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CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ Y TẾ TỪ XA 
 

Đội ngũ Y tế kết nối qua mạng sử dụng công nghệ hiện đại nhất để tiến hành các cuộc thăm khám bệnh nhân 
nội trú, cấp cứu và ngoại trú qua mạng – Trong các buổi khám bệnh này quý vị được khám nhờ các thiết bị 
máy tính bảng hay điện thoại di động . Chúng tôi cũng có thể sử dụng phần mềm hệ thống để kết nối nhiều 
người thân khác và nhiều người chăm sóc khác nhau cùng có mặt trong buổi khám. Xin quý vị đọc thêm về các 
câu hỏi thường gặp.  

 

Câu hỏi: Tôi có thể sử dụng thiết bị nào để kết nối với cuộc thăm khám qua video?   
Trả lời: Quý vị có thể tham gia bằng cách dùng một thiết bị thông minh hay một máy vi tính có kết nối mạng 
internet . 

• Truy cập vào mạng từ máy vi tính (xách tay hay để bàn) sử dụng trình duyệt Chrome . Máy vi tính  
của bạn phải có một đầu chiếu ở chế độ hoạt động, micro và loa. 

• Các thiết bị thông minh bao gồm .điện thoại iPhones, điện thoại thông minh Android, máy tính bảng 
ipads hoặc các loại máy tính bảng khác. Hãy chọn Cửa hàng ứng dụng (App Store) trước buổi khám để 
tải ứng dụng AW Touchpoint vào điện thoại di động:Android, iPhone, máy tính bảng iPad hay các loại 
máy tính bảng khác. 
 

Câu hỏi:  Làm thế nào tôi biết là mình sẽ có một cuộc hẹn thăm khám qua video ?   
Trả lời: Đối với bệnh nhân ngoại trú, các nhân viên lên lịch khám sẽ định sẵn ngày giờ hẹn cho quý vị. Nếu cuộc 
hẹn cho bệnh nhân nội trú , người thân và những người chăm sóc khác cùng được dự buổi khám với nhà cung 
cấp, các điều dưỡng hay nhân viên hỗ trợ khác của bệnh viện sẽ liên lạc đặc biệt cho buổi khám này. 

• Nếu sử dụng thiết bị thông minh (điện thoại, máy tính bảng), xin quý vị vui lòng tải sẵn ứng dụng AW 
Touchpoint. Đến giờ hẹn, quý vị sẽ nhận được tin nhắn có nội dung là đường dẫn để kết nối với cuộc 
thăm khám. Tin nhắn mà quý vị sẽ nhận KHÔNG xuất phát từ số điện thoại của văn phòng nhà cung cấp 
của quý vị. 

• Nếu quý vị sử dụng máy vi tính để bàn hay xách tay để kết nối , quý vị sẽ nhận được thư mời bằng thư 
điện tử từ địa chỉ operator.message@avizia.com. Sao chép lại đường dẫn từ thư điện tử này vào thanh 
địa chỉ phía trên đầu trình duyệt Chrome , nếu như trình duyệt Chrome chưa phải là trình duyệt mặc 
định của quý vị. Quý vị nhớ kiểm tra để đoan chắc là thư mời này không rơi vào thư mục thư rác hay 
thư quảng cáo. Để ngăn ngừa điều này, xin quý vị hãy đưa địa chỉ thư điện tử 
operator.message@avizia.com” vô danh sách địa chỉ liên lạc của quý vị. 
 

Câu hỏi: Khi tôi tải ứng dụng AW Touchpoint từ cửa hàng ứng dụng Apple (điện thoại thông 
minh/máy tính bảng) hay cửa hàng trò chơi của Google (các thiết bị Android), tôi nên dùng 
mật khẩu nào?   
Trả lời: Quý vị sử dụng mật khẩu riêng mà quý vị dùng khi tải bất kỳ ứng dụng nào vào điện thoại thông minh 
của mình. Mật khẩu này không do bệnh viện UMass Memorial cung cấp. Một khi quý vị đã tải ứng dụng  AW 
Touchpoint vào thiết bị của quý vị, thì không cần tiếp tục tải ứng dụng này trong các cuộc thăm khám tương lai 
trừ phi quý vị ngưng cài đặt. 
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Câu hỏi: Tôi cần làm gì nếu tôi lỡ tay tắt cuộc gọi?   
Trả lời: Quý vị có thể quay lại tin nhắn hay thư điện tử có đường dẫn đã nhận trước đó và nhấn vào đường 
dẫn này lần nữa, miễn là nhà cung cấp chưa chấm dứt cuộc khám. Sau khi buổi khám kết thúc, đường dẫn đó 
không còn cần thiết nữa, và sẽ có đường dẫn mới cho các cuộc thăm khám qua mạng về sau. 
 

Câu hỏi: Nếu như tôi không nhìn thấy hình hay không nghe được tiếng thì sao?   
Trả lời:  

• Nếu quý vị sử dụng trình duyệt Chrome, quý vị cần kiểm tra lại đầu chiếu ( camera) và micro xem đã để 
ở chế độ “Cho phép sử dụng” chưa bằng cách thực hiện các bước dưới đây.  

1. Mở trình duyệt Chrome, nhập thông tin này vào:https://virtualmd.avizia.com.  

2. Nhấn một lần vào biểu tượng ống khoá ở pía trên bên trái của thanh nhập dữ liệu URL.  

3. Nhấn một lần vào dòng chữ site settings.  

4. Nhấn vào từ Cho phép ( Allow) ở mục đầu chiếu và micro.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

• Nếu quý vị sử dụng thiết bị thông minh và ứng dụng AW Touchpoint, cho chạy đầu chiếu và âm thanh: 
1. Tìm mục Sắp xếp chương trình và chọn  AW Touchpoint. 
2. Phải chắc chắn rằng hiển thị “Cho phép đăng nhập vào ứng dụng AW Touchpoint  ” được bật 

lên ở chế độ hoạt động (màu xanh lá cây). 
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Câu hỏi: Các cuộc thăm khám bằng video có an toàn không?   
Trả lời: Các cuộc thăm khám bằng video được thực hiện trên giao dịên này là an toàn và tuân thủ theo luật  
bảo mật thông tin HIPAA để bảo vệ các thông tin cá nhân của quý vị.  
 
 


