
Queensland Health

Tờ thông tin này trả lời các câu hỏi bạn có thể có về chăm sóc thai sản được khuyến nghị cho 
bạn bởi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc, là bác sĩ, bà đỡ hay 1 chuyên viên y tế. Đây chỉ là 
thông tin chung và cần được thảo luận với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc của bạn. 

Chăm sóc theo khuyến nghị là gì?
Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc kiểm tra sức khỏe của bạn và em bé của bạn và sẽ khuyên bạn thực hiện 
những xét nghiệm và thủ thuật cần phải làm. Một số là cho tất cả các bà bầu và một số có thể là cho riêng bạn 
do tình trạng sức khỏe của bạn, của em bé hay do tiền sử sức khỏe của gia đình bạn. 

Nếu tôi không chắc về loại chăm sóc được khuyến nghị cho tôi thì sao?
Đặt câu hỏi bất cứ lúc nào. Từ ghép BRAND sẽ giúp gợi ý cho bạn để hỏi về những điều sau:
Benefits (Lợi ích): Lợi ích của việc làm các xét nghiệm hay thủ thuật theo khuyến nghị là gì?
Risks (Rủi ro): Rủi ro của việc làm các xét nghiệm hay thủ thuật theo khuyến nghị là gì? 
Alternatives (Các lựa chọn khác): Các lựa chọn khác thay cho các xét nghiệm hay thủ thuật theo khuyến  
nghị là gì?
Now or Nothing (Bây giờ hoặc Không có gì): Có phải quyết định về việc này bây giờ không? Nếu tôi quyết định 
không làm những xét nghiệm hay thủ thuật này thì sao?
Decision (Quyết định): Bạn luôn là người đưa ra quyết định cuối cùng.

Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc của tôi có thể từ chối chăm sóc cho tôi nếu tôi  
từ chối chăm sóc theo khuyến nghị không?
Bạn luôn có quyền từ chối dịch vụ chăm sóc thai sản theo khuyến nghị và vẫn được chăm  
sóc y tế.

Chăm sóc thai sản theo khuyến 
nghị - Đó là quyết định của bạn:
Thông tin dành cho phụ nữ
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Nếu bạn yêu cầu một thủ thuật nào đó, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc của bạn có thể từ chối thực hiện nếu 
họ tin là việc đó gây hại tới bạn nhiều hơn là có lợi cho bạn.
Nếu dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn không thể cung cấp cho bạn sự chăm sóc bạn cần, nhà cung cấp dịch vụ 
chăm sóc sẽ giải thích những lựa chọn bạn có và hỗ trợ để bạn được chăm sóc như bạn cần. Dịch vụ chăm sóc 
của bạn có thể phải được thực hiện bởi một cơ sở cung cấp dịch vụ y tế khác. 

Nếu bạn tìm kiếm chăm sóc thai sản ở một bệnh viện công ở Queensland, bạn sẽ không bao giờ bị từ chối 
chăm sóc.

Nếu nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc của tôi nghĩ là tôi đang đặt bản thân và/hoặc em bé của 
mình vào nguy cơ gặp nguy hại nếu tôi từ chối dịch vụ chăm sóc theo khuyến nghị thì sao?
Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc của bạn sẽ giải thích những gì đã được biết và chưa được biết về khả năng bạn 
hay em bé của bạn có thể gặp nguy hại. Họ không thể ép bạn đồng ý dịch vụ chăm sóc theo khuyến nghị.
Bạn có trách nhiệm với việc đưa ra các quyết định về chăm sóc thai sản của mình, và với các hậu quả của các 
quyết định đó. Bất kể là kết quả như thế nào, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sẽ tiếp tục phục vụ bạn hết lòng 
và đáng tin cậy. 
Không ai có thể đưa ra Thông báo Bảo vệ Trẻ em (Child Protection Notification) chỉ vì bạn từ chối chăm sóc thai 
sản theo khuyến nghị.

Nếu tôi quyết định là tôi không muốn dịch vụ chăm sóc theo khuyến nghị thì sao? 
Bạn và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc có thể lên kế hoạch phù hợp với mong muốn của bạn nhất.
Thông tin thêm về việc từ chối chăm sóc theo khuyến nghị có trên trang Queensland Health Informed Consent 
(Chấp thuận với Hiểu biết đầy đủ của Queensland Health) www.health.qld.gov.au/consent bao gồm các nguồn 
trợ giúp dành cho phụ nữ muốn từ chối chăm sóc theo khuyến nghị.

Tôi có thể làm gì nếu tôi không hài lòng với dịch vụ chăm sóc thai sản của tôi?
Nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc cho bạn hoặc một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc khác vào bất 
cứ lúc nào. Bạn cũng có thể khiếu nại hoặc liên hệ với đại diện liên lạc bệnh nhân tại cơ sở dịch vụ y tế của bạn. 

Thông tin và trợ giúp
 • Hợp tác cùng với phụ nữ từ chối chăm sóc thai sản theo khuyến nghị (Partnering with the woman who 

declines recommended maternity care) – hướng dẫn và nguồn trợ giúp dành cho người tiêu dùng.  
www.health.qld.gov.au/consent

 • Hướng dẫn Lâm sàng Queensland (Queensland Clinical Guidelines) – Thông tin dành cho người tiêu dùng 
www.health.qld.gov.au/qcg/consumers

 • 13 HEALTH (SỨC KHỎE 13) (điện thoại: 13 43 25 84) là dịch vụ điện thoại bảo mật cung cấp tư vấn sức khỏe 
không khẩn cấp. www.qld.gov.au/health/contacts/advice/13health

 • Pregnancy, Birth and Baby (Mang thai, Sinh con và Em bé) – www.pregnancybirthbaby.org.au
 – Đường dây trợ giúp (điện thoại: 1800 882 436) Y tá sức khỏe thai sản và trẻ em sẽ cung cấp tư vấn cá 
nhân miễn phí, hướng dẫn và thông tin về việc mang thai, sinh con, và làm cha mẹ và nuôi con. Nếu cần 
trợ giúp tư vấn, họ sẽ kết nối hoặc giới thiệu bạn đến dịch vụ tư vấn. 

 • Raising Children Network (Mạng lưới Nuôi Con) – www.raisingchildren.net.au
 • Đường dây Lifeline (điện thoại: 13 11 14) Lifeline cung cấp dịch vụ hỗ trợ khủng hoảng trên điện thoại 24 

giờ. www.lifeline.org.au

Queensland Health hoan nghênh phản hồi của bạn về tờ thông tin này.  
Xin hãy gửi email tới địa chỉ: PSQIS_Comms@health.qld.gov.au

  Partnering with Consumers Standard (Chuẩn Cộng tác với Người tiêu thụ )  
và An toàn Quốc gia và Tiêu chuẩn Dịch vụ Y tế Chất lượng (National Safety and Quality Health Service Standards)

Tài liệu này được xây dựng với sự cộng tác của người tiêu dùng. 
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