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Sách hướng dẫn cho các 
gia đình

Chúng tôi nhắm tới

Nền y tế tốt hơn cho trẻ 
em
Xuất sắc trong việc chăm 
sóc sức khỏe cho trẻ em

Các giá trị của chúng 
tôi:

sự quyết tâm
trách nhiệm
sự tôn trọng
sự xuất sắc
sự phục vụ
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Xin chào mừng tới bệnh viện của chúng tôi

Bệnh viện Nhi Đồng Westmead là một nơi rộng lớn
và có thể làm cho người ta bối rối khi mới tới đây lần đầu,
nhất là các em còn nhỏ tuổi.

Chúng tôi hiểu rằng việc xa nhà có thể 
gây ra xáo trộn và chúng tôi cố gắng làm tất cả những gì có thể 
được để tạo sự dễ dàng hơn cho các em. Những thông tin 
trong cuốn sách này sẽ giúp các em và gia đình chuẩn bị cho 
việc nh ập viện và thời gian các em ở đây với chúng tôi được 
thoải mái tối đa.

Trong khi ở bệnh viện, bất cứ lúc nào, nếu cần sự giúp đỡ của 
chúng tôi, xin đừng ngần ngại và hãy hỏi thăm bất cứ nhân viên 
nào của chúng tôi. Chúng tôi rất hoan hỉ được giúp em.
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Cách dùng tập sách này

Hơn là một bệnh viện

Làm cách nào để tìm 

chúng tôi ?

Những vấn đề quan trọng

Khen ngợi, đề nghị hoặc 

khiếu nại

Thêm một vài điều cần nhớ

Dùng bảo hiểm tư của quý vị

Quyền lợi và Trách nhiệm của 

Bệnh nhân và Gia đình

Toán chăm sóc sức khỏe cho 

con em quý vị

Toán Y sĩ

Toán y tá

Các Chuyên viên Y khoa Liên 

đới 

Toán chăm sóc sức khỏe cho 

con em quý vị cùng làm việc

Nói với con em quý vị những 

gì về việc vào bệnh viện

Đem theo những gì

Nhập viện vào Bệnh viện Nhi 

đồng Westmead

Cuộc giải phẫu

Sự gây mê

Khoa hồi sức

Sinh hoạt tại khoa

Chỗ ở cho cha mẹ

Sinh hoạt cho trẻ em trong khi 

ở Bệnh viện

Xuất viện, Khi đã đến lúc về 

nhà 

Thông tin Tổng quát của Bệnh 

viện

Các nhân viên ở đây để giúp 

quý vị 

Các phương tiện tại Bệnh viện

Các nơi ăn uống

Các số điện thoại quan trọng

Bảng (Danh sách) thông ngôn 

viên

Mục lục

Chương Trang



Cách dùng tập sách này:

Hãy mang nó theo trong khi con em quý vị nằm tại bệnh viện. 
Ghi chú vào sách và để ở một nơi dễ kiếm để tham khảo sau 
này.
Phía sau cuốn sách có phần mục lục để giúp quý vị tìm ra những 
thông tin muốn kiếm.
Tại mỗi khoa quý vị cũng có thể tìm thấy thông tin tổng quát 
về Bệnh viện, cũng như những dịch vụ tại địa phương như bưu 
điện, tiệm uốn tóc và siêu thị.
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Hơn là một bệnh viện
Bệnh viện Nhi đồng Westmead là một bệnh viện dẫn đầu trên 
thế giới trong lĩnh vực y tế nhi đồng và là nơi giảng dạy về nhi 
khoa lớn nhất tại NSW.
Nó cung ứng nhiều loại chăm sóc chuyên khoa không có ở các 
nơi khác trong tiểu bang.

Bệnh viện còn là cứ điểm của Trung tâm Quốc gia Cấy, Ghép Gan 
cho trẻ em, Trung tâm Điều trị Phỏng cho trẻ em tại Tiểu bang 
và Nhóm Tim Mạch của chúng tôi thực hiện phần lớn các ca giải 
phẫu tim cho trẻ em trên toàn tiểu bang.
Chúng tôi đã chăm sóc cho trẻ bị bệnh 
và gia đình của các em trên 120 năm 
nay. Chúng tôi làm việc trên cơ sở hợp 
tác với quý vị cùng con em để bảo 
đảm rằng quý vị nh ận được sự chăm 
sóc tốt nhất có thể có được.

Phương châm của bệnh viện là cung 
ứng sự chăm sóc đặt trọng tâm vào 
gia đình. Điều này có nghĩa là chúng 
tôi làm việc cùng với cha mẹ và 
gia đình và chúng tôi biết rằng 
mọi gia đình đều khác biệt 
và có những nhu cầu khác 
nhau.

Chúng tôi cũng thừa nh ận rằng cha 
mẹ, và những người giúp đỡ quý vị 
đóng một vai trò bất khả phân trong 
việc chăm sóc cho con em quý vị.

Chuyên môn của chúng tôi và các 
phương tiện y khoa đã được quốc tế 
công nh ận nằm trong số tốt nhất. 
Chúng tôi đã tạo ra một môi trường, 
nơi mà việc giải trí, các chương trình 
giáo dục, nghệ thu ật và vườn cảnh 
đóng vai trò rất quan trọng trong 
quá trình phục hồi sức khỏe.
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  Làm cách nào để tìm chúng tôi ?

Bệnh viện Nhi Đồng Westmead nằm ở góc đường 
Hawkesbury Road và Hainsworth Street, Westmead, gần 
Parramatta, Miền tây Sydney
Có thể tới bệnh viện bằng xe buýt, xe lửa 
và xe hơi. Các xa lộ M2 và M4 cũng như 
các con đường chính khác đều có bảng 
chỉ đường tới bệnh viện, thí dụ như James 
Ruse Drive và Great Western Highway. 
Muốn có thông tin về giờ giấc xe buýt, 
xe lửa, phà và dịch vụ xe buýt Westbus 
xin hãy gọi cho Đường dây nóng về v ận 
chuyển, số 131 500.

Có thêm chỉ dẫn chi tiết về cách thức 
tìm đường tới Bệnh viện ở phần sau 
của cuốn sách này.

Đậu xe
Chỗ đ ậu xe cho cha mẹ và khách nằm 
ra khỏi đường Hainsworth Street. Ở cổng 
chính của bệnh viện có một khu vực để thả 
người xuống và thường thì lúc nào cũng có 
những người tình nguyện coi chừng giùm 
em nhỏ trong khi quý vị đi đ ậu xe.

Lệ phí đ ậu xe được áp dụng cho phần lớn 
khách thăm viếng. Những gia đình có thẻ 
chăm sóc y tế (health care card) hoặc thẻ 
hưu trí có thể được giảm giá.
Quý vị chỉ cần đưa thẻ cho Phòng bảo 
vệ để lo việc này. Nếu có thẻ đậu xe của 
người khuyết tật do Nha Lộ V ận (RTA) 
cấp, quý vị được đ ậu xe miễn phí. Ở Tầng 
1 của bãi đ ậu xe có chỗ đ ậu dành cho 
người khuyết tật. Quý vị cần phải bấm 
chuông máy liên lạc (intercom) ở chỗ rào 
cản của bãi đ ậu xe để gọi nhân viên bảo 
vệ mở rào cản cho quý vị chạy ra. Nhân 
viên Xã hội của quý vị hoặc người “Bạn 

Bệnh nhân” (Patients’ Friend) có thể 
giúp lo liệu tất cả những thu xếp nào 
khác về lệ phí đ ậu xe.

Phòng Bảo vệ ở cổng chính của Bệnh 
viện có thể cung ứng c ận vệ nếu quý 
vị ra xe vào ban đêm.

Lối đi cho xe lăn và xe đẩy
Bệnh viện có phương tiện đi lại dành 
cho người dùng xe lăn và xe đẩy. Từ 
bãi đ ậu xe của khách tới cổng chính 
có lối đi vào thẳng, theo từng tầng. 
Các đường dốc thoai thoải (ramps) và 
thang máy bảo đảm sự đi lại dễ dàng 
bên trong bệnh viện.
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Sự riêng tư
Sự riêng tư là yếu tố được quan tâm 
nhiều nhất trong việc xử lý các thông tin 
về quý vị và con em.
Những chi tiết về việc điều trị và tình 
trạng của con em quý vị đều được bảo m 
ật. Nhân viên của chúng tôi bị ràng buộc 
bởi các quy định nghiêm ngặt về việc 
bảo m ật như là một điều kiện của công 
việc làm.
Thông thường chúng tôi không tiết lộ hồ 
sơ bệnh lý nếu không có sự ưng thu ận 
của quý vị.
Tuy nhiên, trong một vài trường hợp 
chúng tôi bị lu ật pháp đòi hỏi phải cung 
cấp chi tiết dù không có sự ưng thu ận 
của quý vị, thí dụ như,
có trát tòa đòi để điều tra liên quan tới 
Bảo hiểm Y tế (Medicare) hoặc khi có 
dịch bệnh cần phải khai báo.

Việc tham khảo hồ sơ bệnh lý 
của con em quý vị
Quý vị có quyền xem hồ sơ bệnh lý của 
con em – xin cứ hỏi Trưởng Phòng Y tá 
(Nursing Unit Manager) tại khoa mà con 
em quý vị đang nằm. Nếu muốn xem 
toàn bộ hồ sơ bệnh lý của con em hoặc 
muốn có bản sao, xin hãy liên lạc với 
Ban Hồ sơ Bệnh lý bằng điện thoại ở số 
(02) 9845 2356. Điều này rất dễ thu xếp 
nhưng quý vị cần phải trả một ít lệ phí 
cho các bản sao mà quý vị cần.
Xin quý vị cứ tự do thảo lu ận với nhóm 
chăm sóc y khoa cho con em mình về 
bất cứ thắc mắc nào liên quan tới hồ sơ 
bệnh lý của các em.

