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trong tài liệu là có thể truy cập được vào thời điểm xuất bản.
ADEA không chịu trách nhiệm về tính chính xác hay sự tồn tại
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Chương trình Phục vụ cho bệnh Tiểu Đường trên Toàn quốc (National Diabetes
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GIỚI THIỆU
Phương pháp chăm sóc đặt trọng tâm vào con người được
Ủy hội Úc châu về An toàn và Chất lượng trong Lĩnh vực
Chăm sóc Sức khỏe (Australian Commission on Safety
and Quality in Healthcare) giải thích tóm tắt là, ‘phương
pháp chăm sóc sức khỏe theo cách tôn trọng và đáp ứng
những sở thích, nhu cầu và giá trị của bệnh nhân và người
tiêu thụ1’. Phương pháp chăm sóc đặt trọng tâm vào con
người không phải là một khái niệm mới, và đang trở thành
một thuật ngữ ngày càng phổ biến kể từ những năm giữa
thập niên 1990, giờ đây nó là một khái niệm quen thuộc
trong giới chuyên viên y tế. Hơn nữa, ngày càng có thêm
các chứng cứ hỗ trợ phương pháp chăm sóc đặt trọng
tâm vào con người và cho thấy là việc bao gồm mọi người
trong công việc quản trị sức khỏe của họ là điều cơ bản
để có thể đạt được một chương trình chăm sóc bền vững
và chất lượng cao2.

Thông tin Cơ sở

Trong khi có nhiều mô hình khác nhau về việc chăm sóc
đặt trọng tâm vào con người/bệnh nhân/người tiêu thụ,
nhưng một thành phần thiết yếu là các chuyên viên y tế
cùng làm việc với mọi người để lập ra các kế hoạch chăm
sóc riêng cho từng cá nhân cho thích hợp với họ. Mọi
người tự quản trị bệnh trạng của mình suốt cả ngày, mỗi
ngày, với sự hỗ trợ của chuyên viên y tế trong cuộc hành
trình này của họ.

Chăm sóc đặt trọng tâm vào người tiêu thụ/bệnh nhân/con
người được nói đến theo nhiều cách. Cho mục đích của bộ
công cụ này, chúng tôi sẽ dùng thuật ngữ chăm sóc đặt
trọng tâm vào con người. Nhiều người bị các bệnh trạng
mãn tính và phức tạp đi gặp chuyên viên y tế định kỳ như
một phần của việc quản trị liên tục bệnh trạng của họ và
không phải lúc nào họ cũng đang ’bị bệnh’ những khi đi gặp
như vậy.

Các chuyên viên y tế thực hành phương pháp chăm sóc
đặt trọng tâm vào con người giúp mọi người có khả năng
đối tiếp với các dịch vụ y tế một cách phù hợp và kịp thời,
để đưa ra các quyết định có hiệu quả cho sức khỏe của
mình và tham gia vào các sách lược tự quản trị dựa vào
bằng chứng và đã được thống nhất giữa các bên.

Thuật ngữ ‘bệnh nhân’ hàm ý người đang thụ động nhận
được sự chăm sóc, hơn là một tác nhân tích cực trong việc
tự chăm sóc cho chính mình. Bệnh nhân là những con
người, và con người là những cá nhân, với sở thích, ưu tiên
và cuộc sống của riêng họ bên ngoài bệnh trạng của họ3.

Các chuyên viên y tế đều đã được huấn luyện về các lĩnh
vực cảm xúc, tâm lý và xã hội rộng lớn hơn của việc chăm
sóc, bên cạnh việc giao tiếp hiệu quả và chăm sóc mang
tính cộng tác và được lập riêng cho từng cá nhân. Các kỹ
năng này quan trọng và là nền tảng của việc chăm sóc
đặt trọng tâm vào con người. Bộ công cụ này xây dựng
trên nền tảng các kỹ năng ấy và đưa ra những nhận thức
mới về việc chăm sóc đặt trọng tâm vào con người dựa
vào các bằng chứng hiện nay.
Tài liệu này sẽ cung cấp cho quý vị thông tin về mục
đích của Bộ Công cụ Chăm sóc đặt Trọng tâm vào Con
người và cách thức sử dụng nó để cải thiện nghiệp vụ
hành nghề của quý vị cũng như để cung cấp các kết quả
tốt nhất cho những người đang được quý vị chăm sóc và
hướng dẫn.
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Để hỗ trợ các chuyên viên y tế, những người đang cung cấp
dịch vụ chăm sóc đặt trọng tâm vào con người, ADEA, qua
tài trợ từ NDSS đã soạn thảo Bộ Công cụ Chăm sóc đặt
Trọng tâm vào Con người này.
Bộ công cụ này ban đầu được ADEA xuất bản vào năm
2015 để các Chuyên viên Giáo dục về Bệnh Tiểu đường có
Chứng chỉ (Credentialled Diabetes Educators - CDEs) sử
dụng khi tư vấn những người bị bệnh tiểu đường. Bộ công
cụ được thấy là phù hợp với những người bên ngoài phạm
vi của bệnh tiểu đường và do đó đã được thay đổi cho phù
hợp, để được các chuyên viên y tế sử dụng trong việc điều
trị cho những người bị các bệnh trạng mãn tính hay phức
tạp.

Trong bộ công cụ này, có thể vẫn có những nội dung liên
hệ đến bệnh tiểu đường, xin lưu ý là, bất kỳ bệnh trạng mãn
tính hay phức tạp nào cũng đều có thể thay vào chỗ của
bệnh tiểu đường. ADEA và Cơ quan Chuyên viên Y tế Liên
ngành Úc châu (Allied Health Professions Australia) đã thực
hiện mọi nỗ lực nhằm thay đổi tài liệu này cho phù hợp để
nội dung của nó không mất đi tính nguyên vẹn và tiếp tục
là một công cụ thực tiễn cho tất cả các chuyên viên y tế tìm
cách cải thiện hay đánh giá việc chăm sóc đặt trọng tâm
vào con người trong lúc hành nghề.
ADEA cam kết tuân theo các tiêu chuẩn thực hành cao nhất
bao gồm việc cung cấp dịch vụ chăm sóc đặt trọng tâm
vào con người trong việc quản trị bệnh tiểu đường. Việc
cung cấp dịch vụ chăm sóc đặt trọng tâm vào con người
là một đề tài chủ lực trong toàn bộ chương trình Năng lực
Cơ bản Toàn quốc đối với Chuyên viên Giáo dục về Bệnh
Tiểu đường có Chứng chỉ (National Core Competencies
for Credentialled Diabetes Educators) của ADEA và là một
phần không thể thiếu trong các chính sách và tiêu chuẩn
của ADEA bao gồm Quy tắc Hành xử (Code of Conduct)
của ADEA và Các Tiêu chuẩn Thực hành trên Toàn quốc
đối với Chuyên viên Giáo dục về Bệnh Tiểu đường có
Chứng chỉ (National Standards of Practice for Credentialled
Diabetes Educators).

Mục đích
Bộ Công cụ Chăm sóc đặt Trọng tâm vào Con người
được soạn thảo nhằm giúp các chuyên viên y tế theo dõi
chất lượng của các nghiệp vụ hành nghề chăm sóc đặt
trọng tâm vào con người của họ, nêu bật những phần
cần được cải thiện và theo dõi tiến bộ liên tục.
Bộ Công cụ Chăm sóc đặt Trọng tâm vào Con người có
ba thành phần:
•

Công cụ Cải thiện Chất lượng dành cho các Chuyên
viên Y tế

•

Thăm dò Ý kiến Người Tiêu thụ

•

Phỏng vấn Người Tiêu thụ

Sử dụng tất cả ba thành phần này của bộ công cụ sẽ
giúp các Chuyên viên Y tế trong việc cung cấp dịch
vụ chăm sóc đặt trọng tâm vào con người như được
thể hiện trong Hình 1.
Bộ Công cụ Chăm sóc đặt Trọng tâm vào Con người
được xuất bản trong hình thức các tài liệu PDF tương
tác trên trang mạng của AHPA và có thể tìm thấy
bằng cách truy cập trang mạng
http://www.ahpa.com.au/

Hình 1. Các Thành phần của Bộ Công cụ Chăm sóc đặt Trọng tâm vào Con người
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Bộ Công cụ Chăm sóc đặt Trọng tâm vào
Con người được soạn thảo thế nào
Bộ Công cụ Chăm sóc đặt Trọng tâm vào Con người được
soạn thảo qua mối quan hệ đối tác giữa ADEA và Trung tâm
Quốc tế về Chứng cứ Y tế Liên ngành (The International
Centre for Allied Health Evidence - iCAHE) thuộc Đại học
Nam Úc, sử dụng một quá trình gồm ba giai đoạn:
•

Tìm kiếm và trích dẫn các hướng dẫn thực hành lâm
sàng phù hợp trên toàn quốc và của quốc tế và những
tư liệu từ các tổ chức chăm sóc đặt trọng tâm vào con
người. Cơ sở chứng cứ này được xác định bằng một tổng
duyệt nhanh về các tài liệu bài vở đã được bình duyệt và
các tài liệu lưu hành khác về chăm sóc bệnh tiểu đường
đặt trọng tâm vào con người. Chứng cứ này có thể được
tìm thấy tại

•

Xác định và phác thảo một bộ các nguyên tắc được
đề xuất về chăm sóc đặt trọng tâm vào con người.

