Kính gửi Cha mẹ học sinh/Người giám hộ/Người chăm sóc,
Như quý vị có thể biết, nhà trường của chúng ta đã được chọn tham gia chương trình Bác sĩ Trường Trung học của
Chính phủ Victoria.
Trong chương trình này, một GP (bác sĩ đa khoa) sẽ đến làm việc tại trường để chăm sóc sức khỏe ban đầu miễn
phí cho học sinh trung học tại trường của chúng ta.
Chúng tôi biết rằng thanh thiếu niên thuộc nhóm người ít đi khám GP nhất, và chúng tôi cũng biết rằng nhiều vấn
đề sức khỏe gây hậu quả sau này lại bắt đầu chính vào thời điểm này. Chương trình này nhằm giải quyết những
vấn đề này.
Quý vị có thể giúp cho chương trình thành công bằng cách nói chuyện với con quý vị về chương trình và khuyến
khích các em đi khám GP nếu cần chăm sóc sức khoẻ ban đầu. Các em có thể tự đi khám GP, hoặc quý vị có thể
đặt lịch hẹn cho các em bằng cách liên lạc với Trưởng nhóm Chương trình Bác sĩ Trường Trung học có mặt tại
trường. Nếu/khi có yêu cầu, quý vị được mời đi khám bác sỹ cùng với các em.
GP SẼ LÀM GÌ?
GP sẽ cung cấp cho học sinh những dịch vụ giống như những gì thường được GP cung cấp trong cộng đồng, bao
gồm: sức khoẻ thể chất và sức khoẻ tâm thần của học sinh và các vấn đề sức khoẻ tình dục và sinh sản. GP cũng
có thể giới thiệu học sinh đến các dịch vụ y tế khác khi có yêu cầu.
GP sẽ tính tiền khám bulk bill thông qua Medicare, vì vậy gia đình quý vị sẽ không phải trả tiền cho dịch vụ này.
Chương trình này không nhằm mục đích thay thế cho bất cứ chương trình y tế nào mà gia đình quý vị đang có. GP
nhà trường có thể là giải pháp thay thế thuận tiện cho việc chăm sóc sức khỏe ban đầu tại trường, và khuyến
khích học sinh đi khám sức khỏe mà không cần phải là khách hàng cũ của GP.
Chương trình này nhằm mục đích giúp cho học sinh trung học tiếp cận tốt hơn dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban
đầu. Vì vậy, cha mẹ học sinh, người chăm sóc, người giám hộ và các thành viên khác trong gia đình không thể sử
dụng dịch vụ này tại thời điểm này.
Tất cả các GP trong chương trình này đều sẽ được đào tạo về sức khỏe trẻ vị thành niên và sẽ hiểu được nhu cầu
về sức khoẻ và phúc lợi của trẻ vị thành niên.
ĐI KHÁM GP
Thông thường, tất cả học sinh đều có thể đặt lịch khám GP. Luật pháp Victoria quy định rõ ràng về cách thức và
thời điểm học sinh có thể chấp thuận cho việc điều trị y tế bởi một GP:
o
o

Học sinh là trẻ vị thành niên có thể chấp thuận việc điều trị y tế của mình
Học sinh không phải là trẻ vị thành niên không thể chấp thuận việc điều trị y tế của mình.

Trẻ vị thành niên là những học sinh dưới 18 tuổi và được coi là có khả năng tìm kiếm và tiếp nhận chăm sóc sức
khỏe cho vấn đề y tế cụ thể của mình. GP sẽ đánh giá xem học sinh đó có phải là trẻ vị thành niên hay không đối
với vấn đề mà các em đang tìm kiếm điều trị y tế.
Nếu GP cho rằng con quý vị là trẻ vị thành niên, họ có thể gặp riêng các em mà không cần quý vị có mặt. GP sẽ
thường khuyến khích con quý vị để quý vị tham gia vào việc chăm sóc cho các em, và GP hiểu rằng quý vị là một
nguồn thông tin và hỗ trợ quan trọng cho con quý vị liên quan đến sức khoẻ của các em. Nếu GP cho rằng con quý
vị không phải là một trẻ vị thành niên, thì phải có sự chấp thuận của quý vị nếu con quý vị muốn tiến hành việc
điều trị.
Thông tin thêm về việc chấp thuận, bảo mật và điều trị y tế bởi GP có trong các tờ thông tin và có thể tìm
thấy trên trang mạng Bác sĩ Trường Trung học tại:
http://www.education.vic.gov.au/about/programs/health/Pages/doctors-secondary-schools.aspxt
Nếu có bất cứ lo lắng hoặc câu hỏi nào về chương trình Bác sĩ Trường Trung học, quý vị có thể thảo luận với nhà
trường.