Những vấn đề quan trọng

Việc giảng dạy
Bệnh viện chúng tôi có vai trò quan trọng 
trong việc giảng dạy thế hệ kế tiếp về 
những ngành nghề chuyên môn trong 
lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Việc giảng 
dạy của chúng tôi được thực hiện dưới sự 
giám sát chặt chẽ. Chúng tôi mong quý 
vị sẽ giúp chúng tôi hoàn thành vai trò 
này. Tuy nhiên nếu quý vị không muốn 
cho các sinh viên khám nghiệm con em 
mình thì quyết định của quý vị sẽ được 
tôn trọng.

� �

� �
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Khen ngợi, đề nghị hoặc khiếu nại
Mục tiêu của chúng tôi là cung ứng cho quý vị và con em một 
dịch vụ tốt nhất có thể được. Để có thể cải tiến dịch vụ, chúng 
tôi hân hoan đón nh ận phê bình của quý vị về những kinh 
nghiệm của mình đối với bệnh viện. Tất cả mọi đề nghị và khiếu 
nại sẽ được nghiêm chỉnh đón nh ận, theo dõi và dùng để cải 
tiến dịch vụ trong tương lai.
Một trong những cách tốt nhất để chúng tôi biết điều gì chúng 
tôi làm tốt và điều gì cần phải cải thiện là nhờ quý vị nói với 
chúng tôi.

Dưới đây là một vài cách đơn giản để quý vị có thể góp ý kiến với chúng 
tôi về các dịch vụ:

1.  Quý vị có thể nói chuyện với Trưởng
Phòng Y Tá (Nursing Unit Manager) 
tại khoa mà con em quý vị đang nằm, 
hoặc nói với một nhân viên trong 
nhóm chăm sóc sức khỏe cho con em 
quý vị

2. Quý vị có thể dùng một trong những
hộp thư đề nghị được đặt tại mỗi 
khoa cũng như ở nhiều khu vực khác 
của Bệnh viện

3. Tiếp xúc với Đơn vị Cải tiến Dịch vụ
Địa chỉ: The Service Improvement 
Unit The Children's Hospital at 
Westmead
Locked Bag 4001 Westmead
NSW 2145
ĐT: (02) 9845 3422
FAX: (02) 9845 1007
Email: SIUSIU@chw.edu.au

4. Nếu muốn được trợ giúp về một vấn
đề nào đó chưa được giải quyết, xin 
hãy liên lạc với người “Bạn Bệnh nhân”

 (Patients' Friend) hoặc “Người phụ 
trách giải quyết về các việc rủi ro 
ở bệnh viện" (Clinical Risk Manager). 
Người “Bạn Bệnh nhân” (Patients' 
Friend) có văn phòng ở từng 2 ngay 
bên cạnh khu Y tế Nhi đồng (Kids 
Health) và có thể gọi số (02) 9845 3535 
(hoặc số 53 535 từ giường bệnh), hoặc 
gọi qua hệ thống nội đàm (paging) từ 
khoa hoặc tại Quầy hướng dẫn (Enquiry 
Desk) ở mặt trước Bệnh viện.
Người phụ trách giải quyết về các 
việc rủi ro ở bệnh viện (Clinical Risk 
Manager) có thể được liên lạc qua Đơn 
vị Cải tiến Dịch vụ, số (02) 9845 3442. 
Cả 2 nơi đều có thể liên lạc bằng thư 
tín qua địa chỉ của Đơn vị Cải tiến Dịch 
vụ ghi bên trên.

5. Người phụ trách giải quyết về các  
    việc rủi ro ở bệnh viện (Clinical Risk 
    Manager)  là nơi chính thức nh ận các 
    khiếu nại về Bệnh viện
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Tôn trọng quyền riêng tư 
của các gia đình khác
Cũng như nhân viên Bệnh viện tôn trọng 
sự riêng tư của gia đình quý vị, chúng tôi 
mong quý vị cũng sẽ tôn trọng sự riêng 
tư của các gia đình khác trong Bệnh viện.
Một điều quan trọng nữa là xin quý vị chỉ 
chăm sóc cho con em mình mà thôi. Nếu 
có em nhỏ nào khác cần được trợ giúp 
xin hãy gọi nhân viên y tá để giúp em

Hút thuốc và uống rượu
Vì sức khỏe của các em, và chiếu theo 
quy định của Bộ Y Tế NSW:

cấm hút thuốc trong bất cứ khu 
vực nào tại Bệnh viện Nhi đồng 
Westmead, ngoại trừ khu vực được 
quy định ở gần cổng vào bệnh viện 

mà nhân viên có thể chỉ chỗ cho quý vị. 
Khắp nơi trong Bệnh viện đều có máy 
báo động khói rất nhạy, chúng sẽ báo 
động ngay cho đội cứu hỏa khi có khói.

Xin đừng mang rượu hoặc ma 
túy bất hợp pháp vào bệnh viện

Giày dép
Vì lý do y tế và an toàn, chúng tôi yêu 
cầu phụ huynh và khách thăm viếng phải 
đi giày/dép trong bệnh viện

Điện thoại di động

Theo quy định chung, xin quý vị đừng 
xử dụng điện thoại di động trong các 
khoa vì chúng có thể gây nhiễu loạn 
cho các dụng cụ y khoa

Điều này rất hệ trọng đối với một vài 
khu vực có nhiều dụng cụ y khoa nhưng 
không gây trở ngại nhiều cho các khu vực 
khác - Nếu muốn dùng điện thoại di động, 
xin quý vị hãy hỏi nhân viên y tá trước.

An ninh
Nhân viên bảo vệ thường xuyên tuần tra 
Bệnh viện Nhi đồng. Phòng Bảo Vệ nằm 
ở Tầng 2, đối diện Khoa Cấp Cứu và có 
nhân viên túc trực 24 giờ mỗi ngày. Bệnh 
viện có một chương trình chống tội phạm 
hữu hiệu, gọi là "Hospital Watch", nhưng 
cũng xin quý vị áp dụng các biện pháp an 
ninh phòng ngừa bình thường và đừng bỏ 
lơ đồ đạc quý giá hoặc túi xách tay không 
có ai coi chừng.

Hành vi cư xử đúng mức
Để bảo đảm an toàn và phúc lợi cho 
bệnh nhân, khách thăm viếng và 
nhân viên, bất cứ ai xử dụng ngôn 
ngữ có tính cách nhục mạ hay đe dọa 
hoặc có hành vi đe dọa sẽ được yêu 
cầu ra khỏi bệnh viện.

Thêm một vài điều cần nhớ
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Dùng bảo hiểm tư của quý vị
Khi con em quý vị được vào điều trị tại một bệnh viện công 
thì quý vị có quyền lựa chọn làm một bệnh nhân “ tư “ hoặc 
“ công “.

Nếu quý vị đóng tiền ở một hãng bảo 
hiểm y tế tư và con em quý vị nhḐp viện 
với tư cách bệnh nhân tư thì cả quý vị 
lẫn Bệnh viện đều có lợi.

Con em quý vị có lợi là được chăm sóc 
bởi một bác sĩ do quý vị lựa chọn (nếu 
có thể được). Nếu vị bác sĩ này là một 
Bác sĩ Chuyên khoa Nhân viên (Staff 
Specialist) của bệnh viện thì quý vị 
không phải đóng thêm tiền gì cả, ngoài 
tiền lệ phí bảo hiểm quý vị vẫn đóng. 
Đây cũng là trường hợp áp dụng cho 
nhiều Nhân viên Y khoa Khách (Visiting 
Medical Officers) của Bệnh viện (xin đọc 
trang 16 định nghĩa về vai trò của các 
nhân viên này).

Mặc dù chúng tôi cố gắng để xếp cho 
mỗi bệnh nhân tư một phòng đơn nếu 
có thể được nhưng chúng tôi không thể 
bảo đảm chuyện này. Đa số mỗi khoa 
đều có một số phòng đơn giới hạn và 
chúng được phân phối tùy theo nhu cầu y 
khoa của các em.

Khi bệnh nhân dùng bảo hiểm y tế tư, số 
tiền mà bệnh viện nhḐn được sẽ được 
dùng để duy trì tiêu chuẩn chăm sóc cao 
mà chúng tôi cung ứng, thí dụ như mua 

sắm thêm dụng cụ y khoa hoặc 
tuyển thêm nhân viên.
Những thay đổi gần đây bảo đảm 
cho các phụ huynh được giảm 
thiểu tối đa về mặt giấy tờ và 
chi phí tự trả khi dùng bảo hiểm 
y tế tư. Nếu cần biết thêm về 
bảo hiểm y tế tư, xin quý vị hãy 
gọi cho: Nhân viên Liên lạc Bệnh 
nhân (Patient Liaison Officer), số: 
(02) 9845 3673.
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Quyền lợi và Trách nhiệm của Bệnh nhân 
và Gia đình
Tại Bệnh viện Nhi đồng Westmead, chúng tôi quyết tâm hướng 
tới sự chăm sóc nhắm trọng tâm vào gia đình. Một phần quan 
trọng của triết lý này là sự hỗ trợ cho quyền lợi và trách nhiệm 
của bệnh nhân cùng gia đình.

được đối xử ân cần, lịch sự và
tôn trọng cùng với sự quan tâm
cao nhất
được coi là một thành viên quan 
trọng trong toán chăm sóc sức
khỏe cho con em quý vị
được nhḐn thông tin rõ ràng, đầy đủ 
và dễ hiểu về việc chăm sóc cho con 
em quý vị từ các nhân viên
được giới thiệu đúng mức với
từng thành viên trong toán chăm
sóc cho con em quý vị
được khuyến khích đặt câu hỏi và 
được trả lời rõ ràng, giải thích đầy đủ 
về mọi phương diện trong việc chăm 
sóc cho con em quý vị
luôn luôn được đối xử đàng hoàng, 
đứng đắn và được chăm sóc chuyên 
biệt, lưu tâm tới văn hóa và nhu cầu 
xã hội riêng của quý vị cho con em 
cùng gia đình, 
được quyền tham khảo tất cả thông 
tin liên quan tới việc chăm sóc cho con 
em quý vị, bao gồm cả hồ sơ bệnh lý 
của các em
được bảo mḐt về mọi phương diện 
trong việc chăm sóc cho con em quý vị

•

•

•

•

•

•

•

•

Trong khi ở Bệnh viện Nhi 
đồng Westmead quý vị có 
thể mong đợi :

 tôn trọng và quan tâm tới 
nhân viên của chúng tôi, các 
bệnh nhân khác và gia đình 
của họ

 nắm vững về việc chăm sóc 
cho con em quý vị và chia xẻ 
thông tin chính xác với toán 
phụ trách chăm sóc cho con 
em quý vị

 cho chúng tôi biết bất cứ nhu 
cầu đặc biệt nào của gia đình 
quý vị để chúng tôi có thể tìm 
cách đáp ứng

 coi chừng đồ đạc, tài sản cá 
nhân, tôn trọng tài sản của 
bệnh viện và theo đúng những 
quy luḐt quan trọng hiện hành 
về việc hút thuốc và uống rượu

 nói lên những quan ngại của 
quý vị về việc chăm sóc mà 
con em và gia đình quý vị 
nhḐn được tại Bệnh viện Nhi 
đồng Westmead

 giúp chúng tôi nhḐn định 
những dịch vụ nào chúng tôi 
có thể cải tiến.

