
 
Làm thế nào để có người đưa 
ra quyết định điều trị y khoa 
của quý vị? 

 

Lập kế hoạch chăm sóc trước là gì 
 
Lập kế hoạch Chăm sóc Trước là một thủ tục lập kế 
hoạch cho việc chăm sóc sức khỏe của quý vị trong 
tương lai. Điều này bảo đảm những người thân thiết với 
quý vị biết được: 
• điều gì là quan trọng với quý vị 
• quý vị có những ước muốn gì liên quan đến việc 

chăm sóc y khoa 
• quý vị muốn ai là người đưa ra quyết định cho quý vị 

khi quý vị không thể tự làm điều này. 

Muốn biết thêm thông tin hay để được 
giúp đỡ về việc lập kế hoạch chăm sóc 
trước xin liên lạc: 
Chương trình Lập Kế hoạch Chăm sóc trước 
của Monash Health  
 

Điện thoại 03 9594 3475 
 
email: acp@monashhealth.org 
 
Mẫu đơn và hướng dẫn có sẵn để tải 
xuống từ: 

 
 
 
https://monashhealth.org/services/-advance-
care-planning/ 
 
 

Muốn có Dịch vụ Thông dịch 
Gọi số 131 450 
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Đây là người đưa ra quyết định 
điều trị y khoa của quý vị 

Đây là người đưa ra quyết định 
điều  trị y khoa của quý vị 

1.  Quý vị đã chỉ định một người đưa ra quyết 
định điều trị y khoa 

 
(Các chỉ định trước ngày 12 tháng 3 năm 2018 vẫn 
còn hiệu lực. Chúng bao gồm ủy quyền lâu dài về y 
tế, ủy quyền lâu dài cho các vấn đề cá nhân, ủy 
quyền lâu dài về giám hộ với quyền chăm sóc sức 
khỏe). 

  

2. Người Giám hộ đã được Tòa Tài phán Dân 
sự và Hành chính Victoria (Victorian Civil 
and Administrative Tribunal - VCAT) chỉ 
định để đưa ra quyết định về việc điều trị y 
khoa cho quý vị 

  

Nếu quý vị không thể tự mình đưa ra quyết định y 
khoa vì quý vị bị bệnh quá nặng, Đạo luật Quyết 
định và Lập Kế hoạch Điều trị Y khoa 2016 quy định 
người có thể làm việc này cho quý vị. Người này 
được gọi là người đưa ra quyết định điều trị y khoa 
của quý vị 
Người đầu tiên, từ 18 tuổi trở lên, trong danh sách 
dưới đây là người đưa ra quyết định điều trị y khoa 
của quý vi. 

3.  Người sẵn sàng đầu tiên trong danh sách dưới 
đây, người có mối quan hệ thân thiết và liên tục 
với quý vị, sẽ là người đưa ra quyết định điều trị y 
khoa của quý vị: 

a) Vợ/chồng hoặc bạn đời của quý vị 
b) Người chăm sóc chính của quý vị (Không phải là 

nhà cung cấp dịch vụ được trả lệ phí) 
c) Con quý vị đã trưởng thành 
d) Cha mẹ của quý vị 
e) Anh chị em đã trưởng thành của quý vị 
Nếu quý vị có từ hai người thân trở lên đứng đầu 
trong danh sách, thì người lớn tuổi hơn là người có 
quyền quyết định. 
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Ai sẽ giúp đưa ra 
quyết định y khoa 
cho quý vị? 

Lập kế hoạch Chăm sóc trước 
Lập kế hoạch trước cho việc chăm sóc sức khỏe 
trong tương lai của quý vị 

 

Advance Care Planning Brochure_Vietnamese 



 

 

 

  

 

 

 

Điều gì sẽ xảy ra nếu quý vị bị bệnh nặng hoặc gặp tai nạn nghiêm trọng và không thể nói 
chuyện với bác sĩ về việc điều trị của mình? 
AI SẼ GIÚP ĐƯA RA CÁC QUYẾT ĐỊNH Y KHOA CHO QUÝ VỊ? 
LÀM THẾ NÀO ĐỂ HỌ BIẾT QUÝ VỊ MUỐN GÌ? 

TRƯỚC 
A. Chỉ định một Người khác 
Người đưa ra quyết định điều trị 
y khoa: 
Quý vị có thể chỉ định người đưa ra quyết định 
điều trị y khoa cho mình bằng cách sử dụng mẫu 
"Chỉ định người đưa ra quyết định điều trị y khoa". 

Người được quý vị chọn nên biết điều gì là quan 
trọng đối với quý vị. Quý vị tin tưởng ở họ để họ  
đưa ra quyết định cho quý vị khi quý vị không thể 
tự mình làm việc này. 

Người hỗ trợ: 
Người hỗ trợ giúp quý vị, trong khi quý vị vẫn có 
thể đưa ra quyết định của mình, hiểu các lựa chọn 
chăm sóc sức khỏe của quý vị và giao tiếp về các 
quyết định điều trị y khoa  

Quý vị có thể chỉ định một người hỗ trợ bằng cách 
sử dụng mẫu "Chỉ định người hỗ trợ" 

CHĂM SÓC  
C. Trò chuyện và giao tiếp 

Suy nghĩ 
Suy nghĩ về điều gì là quan trọng đối với quý vị và 
sống tốt có ý nghĩa như thế nào đối với quý vị. 
Điều này bao gồm niềm tin tôn giáo, tinh  thần và 
văn hóa của quý vị về chăm sóc y tế. 

 
Trò chuyện 
Nói về những điều này với: 

• Người đưa ra quyết định điều trị y khoa, người 
hỗ trợ, gia đình, bạn bè, người chăm sóc 

• Bác sĩ, hoặc 

• (Các) nhân viên chăm sóc sức khỏe khác có 
liên quan đến việc chăm sóc cho quý vị, ví dụ: 
Nha sĩ, Y tá, Nhân viên xã hội, Chuyên viên vật 
lý trị liệu, Chuyên viên Phục hoạt, Dược sĩ, 
Chuyên viên Tâm lý. 

LẬP KẾ HOẠCH 
P. Viết ra giấy 
Viết ra ý thích của quý vị trong chỉ thị chăm sóc 
trước, hoặc trong một bức thư mô tả ý muốn 
trong việc chăm sóc sức khỏe. Điều này bảo 
đảm rằng người đưa ra quyết định điều trị y khoa 
của quý vị sẽ biết được các ý thích và những giá 
trị của quý vị. Nếu quý vị không có người đưa ra 
quyết định điều trị y khoa, chỉ thị chăm sóc trước 
của quý vị có thể giúp nhân viên chăm sóc sức 
khỏe của quý vị biết điều gì là quan trọng đối với 
quý vị. 

Chia sẻ kế hoạch của quý vị: 
Đưa một bản sao của các tài liệu lập kế hoạch 
chăm sóc trước của quý vị cho người đưa ra 
quyết định điều trị y khoa của quý vị, Bác sĩ gia 
đình, Bệnh viện và những nhân viên y tế khác 
có liên quan đến việc chăm sóc cho quý vị. 

 


