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• Ngoài cộng đồng có 
những dịch vụ gì để 
giúp tôi hồi phục?

Tôi có thể làm gì 
nếu không hiểu lời 
bác sĩ nói?
• Nếu quí vị không hiểu 

lời bác sĩ, hãy cho bác sĩ 
biết.  Hãy đặt thêm câu hỏi.  

• Hãy yêu cầu bác sĩ viết xuống các chỉ thị, 
hoặc cho mình những thông tin đã in sẵn.

• Ghi chú, hoặc nhờ người nhà ghi chú  
giùm mình.

• Nếu quí vị không hiểu vì có vấn đề về ngôn 
ngữ, xin vui lòng hỏi nhân viên nếu cần 
dịch vụ thông dịch.

Tôi có thể xin thêm thông tin từ  
đâu khác?
Patient & Family Resource Centre (hay 
PFRC) có thể cung cấp cho quí vị thông tin 
miễn phí về căn bịnh, các thử nghiệm, và các 
vấn đề sức khỏe của mình, cùng nhiều thông 
tin khác.  Hãy viếng hay gọi PFRC:

Số Điện Thoại: (416) 242-1000 ext. 81200

Địa chỉ liên hệ quan trọng:

Bác Sĩ Gia Đình của tôi là: 
____________________________________
Số Điện Thoại: 
____________________________________
 
(Các) Bác Sĩ Chuyên Khoa của tôi là: 
____________________________________
Số Điện Thoại: 
____________________________________

Thắc mắc của tôi:

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Nói chuyện với Bác 
Sĩ Trong Thời Gian 
nằm Nhà Thương
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Việc truyền thông tốt đẹp với nhóm 
chăm sóc y tế sẽ giúp quí vị giữ vai trò 
chủ động trong việc chăm sóc sức khỏe 
cho mình và nhận được những câu trả 
lời mình cần. 

Những gợi ý dưới đây sẽ giúp quí vị và 
gia đình nói chuyện với bác sĩ về việc 
giải phẫu, thử nghiệm, hay trị liệu  
cho mình.

Talking with your Doctor While  
at the Hospital

VIETNAMESE
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Tôi sẽ liên lạc với bác sĩ của mình 
bằng cách nào trong thời gian nằm 
nhà thương?
Các bác sĩ thường đi vòng (thăm viếng) đều 
đặn trong nhà thương.  Tuy nhiên, không phải 
ngày nào họ cũng đánh vòng cùng một giờ.

Nếu quí vị muốn nói chuyện với bác sĩ của 
mình:

• Hỏi các y tá chăm sóc mình xem cách nào 
tốt nhất để liên lạc với bác sĩ.  

• Hỏi xem mình có thể để lời nhắn trên biểu 
đồ của mình hay không.

• Hỏi xem mình có thể để lời nhắn tại văn 
phòng của họ hay không.  Nếu gọi văn 
phòng bác sĩ, hãy cho thư ký của bác sĩ biết 
những quan tâm của mình.  Họ có thể sẽ 
hỏi và nhận câu trả lời từ bác sĩ giùm mình.

• Viết một tin nhắn trên bảng trắng trong 
phòng kèm theo yêu cầu của bạn.

Tôi nên để lời nhắn như thế nào cho 
bác sĩ?
Nếu muốn bác sĩ trả lời cho mình hay cho người 
phát ngôn của mình, xin quí vị nhớ để lại:

• Tên họ của mình hay của người phát ngôn

• Số điện thoại nhà, di động, hay nơi làm việc 
của người phát ngôn.

Điều này sẽ giúp bác sĩ dễ liên lạc với mình hơn.  
Xin vui lòng kiên nhẫn.  Một số bác sĩ chỉ đáp lại 
lời nhắn vào cuối ngày.  Hỏi thư ký xem giờ nào 
tốt nhất để mình chờ điện thoại bác sĩ.

Tôi nên đặt những câu hỏi gì với  
bác sĩ?
Xin nhớ rằng không có câu hỏi nào của quí vị 
hay của gia đình là ngớ ngẩn.  Sau đây là một số 
câu hỏi quí vị có thể đặt với bác sĩ của mình:

Về bịnh tình hay xáo trộn của mình:

• Tôi bị vấn đề gì?

• Nguyên nhân của tình trạng tôi là gì?

• Bác sĩ có trị liệu được tình trạng của tôi  
hay không?

Về những thử nghiệm của mình:

• Bác sĩ có thể giải thích về những thử nghiệm tôi 
sẽ trải qua?

• Bác sĩ kỳ vọng sẽ tìm ra điều gì từ những thử 
nghiệm ấy?

• Chừng nào tôi sẽ được biết kết quả?

Về những cách trị liệu cho mình chọn:

• Tôi có những cách trị liệu nào để chọn?

• Cách trị liệu này có những lợi ích gì và 
thường thành công đến mức nào?  

• Cách trị liệu này sẽ có những nguy cơ và tác 
dụng phụ gì?

• Chừng nào tôi mới sẽ bắt đầu được trị liệu và 
trong bao lâu?

Về thuốc men của mình:

• Tên thuốc là gì?  Bác sĩ có thể đánh vần giùm 
được không?  

• Thuốc trị bịnh gì?

• Tôi sẽ cần phải dùng thuốc ấy trong bao lâu?

• Chừng nào thuốc sẽ bắt đầu hiệu quả?

• Tác dụng phụ của thuốc là gì?

• Thuốc sẽ có thể có những phản ứng gì với 
những thuốc có toa, thuốc mua không cần 
toa, thuốc sinh tố, hay thuốc dược thảo khác 
mà tôi đang uống?

Về nhà:

• Tôi phải tự chăm sóc như thế nào ở nhà?

• Tôi nên trông chừng và báo cho bác sĩ 
những gì nếu xãy ra?

• Đời sống hàng ngày của tôi có phải thay đổi 
không? 
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Are you in pain?  Tell us how much.

by 11 AM

Estimated Discharge


