
Một hồ sơ sức khỏe kỹ thuật số mới 
cho hệ thống y tế công cộng ACT
Từ ngày 12 tháng Mười Một năm 2022, hệ thống y tế công cộng ACT sẽ sử dụng Digital 
Health Record (DHR - Hồ sơ Sức khỏe Kỹ thuật số) mới.

DHR là hệ thống y tế điện tử mới lưu trữ thông tin sức khỏe một cách an toàn cho những 
bệnh nhân sử dụng bất kỳ dịch vụ y tế công cộng nào của ACT.

Hồ sơ Sức khỏe Kỹ thuật số của quý vị có thể được nhóm chăm sóc sức khỏe của quý vị 
truy cập và sử dụng tại bất kỳ địa điểm dịch vụ y tế công cộng nào.

Các địa điểm này sẽ bao gồm những nơi cung cấp dịch vụ*:

 Canberra Hospital

 Calvary Public Hospital Bruce

 Centenary Hospital for Women and Children

 University of Canberra Hospital

 Các trung tâm sức khỏe cộng đồng

 Các trung tâm không cần hẹn trước ở ACT

 Clare Holland House  

Vì vậy, bất kể quý vị khám chữa bệnh ở đâu trong hệ thống y tế công cộng ACT, bác sĩ lâm 
sàng của quý vị đều có quyền truy cập an toàn và bảo mật vào hồ sơ của quý vị - và có 
nhiều thời gian hơn để tập trung vào nhu cầu chăm sóc của quý vị.

Hầu hết thông tin sức khỏe sẽ được lưu trữ trong Hồ sơ sức khỏe kỹ thuật số đều đã được 
thu thập, trên giấy hoặc trong các hệ thống IT (Công nghệ thông tin) lâm sàng hiện có.

An toàn và bảo mật

DHR được lưu trữ ở nhiều trung tâm dữ liệu an toàn ở Canberra. Các trung tâm dữ liệu này 
đã thiết lập tốt các biện pháp kiểm soát an ninh cho phép chúng lưu trữ dữ liệu bí mật của 
Chính phủ Liên bang Úc.

Hãy nhớ kiên nhẫn và tử tế

Nếu quý vị đến khám một dịch vụ y tế công cộng từ giữa tháng Mười Một, quý vị có thể 
nhận thấy một số chậm trễ nhỏ trong khi nhân viên chăm sóc sức khỏe làm quen với việc 
sử dụng hệ thống mới – xin hãy kiên nhẫn và tử tế với nhân viên của chúng tôi, những 
người đang làm việc chăm chỉ, trong một môi trường bận rộn.

* DHR không bao gồm những 
cơ sở y tế tư nhân

Tìm hiểu thêm tại 
dhr.act.gov.au
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