
Cần tư vấn sức khỏe? 
Hãy gọi điện thoại

Quý vị có thể nhận thêm thông 
tin về sức khỏe từ trang mạng    

healthdirect.gov.au của chúng tôi

1800 022 222

Được tài trợ bởi các Bộ y tế 
của chính phủ Úc

Thông tin về cách thức mà bác sĩ gia 
đình có thể giúp quý vị và gia đình có 

một cuộc sống lành mạnh. 

Các bác sĩ gia 
đình là ai và họ 
làm gì?

Trường hợp khẩn cấp (000)
I Nếu quý vị bị bệnh nặng hoặc bị thương, 
hãy gọi xe cấp cứu theo số 000 hoặc đến 
phòng cấp cứu của bệnh viện gần nhất.

Hiệu thuốc
Dược sĩ là những chuyên gia có đủ trình độ 
chuyên môn cung cấp tư vấn và thông tin 
về các loại thuốc và sức khỏe của quý vị. 

Tự chăm sóc
Nhiều chứng bệnh và triệu chứng có thể 
được điều trị tại nhà. Điều quan trọng là 
phải có một bộ dụng cụ sơ cứu y tế đầy đủ 
cho những vết thương nhẹ như vết cắt và 
vết bỏng. 

Chọn cách chăm sóc sức 
khỏe phù hợp

Để được tư vấn sức khỏe 24 giờ một ngày, hãy 
gọi 1800 022 222 hoặc truy cập trang mạng     
healthdirect.gov.au. 

Nếu quý vị cần hỗ trợ bằng ngôn ngữ khác, hãy gọi 
số 131 450.

Sức khỏe trực tiếp Healthdirect
Đường dây điện thoại trợ giúp healthdirect 
(healthdirect helpline) 1800 022 222 có thể 
hỗ trợ quý vị 24/7 với tư vấn sức khỏe miễn 
phí từ y tá đã đăng ký.

Bác sĩ gia đình
Khi quý vị cảm thấy không khỏe, bác sĩ gia 
đình của quý vị có thể giúp quý vị - với một 
loạt các vấn đề sức khỏe và trong suốt 
cuộc đời quý vị.



Làm thế nào để tìm bác sĩ gia đình 
Hãy tham khảo ý kiến từ hàng xóm, bạn bè và gia đình, 
hoặc từ các chuyên gia y tế khác trong khu vực của   
quý vị.

Quý vị cũng có thể tìm các bác sĩ gia đình và các dịch vụ 
y tế khác tại địa phương bằng cách sử dụng công cụ tìm 
dịch vụ healthdirect trên ứng dụng healthdirect hoặc truy 
cập trang mạng healthdirect.gov.au.

Bác sĩ gia đình có thể làm gì cho quý vị
Bác sĩ gia đình của quý vị sẽ cung cấp dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe phù hợp nhất với những nhu cầu cá nhân của 
quý vị. Họ không chỉ chữa trị bệnh tật, mà còn chăm sóc 
sức khỏe cho quý vị. Bác sĩ gia đình của quý vị có thể:

kiểm tra sức khỏe thường xuyên

giúp quý vị lên kế hoạch có con 
hoặc cung cấp biện pháp tránh thai

giúp quý vị nếu quý vị đang gặp 
khó khăn

điều trị chấn thương và bệnh tật

giải quyết các căn bệnh cần chữa 
trị dài ngày

kê đơn thuốc

cung cấp chủng ngừa

Bác sĩ GP của quý vị (bác  sĩ gia đình) thường 
là người đầu tiên mà quý vị tiếp xúc nếu quý vị 
gặp vấn đề về sức khỏe. Họ phối hợp việc chăm 
sóc sức khỏe của quý vị và có thể chăm sóc 
quý vị trong suốt cuộc đời của quý vị.

