
Telehealth 101: Kết nối để chăm sóc sức khỏe cho con quý vị

Đôi khi thật khó thu xếp để đến khám trực tiếp tại phòng khám. Quý vị không 
thể nghỉ làm hoặc con quý vị không thể nghỉ học. Phòng khám nhi khoa có 
thể đề nghị thực hiện thăm khám qua cuộc gọi video hoặc cuộc gọi điện 
thoại thay cho thăm khám trực tiếp. Hình thức thăm khám này được gọi là 
“telehealth”, tức là thăm khám sức khỏe từ xa. 

Viện hàn lâm Nhi khoa Hoa Kỳ (AAP) tán thành việc áp dụng telehealth cho 
các cuộc thăm khám của bác sĩ, đặc biệt khi quý vị không thể đến khám trực 
tiếp. AAP nhận định rằng tốt nhất nên sử dụng telehealth trong phạm vi bác 
sĩ gia đình của trẻ. Hãy coi đây là “thăm khám tại nhà” cho nhóm chăm sóc sức khỏe nhi khoa của quý vị. Telehealth sẽ không 
thay thế các cuộc thăm khám trực tiếp, nhưng có thể là lựa chọn phù hợp cho một số cuộc thăm khám hoặc chỉ để chia sẻ 
thông tin với bác sĩ của quý vị. Teleheaalth có những lợi ích như:

• Cắt giảm thời gian đi lại
• Tiết kiệm chi phí vận chuyển
• Dành ít thời gian hơn trong phòng chờ
• Tiếp cận các bác sĩ chuyên khoa tại các bệnh viện lớn hoặc thị trấn khác

Bác sĩ nhi khoa có thể thăm khám con quý vị qua telehealth trước và lên lịch thăm khám trực tiếp sau đó. Hoặc sau khi thăm 
khám trực tiếp tại phòng khám, bác sĩ có thể tái khám qua telehealth. Quý vị có thể bắt đầu với telehealth khi con quý vị bị ốm 
và sau khi thăm khám, bác sĩ có thể yêu cầu quý vị đến khám trực tiếp tại phòng khám.

Tất cả tùy thuộc vào quý vị và bác sĩ
Sẽ không sao nếu quý vị không chắc chắn hoặc nếu quý vị quyết định telehealth không phù hợp với con mình. Quý vị có thể 
không có kết nối internet hoặc điện thoại di động. Quý vị có thể khó tìm được một nơi riêng tư cho cuộc gặp. Quý vị luôn có 
thể trao đổi với bác sĩ của con mình về việc thăm khám trực tiếp. Bác sĩ sẽ muốn gặp quý vị theo cách nào đó!

Hãy trao đổi về việc liệu quý vị, con quý vị và bác sĩ có cảm thấy thoải mái khi sử dụng telehealth hay không. Nếu tất cả đều 
đồng ý thử thì quý vị có thể lên kế hoạch cho một cuộc thăm khám telehealth. 

Bác sĩ nhi khoa có thể sử dụng telehealth trong những trường hợp sau:

• Quý vị cảm thấy lo lắng về sức khỏe của con mình
• Các triệu chứng cảm lạnh như sổ mũi
• Nôn mửa và tiêu chảy
• Tái kê đơn
• Phát ban hoặc vấn đề về da
• Mắt đỏ
• Mối quan tâm về sức khỏe tinh thần hoặc cảm xúc



Tuy nhiên một số trường hợp nên được thăm khám trực tiếp như:

• Thăm khám trẻ sơ sinh lần đầu
• Kiểm tra sức khỏe thường xuyên
• Chích ngừa
• Xét nghiệm
•   Kiểm tra thính giác, thị lực và nha khoa
•   Điều trị bằng florua

Telehealth hoạt động như thế nào?
Các cuộc thăm khám telehealth nên do phòng khám nhi khoa của quý vị chỉ định. Họ biết rõ con quý vị và biết gia đình quý vị. 
Nếu quý vị cần sự hỗ trợ của thông dịch viên hoặc sự trợ giúp do các vấn đề về thị lực, thính giác hoặc giao tiếp bằng lời, hãy 
cho họ biết khi quý vị lên lịch hẹn. Dịch vụ telehealth có thể được bảo hiểm chi trả. Hãy kiểm tra gói bảo hiểm của quý vị và 
kiểm tra trước với phòng khám.

