• Báo cáo những thay đổi về tình trạng
của bạn với chuyên viên chăm sóc sức   
khoẻ của bạn;
• Giữ hay hũy bỏ các cuộc hẹn theo đúng
qui định của chuyên viên chăm sóc sức
khoẻ;
• Trả các dịch vụ mà bảo hiểm bạn không
trả.

Các trang mạng sau đây có nhiều thông tin hơn về
quyền lợi của bệnh nhân:
The U.S. Department of Labor
www.dol.gov
Agency for Healthcare Research and Quality
www.ahrq.gov
American Hospital Association
www.hospitalconnect.com
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Photo credit: USCRI/Albany

Thông tin trong cuốn sách nhỏ này được
gom góp từ:
U.S. President’s Commission on Quality First:
Better Health Care for All Americans
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Bản tin nhỏ này được làm ra bằng kinh phí của
Văn phòng Hội Tỵ nạn, Bộ Dịch vụ Y tế và
Nhân sự Hoa kỳ.
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CONTACT INFORMATION:
riht@uscridc.org
U.S. Committee for Refugees and
Immigrants
1717 Massachusetts Ave., NW
Suite 200
Washington, DC 20036
Phone: 202 • 347 • 3507
Fax: 202 • 347 • 7177
www.refugees.org

Quyền lợi và Trách nhiệm
của bệnh nhân
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HEALTHY LIVING

• Hỏi về cách điều trị, các nguy cơ và kiểm
tra;

H E A LT H Y L I V I N G :
Bạn có quyền:
• Có sự chăm sóc sức khoẻ, không phân
biệt chủng tộc, tín tưởng, tuổi tác, phái
tính, khuynh hướng tình dục hay đất
nước nơi mình sinh ra;
• Sự chăm sóc bao gồm việc tôn trọng
tâm lý xã hội, tinh thần và các niềm tin
truyền thống đóng khuôn quan điểm
về bệnh tật;
• Chăm sóc một cách quan tâm và tôn
trọng;
• Nhận tin tức về các chuyên viên chăm
sóc sức khoẻ, kế hoạch sức khoẻ và
các phương tiện chăm sóc sức khoẻ;
• Có thông tin đưa đến cho bạn bằng
cách bạn có thể hiểu;
• Nhận sự chăm sóc sức khoẻ khẩn cấp
với sự đồng ý (Bạn sẽ bị đòi hỏi phải
trả cho các dịch vụ này);
• Hãy cho biết các sự than phiền và quan
tâm của bạn về sự chăm sóc hay dịch
vụ mà bạn nhận được và trình bày các
việc này một cách chính xác;
• Hồ sơ Y tế và thông tin của bạn được
giữ kín;
• Được xem xét và bản sao hồ sơ Y tế
của bạn;
• Các lỗi lầm, thiếu thông tin hay những
gì mơ hồ được lấy ra hay sửa lại trong

Quyền lợ i và Trách nhiệm của bệnh nhân
hồ sơ Y tế;

• Hãy hỏi chuyên viên chăm sóc sức
khoẻ, nhân viên và chuyên viên kỹ
thuật của bạn;
• Các kiểm tra và chữa trị Y tế được giải
thích cho bạn bằng cách bạn có thể
hiểu;
• Chọn sự chữa trị Y tế cho bạn; và
• Tham gia tích cực trong việc chăm sóc
sức khoẻ của bạn.

Các Trách nhiệm của bệnh nhân
• Nói chuyện với chuyên viên chăm sóc
sức khoẻ của bạn;
• Tự học hỏi về tình trạng và sự điều trị
của bạn;
• Cung cấp thông tin một cách thật thà
và đầy đủ nếu có thể;
• Tuân theo sự điều trị và uống thuốc
như chỉ dẫn;

