
Nếu quí vị có thắc mắc hay quan ngại gì 

về dịch vụ chăm sóc đa khoa hay về 
Nhóm Đa khoa, xin thảo luận với bác sĩ 
hay với nhân viên liên lạc Nhóm Đa 

khoa của quí vị 

SMICS là sáng kiến chung của bệnh viện 

Alfred, Cabrini, Peninsula và Southern Health 

Thông tin về hoạch định chăm sóc 

cho người bệnh ung thư ở  vùng phía 

Nam Melbourne 

Liên kết các dịch vụ chăm sóc ung thư, cố 

gắng thực hành thật tốt để cải thiện sức 

khỏe của bệnh nhân 

 

CHĂM SÓC ĐA KHOA 

Nhân viên liên lạc trong Nhóm Đa khoa 

của quý vị là : 

Tên 

Điện thoại 

Ghi chú 

Vietnamese 



 

 Chăm sóc đa khoa 
 
Tài liệu này do Dịch vụ Ung Thư Hợp nhất 
Vùng Phía Nam Melbourne soạn thảo để 
giải thích về dịch vụ chăm sóc đa khoa, 

mục tiêu của nhóm chăm sóc đa 

khoa(MDT) và để cung cấp cho quý vị một 

nhân viên liên lạc của nhóm 

 

Chăm sóc đa khoa là gì? 
 

Mục tiêu của dịch vụ chăm sóc đa khoa là 

nhằm bảo đảm rằng các bác sĩ, y tá và các 

chuyên viên chăm sóc sức khỏe của ngành 

y tế liên kết hổ trợ gặp nhau để thảo luận về 
tất cả các nhu cầu cần thiết của quý vị liên 

quan đến thể chất, tinh thần cũng như hoàn 

cảnh xã hội nhằm đề ra kế hoạch điều trị và 

chăm sóc lâu dài thích hợp với từng giai 

đoạn phát triển bệnh ung thư của quí vị 
 

Nhóm Đa khoa là gì? 
 

Nhóm đa khoa (MDT) là một nhóm các 

chuyên gia về sức khỏe với các kỹ năng 

chuyên môn khác nhau, gặp nhau để thảo 

luận các phương thức trị liệu có thể xử 

dụng được nhằm tìm ra một kế hoạch trị 
liệu riêng cho quý vị. Điều này sẽ giúp cho 

nhóm đưa ra một kế hoạch phù hợp với các 

nhu cầu của quý vị sau khi đã xét đến các y' 

muốn, hoàn cảnh và tình huống của quý vị 

 Nhóm Đa khoa có thể gồm có: 
 

* Các bác sĩ chuyên khoa hay bác sĩ phẩu thuật 

 

* Bác sĩ ung thư y khoa  (chuyên về hóa trị 
liệu) 

 

* Bác sĩ ung thư quang tuyến (chuyên về xạ 

trị) 
 

* Y tá chuyên ngành 

 

* Chuyên viên về bệnh lý học (chuyên phân 

tích tế bào ung thư) 

 

* Bác sĩ chuyên khoa quang tuyến (chuyên đọc 

phim chụp y khoa như X-ray, CT) 

 

* Các chuyên viên chăm sóc sức khỏe khác 

như chuyên viên về dinh dưỡng, chuyên viên 

trị liệu về nói, chuyên viên vật lý trị liệu, 

chuyên viên phục hoạt và nhân viên xã hội 

 

 

Cuộc họp của Nhóm Đa khoa nhằm 
mục đích gì? 
 

Cuộc họp của Nhóm Đa khoa là cuộc họp của 

các chuyên viên nói trên, các chuyên viên này 

có thể trực tiếp hay gián tiếp chăm sóc cho quý 

vị, nhằm đưa ra ý kiến chuyên môn của từng 

cá nhân trong việc điều trị và chăm sóc cho quí 

vị 
 

Ai sẽ sử dụng dịch vụ này? 
 

Những bệnh nhân được đưa ra thảo luận 

trong các buổi họp của Nhóm Đa khoa là 

những bệnh nhân mới được chẩn đoán bị 
hoặc nghi ngờ bị ung thư, hay các bệnh nhân 

cần đến nhiều dạng trị liệu 

 

Bác sĩ chuyên khoa hay người đại diện sẽ 
thông báo cho quí vị biết khi nào Nhóm Đa 

khoa sẽ họp để thảo luận về cách chăm sóc 

cho quí vị 
 

Chuyện gì sẽ xãy ra sau cuộc họp? 
 

Sau khi xem xét các kết quả thử nghiệm và 

khám nghiệm lâm sàng của quí vị, các thành 

viên trong Nhóm Đa khoa sẽ đề cử ra một kế 
hoạch trị liệu. Bác sĩ chuyên khoa hay người 

đại diện sẽ liên lạc với quí vị để cho biết về 
nội dung của buổi họp và sẽ thảo luận với quí 

vị về các đề nghị đã đưa ra trong cuộc họp. 

 

Bác sĩ gia đình của quí vị cũng sẽ được thông 

báo về kết quả của cuộc họp này 


