Vietnamesisk

Bạn có khiếu nại vì không được sử dụng thông dịch trong dịch
vụ y tế không?
Fylkeslegen (Bác sĩ thanh tra y-tế tỉnh) thuộc Helsetilsynet (sở thanh tra y-tế) nơi bạn
sinh sống (www.helsetilsynet.no)
Pasient- og brukerombudet (Giám sát viên bịnh nhân và người sử dụng) trong tỉnh nơi
bạn sinh sống (www.pasientogbrukerombudet.no)
Sivilombudsmannen (Giám sát viên công vụ) Điện thoại : 22 82 85 00 Số xanh:
(+47) 800 800 39
Likestillings- og diskrimineringsombudet (Giám sát viên bình đẳng và kỳ thị)
Điện thoại: 24 05 59 50
Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering (OMOD) (Tổ chức chống kỳ thị
công khaị)̣ Điện thoại: 22 20 87 37, www.omod.no
Bạn có thắc mắc về quyền lợi của mình không?
Pasient- og brukerombudet trong tỉnh nơi bạn sinh sống
(www.pasientogbrukerombudet.no)
Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering (OMOD) điện thoại: 22 20 87 37,
(www.omod.no)
Bạn có khiếu nại về phẩm chất và năng lực của thông dịch viên không?
Những khiếu nại có thể gởi đến viện mà bạn đang chửa trị
Những khiếu nại có thể gởi đến viện mà bạn đang chửa trị
Lov om pasientrettigheter (Luật về quyền lợi của bịnh nhân)
Lov om helsepersonell (Luật về nhân viên y tế)
Bản hướng dẫn nầy được dịch ra trên 20 ngôn ngữ và có thể tải xuống từ :
www.nakmi.no
www.helsedirektoratet.no

Bịnh nhân và thông dịch viên
Một bản phổ biến về thông dịch viên
trong dịch vụ y tế

BỆNH NHÂN VÀ THÔNG DỊCH
• Bạn phải được thông báo về chính tình trạng sức khoẻ của bạn và cách chửa trị bằng
một ngôn ngữ mà bạn hiểu được
• Cơ quan y-tế có bổn phận và trách nhiệm đặt thông dịch
• Dịch vụ thông dịch miễn phí cho bịnh nhân
• Bạn có thể điện thoại cho cơ quan y-tế và yêu cầu họ đặt thông dịch
• Bạn được quyền dùng thông dịch mặc dù hằng ngày bạn nói được tiếng Na Uy.
Điều nầy đặc biệt áp dụng khi có những chứng bịnh trầm trọng hay kinh niên và
trong những cuộc đàm thoại về bịnh tâm thần.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ BẠN CÓ THỂ TẬN DỤNG TỐI ĐA CUỘC ĐÀM THOẠI CÓ
THÔNG DỊCH?
• Cho nhân viên y tế biết chính xác ngôn ngữ bạn dùng. Nếu có nhiều người trong gia
đình đến dự, thì nên đặt thông dịch mà tất cả người trong gia dinh đều hiểu
• Đến đúng giờ hẹn
• Chuẩn bị trước những gì bạn muốn nói trong giờ khám bịnh
• Dùng những câu ngắn, không nói nhiều quá trong một lúc. Như vậy sẽ dễ dàng hơn
cho thông dịch viên dịch lại một cách chính xác những gì bạn đã nói

• Chỉ sử dụng thông dịch viên có phầm chất

THÔNG DỊCH VIÊN VÀ CÔNG VIỆC CỦA THÔNG DỊCH VIÊN LÀ GÌ?

• Không được dùng trẻ con làm thông dịch viên

• Một thông dịch viên giỏi có học qua khóa đào tạo thông dịch và có kinh nghiệm
về thông dịch

• Nhân viên y tế có bổn phận phải giúp đở về mặt y tế một cách an toàn. Nếu bạn
không muốn dùng thông dịch, bạn phải được thông báo rằng điều nầy có thể đưa
đến những hậu quả không tốt cho sức khỏe của bạn.

• Thông dịch viên sẽ nói qua về qui định thông dịch bằng cả hai ngôn ngữ trước khi
cuộc đàm thoại bắt đầu

• Thông dịch qua điện thoại có thể là một giải pháp tốt thay vì thông dịch viên có mặt
tại chỗ

• Thông dịch viên sẽ không đứng về phía người nào cả trong cuộc đàm thoại

• Nếu không thể đến vào giờ hẹn, bạn phải hủy giờ hẹn trước 24 giờ. Nếu không bạn
phải trả tiền khám bịnh

• Thông dịch viên sẽ dịch hết tất cả những gì đã nói, nhưng không được cố vấn hay
thêm vào ý riêng của mình

• Thông dịch viên có bổn phận bảo mật. Sẽ bị trừng phạt nếu vi phạm điều nầy

• Thông dịch viên chỉ dịch mà thôi, và sẽ không làm gì khác hơn cho bịnh nhân hay
nhân viên y tế
• Không được ngắt ngang mà hãy để cho thông dịch viên có thì giờ dịch những gì các
bên đã nói trong khi đàm thoại
• Mọi thắc mắc sẽ hỏi nơi nhân viên y tế, chứ không hỏi thông dịch viên

