Thở dễ dàng hơn...
Cải thiện chứng khó thở thông qua bác sĩ gia đình và chăm sóc cộng đồng.

Quý vị được mời tham gia dự án lộ trình cho chứng
khó thở - dành cho những người bị COPD hoặc CHF
Dự án này nhằm mục đích giúp những người, như quý vị, bị chứng khó thở (nghĩa là thở hổn hển)
và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD) hoặc suy tim xung huyết (CHF), có được chất lượng cuộc
sống nói chung tốt hơn bằng cách nhận được sự chăm sóc có chất lượng trong cộng đồng địa
phương.
Dự án cũng sẽ giúp bác sĩ gia đình và các cơ sở y tế cộng đồng kiểm soát chứng bệnh của quý vị tốt
hơn và giúp quý vị tránh nằm viện càng nhiều càng tốt. Xem trang bên để biết thêm chi tiết.

collaborative.org.au

Giới thiệu Chương trình Thử
nghiệm Lộ trình cho Chứng
Khó thở
Mục đích của chương trình này là để:
•
•
•
•

Tránh cho bệnh nhân nằm viện (nếu an toàn khi
làm như vậy).
Giảm được số ngày nằm viện, nếu bệnh nhân phải
nằm viện.
Hỗ trợ bác sĩ gia đình có thể quản lý bệnh nhân
trong cộng đồng.
Cải thiện trải nghiệm của bệnh nhân bằng cách
kết nối họ với một loạt dịch vụ y tế và hỗ trợ không
thuộc y tế trong cộng đồng.

Việc tham gia chương trình
thử nghiệm này bao gồm
những gì?
Hỗ trợ của bác sĩ gia đình
Bác sĩ gia đình sẽ giúp quý vị kiểm soát bệnh của mình
trong cộng đồng mà không cần phải vào bệnh viện
thường xuyên. Bác sĩ gia đình đã được cung cấp một loạt
thông tin, hỗ trợ và giáo dục để giúp họ làm việc này.
Người giúp quý vị tìm các dịch vụ và hỗ trợ
Có 'người hướng dẫn trong cộng đồng' để quý vị thảo
luận về những hỗ trợ và dịch vụ nào khác có thể có lợi
cho quý vị và giúp quý vị tiếp cận các cơ sở này. Ví dụ,
quý vị có thể cần giúp đỡ để tiếp cận các dịch vụ cộng
đồng như My Aged Care (Chăm sóc Người Cao niên), trợ
giúp về nhà cửa, các dịch vụ chăm sóc cơ sở, hay kết nối
với các chương trình xã hội hay thể dục cộng đồng.
Bản khảo sát ở phía cuối
Chúng tôi muốn đề nghị quý vị trả lời một bản khảo sát
cho mục đích đánh giá.

The Collaborative
Dự án này được triển khai thông qua sự hợp tác chung giữa
Royal Melbourne Hospital (Bệnh viện Hoàng gia Melbourne),
North Western Melbourne Primary Health Network (Mạng
lưới Y tế Cơ sở Tây Bắc Melbourne), cohealth và Merri
Health. Để tìm hiểu thêm về các dự án khác, hãy truy cập
thecollaborative.org.au

Việc tham gia là tự nguyện
Sự tham gia của quý vị là tự nguyện, và quý vị có thể từ
chối nếu muốn. Nếu quyết định tham gia rồi sau đó đổi
ý, quý vị được tự do rút khỏi dự án vào bất kỳ giai đoạn
nào (trước khi tổng hợp ý kiến thu thập, công bố hoặc
xuất bản các dữ liệu không xác định danh tính).
Nếu quý vị muốn rút khỏi dự án, vui lòng liên lạc
The Collaborative theo số 9347 1188 hoặc sử dụng
các địa chỉ email dưới đây.

Quyền Riêng tư
Bất kỳ thông tin nào có thể xác định danh tính của quý
vị sẽ được giữ bảo mật. Mọi dữ liệu về bệnh nhân sẽ
được bỏ danh tính cho mục đích báo cáo. Điều này
nghĩa là quý vị sẽ ẩn danh đối với bất kỳ ai không thuộc
cơ sở dịch vụ hoặc chăm sóc sức khoẻ của quý vị.

Liên lạc với chúng tôi
Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng gửi email tới
thecollaborative@nwmphn.org.au hoặc gọi một trong
các số điện thoại sau đây và yêu cầu nói chuyện với
nhân viên của Chương trình Thử nghiệm Lộ trình cho
Chứng Khó thở:
•

North Western Melbourne PHN: (03) 9347 1188

•

cohealth: (03) 9448 5521

•

Merri Health: (03) 8319 7420

