
Chăm sóc tốt hơn mỗi 
ngày, theo mọi cách
Mạng lưới Y tế Cơ sở (Primary Health Networks 
(PHNs)) là gì?

PHN là các tổ chức được tài trợ bởi Chính phủ Úc. Có 31 
PHN ở Úc và 6 trong số này ở Victoria. Vai trò của các 
tổ chức này là cải thiện sức khỏe của những người sống 
trong khu vực của họ. Mỗi PHN có thể làm việc này khác 
nhau vì nhu cầu và sức khỏe của cộng đồng ở mỗi vùng 
khác nhau.

Chúng tôi là ai

Mạng lưới Y tế Cơ sở của Tây Bắc Melbourne (NWMPHN) 
là PHN lớn nhất ở Victoria với dân số khoảng 1,64 triệu 
người. Khu vực của chúng tôi bao gồm Khu trung tâm và 
nội thành của Melbourne và các vùng ngoại ô đang phát 
triển nhanh ở phía bắc và phía tây. 

Dân số 
1,64 triệu

Để biết thêm thông tin về chúng tôi,  
hãy truy cập nwmphn.org.au

Nếu quý vị muốn giúp thay đổi 
hệ thống y tế, hãy tham gia bằng 

cách đăng ký trực tuyến cho 
People Bank.  

nwmphn.org.au/peoplebank 

Chúng tôi làm gì

Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp sự chăm sóc tốt hơn 
mỗi ngày, theo mọi cách. Tất cả mọi thứ chúng tôi làm 
đều nhằm mục đích cải thiện sức khỏe và an sinh của 
cộng đồng của chúng ta.

Hàng năm, chúng tôi xem xét nhu cầu sức khỏe của cộng 
đồng chúng ta là gì. Chúng tôi tìm hiểu những vấn đề sức 
khỏe mà mọi người đang sống với và có những dịch vụ 
nào để hỗ trợ họ. Chúng tôi thực hiện điều này bằng cách 
xem xét dữ liệu sức khỏe và trao đổi với cộng đồng và các 
tổ chức khác. Các tổ chức bao gồm phòng khám đa khoa, 
bệnh viện, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ.

Nếu mọi người cần các hỗ trợ hoặc dịch vụ chưa có, chúng 
tôi sẽ tài trợ các dịch vụ y tế để khắc phục sự thiếu hụt đó. 
Các công việc khác mà chúng tôi thực hiện bao gồm:

• Giúp các dịch vụ y tế khác nhau, chẳng hạn như bệnh 
viện và trung tâm y tế cộng đồng, kết nối với nhau để 
cải thiện sự chăm sóc mà mọi người nhận được.

• Làm việc với bác sĩ gia đình, y tá, chuyên viên y tế 
bổ trợ, cộng đồng và các nhóm y tế, hội đồng, nhà 
nghiên cứu và các đối tác quan trọng khác để giúp 
chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

Các lĩnh vực ưu tiên của 
chúng tôi

• Sức khỏe của Thổ dân và 
Cư dân Đảo Torres Strait

• Rượu và các chất gây 
nghiện khác

• Trẻ em và gia đình
• Bệnh mãn tính (dài hạn)
• Sức khỏe tâm thần
• Các khu vực ưu tiên
• Phòng chống tự tử

  
Phòng khám  
Đa khoa

564

Sinh ở nước ngoài
39,5%

Mức tăng  
Dân số

+14,74%

13
Khu vực  
Chính quyền  
Địa phương

http://nwmphn.org.au
http://nwmphn.org.au/peoplebank 