•

Nghiên cứu các quan điểm của người tiêu thụ và của
các chuyên viên giáo dục về bệnh tiểu đường về bản
thảo của bộ nguyên tắc được đề xuất về chăm sóc
đặt trọng tâm vào con người, qua hai vòng nghiên
cứu sử dụng phương pháp Delphi.

Quá trình soạn thảo có cấu trúc này đưa tới một bộ
gồm mười Nguyên tắc Chăm sóc đặt Trọng tâm vào
Con người, làm nên cơ sở của Bộ Công cụ Chăm sóc
đặt Trọng tâm vào Con người (xin xem Khung 1). Các
Nguyên tắc này được chia thành hai phân loại – tám
Nguyên tắc Chăm sóc Sức khỏe và hai Nguyên tắc Cải
thiện Chính sách và Hệ thống.

www.adea.com.au
Khung 1. Các Nguyên tắc Chăm sóc đặt Trọng tâm vào Con người

Các Nguyên tắc Chăm sóc đặt Trọng tâm vào Con người
Chăm sóc Sức khỏe
1. Tôi đặt trọng tâm vào con người và các mục tiêu cũng như sự an lành tổng thể của người đó.
2. Tôi tôn trọng văn hóa và các niềm tin về sức khỏe của mỗi con người.
3. Tôi tôn trọng các quyết định của mỗi con người về việc chăm sóc sức khỏe của mình và cho người chăm sóc cũng
như người thân trong gia đình tham dự (với sự đồng ý của người bệnh).
4. Tôi chủ động đưa ra các lựa chọn về việc chăm sóc và các lợi ích, rủi ro được biết về sức khỏe, việc tiếp cận cũng
như các phí tổn.
5. Tôi kiểm tra xem người bệnh đã hiểu, đồng ý và có thể thực hiện chương trình chăm sóc tự quản trị của mình.
6. Tôi xem xét lại các kết quả và dùng những trải nghiệm, nhu cầu, sở thích và giá trị của người bệnh làm cơ sở cho
việc lập kế hoạch cho giai đoạn kế tiếp của việc chăm sóc tự quản trị và chăm sóc chuyên nghiệp.
7. Tôi giao tiếp với các chuyên viên y tế khác của người bệnh để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chăm sóc toàn diện
(với sự đồng ý của người bệnh).
8. Tôi làm việc cùng người bệnh để họ có thể giao tiếp với những người quan trọng trong cuộc sống của họ nhằm hỗ
trợ môi trường không phân biệt, an toàn và cảm thông.

Cải thiện chính sách và hệ thống
9. Tôi làm việc cùng người tiêu thụ và các đại diện của người tiêu thụ để hướng dẫn đồng nghiệp và cộng đồng rộng
lớn hơn và khuyến khích cho môi trường cảm thông và hòa nhập cho những người sống với bệnh tiểu đường.
10. Tôi làm việc cùng người tiêu thụ và các đại diện của người tiêu thụ trong việc phát triển chính sách và dịch vụ cũng
như liên tục đảm bảo chất lượng.

4

Sử dụng Bộ Công cụ Chăm sóc đặt
Trọng tâm vào Con người để lập kế
hoạch cho các dịch vụ chất lượng
Chuyên viên Y tế có thể sử dụng Bộ Công cụ Chăm sóc
đặt Trọng tâm vào Con người để xác định xem việc cung
cấp dịch vụ chăm sóc đặt trọng tâm vào con người có
nghĩa gì đối với nghiệp vụ hành nghề của mình; và cụ thể
- dịch vụ của mình sẽ như thế nào nếu mình cung cấp
dịch vụ chăm sóc đặt trọng tâm vào con người - và nếu
mình không cung cấp dịch vụ như vậy. Do vậy, Bộ Công
cụ Chăm sóc đặt Trọng tâm vào Con người được thiết
kế để được dùng làm cơ sở cho việc theo dõi nghiệp vụ
hành nghề chất lượng.

Để sử dụng một cách toàn vẹn Bộ Công cụ Chăm sóc đặt
Trọng tâm vào Con người, các chuyên viên y tế nên phấn
đấu đáp ứng tất cả các Nguyên tắc Chăm sóc đặt Trọng
tâm vào Con người. Tuy nhiên, quy trình này nên được lập
riêng cho từng cá nhân và được thích nghi cho phù hợp
qua một chu kỳ cải thiện chất lượng xây dựng trên các mục
tiêu được xác định trước. Các Chuyên viên Y tế có thể chọn
chỉ bao gồm và hướng tới một vài trong số các Nguyên tắc
Chăm sóc đặt Trọng tâm vào Con người mà thôi.
Điều quan trọng là nhận ra rằng thông tin từ các phản hồi
của người tiêu thụ luôn là cốt yếu cho việc cải thiện dịch
vụ chăm sóc đặt trọng tâm vào con người. Bảng 1 đưa ra
những gợi ý về việc sử dụng ba thành phần này của Bộ
Công cụ Chăm sóc đặt Trọng tâm vào Con người.

Bảng 1. Bộ Công cụ Chăm sóc đặt Trọng tâm vào Con người
Thành phần

Mục đích Sử dụng

Những điều cần xem xét

Công cụ Cải thiện Chất lượng
dành cho các Chuyên viên Y tế

•

•

Có thể đạt được qua việc bình duyệt và/hoặc như một
hoạt động có tất cả nhân viên tham dự

•

Phải bao gồm việc Thăm dò Ý kiến Người Tiêu thụ hoặc
Phỏng vấn Người Tiêu thụ

•

Nghiệp vụ hành nghề hay dịch vụ phải quyết định ai chịu
trách nhiệm về việc thực thi những cải thiện và khung thời
gian có liên quan để thực thi sự cải thiện

•

Công cụ Cải thiện Chất lượng là một phần của chu kỳ cải
thiện chất lượng của dịch vụ hay nghiệp vụ hành nghề

Thăm dò Ý kiến Người Tiêu thụ

Phỏng vấn Người Tiêu thụ

Đo mức độ chăm sóc đặt trọng tâm vào
con người trong nghiệp vụ hành nghề.
Công cụ Cải thiện Chất lượng sẽ thu
thập dữ liệu cơ sở có thể được theo dõi
qua thời gian nhằm cung cấp chỉ dấu về
cả mức độ cải thiện và sách lược nâng
cao nghiệp vụ hành nghề.

•

Lập kế hoạch cho những lĩnh vực cần
được cải thiện và các cách thức để đạt
được sự cải thiện này

•

Phản hồi của người tiêu thụ là thiết yếu
cho việc đo lường dịch vụ chăm sóc đặt
trọng tâm vào con người

•

Các ví dụ được cung cấp nhằm giúp người tiêu thụ trả lời
cuộc thăm dò ý kiến hiểu được những tác động của mỗi
Nguyên tắc Chăm sóc đặt trọng tâm vào con người

•

Cuộc Thăm dò Ý kiến Người Tiêu thụ
được thiết kế để có thể trả lời một cách
ẩn danh, và biết được người tiêu thụ
đánh giá thế nào về việc các Chuyên
viên Y tế thực hiện công việc chăm sóc
đặt trọng tâm vào con người

•

Các ví dụ được cung cấp sẽ cần được thay đổi cho phù
hợp với các nhu cầu hiểu biết về sức khỏe của người tiêu
thụ

•

Các kết quả từ cuộc Thăm dò Ý kiến Người Tiêu thụ được
sắp xếp để so sánh với các câu trả lời cho Công cụ Cải
thiện Chất lượng

•

Các kết quả từ Cuộc Thăm dò Ý kiến
Người Tiêu thụ có thể được sử dụng
cho mục đích lập kế hoạch cho việc cải
thiện dịch vụ

•

Cuộc phỏng vấn người tiêu thụ được
thiết kế để biết được các phản hồi một
cách cụ thể và rõ ràng hơn

•

Tốt nhất cuộc Phỏng vấn Người Tiêu thụ nên được tiến
hành bởi ai đó độc lập đối với dịch vụ hay nghiệp vụ hành
nghề này, để có thể có một cuộc đối thoại cởi mở

•

Các kết quả từ Cuộc Phỏng vấn Người
Tiêu thụ có thể được sử dụng cho mục
đích lập kế hoạch cho việc cải thiện
dịch vụ

•

• Các ví dụ được cung cấp nhằm giúp người phỏng vấn
giải thích những tác động của mỗi Nguyên tắc Chăm sóc
đặt trọng tâm vào con người

BỘ CÔNG CỤ CHĂM SÓC ĐẶT TRỌNG TÂM VÀO CON NGƯỜI
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CÔNG CỤ CHĂM SÓC

ĐẶT TRỌNG TÂM VÀO CON NGƯỜI

CÔNG CỤ CẢI THIỆN
CHẤT LƯỢNG

BỘ CÔNG CỤ CHĂM SÓC ĐẶT TRỌNG TÂM VÀO CON NGƯỜI

7

GIỚI THIỆU
Hiệp hội Chuyên viên Giáo dục về Bệnh Tiểu đường của Úc
(ADEA) cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn thực hành cao nhất
và tin vào phương pháp chăm sóc đặt trọng tâm vào con
người. Một thành phần thiết yếu trong việc chuyên viên y tế
cung cấp dịch vụ chăm sóc đặt trọng tâm vào con người là
cùng làm việc với mọi người để lập ra các kế hoạch chăm
sóc riêng cho cá nhân thích ứng với người đó.

