
Cách thức để tôi có thể cập nhật  
thông tin về những gì xảy ra?
Chúng tôi cam kết chia sẻ với nhân viên của 
chúng tôi và cộng đồng về các thông tin cập nhật 
thường xuyên thuộc đề án. Để biết được thông 
tin cập nhật, xem trang mạng:

 www.lhap.health.nsw.gov.au
 @LiverpoolHospital 

Nếu quý vị muốn đăng ký để nhận bản tin hàng 
tháng, gửi email hoặc gọi đến: 

 SWSLHD-LHAP@health.nsw.gov.au 
 (02) 8738 6670

Cám ơn về sự kiên nhẫn của quý vị  
trong lúc chúng tôi thực hiện các 

công trình quan trọng này. 
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Thật là điều phấn khởi  
cho cộng đồng địa phương  
về việc Chính quyền NSW 
đang đầu tư $740 triệu  
vào việc tái thiết  
Bệnh viện Liverpool.
Một khoản phụ trội là $50 triệu đã được 
dành ra để xây mới một bãi đậu xe nhiều 
tầng để thay thế bãi đậu xe hiện hữu nhiều 
tầng và nhỏ hơn tại địa điểm này, nhằm cung 
ứng 500 chỗ đậu xe thêm nữa cho nơi này.

Là một trong những đề án hạ tầng cơ sở lớn 
nhất của tiểu bang, khu vực này sẽ giúp thúc 
đẩy nền kinh tế địa phương và thể hiện với 
thế giới rằng Bệnh viện Liverpool là trung 
tâm kết nối cho việc canh tân và nghiên cứu 
y tế.

Liverpool sẽ có lợi lộc gì từ việc tái thiết?
Việc tái thiết sẽ giúp tăng tiến các dịch vụ và việc 
chăm sóc y tế cho cộng đồng nơi địa phương. Năng 
suất gia tăng này sẽ được bổ sung qua các dịch vụ 
lâm sàng được nới rộng, các không gian công cộng 
và nơi đậu xe, và được kết hợp với các tiện ích nghiên 
cứu và giảng dạy để giúp đảm bảo rằng Bệnh viện 
Liverpool đáp ứng nhu cầu của cộng đồng đang phát 
triển.

Các cơ hội việc làm được tạo ra do việc tái thiết sẽ 
thúc đẩy nền kinh tế địa phương, cả trong thời kỳ xây 
dựng cũng như khi hoàn tất, và nhân viên của chúng 
tôi sẽ có cơ hội làm việc tại một cơ sở tân tiến giúp hỗ 
trợ sự tiếp tục phát triển của họ.

Khu vực Y tế và Học thuật mới sẽ gồm có 
những gì?
• Khoa cấp cứu lớn hơn, đơn vị điều trị tăng cường 

(intensive care unit) cũng lớn hơn và có thêm 
nhiều phòng giải phẫu

• Đơn vị chăm sóc tăng cường sau sinh và các dịch 
vụ trẻ em được nới rộng thêm

• Các dịch vụ chăm sóc thai sản và dịch vụ y tế phụ 
nữ đều được nâng cấp   

• Các dịch vụ điều trị ung thư được kết hợp 

• Các dịch vụ chăm sóc ngoại chẩn và các trạm xá 
dành cho bệnh nhân ngoại trú được gia tăng

• Bãi đậu xe mới có nhiều tầng, với sự cải tiến các 
điểm đỗ xe dành cho xe cộ ra vào đưa đón.

Việc chăm sóc bệnh nhân có bị  
ảnh hưởng trong thời kỳ xây cất?
Sự chăm sóc với chất lượng cao dành cho bệnh nhân 
vẫn không giảm tại bệnh viện Liverpool. Việc gián 
đoạn sẽ được giảm thiểu và những người bị ảnh 
hưởng sẽ được thông tin về bất cứ thay đổi nào đã 
dự định.

Sẽ có đủ chỗ đậu xe cho khu vực này?
Việc có thêm chỗ đậu xe là một phần của kế hoạch 
tái thiết, với các chỗ đậu xe dành riêng cho nhân viên 
và khách thăm viếng, có thêm nhiều điểm để xe cộ 
ra vào đưa đón, và việc lưu thông xe cộ được cải tiến 
khắp khu vực. 

Khi nào thì việc tái thiết sẽ hoàn tất?
Các công trình chính yếu được lập chương trình qua 
hai giai đoạn, gồm cả việc xây mới và tân trang. Các 
công trình chính giai đoạn 1 được dự định hoàn tất 
vào năm 2023, và giai đoạn 2 sẽ hoàn tất vào cuối 
năm 2026. 