•

•

•

•

•

•

Trong khi ở Bệnh viện Nhi 
đồng Westmead, chúng tôi 
mong quý vị:
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Toán chăm sóc sức khỏe cho 
con em quý vị

Toán chăm sóc sức khỏe cho con em quý vị bao gồm nhiều 
chuyên viên khác nhau cùng làm việc với quý vị để cung ứng sư 
chăm sóc tốt nhất có thể làm được cho các em cũng như để trợ 
giúp gia đình quý vị. Phần lớn các toán naỳ của chúng tôi la ̀toán 
đa khoa.
Điều này có nghĩa là hàng loạt nhân viên với rất nhiều kỹ năng 
khác nhau, tất cả cùng làm việc với nhau.

Có 3 nhóm nhân viên y tế chính: y tá, 
bác sĩ và các chuyên viên y tế liên đới. 
Tùy vào nhu cầu của con em quý vị, 
toán chăm sóc này có thể thay đổi, từ 
chỉ 1 hoặc 2 người cho tới nhiều nhân 
viên đến từ nhiều khoa khác nhau.

Trong đoaṇ này chúng tôi đã cung cấp 
một ít thông tin về vai trò và trách 
nhiệm của mỗi thành viên trong toán 
chăm sóc sức khỏe cho con em quý vị.

Ngooaì ra coǹ nhiều nhân viên khác 
cùng cung ứng những dịch vụ hỗ trợ 
đóng vai trò rất quan trọng trong hoạt 
động hàng ngày của bệnh viện, thí dụ 
như: các thư ký khoa, nhân viên vệ 
sinh và nhân viên phục vụ ẩm thực. Xin 
quý vị cứ tự do hỏi thăm bất cứ nhân 
viên nào về phần vụ của họ trong bệnh 
viện và vai trò của họ trong việc chăm 
sóc cho con em quý vị.
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  Toán Y sĩ
Thông thường có một số y sĩ phụ trách việc chăm sóc 
cho con em quý vị. Quý vị sẽ thấy tên của vị Bác sĩ 
Cố vấn (Consultant, Bác si ̃thâm niên), chịu trách nhiệm 
về toán y sĩ của con em quý vị ghi trên đầu giường của em nhỏ. 
Bác sĩ cố vấn là người chịu trách nhiệm tổng quát về việc chăm 
sóc y khoa của con em quý vị.

Bác sĩ cố vấn (Consultants)
Tùy theo bệnh trạng của con em quý vị, 
toán chăm sóc sẽ có trọng tâm thiên về nội 
hoặc ngoại khoa, hoặc là phối hợp cả hai.
Đa số các Bác sĩ cố vấn của chúng tôi là bác 
sĩ Nhi khoa, chuyên môn điều trị cho trẻ em. 
Một vài vị là bác sĩ chuyên khoa trong một 
lĩnh vực y khoa nhất định nào đó, thí dụ như 
về khoa thḐn (liên quan tới thḐn và bàng 
quang) hoặc nhãn khoa (mắt).
Thành viên của các nhóm nhân viên nội 
khoa hoặc ngoại khoa này có thể mang 
danh xưng là Giáo sư hoặc Phó Giáo sư 
(Associate Professor). Việc này có liên quan 
tới mối quan hệ của họ với các trường      
Đại học và trách nhiệm giảng dạy sinh viên 
của họ.
Một số Bác sĩ cố vấn được gọi là Bác sĩ 
Chuyên khoa Nhân viên (Staff Specialists) và 
một số khác được gọi là Nhân viên Y khoa 
Khách (Visiting Medical Officers, VMOs). Sự 
khác biệt này chỉ liên quan tới hình thức hợp 
đồng của họ với bệnh viện chứ không liên 
hệ gì tới trình độ, kỹ năng hoặc kinh nghiệm 
của họ cả. Các “Bác sĩ Chuyên khoa Nhân 
viên” được Bệnh viện tuyển dụng làm việc 
toàn thời, trong khi các “Nhân viên Y khoa 
Khách” làm việc bán thời tại Bệnh viện và 
thông thường họ có phòng mạch tư ở ngoài. 
Họ cũng có thể làm việc cho các bệnh viện 
khác nữa.
Tất cả các Bác sĩ cố vấn đều có trách nhiệm 
giảng dạy và giám sát các bác sĩ cấp dưới, 
ít thâm niên hơn. Trong đa số trường hợp, 
các bác sĩ cấp dưới và y tá la ̀những người lo 

việc chăm sóc và tiếp xúc hàng ngày với 
con em quý vị.

Bệnh viện tuyển dụng nhiều bác sĩ mới 
để rèn luyện trở thành Bác sĩ cố vấn 
trong lĩnh vực họ lựa chọn. Vì chúng tôi 
chuyên môn trong việc điều trị cho trẻ 
em, chúng tôi không tuyển bác sĩ trong 
2 năm đầu tiên khi họ mới ra trường. 
Các bác sĩ mới vaò, ít thâm niên hơn, 
làm việc dưới sự giám sát của một Bác 
sĩ cố vấn. Tùy vào mức độ kinh nghiệm, 
các bác sĩ mới naỳ, có thể có nhiều danh 
xưng khác nhau như:

Bác sĩ nghiên cứu (Fellow)
Là những người đã hoàn tất một số 
năm như là một “Bác sĩ hướng dâñ” 
(Registrar) và gần đến giai đoạn chót của 
chương trình huấn luyện để trở thành 
một Bác sĩ cố vấn.

Bác sĩ hướng dâñ (Registrar)
Là những bác sĩ đã hoàn tất những năm 
“Nội trú” (Resident) và đang được huấn 
luyện để trở thành Bác sĩ chuyên khoa 
Nhi Khoa hoặc Giải phẫu.

Bác sĩ nội trú (Resident)
Là những thành viên mới, ít thâm niên 
nhất của toán y sĩ. Họ đã hành nghề 
y khoa dưới sự giám sát chặt chẽ trong 
một bệnh viện của người lớn tối thiểu là 
hai năm trước khi vào làm việc tại bệnh 
viện này.
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Toán y tá

Trưởng phòng Y tá (Nursing 
Unit Manager, NUM)
Là một Y tá thực thụ (Registered 
nurse), người điều hành một khoa, 
kể cả việc giám thị các nhân viên y 
tá. Nếu quý vị có vấn đề gì không 
thể bàn với nhân viên y tá chăm 
sóc cho con em quý vị thi ̀Trưởng 
phoǹg Y tá là người rất thích hợp 
để quý vị nói chuyện

Y tá Cố vấn (Clinical Nurse 
Consultant, CNC)
Là một Y tá thực thụ, người cố 
vấn về một lĩnh vực chăm sóc nào 
đó trong Bệnh viện và sẵn sàng 
để cố vấn và hỗ trợ cho các gia 
đình cùng các nhân viên, y tá và 
y sĩ. YTCV giữ vai trò điều hợp việc 
chăm sóc cho con em quý vị.

Y tá thực hành 
(Nurse Practitioner, NP)
Là một Y tá thực thụ có chuyên môn 
trong một lĩnh vực chăm sóc chuyên biệt 
(td nhý Bệnh tiểu đường). Y tá thực hành 
tự đề ra và thực hiện việc điều trị, đồng 
thời cộng tác với nhiều toán chăm sóc 
khác nhau, cung ứng về chuyên môn, 
hướng dẫn và hỗ trợ cho trẻ em cùng gia 
đình cũng như các nhân viên bệnh viện.

Y tá Chuyên khoa 
(Clinical Nurse Specialist, CNS)
Là một Y tá thực thụ, người làm việc 
trong một khoa và có chuyên môn về 
một lĩnh vực chăm sóc nào đó, ở tại khoa 
đó mà thôi. Họ cũng có thể cố vấn và hỗ 
trợ cho các gia đình cùng các nhân viên 
khác ở tại khoa va ̀trong lĩnh vực chuyên 
môn của mình.

Y tá Thực thụ 
(Registered Nurse, RN)
Là người đã hoàn tất văn bằng y tá. Có 
nhiều người đã được huấn luyện chuyên 
môn về một lĩnh vực chăm sóc nào đó. Y 
tá thực thụ cung ứng phần lớn việc chăm 
sóc hàng ngày cho con em và trợ giúp 
cho gia đình quý vị.

Y tá được ghi danh 
(Enrolled Nurse, EN)
Là y tá đã hoàn tất khóa học 2 năm về 
ngành y tá và là người cung ứng việc 
chăm sóc và hỗ trợ cho trẻ em cùng gia 
đình tại giường bệnh.
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   Các Chuyên viên Y khoa Liên đới 

Có nhiều chuyên viên y khoa khác nhau, những người được 
gọi là Chuyên viên Y khoa Liên đới. Xin mô tố về một số những 
người này như sau:

Chuyên viên đo thính giác 
(Audiologist)
Chuyên môn thẩm định về mức độ nghe 
(thính giác)

Bác sĩ chuyên khoa về ăn uống 
(Dietitian)
Cung ứng việc chăm sóc về vấn đề dinh 
dưỡng, giáo dục và cố vấn cho các em cần 
được xét định về vấn đề ăn uống, ăn theo 
công thức đặc biệt, hoặc thay đổi chế độ 
ăn uống vì điều kiện y khoa của các em.

