
iRAD giúp các nhà cung cấp sức khỏe của quý vị truy cập tức thời thông tin 
sức khỏe cập nhật của quý vị, đồng nghĩa với việc chăm sóc sức khỏe cho 
quý vị tốt hơn.

Ít căng thẳng hơn cho quý vị - không phải lo lắng nếu quý vị quên loại 
thuốc mà quý vị đang uống hoặc các chi tiết khác.

iRAD giúp quý vị được chăm sóc tốt hơn

• nếu quý vị được chăm sóc sức khỏe ở nhiều địa điểm hoặc đến bệnh viện

• nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ đầu tiên của quý vị

• nếu quý vị có một căn bệnh mãn tính như bệnh tiểu đường

• nếu con quý vị đi đến các bác sĩ gia đình khác nhau

Tại sao tôi nên tham gia iRAD?

Dữ Liệu Tích Hợp Mang Tính Chủ Động và Thời Gian Thực

Chào mừng đến với iRAD

Hãy tưởng tượng nếu bất cứ khi nào quý vị đến khám bác sĩ gia đình, bệnh viện hoặc  
trung tâm y tế, họ có thể truy cập tức thời thông tin sức khỏe của quý vị.

Không còn phải lặp lại cùng một câu chuyện, cố gắng nhớ chính xác các ngày, tên thuốc và biệt ngữ y tế.

              Bây giờ chúng ta có thể.

iRAD là một công nghệ mới - có nghĩa là thông tin sức khỏe của quý vị có thể được chia sẻ một cách an toàn với các chuyên gia y tế chăm sóc cho quý vị.

iRAD giúp cho những lần đi khám bác sĩ gia đình (GP) của quý vị đơn giản hơn

iRAD là gì?



02 4632 3000

irad@swsphn.com.au  

swsphn.com.au/irad

Những câu hỏi về iRAD?

iRAD là một sáng kiến của Mạng Lưới Y Tế Cơ Bản Vùng Tây Nam Sydney. 
iRAD được hỗ trợ bởi nguồn tài trợ từ Chính Phủ Úc thông qua Chương 

trình Mạng Lưới Y Tế Cơ Bản
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Câu hỏi thường gặp về iRAD

Thông tin của tôi có an toàn với iRAD không?  
Có rất nhiều vi phạm dữ liệu tôi nghe nói về!
iRAD sử dụng bảo mật cấp quân sự. Tất cả các 
truy cập đều được theo dõi và bảo mật để đảm 
bảo niềm tin và khả năng truy xuất nguồn gốc. 
iRAD hoàn toàn tuân thủ luật pháp chăm sóc sức 
khỏe của Úc. Thông tin được lưu trữ trong các 
máy chủ có trụ sở tại Úc và được các chuyên gia 
an ninh mạng theo dõi và bảo vệ 24/7.

Các công ty bảo hiểm y tế tư nhân có thể xem 
thông tin sức khỏe của tôi không?
Các công ty bảo hiểm y tế tư nhân sẽ KHÔNG thể 
truy cập thông tin của quý vị. 

Chính phủ sẽ xem thông tin sức khỏe của tôi 
hoặc sử dụng nó trong nghiên cứu?
Dữ liệu sức khỏe không xác định (ẩn danh) có thể 
được sử dụng để giúp cải thiện sức khỏe trong 
cộng đồng địa phương của chúng ta. Dữ liệu này 
KHÔNG bao gồm tên, địa chỉ hoặc thông tin nhận 
dạng khác của bệnh nhân.

Đây có phải là những gì My Health Record làm 
không? Tại sao tôi cần cả hai?
My Health Record là bản tóm tắt trực tuyến về 
thông tin sức khỏe chính của quý vị. iRAD chia 
sẻ thông tin bổ sung và hữu ích hơn cho các nhà 
cung cấp dịch vụ y tế của quý vị trong khu vực địa 
phương của chúng ta.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không muốn một bác sĩ 
nhìn thấy những gì người kia đang làm?
Nếu có thông tin quý vị không muốn chia sẻ, hãy 
yêu cầu bác sĩ gia đình của quý vị đánh dấu đó 
là thông tin Bảo Mật. Thông tin này sẽ KHÔNG 
được chia sẻ với các nhà cung cấp chăm sóc sức 
khỏe khác.

Hãy hỏi bác sĩ gia đình của quý vị về iRAD

iRAD mang tính chọn tham gia, vì vậy quý vị sẽ không bị đăng ký mà không có sự chấp thuận của quý vị.

Quý vị có thể tìm hiểu thêm thông tin tại bác sĩ gia đình gia đình, trung tâm y tế hoặc trực tuyến.
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Tìm hiểu thêm thông tin và những câu hỏi thường gặp tại

swsphn.com.au/irad

Hãy tìm logo này để biết những 
phòng khám có tham gia iRAD


