Tuyển dụng người tiêu thụ để hợp tác trong một khởi
xướng của Bộ Y tế NSW
mời quý vị hợp tác với chúng tôi trong một khởi xướng của Bộ Y tế NSW nhằm góp phần
cải tiến chất lượng và trải nghiệm của những người sử dụng dịch vụ:
Acute care

Yếu đuối

Frailty

Primary healthcare

Y tế Cao niên

Aged Health

Dạ dày-ruột (vị
tràng)

Chăm sóc sức khỏe
thiết yếu

Gastroenterology

Quang tuyến

Radiology

Gây mê

Anaesthesia

Ung thư phụ khoa

Phục hồi

Rehabilitation

Cấy ghép tủy xương
và huyết bào gốc

Blood and marrow
transplant

Chấn thương và
thương tích

Thận

Renal

Thương tích não bộ

Hô hấp

Respiratory

Intensive care

Y tế nông thôn

Rural health

Chăm sóc cấp tính

Gynaecological
Oncology
Trauma and
injury
Intellectual
disability

Brain injury

Khuyết tật trí tuệ

Thương tích do
phỏng

Burn injury

Chăm sóc
tăng cường

Bệnh tim

Cardiac

Chăm sóc mẫu nhi

Maternity and
neonatal

Thương tích
cột sống

Spinal cord injury

Bệnh trạng mãn tính

Chronic conditions

Y tế tâm thần

Mental health

Giải phẫu

Surgical
Transition care
Urology

Di-truyền-học trong
chẩn đoán/điều trị
Bệnh tiểu đường và
hệ nội tiết

Clinical genetics

Cơ xương

Musculoskeletal

Diabetes and
endocrine

Chăm sóc
chuyển tiếp

Dinh dưỡng

Nutrition

Tiết niệu

Ma túy và rượu

Drug and alcohol

Nhãn khoa

Ophthalmology

Bạo hành, lạm dụng Violence abuse and
và bỏ mặc
neglect

Chăm sóc cấp cứu

Emergency care

Nhi khoa

Paediatric

Quản chế đau nhức

Pain
management

Chăm sóc cuối đời và End of life and
xoa dịu
palliative care

Đề án đang trong giai đoạn:

Khám phá

Discovery

Thiết kế

Design

Thực hiện

Implementation

sẽ hoàn tất vào

.

Nếu quý vị đã có trải nghiệm sống là một bệnh nhân hoặc người chăm sóc bệnh nhân của
dịch vụ trong vòng hai (2) năm qua:
Chăm sóc cấp tính

Acute care

Yếu đuối

Frailty

Primary healthcare

Y tế Cao niên

Aged Health

Dạ dày-ruột (vị
tràng)

Chăm sóc sức khỏe
thiết yếu

Gastroenterology

Quang tuyến

Radiology

Phục hồi

Rehabilitation

Thận

Renal

Hô hấp

Respiratory

Intensive care

Y tế nông thôn

Rural health

Thương tích
cột sống

Spinal cord injury

Gynaecological
Oncology
Trauma and
injury
Intellectual
disability

Gây mê

Anaesthesia

Ung thư phụ khoa

Cấy ghép tủy xương
và huyết bào gốc

Blood and marrow
transplant

Chấn thương và
thương tích

Thương tích não bộ

Brain injury

Khuyết tật trí tuệ

Thương tích do
phỏng

Burn injury

Chăm sóc
tăng cường

Bệnh tim

Cardiac

Chăm sóc mẫu nhi

Maternity and
neonatal

Bệnh trạng mãn tính

Chronic conditions

Y tế tâm thần

Mental health

Giải phẫu

Surgical
Transition care

Di-truyền-học trong
chẩn đoán/điều trị
Bệnh tiểu đường và
hệ nội tiết

Clinical genetics

Cơ xương

Musculoskeletal

Diabetes and
endocrine

Chăm sóc
chuyển tiếp

Dinh dưỡng

Nutrition

Tiết niệu

Urology

Ma túy và rượu

Drug and alcohol

Nhãn khoa

Ophthalmology

Violence abuse and
neglect

Violence abuse and
neglect

Chăm sóc cấp cứu

Emergency care

Nhi khoa

Paediatric

Quản chế đau nhức

Pain
management

Chăm sóc cuối đời và End of life and
xoa dịu
palliative care

và quý vị muốn hợp tác với chúng tôi để cải tiến dịch vụ này, chúng tôi mời quý vị tham gia
vào đề án của của chúng tôi, rút tỉa từ trải nghiệm của quý vị, dù là trải nghiệm tích cực
hoặc tiêu cực, và giúp nhận xét/phản hồi và góp ý cho chúng tôi.

Điều này có nghĩa gì cho tôi?

Quý vị sẽ góp phần vào việc giúp cho các trải nghiệm và kết quả dịch vụ được cải tiến
cho bệnh nhân, chuyên viên y tế và cộng đồng. Các cơ hội tham gia hiện nay gồm có :
Thăm dò ý kiến

Surveys

Hội thảo hợp tác

Collaborative
workshops

Hội họp

Meetings

Phỏng vấn

Interviews

Thảo luận

Discussions

Thành viên ủy ban và
nhóm công tác

Committee and working
group memberships

Chúng tôi sẽ duy trì việc bảo mật các phản hồi/góp ý của quý vị.
Đây là công việc:

thiện nguyện

voluntary

đ
 ược bồi hoàn
chi phí

reimbursed

được trả tiền

paid

Nếu quý vị muốn tham gia, vui lòng liên lạc
để biết thêm chi tiết.

Liên lạc chúng tôi
Quý vị muốn tham gia? Hãy gọi đến
Hạn chót để bày tỏ nguyện vọng tham gia

Tìm hiểu về
Quý vị có thể tìm hiểu thêm về cơ quan chúng tôi qua trang mạng của chúng tôi,
hoặc bằng cách thảo luận với