Mục đích

Mọi người tự quản trị các bệnh trạng của mình suốt ngày,
mỗi ngày, với sự hỗ trợ của của chuyên viên y tế trong cuộc
hành trình này của họ.

Bộ Công cụ Chăm sóc đặt Trọng tâm vào Con người có ba
thành phần:
•

Công cụ Cải thiện Chất lượng

Để hỗ trợ các chuyên viên y tế trong công việc cung cấp
dịch vụ chăm sóc đặt trọng tâm vào con người, ADEA, qua
tài trợ từ National Diabetes Services Scheme (NDSS) đã
soạn thảo Bộ Công cụ Chăm sóc đặt Trọng tâm vào Con
người.

•

Thăm dò Ý kiến Người Tiêu thụ

•

Phỏng vấn Người Tiêu thụ

Bộ Công cụ Chăm sóc đặt Trọng tâm vào Con người được
thiết kế để giúp các chuyên viên theo dõi chất lượng của
các nghiệp vụ hành nghề chăm sóc đặt trọng tâm vào con
người, nêu bật những lĩnh vực cần được cải thiện và theo
dõi tiến bộ liên tục.

Sử dụng tất cả ba thành phần này của bộ công cụ sẽ giúp
các chuyên viên y tế trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc
đặt trọng tâm vào con người có chất lượng như được thể
hiện trong Hình 1.

Hình 1. Các Thành phần của Bộ Công cụ Chăm sóc đặt Trọng tâm vào Con người
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Sử dụng Bộ Công cụ Chăm sóc đặt
Trọng tâm vào Con người để lập kế
hoạch cho các dịch vụ chất lượng

Để sử dụng một cách toàn vẹn Bộ Công cụ Chăm sóc
đặt Trọng tâm vào Con người, các chuyên viên y tế nên
phấn đấu để đáp ứng tất cả các Nguyên tắc Chăm sóc
đặt Trọng tâm vào Con người, tuy nhiên, quy trình này
nên được lập riêng cho mỗi cá nhân và được thay đổi cho
phù hợp qua một chu kỳ cải thiện chất lượng xây trên các
mục tiêu được xác định trước. Các Chuyên viên Y tế có
thể chọn chỉ bao gồm và hướng tới một vài trong số các
Nguyên tắc Chăm sóc đặt Trọng tâm vào Con người mà
thôi.

Chuyên viên y tế có thể sử dụng Bộ Công cụ Chăm sóc
đặt Trọng tâm vào Con người để xác định xem cung cấp
dịch vụ chăm sóc đặt trọng tâm vào con người có ý nghĩa
gì đối với nghiệp vụ hành nghề của mình; và cụ thể -dịch
vụ của mình sẽ thế nào nếu mình cung cấp dịch vụ chăm
sóc đặt trọng tâm vào con người - và nếu mình không
cung cấp dịch vụ như vậy. Do vậy, Bộ Công cụ Chăm sóc
đặt Trọng tâm vào Con người được thiết kế để được sử
dụng làm cơ sở cho việc theo dõi nghiệp vụ hành nghề
chất lượng.

Điều quan trọng là nhận ra rằng thông tin từ các phản hồi
của người tiêu thụ luôn là cốt yếu cho việc cải thiện dịch
vụ chăm sóc đặt trọng tâm vào con người.

Bảng 1. Bộ Công cụ Chăm sóc đặt Trọng tâm vào Con người
THÀNH PHẦN

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

NHỮNG ĐIỀU CẦN XEM XÉT

Công cụ Cải thiện Chất lượng
dành cho các Chuyên viên Y tế

•

•

Có thể đạt được qua việc bình duyệt và/hoặc như một
hoạt động được tất cả nhân viên tham dự

•

Điều này có thể đạt được bằng cách thẩm định riêng từng
người cho tất cả nhân viên rồi sắp xếp các chỉ số đánh
giá để xác định điểm tổng thể của nghiệp vụ hành nghề

•

Phải bao gồm việc Thăm dò Ý kiến Người Tiêu thụ hoặc
Phỏng vấn Người Tiêu thụ

•

Nghiệp vụ hành nghề hay dịch vụ phải quyết định ai chịu
trách nhiệm về việc thực thi những cải thiện và khung thời
gian có liên quan để thực thi sự cải thiện

•

Công cụ Cải thiện Chất lượng là một phần của chu kỳ cải
thiện chất lượng của dịch vụ hay nghiệp vụ hành nghề

•

Đo mức độ chăm sóc đặt trọng tâm vào
con người trong nghiệp vụ hành nghề.
Công cụ Cải thiện Chất lượng sẽ thu
thập dữ liệu cơ sở có thể được theo dõi
qua thời gian nhằm cung cấp chỉ dấu về
mức độ cải thiện và các sách lược nâng
cao nghiệp vụ hành nghề
Lập kế hoạch cho những lĩnh vực cần
được cải thiện và các cách thức để đạt
được sự cải thiện này

Sử dụng Công cụ Cải thiện Chất lượng
để các Chuyên viên Y tế lập kế hoạch
cho các dịch vụ có chất lượng
Để sử dụng một cách toàn vẹn Công cụ Cải thiện
Chất lượng, các chuyên viên y tế phải:

•

Quyết định xem những lĩnh vực nào cần được cải thiện

•

Xác định các hoạt động cần thiết cho việc cải thiện đó

•

Xác định (các) cá nhân chịu trách nhiệm về việc hoàn
thành các hoạt động này và khung thời gian cần thiết

•

Quyết định thời điểm lần tới quý vị sẽ thu thập dữ liệu
sử dụng bộ công cụ này để thẩm định tính hiệu quả của
các hoạt động cải thiện

•

Cam kết thẩm định và cải thiện dịch vụ chăm sóc
đặt trọng tâm vào con người

•

Bảo đảm là quý vị có sự hiểu biết rõ ràng về dịch
vụ chăm sóc đặt trọng tâm vào con người

•

Thu thập dữ liệu cơ sở từ bản thân, đồng nghiệp
của quý vị và người tiêu thụ dịch vụ của quý vị

•

Là một phần của chu kỳ cải thiện chất lượng của dịch
vụ/nghiệp vụ hành nghề; và

•

Phân tích dữ liệu này

•

Đòi hỏi việc suy xét và theo dõi liên tục

Lý tưởng nhất là Công cụ Cải thiện Chất lượng:

Hình 3. Các bước để sử dụng Công cụ Cải thiện Chất lượng

Bước 1

Bước 2

Bước 3

•

•

•

Dịch vụ của các Chuyên
viên Y tế xếp hạng xem
họ đang đáp ứng tốt các
Nguyên tắc Chăm sóc
đặt Trọng tâm vào Con
người ở mức độ nào

Hoàn thành Phần 1

Dịch vụ của các Chuyên
viên Y tế xem xét phản
hồi từ việc bình duyệt
và từ các cuộc thăm dò
ý kiến hay phỏng vấn
người tiêu thụ

Hoàn thành Phần 2

Dịch vụ của các Chuyên
viên Y tế xác định xem
những biện pháp hay hoạt
động nào có thể được thực
hiện để cải thiện dịch vụ
chăm sóc đặt trọng tâm
vào con người và để đáp
ứng các Nguyên tắc Chăm
sóc đặt Trọng tâm vào Con
người

BỘ CÔNG CỤ CHĂM SÓC ĐẶT TRỌNG TÂM VÀO CON NGƯỜI
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CHĂM SÓC SỨC KHỎE
NGUYÊN TẮC 1
Tôi đặt trọng tâm vào con người và các mục tiêu cũng như sự an lành tổng thể của họ.
Ví dụ, điều này có nghĩa là:
•

Tôi hiểu việc chăm sóc sức khỏe là một phần thế nào trong các mục tiêu và sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày của
người bệnh, như công việc, trách nhiệm chăm sóc con cái / trách nhiệm người chăm sóc, thể thao, tài chính và nhà cửa.

•

Tôi hiểu những gì là quan trọng và hợp lý để người bệnh có thể đạt được, ví dụ, có thể họ chú trọng vào những yếu tố
khác ngoài sức khỏe của mình.

Phần 1
Tôi/chúng ta đang làm tốt việc này ở mức độ nào?
Xin quý vị cho điểm từ 1 đến 5 trên thang điểm dưới đây, trong đó 5 là kết quả lý tưởng và 1 là kết quả ít mong muốn nhất.

1

2

3

4

5

Phần 2
Tại sao tôi/chúng ta lại nói điều này?
(Ví dụ, phản hồi từ việc bình duyệt và từ các cuộc thăm dò hay phỏng vấn người tiêu thụ)

10

Phần 3
Tôi/chúng ta có thể thực hiện những biện pháp hay hoạt động nào để áp dụng nguyên tắc này?
Biện pháp ưu tiên

Người chịu trách nhiệm

Ngày cần hoàn tất

Ngày duyệt xét

Biện pháp ưu tiên

Người chịu trách nhiệm

Ngày cần hoàn tất

Ngày duyệt xét

Biện pháp ưu tiên

Người chịu trách nhiệm

Ngày cần hoàn tất

Ngày duyệt xét

Biện pháp ưu tiên

Người chịu trách nhiệm

Ngày cần hoàn tất

Ngày duyệt xét

Biện pháp ưu tiên

Người chịu trách nhiệm

Ngày cần hoàn tất

Ngày duyệt xét

BỘ CÔNG CỤ CHĂM SÓC ĐẶT TRỌNG TÂM VÀO CON NGƯỜI
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NGUYÊN TẮC 2
Tôi tôn trọng văn hóa và các niềm tin về sức khỏe của người bệnh.
Ví dụ, điều này có nghĩa là:
•

Tôi tránh dùng hình ảnh rập khuôn và tôi tìm hiểu về các giá trị, niềm tin và các hành xử liên quan đến sức khỏe có thể
tác động đến bệnh tiểu đường của người bệnh.

