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Tóm tắt sử dụng máy tính bảng tại Bệnh viện Dã chiến Umass Memorial tại Trung 
Tâm Hội nghị DCU 
 

Quý bệnh nhân thân mến,  
 

Hân hạnh đón chào quý vị đến Bệnh viện Dã chiến Umass Memorial tại Trung Tâm Hội nghị DCU , chúng tôi 
cam kết thực hiện việc chăm sóc cho quý vị trong suốt thời gian nằm viện.  
 

Xin vui lòng sử dụng chiếc máy tính bảng này trong suốt thời gian quý vị nằm tại đây.Máy đã được tải sẵn cả 
hai loại ứng dụng y khoa giúp cho việc chăm sóc điều trị bệnh và ứng dụng xã hội để quý vị trò chuyện với gia 
đình. Đi kèm với máy tính bảng này, chúng tôi cũng cung cấp một cục sạc; một dây cáp sạc có đầu nối dài và tai 
nghe chụp đầu xài một lần. Máy tính bảng, dây cáp sạc có đầu nối dài và cục sạc sẽ được thu lại khi quý vị xuất 
viện. Tai nghe chụp đầu là phần quý vị giữ lại.  
 

Để kết nối mạng WI-FI dành cho khách (guest Wi-Fi ) trên thiết bị của quý vị; xin chọn mạng :“UMMH_DCU” 
Chọn Wi-Fi network và làm theo hướng dẫn kết nối một khi đã vào mạng.  
 

Ứng dụng Y Khoa đã được tải sẵn tron g máy 

 AW Touchpoint. 
Ứng dụng này sẽ được dùng cho các cuộc khám bệnh từ xa. Ví dụ như, bác sỹ chăm sóc cho bạn có thể ra y 
lệnh cho bạn đi khám bác sỹ chuyên khoa nội tim mạch. Trong trường hợp này, sẽ có bác sỹ chuyên khoa nội 
tim mạch thăm bệnh cho quý vị và giao tiếp với quý vị bằng hội thảo trực tiếp qua màn hình/âm thanh sử 
dụng ứng dụng này. 
 

 Masimo 
Đây là dụng cụ thăm dò độ bão hoà oxy; nhịp mạch và chỉ số tưới máu. 
 

Ứng dụng xã hội tải sẵn 

Quý vị có thể tự nhiên đăng nhập tài khoản cá nhân vào trong các ứng dụng sau. Máy tính bảng này sẽ xoá 
toàn bộ dữ liệu cũ trước khi giao máy cho bệnh nhân kế tiếp . Bệnh viện UMass Memorial Health Care không 
có tài khoản truyền thông xã hội thông thường, do vậy quý vị sẽ phải dùng tài khoản cá nhân để kết nối vào 
các mạng xã hội này.  

• Truyền thông Xã hội – Facebook, Instagram, Twitter 

• Trò chuyện giao tiếp  – Facebook Messenger, Whats App, WeChat 

• Đọc tin tức – Apple News  

• Truyền thông – Spotify, Pandora 

• Hội thảo qua màn hình Video – WebEx 

• Giao lưu trực tuyến – Netflix, Hulu, YouTube, Twitch  

• Truy câp Internet – Safari 

• Apple ID – Nếu quý vị muốn trao đổi tin nhắn hay sử dụng FaceTime, xin hãy đăng nhập vào bằng 
Apple ID của quý vị 
 

THẤT LẠC/MẤT CẮP:  
Nếu thiết bị này bị đánh cắp và đưa ra khỏi bệnh viện, phần chương trình của nó sẽ bị xoá trắng và không 
thể sử dụng được nữa.  


