Dịch Vụ Cố Vấn Chăm Sóc Giảm Nhẹ
1800 360 000
7g sáng – 10g tối, 7 ngày một tuần
www.pcas.org.au

advice@mh.org.au

Dịch vụ Cố vấn Chăm sóc Giảm nhẹ là nơi quý vị có thể nói chuyện với một y tá
hoặc bác sĩ chuyên về chăm sóc giảm nhẹ về bất kỳ khía cạnh nào của một căn
bệnh hiểm nghèo.
Dịch vụ này dành cho mọi người, mọi nơi trong tiểu
bang Victoria.
Nó dành cho những người đang sống với một căn bệnh hiểm nghèo và
những người hỗ trợ của họ. Nó dành cho gia đình, bạn bè hoặc hàng xóm. Nó
cũng dành cho các bác sĩ, y tá và những nhà cung cấp và các nhân viên chắm
sóc sức khỏe khác.
Chúng tôi có thể giúp trả lời các câu hỏi
như:
Dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ có thể
giúp đỡ người tôi trợ giúp như thế
nào?
Tôi có thể tìm thấy thông tin về người
chăm sóc ở đâu?
Làm sao tôi tìm được đúng dịch vụ
chăm sóc giảm nhẹ?
Tôi có thể làm gì để giảm đau? Giảm
buồn nôn? Giảm khó thở?
Tôi cần phải suy nghĩ về điều gì và
hoạch định điều gì?
Làm sao để tôi nói chuyện với
người cung cấp chăm sóc của tôi
về dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ?

Vui lòng liên lạc với Dịch vụ Truyền tin Quốc
gia qua số 13 36 77, rồi yêu cầu nối với
1800 360 000.Chúng tôi có thể giúp đỡ

người cung cấp chăm sóc với những
vấn đề như:
Kiểm soát triệu chứng bệnh
Kê toa
Định vị đúng dịch vụ chăm sóc giảm
nhẹ
Chuyển từ thuốc uống qua thuốc chích
Truyền thuốc liên tục vào mô dưới da
(dụng cụ truyền thuốc liên tục)
Làm quyết định và hoạch định chăm
sóc trong tương lai.

Thông ngôn và phiên dịch

Điều gì dịch vụ không thể làm?

Gọi số 131 450 và yêu cầu nối với 1800 360
000.

Chúng tôi không thể cung cấp toa thuốc,
giấy giới thiệu hoặc thay thế sự chăm sóc
của người cung cấp chăm sóc sức khỏe
địa phương.

Bị điếc, khó nghe hoặc khó nói?

Dịch vụ Cố vấn Chăm sóc Giảm nhẹ Tiểu bang Victoria được Bộ Y Tế và Dịch vụ Nhân sinh tài
trợ, do Bệnh viện Hoàng gia Melbourne điều hành và được Chính quyền Tiểu bang Victoria hỗ
trợ. Đây là một dịch vụ bảo mật và miễn phí dành cho mọi người trong tiểu bang Victoria.
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