•

Tôi tôn trọng và đáp ứng các giá trị, niềm tin và các hành xử đa dạng của người bệnh, như các lựa chọn về thực phẩm,
các lễ hội như Ramadan, và các tế nhị quanh các chủ đề cấm kị.

Phần 1
Tôi/chúng ta đang làm tốt việc này ở mức độ nào?
Xin quý vị cho điểm từ 1 đến 5 trên thang điểm dưới đây, trong đó 5 là kết quả lý tưởng và 1 là kết quả ít mong muốn nhất.

1

2

3

4

5

Phần 2
Tại sao tôi/chúng ta lại nói điều này?
(Ví dụ, phản hồi từ việc bình duyệt và từ các cuộc thăm dò hay phỏng vấn người tiêu thụ)
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Phần 3
Tôi/chúng ta có thể thực hiện những biện pháp hay hoạt động nào để áp dụng nguyên tắc này?
Biện pháp ưu tiên

Người chịu trách nhiệm

Ngày cần hoàn tất

Ngày duyệt xét

Biện pháp ưu tiên

Người chịu trách nhiệm

Ngày cần hoàn tất

Ngày duyệt xét

Biện pháp ưu tiên

Người chịu trách nhiệm

Ngày cần hoàn tất

Ngày duyệt xét

Biện pháp ưu tiên

Người chịu trách nhiệm

Ngày cần hoàn tất

Ngày duyệt xét

Biện pháp ưu tiên

Người chịu trách nhiệm

Ngày cần hoàn tất

Ngày duyệt xét

BỘ CÔNG CỤ CHĂM SÓC ĐẶT TRỌNG TÂM VÀO CON NGƯỜI
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NGUYÊN TẮC 3
Tôi tôn trọng các quyết định của người bệnh về việc chăm sóc sức khỏe của họ và cho cả người chăm sóc cũng
như người thân trong gia đình tham dự (với sự đồng ý của người bệnh).
Ví dụ, điều này nghĩa là:
•

Tôi cung cấp thông tin để hỗ trợ người bệnh trong việc đưa ra các quyết định về chăm sóc sức khỏe của chính họ.

•

Tôi hỏi xem người bệnh có muốn chỉ định những người chăm sóc chính hay không và tôi nhất định bao gồm vai trò của
các người này trong việc lập kế hoạch chăm sóc.

Phần 1
Tôi/chúng ta đang làm tốt việc này ở mức độ nào?
Xin quý vị cho điểm từ 1 đến 5 trên thang điểm dưới đây, trong đó 5 là kết quả lý tưởng và 1 là kết quả ít mong muốn nhất.

1

2

3

4

5

Phần 2
Tại sao tôi/chúng ta lại nói điều này?
(Ví dụ, phản hồi từ việc bình duyệt và từ các cuộc thăm dò hay phỏng vấn người tiêu thụ)
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Phần 3
Tôi/chúng ta có thể thực hiện những biện pháp hay hoạt động nào để áp dụng nguyên tắc này?
Biện pháp ưu tiên

Người chịu trách nhiệm

Ngày cần hoàn tất

Ngày duyệt xét

Biện pháp ưu tiên

Người chịu trách nhiệm

Ngày cần hoàn tất

Ngày duyệt xét

Biện pháp ưu tiên

Người chịu trách nhiệm

Ngày cần hoàn tất

Ngày duyệt xét

Biện pháp ưu tiên

Người chịu trách nhiệm

Ngày cần hoàn tất

Ngày duyệt xét

Biện pháp ưu tiên

Người chịu trách nhiệm

Ngày cần hoàn tất

Ngày duyệt xét

BỘ CÔNG CỤ CHĂM SÓC ĐẶT TRỌNG TÂM VÀO CON NGƯỜI
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NGUYÊN TẮC 4
Tôi chủ động đưa ra các lựa chọn về việc chăm sóc và các lợi ích, rủi ro được biết về sức khỏe, sự tiếp cận
cũng như các phí tổn.
Ví dụ, điều này nghĩa là:
•

Tôi sử dụng kiến thức của tôi về những gì hiện có để chủ động cung cấp thông tin phù hợp, toàn diện về sức khỏe và
các dịch vụ cộng đồng.

•

Tôi cung cấp thông tin phù hợp với người bệnh tại thời điểm đó.

•

Tôi giới thiệu tới các thành viên khác của toán đa ngành nếu tôi không có kinh nghiệm hay kiến thức để đáp ứng các nhu
cầu của người bệnh.

Phần 1
Tôi/chúng ta đang làm tốt việc này ở mức độ nào?
Xin quý vị cho điểm từ 1 đến 5 trên thang điểm dưới đây, trong đó 5 là kết quả lý tưởng và 1 là kết quả ít mong muốn nhất.

1

2

3

4

5

Phần 2
Tại sao tôi/chúng ta lại nói điều này?
(Ví dụ, phản hồi từ việc bình duyệt và từ các cuộc thăm dò hay phỏng vấn người tiêu thụ)
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Phần 3
Tôi/chúng ta có thể thực hiện những biện pháp hay hoạt động nào để áp dụng nguyên tắc này?
Biện pháp ưu tiên

Người chịu trách nhiệm

Ngày cần hoàn tất

Ngày duyệt xét

Biện pháp ưu tiên

Người chịu trách nhiệm

Ngày cần hoàn tất

Ngày duyệt xét

Biện pháp ưu tiên

Người chịu trách nhiệm

Ngày cần hoàn tất

Ngày duyệt xét

Biện pháp ưu tiên

Người chịu trách nhiệm

Ngày cần hoàn tất

Ngày duyệt xét

Biện pháp ưu tiên

Người chịu trách nhiệm

Ngày cần hoàn tất

Ngày duyệt xét

BỘ CÔNG CỤ CHĂM SÓC ĐẶT TRỌNG TÂM VÀO CON NGƯỜI
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NGUYÊN TẮC 5
Tôi kiểm tra xem từng người đã hiểu, đồng ý và có thể thực hiện chương trình chăm sóc tự quản trị của mình.
Ví dụ, điều này nghĩa là:
•

Tôi kiểm tra sự hiểu biết của người bệnh về kế hoạch chăm sóc và cung cấp thông tin thêm theo mức độ cần thiết.

•

Tôi thảo luận và hỗ trợ các biện pháp và ưu tiên đã được lên kế hoạch của người bệnh và giúp họ vượt qua bất kỳ trở
ngại nào để đạt được điều này.

Phần 1
Tôi/chúng ta đang làm tốt việc này ở mức độ nào?
Xin quý vị cho điểm từ 1 đến 5 trên thang điểm dưới đây, trong đó 5 là kết quả lý tưởng và 1 là kết quả ít mong muốn nhất.

1

2

3

4

5

Phần 2
Tại sao tôi/chúng ta lại nói điều này?
(Ví dụ, phản hồi từ việc bình duyệt và từ các cuộc thăm dò hay phỏng vấn người tiêu thụ)
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Phần 3
Tôi/chúng ta có thể thực hiện những biện pháp hay hoạt động nào để áp dụng nguyên tắc này?
Biện pháp ưu tiên

Người chịu trách nhiệm

Ngày cần hoàn tất

Ngày duyệt xét

Biện pháp ưu tiên

Người chịu trách nhiệm

Ngày cần hoàn tất

Ngày duyệt xét

Biện pháp ưu tiên

Người chịu trách nhiệm

Ngày cần hoàn tất

Ngày duyệt xét

Biện pháp ưu tiên

Người chịu trách nhiệm

Ngày cần hoàn tất

Ngày duyệt xét

Biện pháp ưu tiên

Người chịu trách nhiệm

Ngày cần hoàn tất

Ngày duyệt xét

BỘ CÔNG CỤ CHĂM SÓC ĐẶT TRỌNG TÂM VÀO CON NGƯỜI
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NGUYÊN TẮC 6
Tôi xem xét lại các kết quả và dùng những trải nghiệm, nhu cầu, sở thích và giá trị của người bệnh làm cơ sở
cho việc lập kế hoạch cho giai đoạn kế tiếp của việc chăm sóc tự quản trị và chăm sóc chuyên nghiệp.
Ví dụ, điều này nghĩa là:
•

Tôi làm việc với người bệnh về các sách lược giúp đỡ trong việc tự quản trị thích hợp với hoàn cảnh cuộc sống, trải
nghiệm, nhu cầu, sở thích và các giá trị của họ.

•

Tôi đề nghị người bệnh làm việc cùng tôi để duyệt xét xem các mục tiêu của họ đã đạt được chưa và để phát hiện bất kỳ
trở ngại nào mà tôi có thể có khả năng hỗ trợ để họ vượt qua được.

Phần 1
Tôi/chúng ta đang làm tốt việc này ở mức độ nào?
Xin quý vị cho điểm từ 1 đến 5 trên thang điểm dưới đây, trong đó 5 là kết quả lý tưởng và 1 là kết quả ít mong muốn nhất.

