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Telehealth cho phép bạn trao đổi qua video với các bác sĩ  qua máy tính, máy 
tính bảng hoặc điện thoại thông minh. Telehealth  kết nối với phòng khám địa 
phương hoặc các địa điểm chăm sóc sức khỏe khác mà không cần rời khỏi nhà. 

 
 

Trước khi đăng ký sử dụngTelehealth, bạn cần biết những điều sau đây: 
 

  

Làm thế nào để bệnh nhân có 
thể tham gia vào telehealth 

 

Telehealth là một công cụ cung cấp  dịch vụ y tế kỹ thuật số. 

Làm cách nào để bắt 
đầu nhận các dịch vụ 
Telehealth? 

 
Nhiều tổ chức chăm sóc sức khỏe đã được thành lập để cung cấp 
các dịch vụ telehealth. Tùy thuộc vào nhu cầu của bạn, telehealth 
có thể được sử dụng cho nhiều dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác 
nhau. Ví dụ, telehealth được sử dụng rộng rãi cho các nhu cầu sức 
khỏe hành vi, chẳng hạn như điều trị hoặc quản lý thuốc. 

 

Tôi có thể tin tưởng bác 
sĩ telehealth không? 

Tôi cần thiết bị gì? 
 

Tất cả những gì bạn cần để sử dụng telehealth là kết nối internet ổn 
định từ máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh. Nếu 

bạn đến phòng khám, văn phòng bác sĩ, bệnh viện hoặc cơ sở chăm 
sóc sức khỏe khác để nhận các dịch vụ telehealth, bạn không cần 

phải mang theo thiết bị của riêng mình. 

 

Thông tin sức khỏe cá nhân của 
tôi có được bảo mật không? 

 
Tất cả các tổ chức chăm sóc sức khỏe đảm bảo rằng thông tin sức 
khỏe của  bạn được an toàn và bảo mật. Telehealth cũng không 
phải là một ngoại lệ. .  Nếu bạn lo lắng về việc bảo vệ thông tin y tế 
của mình, hãy hỏi bác sĩ cách họ lưu giữ thông tin của bạn. 

 

Việc gặp một bác sĩ mới có thể gây lo lắng. Các tiểu bang sẽ giúp bạn dễ 
dàng tìm thấy  bằng cấp và chứng chỉ của bác sĩ một cách trực tuyến. 
Bạn có thể tìm hiểu  giấy phép y tế của bác sĩ thông qua hội đồng cấp 

phép chuyên môn từ  tiểu bang của bạn. Không có giấy phép sẽ không 
được hành nghề bác sĩ. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy thông tin này qua 

trang web của Liên đoàn các Ban chuyên môn tểu bang: 
https://www.fsmb.org/contact-a-state-medical-board. 

 
 

https://www.fsmb.org/contact-a-state-medical-board
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Làm thế nào để bệnh nhân có thể 
tham gia vào telehealth 

 
 

 
 Tóm tắt 

 

Telehealth là gì? 

Telehealth là một cách cung cấp dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe trực tuyến. Bệnh nhân có thể ở nhà và 
nhận các dịch vụ y tế. 
 

Tất cả những gì bạn cần là kết nối Internet ổn định và 
một thiết bị có khả năng video và âm thanh để kết nối. 
 

Tôi cần gì cho telehealth? 
 

Telehealth đã cách mạng hóa thế giới chăm sóc sức khỏe và nhiều 
bệnh viện, phòng khám và văn phòng bác sĩ sử dụng telehealth để 
chăm sóc bệnh nhân của họ. Tất cả các công ty này được yêu cầu 
giữ bảo mật thông tin sức khỏe của bạn. 

 

Telehealth có an toàn và đáng tin cậy không? 
 

Tìm hiểu thêm về telehealth tại www.telehealthresourcecenter.org. 
 
Tờ thông tin Framing Telehealth này được thực hiện bởi 14 Trung tâm Nguồn lực Telehealth và được quản lý thông qua 
tài trợ #G22RH30365 từ Văn phòng Vì sựTiến bộ của Telehealth, Văn phòng Liên bang về Chính sách Y tế Nông thôn, 

Cơ quan Quản lý Tài nguyên và Dịch vụ Y tế, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh. 
 

http://www.telehealthresourcecenter.org/
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