
Giải quyết các vấn đề kỹ thuật cho telehealth

Thăm khám telehealth qua video hoặc điện thoại với bác sĩ nhi khoa, chuyên 
gia nhi khoa, bác sĩ gia đình hoặc bác sĩ khác có thể là lựa chọn phù hợp, đặc 
biệt nếu quý vị sống ở nơi không tiện để di chuyển đến phòng khám. Quý vị 
có biết rằng để thực hiện thăm khám telehealth, quý vị không nhất thiết phải 
có kết nối Wi-Fi ở nhà, máy tính hoặc điện thoại thông minh không? Dưới đây 
là một số mẹo để giải quyết các vấn đề kỹ thuật phổ biến liên quan đến thăm 
khám telehealth: 

Ở nhà không có Wi-Fi hoặc Wi-Fi chậm
Quý vị có thể kết nối với Wi-Fi ở trường học, thư viện hoặc trung tâm cộng đồng. Nhiều nơi có wifi có thể truy cập miễn 
phí. Quý vị có thể để nghị thu xếp một căn phòng yên tĩnh cho cuộc thăm khám. Nếu có xe hơi, quý vị có thể kết nối với Wi-Fi 
của họ từ bãi đậu xe. Quý vị có thể có một không gian riêng tư, yên tĩnh trên xe hơi. Đảm bảo đậu xe an toàn trước khi bắt đầu 
cuộc thăm khám.

Quý vị có thể cần gặp một chuyên gia nhưng không tiện đến văn phòng của họ. Hãy trao đổi với phòng khám bác sĩ của quý vị 
để xem liệu quý vị có thể thăm khám với chuyên gia và bác sĩ của quý vị đồng thời bằng cách sử dụng telehealth hay không.

Một số thư viện công cộng, đại học và trường học cho thuê mượn các thiết bị phát Wi-Fi Hotspot giống như cho mượn một 
cuốn sách. Thiết bị có thể được kết nối vào điện thoại thông minh hoặc máy tính của quý vị và cung cấp dịch vụ Wi-Fi miễn 
phí. Nhân viên thư viện có thể cho quý vị biết những khu vực nào là tốt nhất để kết nối với dịch vụ và quý vị đang cách tháp 
phát sóng bao xa.

Có thể quý vị có Wi-Fi nhưng bị treo khi quý vị tham gia cuộc gọi video. Trước cuộc hẹn telehealth hãy yêu cầu mọi người 
trong nhà ngừng các hoạt động giải trí trực tuyến như xem phim và chơi trò chơi điện tử. Điều này sẽ đảm bảo kết nối Wi-
Fi mạnh hơn cho cuộc thăm khám của quý vị.

Nếu quý vị có dịch vụ internet hoặc điện thoại thông minh, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để hỏi xem họ có nâng cấp 
miễn phí cho các gia đình có trẻ em đang đi học hay không. Điều này sẽ cung cấp cho quý vị kết nối mạnh hơn.

Trường hợp không có máy tính hoặc điện thoại thông minh
Con quý vị có một máy tính xách tay ở nhà để sử dụng cho việc học? Liên hệ với nhà trường để hỏi xem quý vị có thể sử dụng 
máy tính xách tay của con quý vị cho cuộc hẹn telehealth hay không. Nếu thư viện công cộng đang mở cửa, hãy hỏi xem họ có 
không gian yên tĩnh, riêng tư hoặc phòng đọc với máy tính để đặt trước hay không. Hãy nhớ lưu lại liên kết quý vị nhận được 
cho cuộc hẹn telehealth để nhập vào trình duyệt máy tính của thư viện.

Nếu quý vị chỉ có điện thoại cố định hoặc điện thoại thông minh không có tính năng video, hãy kiểm tra với phòng khám nhi 
khoa để xem quý vị có thể nói chuyện qua điện thoại hay không. Quý vị và bác sĩ sẽ không thể nhìn thấy nhau, nhưng đây là 
một lựa chọn tốt để được cập nhật thông tin sau lần thăm khám trực tiếp hoặc để đặt câu hỏi về mối quan tâm của quý vị.



Quý vị chưa từng sử dụng công nghệ telehealth
Lần tới khi quý vị đến phòng khám bác sĩ, hãy nhờ họ hướng dẫn về những gì quý vị cần và cách đăng ký thăm khám 
telehealth. Ví dụ, họ có thể:

• Đánh dấu trang web trên điện thoại hoặc máy tính xách tay của quý vị
• Hướng dẫn quý vị cách nhận email miễn phí để nhận thông tin về các cuộc hẹn
• Gửi một liên kết tới điện thoại của quý vị và sau đó quý vị chỉ cần nhấp vào để đăng nhập cho cuộc thăm khám
• Cung cấp tờ hướng dẫn từng bước
• Cung cấp tên và số điện thoại của người có thể giúp đỡ khi quý vị gặp khó khăn

Ghi nhớ
Phòng khám nhi khoa là nơi bắt đầu với các câu hỏi về telehealth. Nói chuyện với họ về loại điện thoại hoặc máy tính quý vị có. 
Cho họ biết nếu quý vị có thể có được kết nối Wi-Fi. Phòng khám có thể hỗ trợ quý vị lên kế hoạch cho lần thăm khám tiếp 
theo của con cho dù đó là cuộc gọi video, gọi điện thoại hay gặp trực tiếp.
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