1

2

3

4

5

Phần 2
Tại sao tôi/chúng ta lại nói điều này?
(Ví dụ, phản hồi từ việc bình duyệt và từ các cuộc thăm dò hay phỏng vấn người tiêu thụ)
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Phần 3
Tôi/chúng ta có thể thực hiện những biện pháp hay hoạt động nào để áp dụng nguyên tắc này?
Biện pháp ưu tiên

Người chịu trách nhiệm

Ngày cần hoàn tất

Ngày duyệt xét

Biện pháp ưu tiên

Người chịu trách nhiệm

Ngày cần hoàn tất

Ngày duyệt xét

Biện pháp ưu tiên

Người chịu trách nhiệm

Ngày cần hoàn tất

Ngày duyệt xét

Biện pháp ưu tiên

Người chịu trách nhiệm

Ngày cần hoàn tất

Ngày duyệt xét

Biện pháp ưu tiên

Người chịu trách nhiệm

Ngày cần hoàn tất

Ngày duyệt xét

BỘ CÔNG CỤ CHĂM SÓC ĐẶT TRỌNG TÂM VÀO CON NGƯỜI
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NGUYÊN TẮC 7
Tôi giao tiếp với các chuyên viên y tế khác của người bệnh để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chăm sóc toàn
diện (với sự đồng ý của người bệnh).
Ví dụ, điều này nghĩa là:
•

Tôi giao tiếp với các chuyên viên khác về kế hoạch điều trị để chúng tôi nhất quán và làm việc hướng tới các mục tiêu
chung.

•

Những khi có thể, tôi tham gia các cơ hội làm việc cùng và học hỏi từ toán liên ngành.

Phần 1
Tôi/chúng ta đang làm tốt việc này ở mức độ nào?
Xin quý vị cho điểm từ 1 đến 5 trên thang điểm dưới đây, trong đó 5 là kết quả lý tưởng và 1 là kết quả ít mong muốn nhất.

1

2

3

4

5

Phần 2
Tại sao tôi/chúng ta lại nói điều này?
(Ví dụ, phản hồi từ việc bình duyệt và từ các cuộc thăm dò hay phỏng vấn người tiêu thụ)
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Phần 3
Tôi/chúng ta có thể thực hiện những biện pháp hay hoạt động nào để áp dụng nguyên tắc này?
Biện pháp ưu tiên

Người chịu trách nhiệm

Ngày cần hoàn tất

Ngày duyệt xét

Biện pháp ưu tiên

Người chịu trách nhiệm

Ngày cần hoàn tất

Ngày duyệt xét

Biện pháp ưu tiên

Người chịu trách nhiệm

Ngày cần hoàn tất

Ngày duyệt xét

Biện pháp ưu tiên

Người chịu trách nhiệm

Ngày cần hoàn tất

Ngày duyệt xét

Biện pháp ưu tiên

Người chịu trách nhiệm

Ngày cần hoàn tất

Ngày duyệt xét

BỘ CÔNG CỤ CHĂM SÓC ĐẶT TRỌNG TÂM VÀO CON NGƯỜI
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NGUYÊN TẮC 8
Tôi làm việc cùng người bệnh để họ có thể giao tiếp với những người quan trọng trong cuộc đời họ nhằm hỗ trợ
môi trường không phân biệt, an toàn và cảm thông.
Ví dụ, điều này nghĩa là:
•

Tôi đạt được sự hiểu biết về môi trường trong đó mọi người cần tự quản trị bệnh tiểu đường của mình, ví dụ, thể thao,
công việc, trường học và hỗ trợ họ đưa ra các sách lược cho phép sự tham gia toàn vẹn.

Phần 1
Tôi/chúng ta đang làm tốt việc này ở mức độ nào?
Xin quý vị cho điểm từ 1 đến 5 trên thang điểm dưới đây, trong đó 5 là kết quả lý tưởng và 1 là kết quả ít mong muốn nhất.

1

2

3

4

5

Phần 2
Tại sao tôi/chúng ta lại nói điều này?
(Ví dụ, phản hồi từ việc bình duyệt và từ các cuộc thăm dò hay phỏng vấn người tiêu thụ)
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Phần 3
Tôi/chúng ta có thể thực hiện những biện pháp hay hoạt động nào để áp dụng nguyên tắc này?
Biện pháp ưu tiên

Người chịu trách nhiệm

Ngày cần hoàn tất

Ngày duyệt xét

Biện pháp ưu tiên

Người chịu trách nhiệm

Ngày cần hoàn tất

Ngày duyệt xét

Biện pháp ưu tiên

Người chịu trách nhiệm

Ngày cần hoàn tất

Ngày duyệt xét

Biện pháp ưu tiên

Người chịu trách nhiệm

Ngày cần hoàn tất

Ngày duyệt xét

Biện pháp ưu tiên

Người chịu trách nhiệm

Ngày cần hoàn tất

Ngày duyệt xét
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CẢI THIỆN CHÍNH SÁCH VÀ HỆ THỐNG
NGUYÊN TẮC 9
Tôi làm việc cùng người tiêu thụ và các đại diện của người tiêu thụ để hướng dẫn đồng nghiệp và cộng đồng
rộng lớn hơn và bệnh vực cho các môi trường cảm thông và hòa nhập cho những người sống với bệnh tiểu
đường.
Ví dụ, điều này nghĩa là:
•

Tôi đóng một vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn cộng đồng và các chuyên viên y tế khác về cách thức làm cho
cuộc sống dễ dàng hơn cho người bị tiểu đường.

•

Những khi có thể, tôi tăng cường nhận thức về bệnh tiểu đường, về môi trường đặt trọng tâm vào con người, hòa hợp về
văn hóa.

Phần 1
Tôi/chúng ta đang làm tốt việc này ở mức độ nào?
Xin quý vị cho điểm từ 1 đến 5 trên thang điểm dưới đây, trong đó 5 là kết quả lý tưởng và 1 là kết quả ít mong muốn nhất.

1

2

3

4

5

Phần 2
Tại sao tôi/chúng ta lại nói điều này?
(Ví dụ, phản hồi từ việc bình duyệt và từ các cuộc thăm dò hay phỏng vấn người tiêu thụ)
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Phần 3
Tôi/chúng ta có thể thực hiện những biện pháp hay hoạt động nào để áp dụng nguyên tắc này?
Biện pháp ưu tiên

Người chịu trách nhiệm

Ngày cần hoàn tất

Ngày duyệt xét

Biện pháp ưu tiên

Người chịu trách nhiệm

Ngày cần hoàn tất

Ngày duyệt xét

Biện pháp ưu tiên

Người chịu trách nhiệm

Ngày cần hoàn tất

Ngày duyệt xét

Biện pháp ưu tiên

Người chịu trách nhiệm

Ngày cần hoàn tất

Ngày duyệt xét

Biện pháp ưu tiên

Người chịu trách nhiệm

Ngày cần hoàn tất

Ngày duyệt xét
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NGUYÊN TẮC 10
Tôi làm việc cùng người tiêu thụ và các đại diện của người tiêu thụ trong việc phát triển chính sách và dịch vụ
cũng như đảm bảo chất lượng liên tục.
Ví dụ, điều này có nghĩa là:
•

Tôi hỗ trợ và bênh vực các Tiêu chuẩn của Ủy hội Úc châu về An toàn và Chất lượng trong Lĩnh vực Chăm sóc Sức khỏe
(Safety and Quality in Healthcare - ACSQHC) trong đó người tiêu thụ là những đối tác trong việc lập kế hoạch, thiết kế,
cung cấp, đo lường và đánh giá các hệ thống và dịch vụ và chương trình chăm sóc của chính họ nếu họ chọn làm việc
này.

Phần 1
Tôi/chúng ta đang làm tốt việc này ở mức độ nào?
Xin quý vị cho điểm từ 1 đến 5 trên thang điểm dưới đây, trong đó 5 là kết quả lý tưởng và 1 là kết quả ít mong muốn nhất.

1

2

3

4

5

Phần 2
Tại sao tôi/chúng ta lại nói điều này?
(Ví dụ, phản hồi từ việc bình duyệt và từ các cuộc thăm dò hay phỏng vấn người tiêu thụ)
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Phần 3
Tôi/chúng ta có thể thực hiện những biện pháp hay hoạt động nào để áp dụng nguyên tắc này?
Biện pháp ưu tiên

Người chịu trách nhiệm

Ngày cần hoàn tất

Ngày duyệt xét

Biện pháp ưu tiên

Người chịu trách nhiệm

Ngày cần hoàn tất

Ngày duyệt xét

Biện pháp ưu tiên

Người chịu trách nhiệm

Ngày cần hoàn tất

Ngày duyệt xét

Biện pháp ưu tiên

Người chịu trách nhiệm

Ngày cần hoàn tất

Ngày duyệt xét

Biện pháp ưu tiên

Người chịu trách nhiệm

Ngày cần hoàn tất

Ngày duyệt xét
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CÔNG CỤ CHĂM SÓC

ĐẶT TRỌNG TÂM VÀO CON NGƯỜI

THĂM DÒ Ý KIẾN NGƯỜI TIÊU THỤ

GIỚI THIỆU
Mọi người tự quản trị các bệnh trạng của mình suốt ngày, mỗi ngày, với sự hỗ trợ của của chuyên viên y tế
trong cuộc hành trình này của họ.
Ghi nhận hoàn cảnh này, Bộ Công cụ Chăm sóc đặt Trọng tâm
vào Con người được soạn thảo nhằm giúp các chuyên viên y tế
phát triển nhận thức, cải thiện, và duy trì việc chăm sóc đặt trọng
tâm vào con người thành công trong các nghiệp vụ hành nghề của
mình.
Bộ Công cụ Chăm sóc đặt Trọng tâm vào Con người có ba thành
phần:
•

Công cụ Cải thiện Chất lượng dành cho các Chuyên viên Y tế

•

Thăm dò Ý kiến Người Tiêu thụ

•

Phỏng vấn Người Tiêu thụ

Sử dụng tất cả ba thành phần này của bộ công cụ sẽ giúp các
chuyên viên y tế trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc đặt trọng
tâm vào con người có chất lượng như được thể hiện trong Hình 1.
Một phần quan trọng trong việc các chuyên viên y tế cung cấp dịch
vụ chăm sóc đặt trọng tâm vào con người là làm việc với những
người bị các bệnh trạng mãn tính và phức tạp để theo dõi và đánh
giá xem mình có đang cung cấp dịch vụ chăm sóc đặt trọng tâm
vào con người có thể chấp nhận được với những người đang tham
gia cùng hay không. Để đạt được điều này, việc tham gia của
những người này là vô cùng quan trọng để các chuyên viên y tế có
phản hồi phù hợp, trung thực và kịp thời để từ đó tạo ra sự cải thiện
và thay đổi nếu cần.

