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Gửi tới tất cả các bệnh nhân của chúng tôi tại Peter MacCallum Cancer Centre (Peter Mac), 

Chúng tôi muốn giữ liên lạc với quý vị vì chúng tôi nhận thấy rằng đây là thời gian rất đáng lo ngại đối với tất cả 
người dân Úc - và đặc biệt đối với bất kỳ ai đang điều trị ung thư. Đại dịch vi rút corona trên toàn cầu đã thay 
đổi cách sống của chúng ta và việc có thêm sự bất ổn này có nghĩa là chúng tôi sẽ nhận được nhiều câu hỏi 
hơn bình thường từ bệnh nhân của chúng tôi. 

Như quý vị đã biết, cả bệnh ung thư và một số phương pháp điều trị ung thư, sẽ khiến cho quý vị dễ bị nhiễm 
trùng. Thông thường thì mối quan ngại này có thể liên quan đến ho, cảm lạnh và cúm theo mùa. Nhưng hiện 
tại, tất cả chúng ta đều phải cảnh giác với một mối lo ngại nữa về việc bị nhiễm vi rút corona (COVID-19). 

Điều đầu tiên phải nói là mọi người đều cá biệt và có kế hoạch điều trị riêng. Điều này sẽ khác nhau tùy thuộc 
vào loại ung thư của quý vị và những gì đã được đồng ý với các bác sĩ giàu kinh nghiệm của quý vị. 

Nhóm điều trị của quý vị sẽ tư vấn khi quý vị cần đến Peter Mac tại Parkville hoặc đến một trong các địa điểm 
trong khuôn viên cơ sở của chúng tôi. Họ cũng có thể có các cuộc hẹn tư vấn sức khỏe (telehealth) bằng các 
cuộc hội ý thông qua màn hình hoặc điện thoại. 

Tuy nhiên, không phải tất cả các đánh giá hoặc phương pháp điều trị đều có sẵn bên ngoài trung tâm. 

Điều thực sự quan trọng là quý vị cảm thấy tự tin khi đến các trung tâm của bệnh viện Peter Mac để được 
đánh giá hoặc được điều trị cần thiết. 

Chúng tôi muốn tiếp tục điều trị bệnh ung thư của quý vị theo cách tốt nhất có thể. Vì vậy, nếu một trong 
các bác sĩ giàu kinh nghiệm của chúng tôi đề nghị đánh giá hoặc điều trị tại chỗ, chúng tôi khuyến cáo quý vị 
hãy giữ các cuộc hẹn này. 

Điều quan trọng cần nhớ là, khi viết bức thư này vào giữa tháng Tư, không có nhân viên hay bệnh nhân nào 
của Peter Mac bị chẩn đoán mắc COVID-19. 

Chúng tôi đang làm tất cả mọi thứ có thể để cải thiện sự an toàn của quý vị khi quý vị cần đến khám bệnh, trị 
liệu vào ban ngày hay khi quý vị là một bệnh nhân nội trú. Để làm điều này, chúng tôi đã thực hiện các bước 
sau: 

• Tất cả nhân viên và khách đến thăm đều được đo thân nhiệt và hỏi một loạt câu hỏi khi họ vào tòa 
nhà 

• Đã giảm số lượng khách đến thăm, và ngoài các trường hợp đặc biệt, trẻ em dưới 16 tuổi không 
được phép đến bệnh viện 

• Chúng tôi đã tăng số lượng thuốc khử trùng tay trong các tòa nhà của chúng tôi 

• Chúng tôi đã tăng các chế độ làm sạch trong các khu vực khám bệnh và khu vực chung 

• Chúng tôi cung cấp đào tạo thêm cho tất cả nhân viên về phòng chống nhiễm trùng và 

• Chúng tôi quan sát theo dõi những yêu cầu về khoảng cách xã giao. Khu vực chờ không còn đông 
đúc và lớp màn bảo vệ đã được lắp đặt ở tất cả các khu vực tiếp tân. 

Để cung cấp cho quý vị và gia đình của quý vị thông tin quý vị cần, chúng tôi cũng đã đặt một số câu hỏi và câu 
trả lời thường gặp trên trang mạng của chúng tôi tại www.petermac.org/coronavirusFAQs. Tài liệu đã được 
dịch cũng có sẵn tại www.petermac.org/translated. 

Cuối cùng, nếu quý vị có câu hỏi cụ thể nào, vui lòng liên lạc với người Hướng Dẫn Bệnh Nhân của quý vị, 
người này có thể kết nối quý vị với đội ngũ Y tá Tư vấn, người có thể trả lời các câu hỏi của quý vị. Nếu quý vị 
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chưa được chỉ định một người Hướng Dẫn Bệnh Nhân, vui lòng liên lạc với tổng đài của chúng tôi theo số 8559 
5000 và yêu cầu xin được kết nối với đội ngũ khám bệnh liên quan của quý vị. 

Với những lời chúc tốt đẹp nhất, 

Từ đội ngũ nhân viên Peter McCallum Cancer Centre 


