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Góp ý phê bình của quý vị

Nếu quý vị có góp ý gì về việc chữa trị của mình, xin 
cho chúng tôi biết. Chúng tôi nhắm tới việc cung ứng 
sự chăm sóc tốt nhất khả hữu. Chúng tôi luôn sẵn sàng 
tiếp nhận góp ý phản hồi về cách thức nhằm để cải 
tiến dịch vụ của chúng tôi.

Các góp ý có thể gửi đến `Y tá Trực’ ở Ban Cấp cứu của 
chúng tôi.  

Muốn nhận được hướng dẫn và thông tin về sức khỏe, 
xin gọi đến Healthdirect Australia qua số  
1800 022 222

Y tá Sơ bộ 
Lâm sàng của 

Ban Cấp cứu

Vietnamese



Khi nào thì Y tá Sơ bộ Lâm sàng bắt đầu việc 
chăm sóc cho tôi? 

Y tá Sơ bộ Lâm sàng sẽ thực hiện sơ cứu cơ bản tại 
phòng chờ đợi. Họ có thể đưa quý vị đến một khu 
vực riêng gần phòng chờ, để hỏi thêm về tình trạng 
của quý vị, khởi sự thử nghiệm chẩn đoán hoặc khởi 
sự chữa trị và yêu cầu quý vị trở lại phòng chờ đợi.

Tôi có thể rời khỏi Ban Cấp cứu sau khi đã gặp  
Y tá Sơ bộ Lâm sàng? 

Trong đa số trường hợp, Y tá Sơ bộ Lâm sàng sẽ khởi 
sự chăm sóc hoặc thu xếp các thử nghiệm theo như 
nghi thức, nhưng không thể hoàn tất việc chữa trị 
cho quý vị. Nếu quý vị được chụp quang tuyến X 
hoặc thử nghiệm, cần chờ một chuyên viên trạm xá 
là người có thể chẩn đoán cho quý vị và thu xếp việc 
chữa trị tiếp theo cho quý vị nếu cần.

Nếu như tôi quyết định ra về? 

Nếu quý vị quyết định rời khỏi ED trước khi việc 
chữa trị hoàn tất, chúng tôi có thể điện thoại đến và 
yêu cầu quý vị trở lại, hoặc quý vị có thể phải hỏi bác 
sĩ toàn khoa nơi địa phương để biết kết quả về thử 
nghiệm nào đã thực hiện.

Nên nhớ, nếu quý vị quyết định ra về trước khi nhận 
được kết quả thử nghiệm do ED thực hiện, quý vị 
hãy theo dõi để biết kết quả.

Nhiệm vụ của Y tá Sơ bộ Lâm sàng trong phòng 
Chờ đợi?

Y tá Sơ bộ Lâm sàng là Y tá Cấp cứu, họ sẽ:  

•	 Thường	xuyên	kiểm	tra	tình	trạng	sức	khỏe	
của quý vị;

•	 Báo	tin	cho	quý	vị	trong	lúc	quý	vị	chờ	đợi;	

•	 Khởi	sự	chăm	sóc	cho	quý	vị,	chẳng	hạn	như,	
thực	hiện	sơ	cứu	và	giúp	giảm	đau,	thu	xếp	
việc	chụp	quang	tuyến	X	hoặc	thử	máu,	trị	
liệu	việc	cơ	thể	mất	nước	và	băng	bó	vết	
thương.

Trong	một	số	trường	hợp,	Y	tá	Sơ	bộ	Lâm	sàng	có	
thể	giới	thiệu	quý	vị	đến	các	dịch	vụ	khác	để	quý	
vị	nhận	được	sự	chăm	sóc	thích	hợp.

Đừng bao giờ rời Ban  

Cấp cứu mà không cho  

Y tá hoặc Bác sĩ biết  

quý vị đi đâu.

Ban Cấp cứu

Xin đón chào quý vị đến Ban Cấp cứu (Emergency 
Department - ED). Hệ thống ED làm việc nhằm chữa 
trị bệnh nhân theo thứ tự khẩn cấp về sức khỏe. Các 
bệnh nhân có thương tích hoặc đau yếu đe dọa đến 
tính mạng thường xuyên đến đây và cần được chúng 
tôi chăm sóc khẩn cấp. Hầu hết các bệnh nhân này 

không đi qua khu vực chờ đợi, do đó có thể quý vị 
không thấy lúc họ đến.

Điều này có nghĩa là bệnh nhân và người chăm sóc 
có thể phải chờ ở các phòng đợi của ED. 

Vai trò của Y tá Sơ bộ Lâm sàng là gì? 

Bộ Y tế NSW đưa ra Y tá Sơ bộ Lâm sàng (Clinical 
Initiatives Nurse) để chăm sóc bệnh nhân tại các 
phòng đợi của Ban Cấp cứu chủ yếu. Y tá này thường 
túc trực vào những lúc bận rộn nhất tại Ban Cấp cứu 
(ED); vào các buổi chiều, tối và cuối tuần. Y tá Sơ bộ 
Lâm sàng có thể giúp quý vị trong lúc quý vị chờ 
chữa trị.  

Y tá Sơ bộ Lâm sàng sẽ có thể cho quý vị biết xem 
quý vị có thể ăn uống trong lúc chờ đợi không. Họ 
cũng có thể giúp giải đáp các lo âu nào của quý vị.


