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Bạn mới xem video? 
Lời khuyên cho bệnh nhân lần đầu 

 
 

Sẵn sàng cho chuyến thăm video 

 

Thiết bị 

❑ Sạc thiết bị của quý vị (điện 

thoại thông minh, máy tính 

bảng, hoặc máy tính) hoặc 

để bộ sạc ở gần đó. 

❑ Tải xuống hoặc cập nhật 

trình duyệt (nhấp vào liên 

kết để kiểm tra) hoặc ứng 

dụng di động (My Health 

Online) 

❑ Không bắt buộc: (Sử dụng) 

tai nghe để có chất lượng 

âm thanh tốt hơn 

Môi trường 

❑ Tìm một không gian đủ 

sáng để có thể nhìn rõ 

mặt quý vị 

❑ Hạn chế mất tập trung 

❑ Đảm bảo quý vị thấy 

thoải mái và có thể nói 

chuyện một cách riêng tư 

❑ Sử dụng ô tô của quý vị 

nếu sự riêng tư bị hạn 

chế - kiểm tra kết nối 

(Mẹo của một bệnh nhân 

khác*) 

Nguồn Cấp Dữ Liệu 
Video 

❑ Kiểm tra tốc độ internet 

(trên 1.2MBPS) 

https://www.fast.com 

❑ Kiên nhẫn - các vấn đề kỹ 

thuật thường xuyên xảy 

ra; chúng tôi sẽ làm việc 

với quý vị! 

❑ Không bắt buộc: Quay số 

sử dụng điện thoại của 

quý vị để nghe rõ hơn 

nếu sử dụng Webex 

hoặc ứng dụng tương tự   

Trải nghiệm 

❑ Đặt câu hỏi nếu quý vị lo 

lắng về hoặc mới thăm 

khám qua video lần đầu 

❑ Đừng ngần ngại cho biết tủ 

thuốc, không gian hoặc 

thói quen của quý vị để 

nhận lời khuyên cá nhân 

❑ Chuẩn bị câu hỏi và ghi chú 

Trong Buổi Thăm Khám Qua Video  

Với các lượt truy cập video, bạn có thể nhận được sự chăm sóc mọi lúc mọi nơi được cá nhân hóa cho bạn và 

không gian của bạn, tất cả trong khi giữ an toàn cho bạn ở nhà. 

1-5 Phút • Phòng chờ 

Quý vị có thể được xếp vào 'phòng chờ' cho đến khi bác sĩ sẵn 

sàng cho quý vị bắt đầu buổi thăm khám. Nếu quý vị chờ 10 

phút sau thời gian cuộc hẹn, vui lòng nhắn tin cho nhóm chăm 

sóc thông qua My Health Online rằng quý vị đang đợi. 

3-5 Phút • Thu thập thông tin lý lịch 

Bác sĩ sẽ xác nhận 1) danh tính, 2) số điện thoại gọi lại, 3) địa 

điểm và 4) sự chấp thuận sử dụng nền tảng thăm khám qua 

video này cho buổi thăm khám của quý vị. 

5-10 Phút • Tìm hiểu về các mối quan ngại của quý vị  

Quý vị và bác sĩ của quý vị sẽ tiến hành buổi thăm khám, thảo 

luận lý do thăm khám và các lựa chọn chăm sóc của quý vị. 

Không bắt buộc 

Đừng ngần ngại cho biết không gian của quý vị hoặc quý vị 

đang ăn hoặc dùng thuốc gì. Một lợi thế của thăm khám qua 

video là có thể cho thấy cách quý vị kiểm soát bệnh trạng hiện 

tại của mình.  

Nếu quý vị gặp các vấn đề kỹ thuật trước hoặc trong buổi thăm khám, hãy nhắn tin cho nhóm chăm sóc thông qua My Health Online. 

Khắc phục sự cố 

Các vấn đề kỹ thuật thường xuyên xảy ra - chúng tôi sẽ cố gắng 

hết sức để kết nối với quý vị. Đây là một số lựa chọn khắc phục sự 

cố: 

- Thử cập nhật ứng dụng/trình duyệt của quý vị hoặc vào 

lại buổi thăm khám  

- Thông báo cho nhóm chăm sóc biết thông qua My 

Health Online 

- Nếu vấn đề chưa được giải quyết, nhóm chăm sóc sẽ gọi 

để thảo luận các phương án 

 

Kết thúc buổi thăm khám qua video  

Sau buổi thăm khám, quý vị sẽ nhận một Bản Tóm Tắt Sau Thăm 

Khám thông qua MyHealthOnline như với buổi thăm khám của 

bất kỳ bác sĩ nào. 

https://www.fast.com
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