân viên quản lý thích hợp 
để họ duyệt lại và tìm hiểu về vấn đề. Tuy nhiên 
do không có chi tiết của quý vị nên chúng tôi 
không thể trả lời cho quý vị được. 

CẢM ƠN QUY VỊ
Chúng tôi chân thành cảm tạ những bệnh 
nhân và các thành viên trong danh bạ khách 
hàng đã tham gia vào việc soạn thảo tập 
sách nhỏ này. Chúng tôi trân trọng những 
đóng góp của các bệnh nhân của chúng tôi 
đã giúp cải thiện chất lượng và sự an toàn 
của những chăm sóc chúng tôi cung cấp.

Eastern Health cam kết lắng nghe tiếng nói 
của các khách hàng của chúng tôi.

Các thành viên trong danh bạ khách hàng 
của chúng tôi đã tham gia vào nhiều ủy ban 
và các hoạt động cải tiến. Nếu quý vị muốn 
trở thành thành viên trong danh bạ khách 
hàng xin liên lạc với người Quản lý  việc 
Tham gia của Khách hàng và Cộng đồng tại:

 consumers@easternhealth.org.au

Nếu quý vị có bất kỳ ý kiến phản hồi hay đề 
nghị nào để hoàn thiện tập sách nhỏ này xin 
liên lạc Trung tâm Trải nghiệm Bệnh nhân tại: 

 feedback@easternhealth.org.au hay 

 1800 327 837

Eastern Health được Hội Đồng Tiêu chuẩn 
Chăm sóc Sức khoẻ Úc công nhận là đủ tiêu 
chuẩn.

CÁC ĐỊA ĐIỂM CỦA EASTERN 
HEALTH 
• Bệnh viện Angliss
• Bệnh viện Box Hill
• Blackburn – Trung tâm Phẫu thuật Công
• Bệnh viện  Healesville và  

Yarra Valley Health
• Bệnh viện Maroondah
• Peter James Centre
• Wantirna Health
• Yarra Ranges Health

easternhealth.org.au
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