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5. Các trung tâm y tế cộng đồng

Dịch vụ y tế dành cho trẻ em và thiếu 
niên
Nếu quý vị muốn biết thêm chi tiết về bất cứ dịch vụ nào ghi 
dưới đây, xin gọi Đường Dây Y Tế Nhi Đồng qua số (07) 3862 
2333 hay 1800 177 279 (ngoài Brisbane).

Dịch vụ Y Tế Nhi Đồng và Khu Chẩn Khám
 dành cho cha mẹ có con em từ 0-12 tuổi, cung cấp sự 
chẩn định, hướng dẫn và hỗ trợ

 hỗ trợ việc cho con bú sữa mẹ
 các nhóm phụ huynh mới và chương trình hướng dẫn cho 
cha mẹ cách nuôi con

 khu chích ngừa 
 các dịch vụ y tế liên ngành (thí dụ như chuyên gia dinh 
duỡng, nhân viên xã hội, chuyên gia tâm lý)

 kiểm tra học sinh tiểu học
 thăm viếng tại nhà
 duyệt xét và kiểm tra sự phát triển và tăng trưởng tốt của 
trẻ em

Dịch vụ Sức Khoẻ Thiếu Niên Tại Trường Học
 dành cho cha mẹ và thiếu niên từ 13-18 tuổi đang theo 
học tại các trường trung học công, dịch vụ này cung cấp 
những cuộc hẹn khám sức khoẻ, sự chẩn định, hỗ trợ, chỉ 
dẫn về y tế, giới thiệu, quảng bá và hướng dẫn về y tế.

Dịch vụ Sức Khoẻ Tâm Thần cho Trẻ Em và Thiếu Niên
 dành cho trẻ em từ 0-18 tuổi đang có những chứng bệnh 
tâm thần, dịch vụ này cung cấp sự khám bệnh, chẩn định, 
chữa trị và chăm sóc

Dịch vụ Chữa? Răng tại Trường
 tất cả trẻ em từ bốn tuổi trở lên, chưa học hết lớp 10, đều 
được chữa răng tại trường.

Dịch vụ Sức Khoẻ Người Lớn (dành cho 
người lớn từ 18 tuổi trở lên)
Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về bất cứ dịch vụ nào ghi 
dưới đây, xin gọi đường dây  13HEALTH qua số 13 43 25 84.  
Muốn biết thêm chi tiết về các dịch vụ y tế liên ngành, xin 
xem Bản Tin số 7 - Dịch Vụ Y Tế Liên Ngành.

Chẩn định sức khoẻ tổng quát, chữa bệnh và sự hỗ trợ
 sự chăm sóc, chăm sóc sau khi xuất viện và các dịch vụ 
y tế liên ngành kể cả sự giúp đỡ xã hội, trị liệu về nghề 
nghiệp, vật lý và tâm lý trị liệu.

Dịch Vụ dành cho Người Già
 toán chẩn định, sự chăm sóc tại nhà, dịch vụ Chăm Sóc 
tại Nhà và trong Cộng Đồng, và sự hỗ trợ để gia tăng khả 
năng tự lực của một người sau khi khỏi bệnh hay giải 
phẫu.

Dịch Vụ Phục Hồi Năng Lực trong Cộng Đồng
 dịch vụ y tế liên ngành (vật lý trị liệu, trị liệu về nghề 
nghiệp và ngôn ngữ trị liệu)

Dịch Vụ Chăm Sóc cho Người Bị Bệnh Nan Y
 (‘Chăm sóc Nan Y’ có nghiã là chăm sóc cho những người 
bị bệnh không thể chữa được, và đang chờ chết.) 

 điều hợp những dịch vụ chăm sóc cho người bị bệnh nan 
y trong cộng đồng, cung cấp các dữ kiện, hướng dẫn và 
hỗ trợ cho những người có thân nhân qua đời.

