
Cách để sắp xếp một cuộc thăm khám telehealth từ 
trường đại học
Quý vị vẫn chú ý ăn uống đầy đủ, tập thể dục và ngủ đủ giấc khi đi học đại học. Nhưng quý vị khó thu xếp để thăm khám bác sĩ 
thường xuyên hoặc gặp bác sĩ khi quý vị có vấn đề. Bác sĩ nhi khoa ở nhà, người hiểu rõ về quý vị, hoặc bác sĩ mới của quý vị là 
những nguồn đáng tin cậy để cung cấp cho quý vị các hướng dẫn liên quan đến chăm sóc sức khỏe. 

Telehealth - thăm khám qua video hoặc điện thoại với bác sĩ - là cách để quý vị giữ liên lạc với bác sĩ khi quý vị ở xa hoặc không 
thể đến phòng khám một cách dễ dàng. Trung tâm y tế tại trường đại học của quý vị cũng có thể cung cấp dịch vụ telehealth 
cho sinh viên. Dịch vụ này cho phép quý vị nhận được sự trợ giúp quý vị cần vào đúng thời điểm và địa điểm.

Đừng trì hoãn việc đăng ký
Quý vị đang không được khỏe hoặc có những lo âu. Dưới đây là một số lý do để đăng ký một cuộc thăm khám telehealth:

• Các triệu chứng cảm lạnh hoặc cúm
• Phát ban da
• Đau bụng, nhức đầu
• Mắt đỏ
• Tái kê đơn
• Cảm thấy căng thẳng hoặc lo âu
• Tình trạng bệnh (như hen suyễn hoặc tiểu đường) cần được kiểm tra
• Có câu hỏi về mối quan hệ hoặc sức khỏe tình dục 
• Cần trợ giúp liên quan đến việc sử dụng thuốc

Nếu quý vị đang băn khoăn không biết có nên gọi cho bác sĩ hay không, hãy gọi cho bác sĩ của quý vị! Hỏi xem họ có cung cấp 
dịch vụ telehealth hay không và lên lịch một cuộc hẹn. Quý vị có thể đăng ký thông qua cổng thông tin trang web hoặc hệ 
thống hồ sơ sức khỏe điện tử của phòng khám bác sĩ. Hãy cho họ biết về nhu cầu của quý vị để cuộc thăm khám diễn ra hiệu 
quả, chẳng hạn như quý vị có thể yêu cầu một phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu.

Lên kế hoạch để đảm bảo tính riêng tư
Cách quý vị tìm thời gian yên tĩnh để học cũng có thể là cách lên kế hoạch cho cuộc thăm khám telehealth. Dưới đây là một số 
mẹo:

Nắm được lịch trình của bạn cùng phòng
Quý vị có thể biết khi nào bạn cùng phòng có giờ lên lớp và ra khỏi phòng. Nếu không, hãy hỏi họ! Cho họ biết quý vị muốn lên 
lịch một cuộc gặp trực tuyến với bác sĩ của mình và hỏi thời điểm thích hợp. Sau đó, đặt lịch hẹn phù hợp để quý vị có thể có 
sự riêng tư.

Trong ký túc xá
Thông thường trong ký túc xá sẽ có một phòng trống hoặc phòng học trên tầng hoặc gần phòng khách mà quý vị có thể sử 
dụng một mình. Hãy kiểm tra với quản lý nội trú hoặc quầy lễ tân nếu quý vị không chắc chắn. Nếu cửa không có khóa, hãy 
dán biển báo “đang học, làm ơn yên lặng” lên cửa kèm theo thời gian kết thúc.

Ngoài khuôn viên trường
Nếu quý vị đang ở căn hộ hoặc nhà riêng, hãy chọn một căn phòng thật yên tĩnh.



Các tòa nhà khác
Các thư viện thường có phòng học riêng. Các khoa trong trường cũng vậy. Các trung tâm sinh viên có thể có phòng họp. 
Kiểm tra trước nếu những phòng này theo kiểu “ưu tiên cho người đến trước” hoặc nếu quý vị cần đặt trước.

Chuẩn bị
Dù quý vị sắp xếp cuộc hẹn từ đâu, đừng quên đeo tai nghe để có thể nghe bác sĩ một cách riêng tư. Ngồi gần cửa sổ hoặc 
đèn để đảm bảo có đủ ánh sáng. Tắt các màn hình khác và tắt nhạc để căn phòng yên tĩnh nhất có thể. Kiểm tra liên kết từ 
phòng khám và cho họ biết nếu quý vị gặp sự cố.

Khi bắt đầu cuộc thăm khám, quý vị sẽ được yêu cầu đưa ra sự đồng ý. Điều này có nghĩa là quý vị đồng ý gặp bác sĩ qua video 
hoặc qua điện thoại. Quý vị cũng có thể sẽ được yêu cầu không ghi âm cuộc thăm khám. Phía bác sĩ cũng sẽ không ghi âm lại. 
Điều này xuất phát từ lý do riêng tư. Đừng lo lắng, bác sĩ sẽ trao đổi về tính bảo mật của cuộc thăm khám. Bác sĩ sẽ cho quý vị 
biết nếu họ cần chia sẻ thông tin về cuộc thăm khám với cha mẹ hoặc người chăm sóc của quý vị.

Đôi khi, bác sĩ sẽ yêu cầu quý vị lên lịch thăm khám trực tiếp sau khi thăm khám telehealth. Điều này có thể là do có vấn đề 
cần kiểm tra thể chất, chủng ngừa hoặc kiểm tra trực tiếp khác. Bác sĩ nhi khoa của quý vị có thể hướng dẫn quý vị đến trung 
tâm y tế trong khuôn viên trường hoặc giới thiệu quý vị đến một phòng khám địa phương. Quý vị có thể cần kiểm tra thêm với 
bác sĩ thường xuyên của quý vị trong lần về thăm nhà tiếp theo.

Chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần khi quý vị sống xa nhà là điều cần thiết. Telehealth sẽ giúp quý vị thực hiện ngay điều 
này chỉ với một cú nhấp chuột. Hãy liên hệ với bác sĩ nhi khoa hoặc bác sĩ chăm sóc sức khỏe ban đầu của quý vị để xem liệu 
quý vị có thể lên lịch thăm khám telehealth hay không. Hãy cho họ biết nếu quý vị đang ở một bang khác và họ có thể tư vấn 
cho quý vị cách tốt nhất để sắp xếp một cuộc hẹn. Nếu quý vị cần một bác sĩ mới, hãy kiểm tra với bác sĩ nhi khoa hoặc trung 
tâm y tế trong trường để xem họ có thể giới thiệu hay không.

Quý vị có thể cần tìm hiểu một chút để thu xếp không gian và thời gian riêng tư cho cuộc thăm khám telehealth. Là sinh viên 
đại học, quý vị có thể đã có cơ hội để thực hành!

Cách để sắp xếp một cuộc thăm khám 
telehealth từ trường đại học

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. 