Chuẩn bị cho cuộc thăm khám sức khỏe con quý vị trong 5 bước đơn giản

BƯỚC 1 Gọi cho phòng khám nhi khoa để xem họ có cung cấp các lựa chọn telehealth hay không. 

BƯỚC 2 Làm theo hướng dẫn của phòng khám để sắp xếp cuộc hẹn. Đảm bảo phòng khám có thông tin liên hệ và thông 
tin khẩn cấp của quý vị.

BƯỚC 3 Thu thập thông tin, ghi lại các câu hỏi của quý vị và hoàn thành các thủ tục giấy tờ. Bước này cũng giống như khi 
quý vị đến khám trực tiếp tại phòng khám.

BƯỚC 4 Xác nhận thời gian cuộc hẹn và hướng dẫn của bác sĩ trước 24 giờ. Làm theo hướng dẫn của phòng khám:
• Kiểm tra camera, micrô và loa trên thiết bị quý vị sẽ sử dụng cho buổi thăm khám
• Kiểm tra phần mềm và liên kết hoặc tải xuống ứng dụng cần thiết ít nhất một giờ trước cuộc hẹn
• Kiểm tra các dụng cụ nếu con quý vị sử dụng thiết bị hỗ trợ thính giác hoặc thị lực

BƯỚC 5 Chọn một căn phòng riêng tư và càng yên tĩnh càng tốt. 

Gọi cho phòng khám nếu quý vị gặp khó khăn!

Đảm bảo căn phòng có đủ ánh sáng, chẳng hạn từ cửa sổ hoặc đèn và chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc hẹn. Tắt vô tuyến và đài. 
Nếu con quý vị còn nhỏ, quý vị có thể để đồ chơi hoặc sách gần đó để giữ chúng bận rộn trong cuộc thăm khám.

Quý vị có thể ngồi bên cạnh trẻ hoặc để trẻ ngồi vào lòng trong quá trình thăm khám video. Nếu cuộc thăm khám được thực 
hiện qua điện thoại, hãy để trẻ ở gần để quý vị có thể hỏi chúng. Trẻ cũng có thể nói chuyện với bác sĩ. Quý vị sẽ có thời gian 
để mô tả các triệu chứng của con. Trong quá trình thăm khám qua video, bác sĩ nhi khoa có thể quan sát con quý vị và quyết 
định cách điều trị cho trẻ. Bác sĩ có thể kê đơn thuốc hoặc đưa ra các phương pháp điều trị khác. Nếu con quý vị lớn hơn, 
chúng có thể gặp riêng bác sĩ tại một thời điểm nào đó trong buổi thăm khám.
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Tài liệu này do Vụ Quản lý Tài nguyên và Dịch vụ Y tế (HRSA) thuộc Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ (HHS) hỗ trợ thực hiện trong khuôn khổ chương trình tài 
trợ tổng trị giá $6.000.000 hoàn toàn từ nguồn vốn chính phủ. Nội dung là của (các) tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm chính thức của HRSA, HHS 
hay Chính phủ Hoa Kỳ. 
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Telehealth có phải là lựa chọn an toàn?
Các cuộc thăm khám telehealth sử dụng phần mềm hoạt động với máy tính hoặc điện thoại. Bác sĩ sẽ cho quý vị biết họ muốn 
sử dụng những công cụ nào. Quý vị có thể gửi email thông qua trang web bệnh nhân. Phòng khám có thể gửi thông báo hoặc 
tin nhắn nhắc quý vị về cuộc hẹn. 

Dù sử dụng công cụ nào, phòng khám cũng sẽ đảm bảo việc thăm khám diễn ra an toàn. Phần mềm video được bảo vệ bằng 
bảo mật. Thông tin của quý vị sẽ không được chia sẻ khi không có sự đồng ý của quý vị. Những gì xảy ra giữa con quý vị, bác sĩ 
và quý vị sẽ được giữ riêng tư giống như khi quý vị đến khám trực tiếp.

Các bác sĩ nhi khoa và chuyên gia nhi khoa bắt đầu sử dụng telehealth thường xuyên hơn trong đại dịch COVID-19 khi không 
thể thăm khám trực tiếp. Sự thuận tiện và lợi ích của các cuộc thăm khám từ xa đồng nghĩa với việc telehealth sẽ tiếp tục 
là lựa chọn của nhiều người. Đừng trì hoãn - hãy gọi cho phòng khám nhi khoa của quý vị để tìm hiểu xem họ có cung cấp 
telehealth cho con quý vị hay không và làm thế nào để bắt đầu!