Dịch Vụ Sức Khoẻ Tâm Thần cho Người Lớn
 chẩn định, chữa trị và chăm sóc cho người lớn bị các 
chứng bệnh tâm thần

Dịch Vụ Chữa Răng cho Người Lớn
 Chữa răng miễn phí cho người lớn có đủ điều kiện (xem 
Bản Tin số 6 - Chữa Răng)

Các trung tâm y tế cộng đồng của Bộ Y Tế được thiết lập lại mỗi Khu Y Tế trên khắp tiểu bang, mỗi trung tâm phục vụ 
cho một cộng đồng địa phương.  Những loại dịch vụ cung cấp tại mỗi trung tâm y tế cộng đồng sẽ khác nhau, phản ảnh 
những nhu cầu khác biệt của dân cư địa phương.
Muốn tìm trung tâm y tế cộng đồng gần nơi quý vị cư ngụ nhất, xin gọi đường dây 13HEALTH qua số 13 43 25 84.
Bộ Y Tế Queensland hiện đang duyệt lại vai trò của các trung tâm y tế cộng đồng và những dịch vụ do các trung tâm này cung 
cấp.  Tuy nhiên, những dịch vụ và chương trình y tế sau đây là những thí dụ về những gì được cung cấp tại những địa điểm 
khác nhau.
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Dịch Vụ Y Tế Quần Chúng
Những dịch vụ này nhắm vào việc bảo vệ sức khỏe, phòng 
ngừa bệnh tật và thương tích và quảng bá các vấn đề y tế và 
sức khỏe.

Rượu, Thuốc Lá và Những Loại Ma Tuý Khác
 chữa trị, hỗ trợ và thông tin, và những chương trình 
phòng ngừa

Dịch Vụ Kiểm Tra Ung Thư
 những chương trình kiểm tra ung thư vú và cổ tử cung.

Chương Trình Quảng Bá Y Tế
 Những chiến dịch quảng bá y tế chú trọng đến những vấn 
đề y tế ưu tiên bao gồm sự dinh duỡng, tập thể dục, ngăn 
ngừa thương tích và sự an toàn dưới ánh mặt trời.

Chương Trình Giữ Lối Sống Lành Mạnh
 dịch vụ hướng dẫn về một lối sống lành mạnh và các dịch 
vụ về sức khỏe với sự chú trọng vào sự tự lực của những 
người có các bệnh kinh niên như tê thấp, tiểu đường, hô 
hấp, mập phì và loãn xương.

Dịch Vụ về Sức Khoẻ Tình Dục
 khu khám bệnh tình dục, y tá chuyên về sức khoẻ phụ nữ 
và những chiến dịch hướng dẫn về sức khoẻ tình dục.

Chương trình y tế và những nhóm hỗ 
trợ
Nhiều trung tâm y tế cộng đồng có những nhóm hỗ trợ và 
những chương trình tự lực dành cho người bị những bệnh 
nào đó.  Thí dụ như:

 Chương Trình Tự Lực cho Người Bị Bệnh Tê Thấp
 Lớp Hướng Dẫn cho Người Bị Bệnh Suyễn
 Chương Trình Phục Hồi Sức Khoẻ cho Người Bị Bệnh Tim
 Lớp Dạy Nấu Ăn cho Một Người hoặc cho Hai Người
 Các Dữ Kiện về Nhà Ở Lành Mạnh
 Chương Trình Giảm Cân (xuống ký)
 Nhóm Hỗ Trợ cho Người Bị Bệnh Tiểu Đường
 Đi thăm Siêu Thị

Xin quý vị hãy kiểm với trung tâm y tế cộng đồng tại khu 
quý vị cư ngụ để xem có những chương trình hay nhóm nào 
không.

Thông dịch viên
 khi dùng các dịch vụ y tế của Chính phủ Queensland quý vị có quyền xin một thông dịch viên chuyên 
nghiệp nếu cần.

 thông dịch viên có thể được cung cấp miễn phí để có mặt tại chỗ hay qua điện thoại.
 chính sách của Bộ Y tế Queensland là chỉ sử dụng bạn bè hay thân nhân trong những trường hợp khẩn cấp.  
Nếu người bạn hay thân nhân dưới 18 tuổi thì người này không được làm thông dịch viên trong bất cứ một 
trường hợp nào.

 quý vị hãy xin một thông dịch viên trước để tiện việc sắp xếp cho cuộc hẹn của quý vị.

1. Hệ thống y tế tại Queensland 6. Dịch vụ khám răng
2. Gặp bác sĩ 7. Dịch vụ y tế liên ngành
3. Thuốc men 8. Giữa gìn sức khoẻ và phòng bệnh
4. Bệnh viện tại Queensland 9. Dịch vụ y tế và hỗ trợ cho những nhóm đặc biệt
5. Trung tâm y tế cộng đồng 10. Quý vị và hệ thống y tế

Loạt bản tin này 
gồm 10 bản. Toàn 
bộ gồm:
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