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Câu hỏi

Liệu thăm khám telehealth qua video có phải là một lựa 
chọn tốt cho con tôi? Thăm khám sức khỏe xa hoạt động 
như thế nào?

Trả lời
Sẽ tốt nhất nếu trẻ được thăm khám trực tiếp. Tuy nhiên, trong một số tình huống nhất định, việc thăm khám qua video và 
sử dụng các công cụ telehealth khác bởi phòng khám nhi khoa của quý vị (“bác sĩ gia đình”) có thể là một lựa chọn tốt. Đối 
với một số gia đình, lựa chọn này có thể cung cấp khả năng tiếp cận các dịch vụ nhi khoa chất lượng cao mà họ không thể có 
được bằng cách khác.

Telehealth đang được sử dụng rộng rãi trong các điều kiện khác nhau, bao gồm:

Bệnh viện
Nếu con quý vị cần dịch vụ nhi khoa nhưng dịch vụ này lại không có sẵn trong khu vực của quý vị, telehealth có thể kết nối quý 
vị với bác sĩ chuyên khoa từ xa.

• • Tình huống khẩn cấp. Nhiều khu vực, chẳng hạn như các cộng đồng nông thôn, không có bác sĩ được đào tạo phù hợp 
để điều trị cho trẻ em trong trường hợp khẩn cấp. Khi điều này xảy ra, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa cho phép 
tiếp cận ngay với các bác sĩ chuyên khoa nhi ở các cộng đồng khác, những người có thể giúp nhân viên y tế ổn định và 
điều trị cho trẻ trước khi trẻ được vận chuyển đến trung tâm nhi khoa hoặc bệnh viện nhi.

• • Khám bệnh ngoại trú. Nếu con quý vị có vấn đề về sức khỏe nhưng quý vị lại ở xa bác sĩ chuyên khoa của trẻ, quý vị có 
thể đến bệnh viện địa phương và kết nối từ xa với bác sĩ để được chăm sóc mà không cần phải di chuyển quãng đường 
dài.

• • Dịch vụ đặc biệt. Ở một số khu vực, người ta sử dụng thăm khám qua video để trị liệu vật lý, trị liệu âm ngữ, kiểm tra 
thính giác, tư vấn dinh dưỡng và các dịch vụ đặc biệt khác để trẻ và cha mẹ trẻ không phải đi một quãng đường dài mà 
vẫn có thể tiếp cận được dịch vụ.

Trường học
Ở một số cộng đồng, dịch vụ telehealth được cung cấp ngay trong trường học. Các chương trình này có các công cụ hỗ trợ 
y tá nhà trường thực hiện thăm khám qua video với bác sĩ hoặc y tá để chẩn đoán và điều trị các vấn đề như nhiễm trùng tai, 
viêm họng do liên cầu khuẩn, bong gân cổ chân và cảm lạnh thông thường. Cha mẹ cũng có thể được yêu cầu tham gia cuộc 
thăm khám. Những cuộc thăm khám ảo này giúp y tá trường biết khi nào trẻ cần được gặp bác sĩ nhi khoa hoặc cần được đưa 
đến phòng cấp cứu.

Ở nhà
Loại hình dịch vụ telehealth đang được các gia đình sử dụng thường xuyên hơn để gặp bác sĩ nhi khoa và thực hiện một số 
kiểm tra nhất định mà không yêu cầu thăm khám trực tiếp. Quý vị có thể sử dụng thiết bị của cá nhân như điện thoại thông 
minh, máy tính bảng hoặc máy tính kết nối với bác sĩ nhi khoa để chẩn đoán và điều trị các bệnh thông thường, không khẩn 
cấp. Có rất nhiều công ty cung cấp các dịch vụ này, nhưng không phải tất cả đều được chứng nhận về nhi khoa. Hãy hỏi phòng 
khám nhi khoa của quý vị xem họ có cung cấp dịch vụ telehealth.



Thăm khám qua video được thực hiện như thế nào?
Trong quá trình thăm khám qua video, bác sĩ có thể quan sát con quý vị và hỏi quý vị về các triệu chứng của trẻ, giống như khi 
thăm khám trực tiếp. Thăm khám qua video có thể sử dụng các công cụ như:

• Điện thoại thông minh, máy tính bảng và máy tính. Bất kỳ thiết bị nào có camera và kết nối Internet hoặc WiFi đều có 
thể được sử dụng cho telehealth. Các bệnh viện và trường học thường có camera chất lượng cao để đảm bảo việc kiểm 
tra chính xác nhất. Đối với dịch vụ telehealth tại nhà, quý vị có thể sử dụng camera trên thiết bị cá nhân.

• Ống nghe. Các chương trình telehealth tại bệnh viện và trường học sẽ có ống nghe để bác sĩ có thể nghe tim và phổi của 
trẻ từ xa. Quý vị cũng có thể cần đến những loại công cụ này để sử dụng tại nhà.

• Nội soi tai. Công cụ này được sử dụng để quan sát bên trong tai của trẻ và giúp chẩn đoán nhiễm trùng tai.
• Siêu âm và hình ảnh khác. Các chương trình telehealth tại bệnh viện thậm chí có thể truyền các hình ảnh như siêu âm 

để bác sĩ chuyên khoa nhi xem từ xa.
Thăm khám qua video cũng giúp bác sĩ quan sát mức độ hoạt động, nhịp thở, tương tác và tình trạng sức khỏe chung của trẻ. 
Nếu bác sĩ cho rằng cuộc thăm khám qua video không cung cấp cho họ đủ thông tin để chẩn đoán tình trạng của trẻ, họ có 
thể đề nghị quý vị đưa trẻ đến phòng khám hoặc phòng chăm sóc khẩn cấp hoặc phòng cấp cứu.

Ghi nhớ
Thăm khám telehealth qua video có thể phù hợp với trẻ. Để chắc chắn rằng quý vị đang nhận được dịch vụ chăm sóc tốt, hãy 
tránh những nhà cung cấp dịch vụ telehealth chưa qua đào tạo để điều trị cho trẻ em. Hãy chọn nhà cung cấp đã qua đào tạo 
và có các công cụ cần thiết để chẩn đoán và điều trị cho trẻ, đồng thời có mối quan hệ thân thiết với gia đình quý vị. Bác sĩ nhi 
khoa luôn là lựa chọn đầu tiên khi tìm kiếm các dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa.
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