Cuộc thăm dò ý kiến và/hoặc phỏng vấn người tiêu thụ mà quý vị
được yêu cầu hoàn thành là một công cụ quan trọng, cho phép
chuyên viên y tế của quý vị đánh giá và cải thiện dịch vụ họ cung
cấp cho quý vị.
Bằng việc giúp áp dụng các nguyên tắc chăm sóc đặt trọng tâm
vào con người trong thực hành, quý vị có thể bảo đảm là toàn bộ
hoàn cảnh của tất cả những ai đang gặp chuyên viên y tế đều được
xem xét đến và chính họ là một người tham gia chủ động trong
định hướng của việc chăm sóc cũng như trong các kế hoạch quản
trị bệnh của họ. Chăm sóc đặt trọng tâm vào con người là một khái
niệm quen thuộc với các chuyên viên y tế nhưng cần có sự giúp đỡ
từ người tiêu thụ để bảo đảm là việc chăm sóc đặt trọng tâm vào
con người có chất lượng cao được thực hiện trong thực hành hàng
ngày của tất cả các chuyên viên y tế.

Hướng dẫn về cách hoàn thành cuộc
thăm dò ý kiến này
1.

Đánh giá chuyên viên y tế của quý vị theo từng nguyên tắc
trong 10 Nguyên tắc Chăm sóc đặt Trọng tâm vào Con người,
bằng cách đánh dấu vào lựa chọn mà quý vị cảm thấy đúng
nhất.

2.

Trong ô nhận xét, quý vị có thể đưa ra bất kỳ nhận xét hay
gợi ý thêm nào về cách chuyên viên y tế của quý vị có thể cải
thiện cách thức hành nghề của họ.

Hình 1. Các Thành phần của Bộ Công cụ Chăm sóc đặt Trọng tâm vào Con người
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3.

Các nhận xét và các câu trả lời của quý vị sẽ được gộp
chung với các kết quả từ cuộc thăm dò ý kiến được các
chuyên viên y tế tiến hành, để phát hiện ra những lĩnh vực
họ đang làm tốt và nêu bật những lĩnh vực cần được cải
thiện.

4.

Các nhận xét của quý vị sẽ không gây tác động đến mối
quan hệ của quý vị với chuyên viên y tế của mình bởi qua
các nhận xét và câu trả lời của quý vị, không ai sẽ có thể
nhận ra được đó là quý vị.

5.

Các câu trả lời không đòi hỏi quý vị phải nhập bất kỳ chi
tiết cá nhân hay có thể dùng để nhận dạng nào. Mỗi
nghiệp vụ hành nghề y tế sẽ xử lý các thông tin này một
cách khác nhau - xin quý vị nói chuyện với dịch vụ y tế của
mình nếu muốn biết chính xác họ duy trì cuộc thăm dò ý
kiến hay bảo đảm tình trạng ẩn danh này thế nào.

6.

Quý vị có thể nêu tên của chuyên viên y tế của mình nếu
muốn đưa ra phản hồi cụ thể về người đó.

7.

Nếu quý vị đang thực hiện cuộc phỏng vấn, thì cuộc phỏng
vấn này phải được một nhân viên không thiên vị bên thứ
ba thực hiện để bảo đảm tính bảo mật.

Để hỗ trợ các chuyên viên y tế, những người đang cung cấp
dịch vụ chăm sóc đặt trọng tâm vào con người, ADEA, qua tài
trợ từ NDSS đã soạn thảo Bộ Công cụ Chăm sóc đặt Trọng tâm
vào Con người này.

Các nhận xét của quý vị
sẽ không tác động đến
mối quan hệ của quý vị
với chuyên viên y tế của
mình
Bộ công cụ này ban đầu được ADEA đưa ra vào năm 2015 để các
Chuyên viên Giáo dục về Bệnh Tiểu đường có Chứng chỉ (Credentialled Diabetes Educators - CDEs) kết hợp sử dụng khi tư vấn
những người bị bệnh tiểu đường. Bộ công cụ này đã được đánh giá
là phù hợp với những người bên ngoài phạm vi của bệnh tiểu đường
và do đó đã được thay đổi cho phù hợp, để được tất cả các chuyên
viên y tế sử dụng trong việc điều trị cho những người bị bất kỳ bệnh
trạng mãn tính hay phức tạp nào.
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CHĂM SÓC SỨC KHỎE
NGUYÊN TẮC 1
Các chuyên viên y tế đặt trọng tâm vào con người và các mục tiêu cũng như sự an lành tổng thể của họ.
Điều này có nghĩa là chuyên viên y tế của quý vị cố gắng hiểu bệnh trạng của quý vị đang là một phần thế nào trong cuộc
sống hàng ngày, các mục tiêu và sinh hoạt của quý vị. Ví dụ như công việc, trách nhiệm chăm sóc con cái/người chăm sóc,
thể thao, tài chính và nhà cửa.
Sử dụng thang điểm dưới đây, xin quý vị cho điểm xem chuyên viên y tế của quý vị đang đáp ứng tốt nguyên tắc này ở mức
độ nào.
Trong đó 1 = điểm thấp nhất/không bao giờ đáp ứng và 5 = điểm cao nhất/luôn đáp ứng mỗi lần tôi gặp họ

1

2

3

4

5

Nhận xét

NGUYÊN TẮC 2
Các chuyên viên y tế tôn trọng văn hóa và các niềm tin về sức khỏe của người bệnh.
Điều này có nghĩa là chuyên viên y tế của tôi hỏi tôi về các giá trị, niềm tin và các thói hành xử về sức khỏe của tôi mà có
thể tác động đến bệnh tiểu đường của tôi và họ bao gồm những điều này trong kế hoạch chăm sóc của tôi.
Sử dụng thang điểm dưới đây, xin quý vị cho điểm xem chuyên viên y tế của quý vị đang đáp ứng tốt nguyên tắc này ở mức
độ nào.
Trong đó 1 = điểm thấp nhất/không bao giờ đáp ứng và 5 = điểm cao nhất/luôn đáp ứng mỗi lần tôi gặp họ

1
Nhận xét
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2

3

4

5

NGUYÊN TẮC 3
Các chuyên viên y tế tôn trọng các quyết định của người bệnh về việc chăm sóc sức khỏe của họ và bao gồm
cả người chăm sóc cũng như người thân trong gia đình (với sự đồng ý của người bệnh).
Điều này có nghĩa là chuyên viên y tế của tôi hỗ trợ tôi, nếu tôi chọn bao gồm cả những người chăm sóc và người thân trong
gia đình tôi trong việc chăm sóc sức khỏe của tôi.
Sử dụng thang điểm dưới đây, xin quý vị cho điểm xem chuyên viên y tế của quý vị đang đáp ứng tốt nguyên tắc này ở mức
độ nào.
Trong đó 1 = điểm thấp nhất/không bao giờ đáp ứng và 5 = điểm cao nhất/luôn đáp ứng mỗi lần tôi gặp họ

1

2

3

4

5

Nhận xét

NGUYÊN TẮC 4
Các chuyên viên y tế chủ động đưa ra các lựa chọn về việc chăm sóc và các lợi ích, rủi ro được biết về sức
khỏe, sự tiếp cận và các phí tổn.
Việc này có nghĩa là chuyên viên y tế của quý vị cung cấp cho quý vị đầy đủ thông tin về các dịch vụ và sự hỗ trợ sẳn có cho
quý vị.
Các chuyên viên y tế giải thích cách sử dụng các dịch vụ này, làm thế nào để quý vị có thể tiếp cận được dịch vụ, có bất kỳ
phí tổn nào không và có bất kỳ rủi ro có liên quan nào không.
Sử dụng thang điểm dưới đây, xin quý vị cho điểm xem chuyên viên y tế của quý vị đang đáp ứng tốt nguyên tắc này ở mức
độ nào.
Trong đó 1 = điểm thấp nhất/không bao giờ đáp ứng và 5 = điểm cao nhất/luôn đáp ứng mỗi lần tôi gặp họ

