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10. Quý vị và hệ thống y tế

Quyền hạn và trách nhiệm của quý vị
 Bộ Y Tế Queensland có một bản Quy Định về Bệnh Nhân 
Công nói rõ quyền hạn và trách nhiệm của bệnh nhân 
công.

 bản Quy định đuợc dịch sang 9 ngôn ngữ và có thể 
tải xuống từ: http://www.health.qld.gov.au/qhppc/
downloads.asp#multilingual. Bản Quy định cũng có tại các 
bệnh viện công, tại đó quý vị có thể xin một phó bản.

 Chính phủ Liên bang có bản Quy Định về Bệnh Viện cho 
Bệnh Nhân Tư.  Đây là một bản chỉ dẫn về thế nào là một 
bệnh nhân tư trong một bệnh viện công, trong một bệnh 
viện tư hay chỉ ở lại bệnh viện ban ngày.

 Bản quy định được dịch sang nhiều ngôn ngữ và có thể 
tải xuống từ:  http://www.health.gov.au/internet/wcms/
Publishing.nsf/Content/health-privatehealth-consumers-
charter-language.htm 

Uỷ Ban Đặc Trách về Phẩm Chất Y Tế và 
Sự Than Phiền

 giải quyết những sự than phiền về  những dịch vụ y tế 
công và tư nhưng chưa được giải quyết, sau khi người 
sử dụng dịch vụ y tế đã trở lại dịch vụ đó và than 
phiền trực tiếp.

 độc lập với Bộ Y Tế Queensland
 phải nhận được sự than phiền trong vòng một năm 
sau khi sự kiện, đề tài của sự than phiền,  xảy ra, hoặc 
trong vòng một năm sau khi người than phiền phát 
hiện được vấn đề.

 điện thoại: (07) 3120 5999 hoặc đường dây miễn phí 
1800 077 308 (ngoài Brisbane).  Địa chỉ trang mạng là: 
http://www.hrc.qld.gov.au/home/default.asp

Làm thế nào để than phiền
 hành động nhanh chóng – nói chuyện với dịch vụ y tế 
càng nhanh càng tốt.  Quý vị càng chờ đợi lâu chừng nào 
thì những sự kiện sẽ bớt rõ rệt và sẽ khiến cho sự việc 
càng khó giải quyết chừng nấy.

 đầu tiên nên đến dịch vụ y tế mà quý vị muốn than phiền 
- sự than phiền không cần viết trên giấy tờ, quý vị có thể 
than phiền bằng miệng trực tiếp với dịch vụ y tế (có thể 
nói tiếng Việt).  Nên cho dịch vụ đó cơ hội để sửa chữa vấn 
đề nếu quý vị nghĩ rằng họ có thể làm chuyện đó.

 chính thức than phiền - nếu quý vị không muốn bày tỏ sự 
ưu tư của quý vị với nhân viên của dịch vụ y tế đó hoặc họ 
không có khả năng giải quyết sự ưu tư của quý vị, quý vị 
có thể chính thức than phiền với một Điều hợp viên phụ 
trách việc than phiền tại dịch vụ y tế đó.

 nên trình bày rõ ràng – ghi rõ thứ tự của những gì đã xảy 
ra, có ngày tháng thì càng tốt, và miêu tả sự kiện, các cú 
điện thoại, thơ từ hay các cuộc họp và nên trình bày rõ về 
hành động mà quý vị muốn có.

 nếu quý vị cảm thấy thoải mái hơn, nên thảo luận sự ưu 
tư của quý vị với một nhân viên định cư hay hỗ trợ, người 
này có thể góp ý và giúp đỡ cho quý vị trong việc than 
phiền.

Ưng thuận
 trước khi được chữa trị quý vị phải ưng thuận - điều này có 
nghĩa là quý vị hiểu rõ về sự chữa trị và cho phép nó được 
tiến hành.  Có những giấy ưng thuận được dịch sang ngôn 
ngữ khác trên trang mạng http://www.health.qld.gov.au/

 informedconsent/multi_info.asp.  Quý vị có thể xin một tờ 
tại bệnh viện.

 thông thường, cha mẹ hay một người lớn giữ quyền chăm 
sóc có thể ưng thuận cho sự chữa trị của một đứa trẻ.  Tuy 
nhiên, trong một số trường hợp, một đứa trẻ dưới 18 tuổi 
có thể tự mình ưng thuận nếu chuyên gia y tế nghĩ một 
cách tương đối là đứa trẻ đủ lớn và đủ trưởng thành về 
mặt tâm lý và tình cảm để hiểu rõ bản chất của sự ưng 
thuận.

Tại Úc, các dịch vụ y tế cố gắng cung cấp dịch vụ tốt nhất cho những người sử dụng.  Có những danh xưng khác nhau 
dành cho những người sử dụng dịch vụ - người sử dụng dịch vụ y tế, thân chủ hay bệnh nhân.  Có những chính sách và 
cách làm việc trong hệ thống y tế công nhằm bảo vệ quyền hạn và lợi ích của người sử dụng dịch vụ y tế.

Thông dịch viên
 khi sử dụng dịch vụ y tế của Chính phủ Queensland quý vị có quyền xin 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 duới 18 tuổi thì người này không được làm thông dịch viên trong bất 
cứ trường hợp nào

 quý vị hãy xin một thông dịch viên trước để tiện việc sắp xếp cho cuộc hẹn của quý vị.
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Sự Bảo mật và Tư ẩn
 mọi người đều có quyền được sự bảo mật và tư ẩn khi sử 
dụng những dịch vụ của Bộ Y Tế.  Nhân viên phải xử lý 
những chi tiết của quý vị một cách đúng nguyên tắc, bảo 
mật và hợp pháp.

 bảo mật’ có nghĩa là chi tiết của quý vị sẽ chỉ được thảo 
luận và cung cấp cho những nhân viên y tế có liên quan 
đến sự chăm sóc của quý vị.  Điều này có nghĩa là những 
chi tiết của quý vị không thể được đưa ngay cả cho thân 
nhân trừ khi quý vị cho phép.

 một số luật lệ đòi hỏi Bộ Y tế Queensland phải giao những 
chi tiết liên quan đến sự sanh, tử, và thông báo về những 
bệnh truyền nhiễm cho những sở bộ khác.

 đôi khi cơ quan bảo hiểm phải trả tiền cho những dịch vụ 
bệnh viện cho quý vị như trong trường hợp bị tai nạn tại 
nơi làm việc. Nhân viên của bệnh viện sẽ xin sự ưng thuận 
của quý vị trước khi giao ra chi tiết của quý vị để nhà bảo 
hiểm có thể trả tiền bệnh viện cho quý vị.

©
 Q

U
EE

N
SL

A
N

D
 H

EA
LT

H
  -

 JU
N

E 
20

07