Bác sĩ gia đình là gì?
Tại Úc, bác sĩ gia đình của quý vị được gọi là GP. GP
là các bác sĩ đã hoàn thành khóa đào tạo về y học nói 
chung. Họ có kiến thức rộng và các kỹ năng để điều trị 
hầu hết các vấn đề sức khỏe mà quý vị có thể gặp phải 
trong suốt cuộc đời của mình. Vì bác sĩ gia đình biết rõ 
quý vị, gia đình và cộng đồng của quý vị, họ có thể cung 
cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe thích hợp cho quý vị.

Bác sĩ gia đình cũng có thể quyết định xem quý vị có cần 
gặp một chuyên gia y tế khác hay không, chẳng hạn như 
bác sĩ chuyên khoa.

Những điều cần cân nhắc khi chọn bác 
sĩ gia đình
Khi chọn bác sĩ gia đình điều quan trọng là cần cân nhắc 
những câu hỏi sau:
• Quý vị thích bác sĩ nam hay nữ hơn? Trẻ hơn hay già 

hơn? Điều quan trọng là quý vị tìm một vị bác sĩ gia 
đình mà quý vị cảm thấy thoải mái khi đi khám bệnh.

• Giờ khám chữa bệnh có phù hợp với quý vị hay 
không?

• Đi đến chỗ bác sĩ có dễ dàng không?
• Phòng khám tính tiền theo cách “bulk bill” hay quý vị 

cần phải trả phí? Nếu phải trả phí thì chi phí là bao 
nhiêu?

• Bác sĩ gia đình có khám bệnh tại nhà hay cung cấp 
các dịch vụ sau giờ làm việc hay không?

• Bác sĩ có nói ngôn ngữ của quý vị không?

Các bác sĩ chuyên khoa
Bác sĩ gia đình có thể giới thiệu quý vị đến bác sĩ chuyên 
khoa nếu tình trạng của quý vị cần được chú ý nhiều 
hơn. Quý vị không thể được giảm giá y tế hoàn toàn nếu 
quý vị gặp bác sĩ chuyên khoa mà không có giấy giới 
thiệu từ bác sĩ gia đình của quý vị trước tiên. Nếu quý vị 
cần gặp một số chuyên gia y tế khác nhau, bác sĩ GP sẽ 
điều phối dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho quý vị.

Chi phí tham vấn bác sĩ gia đình
Khi quý vị sử dụng các dịch vụ y tế, quý vị có thể thanh 
toán theo kiểu “bulk bill” hoặc cung cấp tài khoản bệnh 
nhân cho các dịch vụ đó. Thanh toán theo kiểu “bulk 
bill” là khi bác sĩ của quý vị gửi hóa đơn trực tiếp cho 
Medicare. Điều này có nghĩa là quý vị không phải mất 
thêm chi phí nào hết.

Để giải đáp tất cả các thắc mắc nói chung về Medicare, 
quý vị hãy gọi số 132 011 hoặc truy cập trang mạng 
humanservices.gov.au/individuals/medicare.

GP

Các dịch vụ bác sĩ gia đình sau giờ 
làm việc
Một số bác sĩ gia đình cung cấp các dịch vụ sau giờ 
làm việc. Hãy kiểm tra với bác sĩ GP của quý vị về 
cách chăm sóc sức khỏe nếu quý vị bị bệnh hoặc bị 
thương khi phòng khám bác sĩ gia đình đã đóng cửa.

Nếu quý vị cần tìm bác sĩ gia đình hoặc hiệu thuốc 
ngoài giờ làm việc, hãy gọi số 1800 022 222 cho 
đường dây trợ giúp GP sau giờ làm việc của 
healthdirect after hours GP helpline. Y tá đã đăng ký 
sẽ xem xét trường hợp của quý vị và có thể đề nghị 
để một bác sĩ gia đình gọi điện thoại lại cho quý vị. 
Bác sĩ GP sẽ liên lạc với quý vị trong vòng 15 phút 
hoặc 1 tiếng tùy thuộc vào mức độ khẩn cấp vấn đề 
sức khỏe của quý vị.

Nếu quý vị cần hỗ trợ bằng ngôn ngữ khác, hãy gọi 
số 131 450.