Chuyên viên Trị liệu băǹg Lao 
đông (Occupational Therapist, OT)
Làm việc với trẻ em và thiếu niên để giúp 
các em có thể tự làm các công việc thường 
ngày ở nhà và ở trường, đồng thời giúp cho 
gia đình tư ̣lo liệu việc chăm sóc tại nhà.

Bác sĩ chuyên khoa về mắt 
(Orthoptist)
Chuyên môn điều trị về mắt và các sự rối 
loaṇ thị giác.

Chuyên viên về Dụng cụ chỉnh 
hình (Orthotist)
Chuyên môn về cung ứng dụng cụ (thí dụ 
như các thanh nẹp để bó và giữ xương, các 
dụng cụ để nâng đỡ) giúp điều khiển và 
sửa chữa các tật bệnh về cử động.

Dược sĩ
Cung cấp thuốc men để giúp điều trị cho 
bệnh trạng của con em quý vị.

Bác sĩ Vật lý Trị liệu 
(Physiotherapist/Physio)
Làm việc với trẻ em và gia đình để thiết 
lập, phục hồi và duy trì tối đa các chức 
năng vật lý, thể chất, sự độc lập và khỏe 
mạnh.

Chuyên viên trị liệu bằng trò 
chơi (Play Therapist)
Cung ứng việc học tập kinh nghiệm qua 
trò chơi và cách thức đối phó để giúp trẻ 
em thích ứng với bệnh tật và thời gian 
nằm bệnh viện.

Bác sĩ Tâm lý, Dưỡng đường 
(Psychologist, Clinical)
Bác sĩ Tâm lý & Dưỡng đường 
Bác sĩ Tâm lý Thần kinh 
(Neuropsychologist)

Các bác sĩ tâm lý cung ứng dịch vụ cho 
bệnh nhân và gia đình trên hàng loạt các 
vấn đề về mặt tâm lý, hành vi, và tâm lý 
xã hội.

Nhân viên xã hội (Social Worker)
Nhân viên xã hội hỗ trợ về mặt cảm xúc 
cũng như thực tế để giúp trẻ em và gia 
đình đối phó với ảnh hưởng của bệnh tật 
và thời gian nằm bệnh viện.

Chuyên viên chữa trị về Tật 
nói (Speech Pathologist)
Chẩn đoán bệnh liên quan tới sự truyền 
đạt (communication) và viêc̣ cho ăn 
uống, đồng thời làm việc với gia đình để 
vượt qua các khó khăn trong lĩnh vực này.



Toán chăm sóc sức khỏe cho con em 
quý vị cùng làm việc



��

�����������

20



��

�����������
Nói với con em quý vị những gì 
về việc vào bệnh viện

-Nói với các em bằng ngôn ngữ đơn 
giản nhất, càng nhiều càng hay, về 
bệnh tình của em và sự cần thiết 
phải giải phẫu cùng những gì sẽ xảy 
ra khi em ở trong bệnh viện.

Trả lời thắc mắc của các em, kể cả về 
sự đau đớn, nói càng đúng sự thḐt 
càng tốt. Nếu câu hỏi quá khó, một 
thành viên của toán chăm sóc sức 
khỏe có thể giúp quý vị để giải thích.

Có nhiều cuốn sách hữu ích quý vị có 
thể cùng đọc với con em để chuẩn bị 
cho việc vào bệnh viện, kể cả sách 
bằng tranh cho các em nhỏ hơn. Xin 
ghé qua nhà sách tại địa phương quý 
vị, vào thư viện hoặc Tiệm sách “Kids 
Health” của chúng tôi ở Tầng 2 hoặc 
điện thoại cho “Kids Health” số 
(02) 9845 3585.

Khi nào nên nói chuyện với 
con em quý vị về việc vào 
bệnh viện.
Với các em lớn, nói trước khoảng vài 
tuần lễ. Các em có thể cần phải tưởng 
tượng điều gì sẽ xảy ra và suy nghĩ 
cách thức để thích ứng.

Với các em 3 hoặc 4 tuổi, nói trước 
khoảng vài ngày trước khi nhḐp 
viện. Các em có thể thích dùng trí 
tưởng tượng để chơi trò chơi nằm 
nhà thương.

Các em nhỏ hơn nữa thì không hiểu 
thời gian là gì – 1 ngày cũng dài 
hoặc ngắn giống như 1 tuần nên 
quý vị không cần phải nói gì cả cho 
tới ngay trước giờ đi vào bệnh viện.

•

•

•
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Đem theo những gì

Quý vị cần mang theo những gì
Danh mục để kiểm tra

□ TḐp sách này

□ Danh sách các loại thuốc mà con em 

    quý vị đang dùng

□ Hình quang truyến (X-rays), kết quả 

    bệnh lý (nếu có liên hệ tới việc nhập 

    viện của con em)

□ Thẻ chăm sóc y tế (Medicare)

□ Sổ hoặc Thẻ bảo hiểm Sức khỏe tư

□ Sổ khám sức khỏe (Sách màu xanh)

□ Áo khoác ngoài (sau khi tắm) và dép đi 

    trong nhà

□ Quần áo ngủ

□ Quần áo thường, kể cả giày (cho trẻ 

    chạy nhảy, chơi đùa)

□ Kem chống nắng, mũ và kính mát (cho 

    trẻ khi có thể ra ngoài trời)

□ Bàn chải tóc và lược

□ Xà bông, bàn chải và kem đánh răng

□ Bất cứ công thức ăn uống đặc biệt nào

□ Đồ chơi ưa thích, sách truyện, bút chì 

    màu và trò chơi

Đem gì cho trẻ sơ sinhDanh mục để kiểm tra
□ Vì lý do y tế và an toàn, cha mẹ không     được phép pha chế sữa bột cho thiếu     nhi tại khoa. Chúng tôi có cung ứng     một vài nhãn hiệu sữa bột như S26, S26     Progress, S26 LF và Infasay. Nếu em bé     của quý vị không dùng loại nào cả trong     số này thì xin quý vị đem theo một hộp     của riêng mình và Phòng Pha Sữa sẽ     làm cho em bé.

□ Quý vị có thể mang theo chai sữa của     mình hoặc chúng tôi có thể cho mượn     nếu cần thiết
□ Một vài nhãn hiệu núm vú giả được     cung cấp. Nếu con em quý vị có núm vú     đặc biệt riêng xin hãy đem theo.□ Đồ chơi ưa thích nhất của em bé hoặc     các đồ vḐt quen thuộc sẽ giúp cho em     bé sớm ổn định

□ Nhớ mang theo một số quần áo từ nhà     và xe đẩy riêng của quý vị.
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Nhập viện vào Bệnh viện Nhi đồng 
Westmead
Chuẩn bị sẵn sàng
Điều thật sự quan trọng là xác nhḐn 
việc giữ chỗ cho con em quý vị
Muốn giữ chỗ, quý vị phải nộp lại tờ giấy 
thông tin hoặc phiếu trả lời đã được gửi 
cho quý vị, càng sớm càng tốt để chúng 
tôi có thể xếp đặt tất cả những gì cần 
thiết cho con em quý vị đến bệnh viện.
Phòng đặt chỗ sẽ liên lạc với quý vị bằng 
điện thoại để xác nhận ngày quý vị tới, hai 
ngày trước khi con em quý vị nhập viện.
Nếu con em quý vị được nhập viện cùng 
ngày mà em sẽ giải phẫu, một y tá sẽ 
điện thoại cho quý vị vào ngày hôm trước, 
khoảng từ 3 đến 6 giờ chiều để thông báo 
cho quý vị biết giờ nào quý vị cần phải 
đến bệnh viện và giờ nào con em quý vị 
phải nhịn ăn. Điều rất quan trọng là quý vị 
phải theo đúng những lời dặn về việc nhịn 
ăn này (tức là khi nào con em quý vị phải 
ngưng ăn uống).

Việc giải phẫu cho con em quý vị có 
thể bị hủy bỏ nếu lời dặn về việc nhịn 
ăn không được theo đúng.
Nếu con em quý vị được nhập viện trước 
hôm em giải phẫu xin hãy gọi cho Phòng 
Đặt Chỗ số (02) 9845 2300 từ 10.30 giờ 
sáng đến 11.30 giờ trưa trong ngày mà 
quý vị được cho nhḐp viện để chắc chắn 
là có giường trống. Nếu quý vị ở xa Bệnh 
viện hơn 4 tiếng đồng hồ lái xe, một nhân 
viên của Phòng Đặt Chỗ sẽ gọi cho quý vị 2 

ngày trước ngày nhập viện để xác nhḐn 
sự giữ chỗ của quý vị.
Nếu con em quý vị không khỏe và quý 
vị không chắc có tới cho em được giải 
phẫu hay không xin hãy gọi cho Phòng 
Đặt Chỗ số 9845 2300 để được góp ý. 
Cuộc giải phẫu của con em quý vị có thể 
cần phải hẹn lại một ngày khác nếu em 
không được khỏe.
Khi đến bệnh viện, xin quý vị hãy tới 
Quầy Hướng Dẫn và một nhân viên hoặc 
người thiện nguyện sẽ chỉ dẫn cho quý vị.

Trước khi con em quý vị được 
giải phẫu
Nếu con em quý vị được giải phẫu, quý 
vị phải điền vào một Bảng Câu Hỏi về 
Sức khỏe. Bảng câu hỏi này sẽ được một 
y tá tại bệnh viện xem lại trước khi giải 
phẫu để quyết định xem em có cần phải 
thông qua Dịch vụ Thử nghiệm Trước 
Khi Giải phẫu (PATS) hay không.
Nếu con em quý vị cần phải thông qua 
DVTNTKGP (PATS) thì quý vị sẽ được 
thông báo bằng thư hoặc điện thoại.
Dưỡng đường PATS cho phép bác sĩ, 
chuyên viên gây mê và một y tá “trước 
khi giải phẫu” được xét định sức khỏe 
con em quý vị và tiến hành các thử 
nghiệm cần thiết trước khi giải phẫu. 
Đây cũng là một cơ hội khác để quý vị 
hỏi thêm về việc giải phẫu của con em 
và việc chăm sóc sau khi giải phẫu.
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Cuộc giải phẫu

Con em quý vị sẽ được cho vào nằm ở một khoa hoặc một khu 
vực đặc biệt để chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc giải phẫu. Các em 
có thể chơi hay nghỉ ngơi với quần áo ngủ cho đến khi bác sĩ sẵn 
sàng. Xin cứ tự do hỏi bất cứ điều gì, bất cứ lúc nào.

