
Tờ thông tin dành cho bệnh nhân 

Phòng mạch này có tham gia MedicineInsight
MedicineInsight là chương trình thông tin y tế toàn quốc, sử dụng 
thông tin thu thập thường xuyên để nâng cao chất lượng dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe tại Úc. Chương trình này thu thập thông tin 
trong các hồ sơ y tế lưu trữ tại phòng mạch này. Thông tin này 
được sử dụng để giúp các bác sĩ của quý vị chăm sóc bệnh nhân 
theo cách tốt nhất và an toàn nhất có thể.
NPS MedicineWise bắt đầu MedicineInsight vào năm 2011.   
NPS MedicineWise là tổ chức độc lập, phi lợi nhuận và căn cứ 
vào bằng chứng. Chúng tôi được Bộ Y tế Chính phủ Úc tài trợ.

MedicineInsight thu thập thông tin để đạt được kết 
quả sức khỏe tốt hơn cho tất cả mọi người
MedicineInsight thu thập thông tin về việc chăm sóc sức khỏe từ 
hồ sơ y tế bệnh nhân của các phòng mạch/ trung tâm y tế có tham 
gia chương trình này trên toàn nước Úc. Chúng tôi kết hợp thông 
tin để tạo ra cơ sở dữ liệu chương trình MedicineInsight.
Thông tin thu thập là những chi tiết về bệnh nhân như:
• nhân khẩu học (như tuổi tác và giới tính),

• bệnh sử (như bệnh trạng, dị ứng, thủ thuật, cân nặng, tuổi tác,
giới tính),

• việc chăm sóc sức khỏe (như thuốc men, xét nghiệm, giới thiệu)
và

• lối sống (như hút thuốc và uống rượu bia).

Thông tin MedicineInsight sẽ thu thập bao gồm mã bưu điện của 
bệnh nhân, xem họ là Thổ dân hay Dân đảo Torres Strait và có 
thể bao gồm các bệnh tật nhạy cảm và phải báo cáo, như viêm gan 
C và siêu vi khuẩn bệnh liệt kháng ở người (HIV).

Sự riêng tư của tôi có được bảo vệ hay không? 
Thông tin có thể làm cho quý vị lộ danh tính như tên, ngày sinh 
và địa chỉ sẽ không được chia sẻ với MedicineInsight. Điều này 
có nghĩa là thông tin bệnh nhân có thể được sử dụng để cải thiện 
sức khỏe người ở Úc, nhưng không ai sẽ biết thông tin là của bệnh 
nhân nào. Bởi vì thông tin bệnh nhân chúng tôi thu thập là ở dạng 
không làm lộ danh tính, nên nguy cơ bị lộ danh tính rất thấp.
Phòng mạch của quý vị và NPS MedicineWise sẽ bảo đảm rằng 
cách chúng tôi thu thập, lưu trữ và sử dụng thông tin về sức khỏe 
của quý vị là an toàn, bảo mật và phù hợp với Đạo luật Bảo mật của 
Úc. Chúng tôi thực hiện các bước nghiêm ngặt để bảo đảm rằng 
quyền riêng tư và bảo mật của quý vị được bảo vệ.
Tất cả thông tin của MedicineInsight được lưu trữ an toàn tại Úc.

MedicineInsight sử dụng thông tin như thế nào?
Chúng tôi sử dụng thông tin để đóng góp ý kiến cho tất cả các 
phòng mạch đa khoa có tham gia chương trình MedicineInsight 
để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe bệnh nhân. Thông tin 
thu thập từ phòng mạch này cũng sẽ được kết hợp với dữ liệu từ 
các phòng mạch khác và được bao gồm trong các chương trình và 
hoạt động giáo dục của NPS MedicineWise.

Thông tin cũng có thể được sử dụng cho các dự án nghiên cứu y tế 
và để cung cấp thông tin cho chính sách y tế. Chúng tôi phân tích 
và báo cáo về các đề tài như:
• thuốc men, thuốc chủng ngừa hoặc vấn đề an toàn của thiết bị
• cách yêu cầu làm các xét nghiệm
• liệu dịch vụ chăm sóc sức khỏe được cung cấp có thể cải thiện

được hay không;
• việc sử dụng các dịch vụ y tế của các nhóm khác nhau như Thổ

dân hoặc dân đảo Torres Strait hoặc ở những nơi khác nhau
• điều trị các bệnh kinh niên (ví dụ: bệnh tiểu đường, hen suyễn,

ung thư)
• đối phó với các bệnh nhiễm trùng (ví dụ: cúm, viêm gan C, siêu

vi khuẩn bệnh liệt kháng ở người [HIV]).