1

2

3

4

5

Nhận xét
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NGUYÊN TẮC 5
Các Chuyên viên Y tế kiểm tra xem mỗi người đã hiểu, đồng ý và có thể thực hiện chương trình chăm sóc tự
quản trị của mình.
Điều này có nghĩa là chuyên viên y tế làm việc cùng quý vị để lập ra các kế hoạch chăm sóc cho quý vị. Họ kiểm tra xem
quý vị có hiểu và đồng ý với kế hoạch đó không. Họ kiểm tra xem quý vị có tất cả các thông tin mà quý vị cần để theo đuổi
kế hoạch này không
Sử dụng thang điểm dưới đây, xin quý vị cho điểm xem chuyên viên y tế của quý vị đang đáp ứng tốt nguyên tắc này ở mức
độ nào.
Trong đó 1 = điểm thấp nhất/không bao giờ đáp ứng và 5 = điểm cao nhất/luôn đáp ứng mỗi lần tôi gặp họ

1

2

3

4

5

Nhận xét

NGUYÊN TẮC 6
Các chuyên viên y tế xem xét lại các kết quả và dùng những trải nghiệm, nhu cầu, sở thích và giá trị của người
bệnh làm cơ sở cho việc lập kế hoạch cho thời gian kế tiếp của việc chăm sóc tự quản trị và chăm sóc chuyên
nghiệp.
Điều này có nghĩa là các thông tin và lời khuyên mà chuyên viên y tế của quý vị cung cấp cho quý vị là phù hợp, kịp thời,
hữu ích và thích hợp với các nhu cầu và sở thích cá nhân của quý vị. Chuyên viên y tế của quý vị còn giúp quý vị xác định
những trở ngại và làm việc cùng quý vị về những sách lược hỗ trợ việc tự quản trị của quý vị.
Sử dụng thang điểm dưới đây, xin quý vị cho điểm xem chuyên viên y tế của quý vị đang đáp ứng tốt nguyên tắc này ở mức
độ nào.
Trong đó 1 = điểm thấp nhất/không bao giờ đáp ứng và 5 = điểm cao nhất/luôn đáp ứng mỗi lần tôi gặp họ

1
Nhận xét

36

2

3

4

5

NGUYÊN TẮC 7
Các chuyên viên y tế giao tiếp với các chuyên viên y tế khác của người bệnh để tạo điều kiện thuận lợi cho việc
chăm sóc toàn diện (với sự đồng ý của người bệnh).
Điều này có nghĩa là chuyên viên y tế của quý vị giao tiếp với các chuyên viên y tế khác của quý vị (nếu quý vị đồng ý) để hỗ
trợ các kế hoạch chăm sóc sức khỏe và sự an lành tổng thể của quý vị.
Sử dụng thang điểm dưới đây, xin quý vị cho điểm xem chuyên viên y tế của quý vị đang đáp ứng tốt nguyên tắc này ở mức
độ nào.
Trong đó 1 = điểm thấp nhất/không bao giờ đáp ứng và 5 = điểm cao nhất/luôn đáp ứng mỗi lần tôi gặp họ

1

2

3

4

5

Nhận xét

NGUYÊN TẮC 8
Các chuyên viên y tế làm việc cùng người bệnh để họ có thể giao tiếp với những người quan trọng trong cuộc
đời họ nhằm hỗ trợ môi trường không phân biệt, an toàn và cảm thông.
Điều này có nghĩa là chuyên viên y tế của tôi hỏi tôi về môi trường trong đó tôi sống, làm việc, thư giãn và vui chơi, rồi hỗ trợ
tôi về những cách để tham gia một cách đầy đủ trong các sinh hoạt này.
Sử dụng thang điểm dưới đây, xin quý vị cho điểm xem chuyên viên y tế của quý vị đang đáp ứng tốt nguyên tắc này ở mức
độ nào.
Trong đó 1 = điểm thấp nhất/không bao giờ đáp ứng và 5 = điểm cao nhất/luôn đáp ứng mỗi lần tôi gặp họ

1

2

3

4

5

Nhận xét
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CẢI THIỆN CHÍNH SÁCH VÀ HỆ THỐNG
NGUYÊN TẮC 9
Các chuyên viên y tế làm việc cùng người tiêu thụ và các đại diện của người tiêu thụ để hướng dẫn đồng nghiệp
và cộng đồng rộng lớn hơn về, và khuyến khích cho những môi trường cảm thông và hòa nhập cho những người
sống với bệnh tiểu đường.
Điều này có nghĩa là chuyên viên y tế của quý vị tạo ra và sử dụng các cơ hội để chỉ dẫn cho các đồng nghiệp của họ và
cộng đồng về các bệnh trạng mãn tính và phức tạp để họ có được thông tin tốt hơn và làm cho cuộc sống dễ dàng hơn cho
những người trong cộng đồng đang phải chung sống với các bệnh trạng này (ví dụ, bệnh tiểu đường)
Sử dụng thang điểm dưới đây, xin quý vị cho điểm xem chuyên viên y tế của quý vị đang đáp ứng tốt nguyên tắc này ở mức
độ nào.
Trong đó 1 = điểm thấp nhất/không bao giờ đáp ứng và 5 = điểm cao nhất/luôn đáp ứng mỗi lần tôi gặp họ

1

2

3

4

5

Nhận xét

NGUYÊN TẮC 10
Các chuyên viên y tế làm việc cùng người tiêu thụ và các đại diện của người tiêu thụ trong việc phát triển chính
sách và dịch vụ cũng như liên tục đảm bảo chất lượng.
Điều này có nghĩa là chuyên viên y tế của quý vị có các hệ thống để làm việc với người tiêu thụ và các đại diện của người
tiêu thụ để chính sách và các dịch vụ được đồng thiết kế (bởi người tiêu thụ và những người cung cấp dịch vụ). Họ không
nên đưa ra chính sách và các dịch vụ mà không có sự tham gia của người tiêu thụ hay chỉ hỏi ý kiến một vài người.
Sử dụng thang điểm dưới đây, xin quý vị cho điểm xem chuyên viên y tế của quý vị đang đáp ứng tốt nguyên tắc này ở mức
độ nào.
Trong đó 1 = điểm thấp nhất/không bao giờ đáp ứng và 5 = điểm cao nhất/luôn đáp ứng mỗi lần tôi gặp họ

1
Nhận xét
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GIỚI THIỆU
Mọi người tự quản trị các bệnh trạng của mình suốt ngày, mỗi ngày, với sự hỗ trợ của của chuyên viên y tế
trong cuộc hành trình này của họ.
Ghi nhận hoàn cảnh này, Bộ Công cụ Chăm sóc đặt Trọng tâm
vào Con người được soạn thảo nhằm giúp các chuyên viên y tế
phát triển nhận thức, cải thiện, và duy trì việc chăm sóc đặt trọng
tâm vào con người thành công trong các nghiệp vụ hành nghề của
mình.
Bộ Công cụ Chăm sóc đặt Trọng tâm vào Con người có ba thành
phần:
•

Công cụ Cải thiện Chất lượng dành cho các Chuyên viên Y tế

•

Thăm dò Ý kiến Người Tiêu thụ

•

Phỏng vấn Người Tiêu thụ

Sử dụng tất cả ba thành phần này của bộ công cụ sẽ giúp các
chuyên viên y tế trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc đặt trọng
tâm vào con người có chất lượng như được thể hiện trong Hình 1.
Một phần quan trọng trong việc các chuyên viên y tế cung cấp dịch
vụ chăm sóc đặt trọng tâm vào con người là làm việc với những
người bị các bệnh trạng mãn tính và phức tạp để theo dõi và đánh
giá xem mình có đang cung cấp dịch vụ chăm sóc đặt trọng tâm
vào con người có thể chấp nhận được với những người đang tham
gia cùng hay không. Để đạt được điều này, việc tham gia của
những người này là vô cùng quan trọng để các chuyên viên y tế có
phản hồi phù hợp, trung thực và kịp thời để từ đó tạo ra sự cải thiện
và thay đổi nếu cần.

Cuộc thăm dò ý kiến và/hoặc phỏng vấn người tiêu thụ mà quý vị
được yêu cầu hoàn thành là một công cụ quan trọng, cho phép
chuyên viên y tế của quý vị đánh giá và cải thiện dịch vụ họ cung
cấp cho quý vị.
Bằng việc giúp áp dụng các nguyên tắc chăm sóc đặt trọng tâm
vào con người trong thực hành, quý vị có thể bảo đảm là toàn bộ
hoàn cảnh của tất cả những ai đang gặp chuyên viên y tế đều được
xem xét đến và chính họ là một người tham gia chủ động trong
định hướng của việc chăm sóc cũng như trong các kế hoạch quản
trị bệnh của họ. Chăm sóc đặt trọng tâm vào con người là một khái
niệm quen thuộc với các chuyên viên y tế nhưng cần có sự giúp đỡ
từ người tiêu thụ để bảo đảm là việc chăm sóc đặt trọng tâm vào
con người có chất lượng cao được thực hiện trong thực hành hàng
ngày của tất cả các chuyên viên y tế.

Hướng dẫn về cách hoàn thành cuộc
thăm dò ý kiến này
1.

Đánh giá chuyên viên y tế của quý vị theo từng nguyên tắc
trong 10 Nguyên tắc Chăm sóc đặt Trọng tâm vào Con người,
bằng cách đánh dấu vào lựa chọn mà quý vị cảm thấy đúng
nhất.

2.

Trong ô nhận xét, quý vị có thể đưa ra bất kỳ nhận xét hay
gợi ý thêm nào về cách chuyên viên y tế của quý vị có thể cải
thiện cách thức hành nghề của họ.