Sự ưng thuận
Chúng tôi sẽ yêu cầu quý vị ký tên vào 
một tờ giấy ưng thuận sau khi bác sĩ giải 
thích về cuộc giải phẫu cho quý vị nghe. 
Chúng tôi cần có giấy ưng thuḐn này 
trước khi cuộc giải phẫu được thực hiện. 
Nếu cần người thông ngôn xin quý vị hãy 
cho nhân viên được biết.

Điều quan trọng là quý vị cần phải hoàn 
toàn thông hiểu về cuộc giải phẫu của 
con em quý vị và kế hoạch chăm sóc các 
em sau khi giải phẫu, do đó quý vị muốn 
hỏi bao nhiêu cũng được.

Việc nhịn ăn
Trước khi giải phẫu, con em quý vị phải 
nhịn ăn, có nghĩa là không được ăn hoặc 
uống gì trong một khoảng thời gian nhất 
định.
Đây là phần rất quan trọng để chuẩn 
bị cho cuộc giải phẫu.

Tại sao việc nhịn ăn lại quan 
trọng ?
Điều bắt buộc cho bất cứ ai sắp được 
giải phẫu là bụng phải trống. Nếu không, 
có nguy cơ là họ có thể bị nôn mửa và 
thức ăn hoặc các chất lỏng có thể chạy 
vào phổi. Nhịn ăn thường có nghĩa là 
không ăn thức ăn hoặc uống sữa tối 
thiểu là 6 giờ đồng hồ trước khi gây 
mê. Trẻ sơ sinh có thể đươc̣ cho bú sữa 
mẹ cho tới 4 giờ đồng hồ trước khi gây 
mê và tất cả các em có thể uống nước 
cho tới 2 giờ đồng hồ trước khi gây mê. 
Nhân viên y tá sẽ báo cho quý vị biết 
chính xác giờ giấc phải nhịn ăn của con 
em quý vị.
Những giờ giấc này sẽ được điều chỉnh 
tùy theo giờ của ngày mà con em quý vị 
được thu xếp để giải phẫu.

Quý vị nên ghi vaò đây , giờ giấc mà quý vị đã được thông báo 
cho con em ngưng ăn uống:

Không ăn hoặc uống sữa sau:……….. giờ

Không cho bú sữa mẹ sau:……………  giờ

Có thể uống nước cho tới:……………. giờ

Phải có mặt ở Bệnh viện lúc:………… giờ
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    Sự gây mê

Nhiều cha mẹ lo lắng về việc con em bị gây mê. Chuyên viên gây 
mê là những bác sĩ chuyên khoa nhiều kinh nghiệm, được huấn 
luyện kỹ để trông chừng bệnh nhân trong khi giải phẫu. Ho sẽ 
bảo đảm cho con em quý vị ngủ mê và theo dõi hơi thở cùng sự 
tuần hoàn của em trong suốt cuộc giải phẫu. Chuyên viên gây 
mê cũng sẽ bảo đảm cho các em giảm đau tối đa sau cuộc giải 
phẫu.

Tôi có thể ở với con tôi bao lâu ?
Cha mẹ được khuyến khích đi cùng với 
con em tới Phòng Giải Phẫu. Trong đa 
số trường hợp, nếu muốn, cha mẹ có 
thể ở cùng với con em trong khi em “sắp 
đi vào cơn mê”. Tuy nhiên có một số 
trường hợp thì không được, thí dụ như 
đối với các trẻ sơ sinh còn quá nhỏ và 
đang ở trong tình trạng cấp cứu. Chuyên 
viên gây mê sẽ báo cho quý vị biết nếu 
là trường hợp này.

Con tôi “đi vào cơn mê” như 
thế nào ?
Các em “đi vào cơn mê” bằng cách 
tiêm thuốc vào tĩnh mạch hoăc̣ 
bằng mặt nạ phun một chất hơi có 
mùi thơm dễ chịu vào mặt . Các 
chuyên viên gây mê có những kỹ 
thuật để làm cho trẻ em đỡ sợ về 
chuyện này.
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Khoa hồi sức

Tôi nên làm gì khi con tôi 
nằm trong phòng giải phẫu ?

Quý vi ̣nên nhân cơ hội naỳ đi 
kiếm thứ gì để ăn uống và có 
lẽ daọ quanh Bệnh viện. Xin 
tới Phòng đợi của Khoa hồi sức 
ở Tầng 3 đúng giờ giấc mà nhân 
viên phòng giải phẫu đã nói với 
quý vị. Ở phoǹg đơị, quý vị sẽ 
được gọi điện thoại thông báo khi 
con em quý vị sẵn sàng để gặp 
quý vị.

Xin đừng lo lắng khi cuộc giải phẫu 
có vẻ lâu hơn dự tính bởi vì có 
nhiều lý do để có thể xẩy ra châṃ 
trê.̃
Sau cuộc giải phẫu, con em quý vị 
sẽ được đưa vào Khoa hồi sức.

Khoa hồi sức
Khoa hồi sức là khu vực để “thức dậy”. 
Quý vị có thể tới với con em ở đó ngay 
khi em thức dậy. Tại Khoa hồi sức, mỗi 
em chỉ đươc̣ cho 2 người lớn vào thăm 
mà thôi – các em khác, thí dụ như các 
anh chị em không được vào khu vực 
này, ngoại trừ các trẻ sơ sinh cần ở với 
cha mẹ. Các y tá ở Khoa hồi sức có 
kinh nghiệm để trông chừng khi bệnh 
nhân thức giấc và sẽ bảo đảm cho con 
em quý vị được dễ chịu.

Phần lớn các em phục hồi sau cơn mê 
nhanh chóng và không gặp trở ngại 
gì. Tuy nhiên viêc̣ ngái ngủ, lợm giọng 
hoăc̣ nôn mửa là rất bình thường.

Khi con em quý vị sẵn sàng, các em 
sẽ được chuyển về khoa.
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Sinh hoạt tại khoa   

Trong khi ở khoa, chúng tôi khuyến khích quý vị can dự càng 
nhiều vào việc chăm sóc cho con em càng tốt. Chúng tôi gọi 
trường hợp này là “Negated care”, có nghĩa là chúng tôi cần quý 
vị cho chúng tôi biết những phương diện nào trong việc chăm 
sóc các em mà quý vị muốn tự  làm (td như: tắm, cho ăn, cho 
uống thuốc, v…v…), và những việc nào quý vị muốn chúng tôi 
chịu trách nhiệm. Bất cứ điều gì quý vị có thể cho chúng tôi biết 
về bất cứ nhu cầu đặc biệt nào mà quý vị và con em có thể cần 
đến đều có thể giúp chúng tôi cung ứng cho quý vị sự chăm sóc 
tốt nhất.

Phòng của mỗi em đều có cảnh nhìn ra 
vườn hoặc ra sân. Mỗi em có tủ quần 
áo riêng và dùng chung phòng tắm.
Cha mẹ không được phép dùng nhà vệ 
sinh trong phòng của các em nhưng 
ở mỗi khoa đều có nhà vệ sinh để quý 
vị dùng.
Mỗi khoa cũng có phòng khách cho 
cha mẹ , nơi quý vị có thể pha cho 
mình thức uống nóng và có cả tủ lạnh, 
lò vi-ba (microwave) và máy truyền 
hình cho quý vị dùng.

Bữa ăn của bệnh nhân
Tất cả bệnh nhân đều nhḐn được 
bảng thực đơn để lựa chọn bữa ăn. 
Các Bác sĩ Chuyên khoa về ăn uống 
cùng nhân viên phụ tá luôn sẵn sàng 
để trả lời các câu hỏi hoặc giúp đỡ bất 
cứ nhu cầu ăn uống đặc biệt nào.
Mỗi khoa có một xe đẩy để các thức 
ăn vặt cho bệnh nhân.
Đừng bao giờ cho con em quý vị 
ăn hoặc uống nếu có bảng “Nil by 
Mouth” hoặc “NBM” ở giường

bệnh. Điều này có thể gây nguy 
hiểm cho các em. Xin đừng bao 
giờ cho trẻ em nào khác ăn hoặc 
uống ngoài con em của quý vị.

Bữa ăn cho cha mẹ
Các khoa không cung ứng các bữa ăn 
cho cha mẹ. Trong Bệnh viện có nhiều 
chỗ bán thức ăn để mua thức ăn vặt 
và các bữa ăn, từ sáng sớm cho tới 
khuya (xem thêm chi tiết ở trang 44). 
Quý vị có thể mang theo thức ăn vào 
khoa và để trong tủ lạnh ở khu vực 
phòng khách cha mẹ. Xin nhớ ghi rõ 
tên và ngày tháng. Nhiều loại thức 
ăn vặt có thể mua ở các xe đẩy mà 
những thiện nguyện viên đem tới mỗi 
khoa vào mỗi buổi sáng các ngày làm 
việc (ngoại trừ các ngày lễ).

Ban Thiện Nguyện cộng tác với Ban 
Phục vụ Ẩm thực chuyên lo về dịch vụ 
này cho các gia đình và tất cả tiền lời 
se ̃được Ban Thiện Nguyện thu góp 
để hiến tặng cho Bệnh viện.
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Việc thăm viếng
Cha mẹ và những người chăm 
sóc có thể ở với con em toàn thời 
gian.

Giờ thăm viếng cho gia đình và 
bạn bè là từ 10 giờ sáng đến 
12 giờ trưa và từ 2 giờ chiều 
đến 7 giờ tối.

