
GIỚI THIỆU 
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. MOQC cải thiện quá trình chăm sóc 
bằng cách sử dụng dữ liệu thu thập trong khuôn khổ chương trình Sáng Kiến Thực Hành Ung Thư Chất Lượng cấp 
quốc gia (QOPI®), nhắm mục tiêu vào các lĩnh vực chăm sóc cần được cải thiện, đồng thời làm việc với các bác sĩ 
ung thư và phụ khoa cũng như nhóm của họ để tạo ra thay đổi trong quá trình hoạt động, nhờ đó chất lượng 
chăm sóc cũng được cải thiện.

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. 

ĐÓNG GÓP CHO POQC  
Thành viên của POQC có thể:

• Chia sẻ câu chuyện về cách họ đối mặt với những thách thức trong việc tiếp cận hệ thống chăm sóc sức khỏe và 
ý tưởng về cách tạo ra hệ thống để phục vụ bệnh nhân và những người thân yêu của họ tốt hơn

• Nói lên tiếng nói của bệnh nhân và người chăm sóc trong các nhóm tập trung hoặc trong phần đánh giá trực 
tiếp bệnh nhân 

POQC TUYỂN DỤNG   
Bên cạnh việc hỗ trợ MOQC và các hoạt động của MOQC, POQC luôn tìm cách mở rộng.  
Chúng tôi mong muốn có những bệnh nhân và người chăm sóc với tiếng nói đa dạng hơn, bao gồm:

• Bệnh nhân và người chăm sóc thuộc các nhóm thiểu số

• Bệnh nhân đang điều trị; người chăm sóc bệnh nhân đang điều trị

• Bệnh nhân thuộc nhiều độ tuổi chẩn đoán; người chăm sóc bệnh nhân thuộc nhiều độ tuổi chẩn đoán 
khác nhau

• Bệnh nhân và người chăm sóc có điều kiện chăm sóc y tế kém

Các thành viên của MOQC và/hoặc POQC sẽ liên lạc với bệnh nhân hoặc người chăm sóc có quan tâm và sắp xếp 
gặp mặt trực tiếp để thảo luận về sự tham gia.
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