Hình 1. Các Thành phần của Bộ Công cụ Chăm sóc đặt Trọng tâm vào Con người
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NG

CỤ

1.

Các nhận xét và các câu trả lời của quý vị sẽ được gộp
chung với các kết quả từ cuộc thăm dò ý kiến được các
chuyên viên y tế tiến hành, để phát hiện ra những lĩnh vực
họ đang làm tốt và nêu bật những lĩnh vực cần được cải
thiện.

2.

Các nhận xét của quý vị sẽ không gây tác động đến mối
quan hệ của quý vị với chuyên viên y tế của mình bởi qua
các nhận xét và câu trả lời của quý vị, không ai sẽ có thể
nhận ra được đó là quý vị.

3.

Các câu trả lời không đòi hỏi quý vị phải nhập bất kỳ chi
tiết cá nhân hay có thể dùng để nhận dạng nào. Mỗi
nghiệp vụ hành nghề y tế sẽ xử lý các thông tin này một
cách khác nhau - xin quý vị nói chuyện với dịch vụ y tế của
mình nếu muốn biết chính xác họ duy trì cuộc thăm dò ý
kiến hay bảo đảm tình trạng ẩn danh này thế nào.

4.

Quý vị có thể nêu tên của chuyên viên y tế của mình nếu
muốn đưa ra phản hồi cụ thể về người đó.

5.

Nếu quý vị đang thực hiện cuộc phỏng vấn, thì cuộc phỏng
vấn này phải được một nhân viên không thiên vị bên thứ
ba thực hiện để bảo đảm tính bảo mật.

Để hỗ trợ các chuyên viên y tế, những người đang cung cấp
dịch vụ chăm sóc đặt trọng tâm vào con người, ADEA, qua tài
trợ từ NDSS đã soạn thảo Bộ Công cụ Chăm sóc đặt Trọng tâm
vào Con người này.

Các nhận xét của quý vị
sẽ không tác động đến
mối quan hệ của quý vị
với chuyên viên y tế của
mình
Bộ công cụ này ban đầu được ADEA đưa ra vào năm 2015 để các
Chuyên viên Giáo dục về Bệnh Tiểu đường có Chứng chỉ (Credentialled Diabetes Educators - CDEs) kết hợp sử dụng khi tư vấn
những người bị bệnh tiểu đường. Bộ công cụ này đã được đánh giá
là phù hợp với những người bên ngoài phạm vi của bệnh tiểu đường
và do đó đã được thay đổi cho phù hợp, để được tất cả các chuyên
viên y tế sử dụng trong việc điều trị cho những người bị bất kỳ bệnh
trạng mãn tính hay phức tạp nào.
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CHĂM SÓC SỨC KHỎE
NGUYÊN TẮC 1
Các chuyên viên y tế đặt trọng tâm vào con người và các mục tiêu cũng như sự an lành tổng thể của họ.
Trong trải nghiệm của quý vị, chuyên viên y tế của quý vị có chú trọng đến các mục tiêu và sự an lành của quý vị không?
Ví dụ, họ có hỗ trợ để quý vị đạt được các mục tiêu của quý vị trong khi quản trị bệnh trạng của quý vị một cách hiệu quả
không? Họ có xem xét đến và trao đổi những việc khác đang diễn ra trong cuộc sống của quý vị, chẳng hạn, những điều cần
xem xét đến như công việc, trách nhiệm chăm sóc con cái / trách nhiệm người chăm sóc, thể thao, tài chính và nhà cửa có
thể ảnh hưởng đến khả năng và ưu tiên của quý vị trong việc tự quản trị bệnh tiểu đường của quý vị không?

Nhận xét

NGUYÊN TẮC 2
Các chuyên viên y tế tôn trọng văn hóa và các niềm tin sức khỏe của người bệnh.
Trong trải nghiệm của quý vị, chuyên viên y tế của quý vị có hỏi về các giá trị, niềm tin và các thói quen hành xử liên quan
đến sức khỏe có thể ảnh hưởng đến bệnh trạng của quý vị không?

Nhận xét

42

NGUYÊN TẮC 3
Các chuyên viên y tế tôn trọng các quyết định của người bệnh về việc chăm sóc sức khỏe của họ và bao gồm cả người
chăm sóc cũng như người thân trong gia đình (với sự đồng ý của người bệnh).
Trong trải nghiệm của quý vị, chuyên viên y tế của quý vị có bao gồm người thân trong gia đình hay người chăm sóc của quý
vị trong việc lập kế hoạch chăm sóc cho quý vị không, nếu quý vị muốn những người này tham gia? Ví dụ, họ có trả lời các
câu hỏi của tất cả mọi người và làm việc cùng những người quan trọng trong cuộc sống của quý vị để giúp quý vị đạt được
các mục tiêu của mình không?

Nhận xét

NGUYÊN TẮC 4
Các chuyên viên y tế chủ động đưa ra các lựa chọn về việc chăm sóc và các lợi ích, rủi ro được biết về sức khỏe, sự tiếp
cận cũng như các phí tổn.
Trong trải nghiệm của quý vị, chuyên viên y tế của quý vị có cung cấp cho quý vị đầy đủ thông tin về các dịch vụ và sự hỗ
trợ có cho quý vị không? Ví dụ, họ có nói cho quý vị biết về các dịch vụ thêm, giải thích ai có thể sử dụng các dịch vụ này,
làm sao quý vị có thể tiếp cận, phí tổn cũng như có bất kỳ rủi ro nào liên quan đến không?

Nhận xét
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NGUYÊN TẮC 5
Các chuyên viên y tế kiểm tra xem mỗi người đã hiểu, đồng ý và có thể thực hiện chương trình chăm sóc tự
quản trị của mình.
Trong trải nghiệm của quý vị, chuyên viên y tế của quý vị có làm việc cùng quý vị để lập ra các kế hoạch chăm sóc của quý
vị không? Ví dụ, họ có kiểm tra xem quý vị đã hiểu và đồng ý với những gì đã được lên kế hoạch không? Họ có bảo đảm là
quý vị thực hiện theo và có tất cả các thông tin quý vị cần để làm chuyện này không?

Nhận xét

NGUYÊN TẮC 6
Các chuyên viên y tế xem xét lại các kết quả và dùng những trải nghiệm, nhu cầu, sở thích và giá trị của người
bệnh làm cơ sở cho việc lập kế hoạch cho thời gian kế tiếp của việc chăm sóc tự quản trị và chăm sóc chuyên
nghiệp.
Trong trải nghiệm của quý vị, các thông tin và lời khuyên mà chuyên viên y tế của quý vị cung cấp cho quý vị có phù hợp, kịp
thời, hữu ích và thích hợp với các nhu cầu và sở thích cá nhân của quý vị không? Họ có giúp phát hiện các trở ngại và làm
việc cùng quý vị về các sách lược để hỗ trợ việc tự quản trị của quý vị không?

Nhận xét
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NGUYÊN TẮC 7
Các chuyên viên y tế giao tiếp với các chuyên viên y tế khác của người bệnh để tạo điều kiện thuận lợi cho việc
chăm sóc toàn diện (với sự đồng ý của người bệnh).
Trong trải nghiệm của quý vị, chuyên viên y tế của quý vị có giao tiếp với các chuyên viên y tế khác của quý vị (nếu quý vị
đồng ý) để hỗ trợ các kế hoạch chăm sóc sức khỏe và sự an lành tổng thể của quý vị không?

Nhận xét

NGUYÊN TẮC 8
Các chuyên viên y tế làm việc cùng người bệnh để họ có thể giao tiếp với những người quan trọng trong cuộc
sống của người bệnh nhằm hỗ trợ môi trường không phân biệt, an toàn và cảm thông.
Trong trải nghiệm của quý vị, chuyên viên y tế của quý vị có hỏi quý vị về môi trường trong đó quý vị sống, làm việc và thư
giãn và hỗ trợ quý vị về các sách lược để cho phép quý vị tham gia đầy đủ vào các sinh hoạt này không?

Nhận xét
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CẢI THIỆN CHÍNH SÁCH VÀ HỆ THỐNG
NGUYÊN TẮC 9
Các chuyên viên y tế làm việc cùng người tiêu thụ và các đại diện của người tiêu thụ để chỉ dẫn đồng nghiệp và
cộng đồng rộng lớn hơn, và khuyến khích những môi trường cảm thông và hòa nhập cho những người sống với
bệnh tiểu đường.
Trong trải nghiệm của quý vị, chuyên viên y tế của quý vị có tạo ra và sử dụng các cơ hội để chỉ dẫn cho các đồng nghiệp
của họ và cộng đồng về các bệnh trạng mãn tính và phức tạp để mọi người có được thông tin tốt hơn và làm cho cuộc sống
dễ dàng hơn cho những người trong cộng đồng đang phải chung sống với các bệnh trạng mãn tính kéo dài hay các bệnh
trạng phức tạp không?

Nhận xét

NGUYÊN TẮC 10
Các chuyên viên y tế làm việc cùng người tiêu thụ và các đại diện của người tiêu thụ trong việc phát triển chính
sách và dịch vụ cũng như đảm bảo chất lượng liên tục.
Trong trải nghiệm của quý vị, chuyên viên y tế của quý vị có các hệ thống để làm việc với người tiêu thụ và các đại diện của
người tiêu thụ để chính sách và các dịch vụ được đồng thiết kế (bởi người tiêu thụ và những người cung cấp dịch vụ) không?
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