Giờ nghỉ của các em sau bữa ăn 
trưa từ 12.30 giờ trưa đến 2 giờ 
chiều. Chỉ có cha mẹ và những 
người chăm sóc nên ở lại trong 
khoảng thời gian này.
Các em nhỏ đi thăm viếng lúc 
nào cũng phải có người lớn theo 
cùng. Nếu quý vị không muốn dẫn 
theo các con em khác vào khoa 
thì Bệnh viện có dịch vụ giữ trẻ từ 
thứ Hai đến thứ Sáu, từ 9 giờ sáng 
đến 3 giờ chiều và những ngày 
cuối tuần, từ 10 giờ sáng đến 2 giờ 
chiều, có tính một ít lệ phí (xem 
thêm chi tiết ở trang 43 ).
Trẻ em bị bệnh rất dễ bị nhiễm 
trùng nên cha mẹ và khách thăm 
viếng chỉ nên chơi với con em của 
mình. Nếu người đi thăm bị cảm 
hoặc bệnh gì khác xin yêu cầu họ 

đừng đến thăm. Một số em đặc 
biệt dễ bị bệnh trái rạ, bệnh sởi 
và một số bệnh hay lây khác. Nếu 
quý vị nghĩ rằng mình có tiếp xúc 
với những loại bệnh này thì xin 
đừng đến Bệnh viện. Nếu không 
chắc chắn, xin quý vị hãy gọi điện 
thoại cho Bệnh viện.

Các quy định đặc biệt về việc 
thăm viếng được áp dụng ở 
Khoa Hồi Sức, Khoa Cấp Cứu, 
và trong các khoa Variety, 
Clancy và Camperdown.

Một số trẻ ở tại các khoa này dễ bị 
nhiễm trùng hơn. Điều này có thể 
rất nguy hiểm cho các em, xin quý 
vị hãy rất cẩn thận. Các tờ thông 
tin riêng của mỗi khoa có nhiều 
chi tiết hơn về các điều kiện thăm 
viếng này.

Điện thoại
Các điện thoại ở đầu giường dành 
cho những cuộc điện thoại gọi vào và 
cũng nối quý vị với Phòng Starlight 
Express và Radio Bedrock. Quý vị có 
thể gọi ra ngoài bằng các điện thoại 
này, dùng thẻ “phone away” mua 
tại Nhà thuốc tây Kids Plus ở Tầng 2 
hoặc tiệm ăn Bear Bite Eatery ở Tầng 
1. Ngoài ra có điện thoại công cộng ở 
khắp Bệnh viện.

Xin yêu cầu bạn bè và thân nhân 
tránh gọi điện thoại sau 8 giờ tối 
để các em không bị phá giấc ngủ.

•

•

•

•
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Chỗ ở cho cha mẹ
Điều hợp viên về chô ̃ở có thể cho biết về giá cả cùng các loại 
chỗ trọ hiện có, dành cho quý vị trong khi con em đang nằm tại 
bệnh viện.

Mặc dù không có việc đặt trước chỗ trọ nhưng quý vị có thể gọi cho 
Điều hợp viên về chỗ ở, số (02) 9845 2958 để baǹ luận về các sự lựa 
chọn trước khi đến Bệnh viện.

Một chương trình bồi hoàn tiền: “Chương trình về Đi lại và Chỗ ở dành cho 
Bệnh nhân ở vùng hẻo lánh của TB NSW” (The NSW Isolated Patient’s Travel 
and accommodation Scheme, IPTAAS) – áp duṇg cho các gia đình ở nông 
thôn cách xa Bệnh viện hơn 200 cây số, trợ giúp về chi phí đi lại và chỗ ở trọ. 
Bác sĩ gia đình của quý vị, Nhân viên xã hội hoặc Điều hợp viên về chỗ ở tại 
Bệnh viện có thể cung cấp thêm thông tin về IPTAAS.

Tại Khoa
Bên cạnh giường của mỗi em có một 
ghế xô-pha đơn được cung cấp miễn phí 
(ngoại trừ tại Khoa Cấp Cứu (ICU) và 
Khoa Cấp Cứu Trẻ Sơ Sinh (NICU). 
Các phụ huynh này xin xem thông tin về 
“Chỗ trọ cho Phụ huynh”. Vì diện tích rất 
hạn chế, chỉ có chỗ cho một phụ huynh ở 
với mỗi em tại khoa mà thôi.
Đa số các khoa có một phòng ngủ daǹh 
cho cha mẹ (cho 1 hoặc 2 người) được 
phân phối bởi Trưởng phòng Y tá, căn 
cứ vào nhu cầu y khoa của trẻ em trong 
khoa (có tính tiền lệ phí từng đêm).
Tại khoa có phòng tắm và nhà vệ sinh 
cho phụ huynh ở gần bên cạnh các phòng 
của cha mẹ. Xin đừng dùng nhà vệ sinh 
dành riêng cho các em.

Các phương tiện ăn ở khác trong 
Bệnh viện rất hạn chế.

Nhà trọ cho cha mẹ (Parents’ 
Hostel) 
Nhà trọ cho cha mẹ ở Tầng 2 có một số 
ít phòng đơn có thể ngủ tối đa là 2 người 

lớn. Lệ phí tính theo đầu người và từng 
đêm. Ưu tiên được dành cho cha mẹ 
có con em ở Khoa Cấp Cứu (ICU) va ̀
Khoa Cấp Cứu Trẻ Sơ sinh (NICU). 
Ngoại trừ trẻ sơ sinh còn bú mẹ, chúng 
tôi không thể thu xếp cho các em khác 
ở trong phòng trọ của cha mẹ. Muốn biết 
thêm chi tiết xin liên lạc Parents’ Hostel, 
số (02) 9845 2958.

Nhà trọ Ronald McDonald
Dành cho các gia đình từ thôn quê và các 
gia đình cần ở lại Bệnh viện một thời gian 
dài. Ưu tiên được dành cho gia đình của 
các em được điều trị bệnh ung thư. Để 
biết thêm chi tiết xin liên lạc với Quản lý 
Ronald McDonald House, số 
(02) 9845 0600.

Các chỗ trọ khác
Ngoài ra có một số lựa chọn khác về chỗ 
ở trọ tại các vùng lân cận. Muốn biết 
thêm chi tiết xin gọi cho Điều hợp 
viên về chỗ ở, số (02) 9845 2958 
hoặc Ban Công tác Xã hội số 
(02) 9845 2641
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Sinh hoạt cho trẻ em trong 
khi ở Bệnh viện

Kho sách
Thư viện của chúng tôi có sách cho 
mọi lứa tuổi, kể cả một số sách trên 
đĩa CD. Đây là nơi rất hay cho con 
em quý vị đến thăm và ở đó ít lâu. 
Nếu các em không thể ra khỏi khoa 
xin hãy hỏi nhân viên y tá về cách 
mượn sách, phim vi-đê-ô và băng 
thu âm.

Các chương trình vui chơi
Chuyên viên trị liệu băǹg trò chơi của 
chúng tôi tổ chức các nhóm sinh hoạt 
hàng tuần cho trẻ em từ 0-12 tuổi.

Máy truyền hình
Mỗi giường đều có máy truyền hình 
riêng chiếu chương triǹh của đài 
Starlight và Radio Bedrock. Nếu quý 
vị muốn xem các đài thương mại thì 
phải trả tiền – xin gặp thư ký khoa 
để thu xếp việc này.

Chương trình Nghệ thuật trẻ
Chương trình Nghệ thuật trẻ cung 
ứng hàng loạt các nghệ thuật sáng 
tạo, thủ công và sinh hoạt giải trí.

Tại mỗi khoa có thêm thông tin về các sinh hoạt vui nhộn hiện 
có trong Bệnh viện và ở  những khu vực chung quanh.
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Radio Bedrock và 
Phòng Starlight Express
Radio Bedrock và Phòng Starlight 
Express chia nhau một khu vực 
giải trí rộng lớn trên Tầng 2 của 
Bệnh viện. Chúng tôi có trò chơi 
vi-đê-ô, rạp chiếu bóng nhỏ, đàn 
dương cầm, các bài hát và phim 
ảnh theo yêu cầu cùng rất nhiều 
đồ thủ công mỹ nghê.̣ Từ phòng 
thu âm mới và tân tiến của chúng 
tôi, chúng tôi phát 2 chương trình 
giải trí miễn phí cho bệnh nhân, 
24 giờ mỗi ngày. Các chương trình 
này có thể xem trên máy truyền 
hình ở cuối giường.
Bất cứ bệnh nhân nào cũng có 
thể gọi cho phòng thu âm, đường 

giây yêu cầu dành cho bệnh nhân, 
số “53577” từ máy điện thoại ở 
bên cạnh giường để yêu cầu một 
bài hát hoặc phim hoặc tham dự 
một trong số nhiều cuộc thi được 
tổ chức hàng ngày.
Hãy canh chừng máy truyền hình 
để xem nhiều viêc̣ mới lạ và hấp 
dẫn xảy ra trong phòng. Đài phát 
thanh Bed Rock và Phòng Starlight 
Express là nguồn thư giañ đặc biệt 
dành cho trẻ em và là khu vực 
không có bác sĩ.

Giờ phát thanh của Radio Bed 
Rock: 6 giờ chiều đến 8 giờ 
tối, thứ Hai - thứ Sáu

Giờ của Starlight: 10.30 giờ 
sáng – 5 giờ chiều, thứ Hai - 
thứ Sáu 10.30 giờ sáng – 2.30 
giờ chiều Thứ Bảy/Chủ Nhật
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Xuất viện, Khi đã đến lúc về nhà 

Mọi người đều mong đến lúc được về nhà và chúng tôi hy vọng 
sẽ làm cho viêc naỳ càng dễ dàng cho quý vị càng tốt. Toán chăm 
sóc sức khỏe của con em quý vị sẽ bàn với quý vị khi họ nghĩ 
rằng con em quý vị đã sẵn sàng để về nhà.

Nếu con em quý vị cần được chăm 
sóc tiếp tuc̣ như là một bệnh nhân 
ngoại trú, hoặc là do Y tá Liên lạc của 
Dưỡng đường, Y tá Cộng đồng hoặc 
Bác sĩ gia đình của quý vị phu ̣trách, 
việc này sẽ đươc̣ thu xếp cho quý vị 
trước khi về nhà.