Tất cả các dự án dự kiến cần có thông tin từ chương trình 
MedicineInsight sẽ được đánh giá bởi ủy ban độc lập bao gồm 
những người bênh vực người tiêu dùng, các chuyên gia về bảo mật 
và nhà nghiên cứu, và, nếu thích hợp, bởi ủy ban đạo đức nghiên cứu 
liên quan đến con người trước khi họ có thể thực hiện. 
Đôi khi các nơi này có thể muốn tập hợp thông tin không làm lộ danh 
tính về quý vị từ các nguồn dữ liệu khác nhau (ví dụ: hồ sơ bệnh 
viện, hồ sơ giáo dục) để giúp các nhà nghiên cứu hiểu rõ hơn về 
những hành trình sức khỏe của mọi người và trải nghiệm của bệnh 
nhân để có thể giúp cải thiện việc điều trị và chăm sóc bệnh nhân.  
Tất cả các cuộc nghiên cứu sử dụng dữ liệu đã được liên kết đều 
phải được chấp thuận về mặt đạo đức và các nhà nghiên cứu chỉ 
được cung cấp thông tin không làm lộ danh tính.
Là một phần của chương trình MedicineInsight, nhóm của chúng tôi 
có thể thực hiện các việc kiểm tra, đào tạo, đánh giá hoặc cải tiến chất 
lượng để bảo đảm dữ liệu không làm lộ danh tính chúng tôi thu thập 
được là chính xác.
MedicineInsight được Bộ Y tế Chính phủ Úc tài trợ. Các dự án đã được 
chấp thuận cho sử dụng thông tin của MedicineInsight có thể được 
thực hiện và được tài trợ bởi những nơi khác nhau, bao gồm các cơ quan 
chính phủ, cơ quan giám sát, trường đại học, tổ chức từ thiện y tế, công ty 
dược phẩm hoặc công ty bảo hiểm. 
Quý vị có thể tìm thấy danh sách các dự án đã được phê chuẩn tại 
trang mạng của NPS MedicineWise tại:  
https://www.nps.org.au/approved-projects-using- 
medicineinsight-data

Sự lựa chọn của quý vị
NPS MedicineWise và các nhân viên tại phòng mạch 
này tôn trọng rằng quý vị có thể chọn không tham gia vào 
MedicineInsight.
Nếu quý vị không muốn phòng mạch này tiếp tục chia sẻ thông tin 
trong hồ sơ y tế của quý vị với MedicineInsight, quý vị có thể từ 
chối tham gia chương trình bất cứ lúc nào bằng cách điền mẫu đơn 
ở mặt kia và trao cho quầy tiếp tân.   

Khi chọn không tham gia vào MedicineInsight, điều đó sẽ không ảnh 
hưởng đến việc chăm sóc y tế mà quý vị nhận được dưới bất kỳ hình 
thức nào.

Thêm thông tin 
Gọi: 1300 721 726

Tại https://www.nps.org.au/privacy có chính sách bảo mật của
NPS MedicineWise.
Email: medicineinsight@nps.org.au
Truy cập: https://www.nps.org.au/medicine-insight
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  Mẫu đơn từ chối tham gia         
dành cho bệnh nhân 

Tôi thừa nhận rằng:

 • Tôi đã đọc và hiểu tờ thông tin dành cho bệnh nhân của MedicineInsight.

 • Tôi đã có cơ hội đặt câu hỏi về MedicineInsight. Tôi đã được nghe giải thích về chương 
trình này, và đã nhận được câu trả lời thỏa đáng cho các câu hỏi của tôi.

 • Tôi hiểu rằng nếu tôi từ chối, phòng mạch này sẽ ngừng tiết lộ thông tin không làm lộ danh 
tính của tôi cho MedicineInsight.

 • Tôi biết rằng mẫu đơn từ chối có chữ ký sẽ được lưu giữ tại phòng mạch này và không chia 
sẻ với NPS MedicineWise.

 • Tôi hiểu rằng theo Đạo luật Bảo mật của Úc (1988), NPS MedicineWise có quyền lưu trữ và 
sử dụng thông tin không làm lộ danh tính đã thu thập được.

 • Việc chăm sóc về y tế của tôi sẽ không bị ảnh hưởng bởi vì tôi chọn không tham gia vào 
MedicineInsight.

 Tôi không muốn tham gia chương trình MedicineInsight

Tên:

Địa chỉ:

Ngày sinh: / / Giới tính:  nữ  nam  khác

Chữ ký:

Ngày:

Sau khi điền xong, vui lòng trao mẫu đơn này cho Bác sĩ gia đình (GP) của quý vị hoặc quầy tiếp 
tân của phòng mạch này.

CHỈ DÀNH CHO VĂN PHÒNG
Mẫu đơn này phải được lưu hồ sơ tại phòng mạch này ở một nơi an toàn. Đừng gửi văn bản này 
lại cho NPS MedicineWise.
Muốn biết thêm thông tin, hãy gọi điện thoại cho MedicineInsight qua số 1300 721 726.

 Bệnh nhân đã chọn không tham gia công cụ thu thập dữ liệu MedicineInsight 

 Đã thực hiện để bảo đảm không sử dụng hồ sơ của bệnh nhân 

Tên của nhân viên thực hiện:

Ngày:

MedicineInsight


