
Thông tin dành cho bệnh nhân giải phẫu không cấp thiết  
(Elective Surgery Patient Information) 
 
Mục đích của bản tin này là để cấp cho bạn thêm kiến thức nếu bạn là một 
bệnh nhân đang có tên trong danh sách chờ giải phẫu không cấp thiết tại 
một bệnh viện công.  
 
Giải phẫu không cấp thiết là một nhóm từ dành để chỉ tất cả các cuộc giải phẫu 
không khẩn cấp và việc nhập viện có thể được trì hoãn tối thiểu 24 giờ. 
 
Bệnh nhân đến lúc cần được giải phẫu không cấp thiết sẽ được phân loại bệnh 
trạng dựa theo quyết định của một bác sĩ chuyên môn.  
 
Theo những điều kiện thông thường, các bệnh nhân với phân loại mức độ khẩn 
cấp cao nhất (Loại 1 – khẩn cấp) sẽ được sắp xếp để được giải phẫu trước các 
bệnh nhân khác.  
 
Có ba loại mức độ khẩn cấp đang được sử dụng trên toàn quốc, dùng để phân 
loại các bệnh nhân được giải phẫu:   
 
Loại 1 – khẩn cấp 
Thời gian chờ đợi mong muốn để được giải phẫu khẩn cấp là 30 ngày hoặc 
ngắn hơn.  
 
Loại 2 – bán khẩn cấp 
Thời gian chờ đợi mong muốn để được giải phẫu bán khẩn cấp là 90 ngày hoặc 
ngắn hơn.  
 
Loại 3 – không khẩn cấp 
Thời gian chờ đợi mong muốn để được giải phẫu không khẩn cấp là 12 tháng 
hoặc ngắn hơn.  
 
Mặc dầu các bệnh viện công hết sức cố gắng để thỏa mãn những mốc thời 
gian trên, các bệnh viện vẫn phải dành ưu tiên cho những bệnh nhân cấp 
cứu cần có giường nằm trong bệnh viện.   
 
Cam kết của bạn 
Là bệnh nhân đang chờ đợi trong danh sách được giải phẫu không cấp thiết, 
bạn cam kết phải:  
 

• Tuân theo những thủ tục và khuyến cáo đề cập trong bất cứ bản tin 
nào do bệnh viện cung cấp, gồm cả các kiến thức về cách giữ cho 
mình được khỏe mạnh để giải phẫu.  

• Đến bệnh viện vào ngày giờ nhập viện được qui định, đến khám tại 
các phòng khám chuẩn bị nhập viện và các buổi hẹn theo dõi sau khi 
giải phẫu. 

• Thông báo cho bệnh viện biết nếu chi tiết để liên lạc có thay đổi .  



• Thông báo cho bệnh viện về: 
o việc bạn đổi ý không đến để giải phẫu. 
o bất cứ những hoàn cảnh cá nhân nào khác có thể đưa đến việc 

hủy bỏ hoặc trì hoãn việc giải phẫu  
o bạn chấp thuận ngày đề nghị để nhập viện (khi được bệnh viện 

cung cấp)  
• Thông báo cho bệnh viện nếu: 

o Bạn có tên trong danh sách chờ giải phẫu không cấp thiết ở một 
bệnh viện công khác . 

o Bạn thay đổi chi tiết để liên lạc, ví dụ như địa chỉ hay đỉện thoại. 
 
Nếu bạn không giữ phiên hẹn mà không thông báo trước và không có lý do 
chính đáng, thì hậu quả có thể là tên của bạn sẽ không còn nằm trong danh sách 
chờ đợi nữa và bạn sẽ không được giải phẫu.  
 
Cam kết của chúng tôi 
 
Chúng tôi sẽ: 

• Bảo đảm thu xếp cho bạn được gặp một bác sĩ đủ khả năng thích hợp.  
• Thông báo cho bạn biết về vị trí của bạn trong danh sách chờ đợi 

trong vòng 10 ngày kể từ lúc bạn có tên trong danh sách.  
• Liên lạc với bạn nếu bạn chưa được giải phẫu trong thời gian chờ đợi 

mong muốn để được giải phẫu.  
• Giới thiệu bạn đến một chuyên khoa với thời gian chờ đợi ngắn nhất 

để được giải phẫu không cấp thiết tại bệnh viện của chúng tôi hay tại 
một bệnh viện công nào khác.  

• Bảo đảm là bác sĩ toàn khoa của bạn nhận được thông tin đầy đủ về 
tiến trình giới thiệu thân chủ, thời gian chờ đợi và phương cách chế 
ngự hữu hiệu nhất cho bệnh trạng của bạn.  

• Giải phẫu cho bạn vào ngày giờ thu xếp và không hủy bỏ việc nhập 
viện hơn hai lần mà không có lý do chính đáng.  

 
Cam kết của bác sĩ của bạn  
 
Bác sĩ của bạn là một thành viên quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe cho 
bạn. Chúng tôi đề nghị là bạn nên giữ những buổi hẹn thường xuyên với bác sĩ 
của mình trong khi chờ giải phẫu. Bác sĩ của bạn sẽ:  
 

• Giúp bạn được khỏe mạnh trong khi chờ được giải phẫu. 
• Giúp bạn liên lạc với bệnh viện nếu bệnh trạng thay đổi trong khi chờ 

giải phẫu.  
 
Chúng tôi sẽ chia xẻ với Bác sĩ của bạn các tin tức liên hệ đến việc chăm sóc 
liên tục và chế ngự bệnh trạng trong khi bạn chờ được điều trị, và sau giải phẫu, 
trừ phi bạn báo cho chúng tôi hay ý định nào khác. 

 
Cung cấp một Tây Úc Khỏe mạnh 
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