Nếu cần phải tiếp tục bất cứ việc điều 
trị nào tại nhà, quý vị sẽ được hướng 
dẫn cách thức và hỗ trợ tối đa. Nếu 
cần, quý vị có thể liên lạc với một 
trong số y tá phụ trách trông nom cho 
con em quý vị tại khoa để được tiếp 
tục hỗ trợ. Quý vị sẽ được cung cấp 
tất cả các số điện thoại cần thiết trước 
khi về nhà.

Trước khi về nhà, quý vị sẽ đýợc trao 
cho một bản sao tóm lược về thời gian 
nằm bệnh viện của con em quý vị để 
đưa cho bác sĩ gia đình (GP). Văn bản 
này được gọi là “Giấy Xuất Viện Tóm 
lược”. Đôi khi nó được gửi thẳng về 
cho bác sĩ gia đình của quý vị.

Trừ khi có giấy cho phép, chúng tôi 
không thể cho em nhỏ về nhà với 
bất cứ ai khác ngoài cha mẹ hoặc 
người bảo hộ hợp pháp. Nếu không 
thể đến đón con em xin quý vị hãy 
gọi điện thoại cho y tá để cho biết 
ai sẽ đến đón em về. Người này 
phải là một người lớn và cần có 
giấy tờ chứng minh lý lịch cùng với 
một lá thư có ký tên của quý vị cho 
phép đón con em quý vị về.

Thông thường các em sẽ ở lại bệnh 
viện trong suốt thời gian điều trị. 
Trong một vài trường hợp, dù con 
em quý vị chưa sẵn sàng để xuất 
viện nhưng em có thể được cho 
phép về nhà một thời gian ngắn. 
Xin quý vị cứ tự do bàn về việc này 
với toán chăm sóc sức khỏe.
Nếu quý vị tự ý bỏ về mà không 
có sự chuẩn y của Bệnh viện và đi 
ngược lại với sự cố vấn về y khoa 
thì quý vị phải tự chịu trách nhiệm 
cho tất cả mọi hậu quả từ quyết 
định này.
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Thông tin Tổng quát của Bệnh viện

Chúng tôi hiểu rằng việc xa nhà có thể gây ra sự xáo trộn và 
chúng tôi làm bất cứ những gì có thể được để làm cho thời gian 
này được dễ chịu hơn cho quý vị. Tất cả các thông tin trong 
phần này là về dịch vụ của Bệnh viện. Ngoài ra ở mỗi khoa còn 
có thêm thông tin về các dịch vụ tại địa phương.

Xin nhớ, trong khi ở Bệnh viện, bất cứ lúc nào, nếu cần được 
giúp đỡ, xin quý vi ̣đừng ngần ngại, hãy hỏi bất cứ nhân viên 
nào của chúng tôi, chúng tôi rất vui khi được giúp quý vị. Chúng 
tôi cũng rất biết ơn về những lời baǹ của quý vị về cách nào để 
chúng tôi có thể cải tiến dịch vụ cung ứng cho con em và gia 
đình quý vi ̣tại Bệnh viện.
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Các nhân viên ở đây để giúp quý vị 

Nhân viên Giáo dục 
về Y tế cho Thổ dân

Nhân viên GDYT cho Thổ dân 
(AHEO) cung ứng sự hỗ trợ 
cho các gia đình thổ dân đến 
Bệnh viện

Thu Ngân
Phòng thu ngân ở Tầng 2, đối 
diện với Cổng Ra Vào Chính. 
Quý vị có thể chi trả phần lớn 
các giấy tính tiền của Bệnh 
viện tại đây (có EFTPOS)

Nhà Nguyện
           Bệnh viện có dịch vụ cầu
           nguyện 24 giờ mỗi ngày để
           hỡ trợ cho tất cả mọi gia đình, 
bất kể thuộc nguồn gốc tôn giáo và văn 
hóa nào. Ngoài ra còn có một “Tĩnh 
-Phòng” ở Tầng 2 dành cho việc tĩnh tâm 
và cầu nguyện.

Dịch vụ Thông ngôn
           Thông ngôn viên sẵn sàng thông 
           ngôn trực diện hoặc thông ngôn 
           qua điện thoại, 24 giờ mỗi ngày, 7 
ngày mỗi tuần. Ngoài ra, các thông ngôn 
viên ra dấu cũng có thể thu xếp được. 
Thông ngôn là dịch vụ bên ngoài Bệnh 
viện do đó quý vị càng cho biết nhiều chi 
tiết càng tốt. Nhân viên chăm sóc cho con 
em quý vị có thể thu xếp việc này cho 
quý vị.

“Kids Health” – Ban quảng bá 
Y tế Nhi đồng

            Kids Health là một trung tâm
            tài nguyên thông tin và là nhà
            sách ở Tầng 2 của Bệnh viện, 
mở cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu 9 giờ 
sáng đến 4 giờ chiều. Nơi đây cung 
ứng rất nhiều loại sách, thông tin trên 
máy vi-tính, phim video và các tập sách 
bỏ túi. Nhân viên ở Kids Health cũng có 
thể cung cấp chi tiết liên lạc của hàng 
loạt các nhóm hỗ trợ và thông tin về 
các tật bệnh hiếm khi xảy ra. Quý vị có 
thể tiếp xúc với Kids Health, số 
(02) 9845 3585.
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“Bạn Bệnh nhân” 
(Patients’ Friend)
            Giữ liên lạc giữa bệnh nhân, 
            gia đình và Bệnh viện để hỗ 
            trợ và cung cấp thông tin về các 
thủ tục, dịch vụ và phương tiện tại Bệnh 
viện. Patients’ Friend nằm ở Tầng 2, 
bên cạnh Kids Health và có thể liên lạc 
bằng điện thoại số (02) 9845 3535 hoặc 
trên đường dây nối 53535 từ điện thoại ở 
giường bệnh.

Thiện nguyện viên
            Một thiện nguyện viên có thể 
            ở cùng con em quý vị nếu quý vị 
            cần phải đi đi đâu đó trong một 
thời gian ngắn. Xin hỏi thêm chi tiết 
với nhân viên y tá. Cửa tiệm của Thiện 
nguyện viên có nhiều lựa chọn phong phú 
về quà tặng, nhiều thứ được làm bằng tay. 
Quý vị cũng có thể mua vật biểu tươṇg 
của chúng tôi, Gấu băng bó, và những 
thứ hàng chính thức khác của Bệnh viện. 
Tiệm mở cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu, 
9 giờ sáng đến 4 giờ chiều và thứ Bảy, 
Chủ Nhật, từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều. 
Hàng năm, tiệm đóng cửa từ Đêm trước 
Giáng Sinh (Christmas Eve) và mở cửa lại 
vào đầu tháng Hai.

“Ông Bà tại khoa” 
(Ward Grannies)
           Chương trình “Ông Bà tại Khoa” 
           là dịch vụ dành cho các bệnh
           nhân ở lâu trong Bêṇh viêṇ 
thông qua Ban Công tác Xã hội. Một 
thiện nguyện viên được huấn luyện 
có thể ở cùng con em quý vị 3 hoặc 
4 ngày mỗi tuần khi gia đình và bạn bè 
không thể tới với em hoặc quý vị cần 
nghỉ ngơi.
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Các phương tiện tại Bệnh viện

Dịch vụ ngân hàng
Một máy rút tiền tự động nhận đủ loại thẻ 
được đặt ở Tầng 2 đối diện cửa tiệm của 
Thiện nguyện viên.
EFPTOS (có thối lại tiền mặt) tại Nhà thuốc 
tây Kids Plus.
EFPTOS (không thối lại tiền mặt) tại quầy 
thu ngân.

Viêc cho bú sữa mẹ
Bệnh viện nhìn thấy được sự quan trọng 
của việc cho con em quý vị bú sữa mẹ 
và chúng tôi có một phòng đặc biệt 
dành cho các bà mẹ, có cả dụng cụ để 
vắt sữa. Bệnh viện cũng có những nhân 
viên chuyên môn về việc cho bú sữa 
mẹ. Xin hỏi Trưởng phòng Y tá nếu quý 
vị muốn gặp một nhân viên này.

Bàn thay tã và các phòng cho ăn
Bàn thay tã cho em bé và các phòng cho ăn 
nằm ở Tầng 2 và Tầng 3. 
Tại Trung tâm xét định trẻ em ở Tầng 3 và 
trong phòng thay quần áo gần góc từ Tiệm 
Thiện Nguyện ở Tầng 2 có các phương tiện 
để thay tã cho các em lớn hơn. 

Máy Ðổi Tiền
Hãy đổi tiền giấy của quý vị thành những 
đồng $1 đô-la tại máy đổi tiền đặt ở Tầng 2, 
đối diện với Khoa Cấp cứu.

Tiệm thuốc tây
Tiệm thuốc tây Kids Plus mở cửa từ 
8.30 giờ sáng đến 5.30 giờ chiều thứ 
Hai, Ba, Năm và Sáu, từ 8.30 giờ sáng 
đến 5 giờ chiều thứ Tư, và từ 8.30 giờ 
sáng đến 12.30 giờ trưa thứ Bảy. Tiệm 
cung ứng đầy đủ dịch vụ vê ̀thuốc tây, 
quà tặng, các vật dụng cá nhân, tem 
và thẻ gọi điện thoại “phone away”. 
Tiệm nằm gần cửa tiệm của Thiện 
Nguyện Viên ở Tầng 2 và số điện 
thoại là (02) 9689 2999 hoặc số nối 
50551 trong phạm vi Bệnh viện.
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Dụng cụ
Nếu con em cần phải dùng dụng cụ 
chuyên dùng (td: để ngồi hoặc đi tắm) 
xin quý vị cho Trưởng phòng Y tá được 
biết.

Đồ dùng bằng điện
Vì lý do an toàn, Ban Bảo Trì phải kiểm 
soát tất cả các đồ dùng bằng điện, 
thí dụ như máy truyền hình, vi-đê-ô, 
máy bơm để truyền thuốc, v…v… được 
mang tới bệnh viện trước khi xử dụng. 
Xin kiểm tra với nhân viên tại khoa để 
biết thêm chi tiết.

