
Tổ Chức Chất Lượng Ung Thư Michigan (MOQC) là tổ chức được thành lập vào năm 2009 với mục tiêu cải thiện 
chất lượng chăm sóc bệnh nhân ung thư trên khắp tiểu bang. MOQC được hỗ trợ bởi Blue Cross Blue Shield of 
Michigan (BCBSM) còn công việc được điều phối tại Đại học Michigan. MOQC tập trung vào tất cả các bệnh nhân 
ung thư, đặc biệt là những người được hóa trị, có hoặc không có bảo hiểm. 

GIỚI THIỆU 
MOQC thành lập PQQC để nâng cao vai trò của bệnh nhân, gia đình hoặc người chăm sóc trong công việc của Tổ 
Chức chúng tôi. Thành viên của POQC hỗ trợ Ban Chỉ Đạo và các hoạt động của chúng tôi bằng cách hướng dẫn 
phát triển các dự án mới và chia sẻ về công việc của chúng tôi với cộng đồng cũng như các tổ chức khác có quan 
tâm. Chúng tôi rất mong đợi sự tham gia của những bệnh nhân và người chăm sóc thuộc các nhóm thiểu số, 
những người có điều kiện chăm sóc y tế kém và những người đã hoặc đang phải đối mặt với những thách thức 
trong việc tiếp cận hệ thống chăm sóc sức khỏe. 

Thành viên của Hội Đồng Chất Lượng Ung Thư Phụ Trách Bệnh Nhân Và Người Chăm Sóc được trả công cho thời 
gian họp trực tiếp và trực tuyến, cũng như các chi phí liên quan đến việc đi lại tới các cuộc họp trực tiếp.
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Vanessa Aron, Quản Lý Dự Án 
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HỘI ĐỒNG CHẤT LƯỢNG UNG THƯ PHỤ TRÁCH  
BỆNH NHÂN VÀ NGƯỜI CHĂM SÓC (POQC) 

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN BỆNH NHÂN HOẶC 
NGƯỜI CHĂM SÓC CÓ NĂNG LỰC  
• Có kinh nghiệm cá nhân về bệnh ung thư với tư 

cách là một bệnh nhân hoặc

• Sẵn sàng chia sẻ những hiểu biết sâu sắc từ kinh 
nghiệm hoặc quan điểm của mình

• Có thể diễn thuyết và hoạt động với tư cách thành 
viên của nhóm trong một môi trường nhóm 
an toàn

• Làm việc hiệu quả với những người có hoàn cảnh 
khác nhau

• Có thể truy cập vào máy tính và Internet 
(trình duyệt Google Chrome)

• Sử dụng email để nhận tài liệu, gửi tin nhắn và có 
thể xác nhận việc tham dự và nhận thông tin

• Hiểu và có thể sử dụng các chương trình Microsoft 
cơ bản để chỉnh sửa cơ bản tài liệu 

YÊU CẦU ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN POQC   
• Đóng góp từ 1 đến 4 giờ một tháng cho các hoạt 

động liên quan đến MOQC từ xa, chẳng hạn như:

 •  Xem xét nội dung trang web hoặc tài liệu và đưa 
ra phản hồi

 •  Tham gia các cuộc họp trực tuyến kéo dài 
1-3 giờ qua Zoom (cần chuẩn bị tối thiểu)

 •  Đưa ra ý kiến và phản hồi cho MOQC hoặc hoạt 
động với các chủ đề cụ thể

• Tham gia vào các nhóm làm việc cải tiến tập trung 
vào các chủ đề do POQC tự xác định

• Liên lạc với Trung tâm Điều phối MOQC nếu không 
thể hoàn thành hoặc đạt được thỏa thuận nào
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cơ bản để chỉnh sửa cơ bản tài liệu 

YÊU CẦU   
• Cam kết gắn bó trong thời hạn hai năm (thời hạn 

một năm sẽ được xem xét cho các cá nhân 
được chọn)

• Đóng góp từ 1 đến 4 giờ mỗi tháng cho các hoạt 
động liên quan đến MOQC, chẳng hạn như:

 • Đánh giá tài liệu và đưa ra phản hồi
 •  Tham gia từ 1 đến 3 cuộc điện thoại kéo dài 

1 giờ (cần chuẩn bị tối thiểu)
 •  Là thành viên hội đồng giúp đưa ra ý kiến và 

phản hồi về các chủ đề nhất định cho quản lý 
hoặc hoạt động dự án của MOQC

• Tham dự các cuộc họp tại tiểu bang định kỳ 6 
tháng một lần của MOQC, các cuộc họp khu vực 
được chọn và tham gia với tư cách là diễn giả hoặc 
thành viên hội đồng

• Liên hệ với Trung tâm Điều phối MOQC nếu không 
thể hoàn thành hoặc đạt được thỏa thuận nào
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