Những Lời khuyên Hàng đầu cho việc
Chăm sóc Sức khỏe An toàn

Những điều quý vị cần biết cho bản thân, gia đình hoặc người quý vị chăm sóc.
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Hãy hỏi các câu hỏi
Quý vị có quyền hỏi về việc chăm sóc cho quý vị.

Tìm thông tin có chất lượng tốt
Không phải tất cả các thông tin đều đáng tin cậy. Hãy đề nghị
bác sĩ hướng dẫn cho quý vị.

Hiểu rõ các rủi ro và lợi ích
Tìm hiểu về các xét nghiệm và điều trị trước khi tiến hành.

Liệt kê tất cả các loại thuốc của quý vị
Hỏi bác sĩ hay dược sĩ của mình nếu quý vị cần thêm thông tin về các
loại thuốc quý vị đang dùng.

Xác nhận trước về chi tiết của cuộc phẫu thuật
Đề nghị cho biết ai sẽ tiến hành thủ tục y tế cho quý vị và những gì sẽ xảy đến cho quý
vị.

Hỏi về việc chăm sóc cho quý vị sau khi xuất viện
Đề nghị cung cấp một bản tóm tắt về điều trị và những gì nên xảy ra sau khi quý vị về
nhà.

Biết rõ quyền hạn của quý vị
Quý vị có một số quyền hạn của bệnh nhân. Hãy đọc tài liệu hướng dẫn của chúng tôi
để tìm hiểu về những quyền hạn này.

Hiểu rõ quyền riêng tư
Thông tin y tế của quý vị phải được bảo mật. Quý vị có thể yêu cầu được đọc hồ sơ y tế
của mình.

Cung cấp ý kiến phản hồi
Ý kiến phản hồi giúp nhân viên y tế biết cần phải cải thiện chỗ nào.

Tải cuốn sách nhỏ miễn phí của chúng tôi tại:
www.safetyandquality.gov.au/toptips
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