Sân và vườn
Bệnh viện có một số khu vực ngoài trời 
kể cả Vườn hoa Trung quốc và Vườn 
Thiếu Nhi cho quý vị xử dụng. Xin hỏi 
y tá của quý vị trước khi đưa con em ra 
khỏi khoa. Xin bảo đảm cho các em bôi 
kem chống nắng và đội mũ nếu đi ra 
ngoài dù lâu hay mau.

Xin tôn trọng các mặt bằng của 
Bệnh viện và “làm đúng” đối với 
rác rưởi. Cũng xin lưu ý chủ trương 
“cấm hút thuốc” của chúng tôi 
trong khi ở ngoài, ngoại trừ trong 
khu vực quy định.

Trở ngại về thính giác
Ðối với những người găp̣ khó khăn về 
nghe, Bệnh viện có một TTY (điện thoại 
máy đánh chữ) đặt tại Tổng đài (Switch 
Room) ở Tầng 2, và nếu cần thì một 
thông ngôn ra dấu có thể được thu xếp. 
Các dụng cụ về truyền đạt dành cho 
bệnh nhân có thể mượn từ Ban Dụng cụ 
Trị liệu. Xin hỏi nhân viên chăm sóc cho 
con em quý vị.
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Nhà thuốc tây của Bệnh viện
Nhà thuốc tây của Bệnh viện (khác với nhà 
thuốc tây Kids Plus) cấp thuốc theo toa cho 
bệnh nhân trong bệnh viện và một số bệnh 
nhân ngoại trú. Nhà thuốc tây của Bệnh viện 
nằm ở Tầng 2 (gần Nhà Trọ dành cho cha 
mẹ), mở cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu, 9 giờ 
sáng đến 4.30 giờ chiều. Xin hãy kiên nhẫn 
khi đưa toa qua Nhà thuốc của chúng tôi. 
Nhà thuốc cung cấp thuốc cho trẻ em trong 
Bệnh viện cũng như cho một số bệnh nhân 
ngoại trú ở các dưỡng đường và các em sắp 
xuất viện. Tốt nhất là hãy dành thì giờ rộng 
rãi để đến lấy toa thuốc cuối cùng trước khi 
về nhà.

Trường học trong bệnh viện
Bộ Giáo dục có một trường học trong bệnh 
viện dành cho trẻ em phải nằm lại trên một 
tuần lễ. Xin hãy liên lạc với Phòng Hành 
chánh của trường ở số (02) 9845 2813 để 
biết thêm chi tiết.

Các máy Internet
Có 2 máy Internet đặt tại Tầng trệt, 
đối diện với tiệm ăn Bear Bite Eatery 
và trong tiền sảnh của Bệnh viện, 
phía ngoài Phòng Bảo Vệ để quý vị 
dùng. Các máy này có tính một ít lệ 
phí xử dụng.

Phòng giặt
Tại cuối hành lang Tầng có một 
máy giặt bỏ tiền để cho cha mẹ 
dùng. Quý vị cần các đồng bạc $1 
đô-la để bỏ vaò máy giặt và máy 
sấy, và đồng bạc $2 đô-la để bỏ 
vào máy bán bột giặt.
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Các phương tiện tại địa 
phương
Chung quanh Bệnh viện Nhi đồng 
Westmead có rất nhiều cửa tiệm bán 
lẻ và dịch vụ. Parramatta là một trung 
tâm lớn ở gần đó có nhiều sở, bộ của 
chính phủ, các cửa hàng chính, các 
cửa tiệm bán sản phẩm đặc trưng, nhà 
hàng, tiệm cà-phê, rạp chiếu bóng, và 
nhiều phương tiện giải trí khác. Tại mỗi 
khoa đều có thêm thông tin chi tiết về 
các phương tiện tại địa phương.

Tài sản thất lạc
Xin thông báo bất cứ việc mất mát đồ 
đạc, tài sản nào cho Phòng Bảo vệ đối 
diện với Khoa Cấp Cứu.

Giữ trẻ “anh chị em” 
(Sibling care)
Trung tâm Giữ Trẻ daǹh cho “anh chị em” 
của bệnh nhân nằm ở dưới cầu thang của 
Tầng 1 và có thể cung ứng việc giữ trẻ 
cho các anh chị em của em nhỏ đang nằm 
trong bệnh viện, tại Khoa Cấp cứu hoặc 
có giờ hẹn tại dưỡng đường. Trung tâm 
mở cửa 7 ngày mỗi tuần, từ thứ Hai đến 
thứ Sáu, 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều và 
từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều các ngày 
cuối tuần, có tính một ít lệ phí, và nếu con 
em quý vị ở quá giờ ăn trưa xin nhớ đem 
theo bữa ăn trưa cho các em. Hàng năm, 
trung tâm đóng cửa vào Ðêm Giáng sinh 
(Christmas Eve) và mở cửa lại vào đầu 
tháng Hai. Muốn giữ chỗ trước xin gọi cho 
Dịch vụ Thiện nguyện, số (02) 9845 3840.

Nhà Vệ Sinh chung và Nhà Vệ 
Sinh cho người khuyết tật
Các nhà vệ sinh, kể cả nhà vệ sinh cho 
người khuyết tật đều được đặt tại tất cả 
các tầng của Bệnh viện.
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Các nơi ăn uống

Bear Bite Eatery

Bear Brasserie Café

Kids Corner Café

Tiệm bán bánh Xăng-uých

Starbucks

Xe đẩy bán quà vặt của 
Thiện nguyện viên

Các máy bán hàng

7 giờ sáng – 10 giờ tối mỗi ngày tại Tầng 1 ở dưới cầu thang dốc
Tiệm “Bear Bite Eatery” bán nhiều loại thức ăn nóng, xà-lách, xăng-uých, 
sushi, nước uống, bánh ngọt, mứt, kẹo, trái cây, kem, quà vặt, một số hàng 
tạp hóa, báo chí và thẻ gọi điện thoại của Telstra (kể cả thẻ “Phone Away”)

8 giờ sáng – 8 giờ tối, Thứ Hai – thứ Sáu, Tầng 2, phía trên cầu 
thang dốc.  Tiệm Bear Brasserie Café bán nhiều loại bữa ăn theo kiểu 
quán cà-phê và thức uống và có giấy phép.

6.30 giờ sáng – 5 giờ chiều, thứ Hai đến thứ Sáu, Hainsworth St. 
gần Trung tâm Y tế Trẻ em
Tiệm Kids Corner Café bán nhiều loại bữa ăn theo kiểu quán café, xăng-
uých, mứt, kẹo, nước uống và kem.

10 giờ sáng – 3 giờ chiều, thứ Hai – thứ Sáu, Tầng 2, vừa qua 
khỏi “Kids Health”
Tiệm bán bánh xăng-uých bán xăng-uých đặt làm hoặc gói sẵn, cũng như 
sushi và nước uống với một ít loại quà vặt và trái cây.

6.30 giờ sáng – 8 giờ tối, thứ Hai – thứ Sáu, Tầng 2, gần Cổng Ra 
Vào Chính  8.30 giờ sáng – 5 giờ chiều, Các ngày cuối tuần
Starbucks chuyên về cà-phê và các loại thức uống khác. Họ cũng có một 
số quà vặt và một vài hàng hóa của thương hiệu Starbucks để bán.

Một số quà vặt và thức uống có thể được mua từ xe đẩy của các Thiện nguyện 
viên đẩy đến các khoa mỗi buổi sáng ngày thường (ngoại trừ các ngày lễ). Các 
Thiện nguyện viên cùng cộng tác với Ban Dịch vụ Ẩm thực làm dịch vụ này cho các 
gia đình và tất cả tiền lời đều được tặng lại cho Bệnh viện thông qua tổ chức Thiện 
nguyện viên.

Quà vặt, nước uống và các thứ khác như đồ dùng phòng tắm, đổi tiền có 
thể dùng các máy đặt rải rác tại nhiều nơi trong Bệnh viện.
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Các số điện thoại quan trọng

Dưới đây là các số điện thoại có thể hữu ích cho quý vị. Chúng 
tôi ghi rõ cả số cho quý vị từ ngoài gọi vào và số nối mà quý vị 
có thể gọi bằng điện thoại từ giường bệnh của con em quý vị tại 
khoa.

Số từ ngoài 
gọi vào

Số 
nối

Trang 
số:

Ðiều hợp viên về chỗ ở

Kho sách

Phòng đặt chỗ

Trưởng phòng phụ trách về rủi ro (khiếu nại)

Tài chánh (kế toán)

Dịch vụ thông ngôn (cho tới 11 giờ đêm)

“Y tế Trẻ em” (Kids Health)

Quầy hướng dẫn cho bệnh nhân

“Bạn bệnh nhân” (Patients’ Friend)

Nhân viên Liên lạc Bệnh nhân

Quan hệ Công chúng (Public Relations)

Chương trình Radio Bedrock

Ðiều hợp viên cải tiến dịch vụ

Giữ trẻ “anh chị em” (Sibling Care)

Công tác xã hội

Phòng Starlight

Thiện nguyện viên

(02) 9845 2958         52958         31
(02) 9845 0808         50212         32
(02) 9845 2300         52300         23
(02) 9845 3442         53442         10
(02) 9845 3166         53166         38
(02) 9840 3456  (cho tới 11 giờ đêm)    38
(02) 9845 3585  53585/53588     38
(02) 9845 3777         53777 
(02) 9845 3535        53535    10&39
(02) 9845 3673        53673          12
(02) 9845 3364        53364
(02) 9845 3571        53571          33
(02) 9845 3442        53442          10
(02) 9845 3838        53838    30&43
(02) 9845 2641 52641/ 5264 19&33
(02) 9845 3601          53601         33
(02) 9845 3841          53841         39
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Bảng (Danh 
sách) thông 
ngôn viên

Nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ chính của quý vị hoặc nếu quý vị gặp khó khăn, 
không hiểu tiếng Anh thì chúng tôi có thể thu xếp thông ngôn viên giúp cho quý vị.
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