
TỜ THÔNG TIN | THÁNG NĂM 2020

hinfra.health.nsw.gov.au/newbankstownhospital

New Bankstown Hospital Vietnamese

BỆNH VIỆN BANKSTOWN MỚI SẼ GỒM 
CÓ CÁC TIỆN NGHI HIỆN ĐẠI CHO:

Y TẾ KHẨN CẤP

CÁC DỊCH VỤ PHẪU THUẬT TÂN TIẾN VÀ DỊCH 
VỤ CHĂM SÓC CẤP THIẾT 

CÁC DỊCH VỤ CHĂM SÓC BỆNH NHÂN NGOẠI 
TRÚ ĐƯỢC KẾT HỢP VÀ TRẢI RỘNG 

VIỆC CHỮA TRỊ UNG THƯ KẾT HỢP VÀ CÁC 
DỊCH VỤ Y TẾ CỘNG ĐỒNG

Bệnh viện Bankstown Mới

Thật là điều phấn khởi cho 
cộng đồng địa phương khi 
được biết là Chính phủ 
NSW đang tài trợ $1,3 tỷ để 
xây dựng một Bệnh viện 
Bankstown mới và hiện đại.
Bệnh viện sẽ được xây tại một địa điểm mới và đề án này sẽ 
được khởi sự trước tháng Ba 2023.

Tại sao chúng ta cần một bệnh viện 
mới?
Tính đến năm 2036, khu vực chính quyền địa phương này 
dự kiến tăng trưởng dân số khoảng 21 phần trăm đến gần 
nửa triệu dân. Để đáp ứng các nhu cầu chăm sóc y tế của 
cộng đồng, Bệnh viện Bankstown-Lidcombe cần nới rộng 
rất nhiều.

Chúng tôi cần một địa điểm lớn hơn để đủ chỗ cho nhiều 
loại dịch vụ y tế được kết hợp mà có thể phục vụ nhu cầu 
của cộng đồng chúng ta một cách hữu hiệu hơn nữa. Thêm 
vào đó, địa điểm mới sẽ giúp chúng tôi có thêm các cơ hội 
cho việc giáo dục và nghiên cứu, việc này sẽ giúp thu hút 
nhân viên và đem lại các cơ hội việc làm nhiều thêm cho địa 
phương.

Đem đến một bệnh viện mới và 
hiện đại cho Bankstown

Bệnh viện mới sẽ:
biến đổi cách cung ứng dịch vụ y tế tại 
Bankstown và các vùng phụ cận

giúp cư dân địa phương và cư dân các nơi lân 
cận được tiếp cận đến nhiều dịch vụ y tế gần 
nhà hơn 

cung ứng một trải nghiệm tốt đẹp cho bệnh 
nhân và người chăm sóc bằng cách tạo ra ‘khu 
vực y tế lối xóm’ (health neighbourhood) dành 
cho việc chăm sóc y tế được kết hợp
cung ứng các môi trường làm việc hiện đại và 
ra các cơ hội ngành nghề mới qua việc gia tăng 
khả năng nghiên cứu giáo dục và đào tạo. 



Chúng tôi muốn được nghe  
ý kiến từ quý vị.
Hiện nay chúng tôi đang xem xét các lựa chọn về địa điểm cho Bệnh viện Bankstown 
mới và đang mời các chủ đất nộp đề nghị về đất đai của họ.

Các góp ý này sẽ được chúng tôi xét đến trong việc thẩm định các địa điểm phù hợp.
Khi đề án tiến triển, chúng tôi sẽ cập nhật thông tin đến quý vị về cách thức để quý vị có thể góp ý về bệnh viện mới.
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Muốn biết thêm thông tin về các tiêu chuẩn cho địa điểm mới, xem trang mạng  
hinfra.health.nsw.gov.au/newbankstownhospital
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Chúng tôi đang phát triển một Kế hoạch các Dịch  
vụ Lâm sàng nhằm nhận ra các nhu cầu chăm 
sóc y tế của cộng đồng và giúp thông tin nhằm  
đáp ứng các yêu cầu hoạch định cho đề án.


