
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Lập kế hoạch chăm sóc trước 
Nếu quý vị bị thương hoặc bị bệnh nặng bất ngờ, ai là người biết ý muốn của quý vị về việc chăm sóc sức 
khỏe? 
Hãy tính toán ngay bây giờ. Lập kế hoạch sớm hơn. Khỏi phải bận tâm về sau này. 

Lập kế hoạch chăm sóc trước là gì? 
Đôi khi vì tuổi tác, bệnh tật hoặc tai nạn, quý vị có thể khó đưa ra quyết định về việc chăm sóc sức khỏe 
cho mình. 
Lập kế hoạch chăm sóc trước có nghĩa là quý vị tính toán và quyết định về ý muốn của mình bây giờ cho 
việc chăm sóc sức khỏe trong tương lai. 
Lập kế hoạch trước có thể là: 

• thảo luận với người thân nhất và người quý vị tin tưởng về ý muốn đối với việc chăm sóc sức khỏe 
và chất lượng cuộc sống của quý vị 

• ghi ý muốn của quý vị vào Bản Liệt kê Ý muốn (Statement of Choices) 
• chọn và chỉ định người được Ủy quyền Dài hạn (Enduring Power of Attorney), và/hay 
• hoàn tất giấy Ghi Trước Ý nguyện Y tế (Advance Health Directive). 

Tại sao quý vị nên lập kế hoạch trước? 
Để bảo đảm: 

• việc điều trị và chăm sóc quý vị nhận được trong tương lai là đúng với ý muốn của quý vị 
• người thân yêu của quý vị không phải thay mặt quý vị đưa ra những quyết định khó khăn mà không 

rõ ý muốn quý vị là gì 
• những quyết định về việc chăm sóc sức khỏe được đưa ra cho quý vị không chỉ xảy ra trong trường 

hợp khủng hoảng. 

Vietnamese 



Nếu quý vị có ý muốn dứt khoát về những gì mình muốn xảy ra trong tương lai, điều đặc biệt quan trọng là 
quý vị lập kế hoạch và bày tỏ ý muốn của mình ngay bây giờ. 

Việc lập kế hoạch chăm sóc trước có thể tạo điều kiện thuận lợi như thế nào 
• Giúp quý vị có cơ hội thảo luận về những nguyên tắc đạo đức, niềm tin và ý thích về việc điều trị với 

gia đình, bạn bè và các nơi cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. 

• Giúp gia đình và các nơi cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe dễ chọn phương pháp điều trị và chăm 
sóc cho quý vị. 

• Giúp quý vị ghi thành văn bản những ý muốn của mình về việc chăm sóc sức khỏe và chăm sóc cá 
nhân trong tương lai, đặc biệt là việc chăm sóc sức khỏe ở giai đoạn cuối cuộc đời quý vị, và giúp 
bảo đảm ý muốn của quý vị sẽ được tôn trọng. 

• Có thể giúp gia đình và bạn bè quý vị—và quý vị an tâm. 

Lập kế hoạch chăm sóc trước áp dụng đối với tất cả các dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe 
Quý vị có thể đem giấy tờ hoạch định chăm sóc trước của mình đến tất cả các dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
để bảo đảm mọi người đều biết và lưu tâm đến ý muốn của quý vị. 
Điều này bao gồm các bệnh viện công và tư, bác sĩ gia đình (GP) của quý vị và bất kỳ dịch vụ y tế nào 
khác quý vị có thể sẽ sử dụng. 

Kế hoạch chăm sóc trước của quý vị 
Lập kế hoạch chăm sóc sức khỏe trong tương lai không bao giờ là quá sớm. Trong khuôn khổ kế hoạch 
chăm sóc trước của mình, quý vị có thể hoàn tất những điều dưới đây: 

Bản Liệt kê Ý muốn (Statement of Choices) 
Văn bản này chú trọng đến ý muốn, các nguyên tắc đạo đức và niềm tin của quý vị. Nó giúp người thân 
cận thay mặt quý vị đưa ra những quyết định về chăm sóc sức khỏe nếu quý vị không thể tự đưa ra quyết 
định. Văn bản này giúp quý vị và người thân yêu của quý vị yên tâm. Muốn hoàn tất Bản Liệt kê Ý muốn 
(Statement of Choices): quý vị hãy nói chuyện với bác sĩ, liên lạc với Văn phòng Lập Kế hoạch Chăm sóc 
Trước (Office of Advance Care Planning) của Metro South Health hoặc vào trang mạng 
www.mycaremychoices.com.au 

Người được Ủy quyền Dài hạn (Enduring Power of Attorney) 
Đây là giấy tờ pháp lý chỉ định thân nhân hoặc bạn bè (quý vị có thể chỉ định nhiều hơn một người) để họ 
đưa ra các quyết định quan trọng đối với quý vị khi quý vị không thể tự đưa ra quyết định như vậy. Tại 
trang mạng www.justice.qld.gov.au có sẵn các mẫu hoặc quý vị có thể nói chuyện với luật sư hoặc Cơ 
quan Ủy thác viên Công chúng (Public Trustee). 

Giấy Ghi Trước Ý nguyện Y tế (Advance Health Directive) 
Đây là giấy tờ pháp lý ghi lại các quyết định của quý vị về việc chăm sóc sức khỏe trong tương lai trong các 
tình huống nhất định khi quý vị không thể bày tỏ ý muốn được nữa. Văn bản này cần phải có chữ ký của 
bác sĩ. Tại trang mạng www.justice.qld.gov.au có sẵn các mẫu. 
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Sẵn sàng để bắt đầu? 
 Hãy suy nghĩ về những ý muốn đối với việc chăm sóc sức khỏe trong tương lai của mình và những 

người có thể thay mặt quý vị đưa ra quyết định. 
 Thảo luận về các tình huống chăm sóc sức khỏe có thể xảy ra trong tương lai với bác sĩ. 
 Thảo luận với gia đình và bạn bè về ý muốn đối với việc chăm sóc sức khỏe trong tương lai của 

mình. 
 Quyết định những ý nguyện đối với việc chăm sóc sức khỏe trong tương lai của mình và cho gia 

đình và bạn bè biết. 
 Chỉ định một người nào đó quý vị tin tưởng để họ đại diện cho quý vị nếu quý vị không tự nói được. 

Các điểm dưới đây là tùy ý: 
 Ghi nhận những quyết định của quý vị bằng cách hoàn tất Bản Liệt kê Ý muốn (Statement of 

Choices), giấy Ủy quyền Dài hạn (Enduring Power of Attorney) và/hay Giấy Ghi Trước Ý nguyện Y 
tế (Advance Health Directive). 

 Trao bản sao các giấy tờ này cho người quý vị tin tưởng (ví dụ như thân nhân, bạn bè thân), bác sĩ 
gia đình (GP) và bệnh viện trong vùng quý vị cư ngụ. 

 Thường xuyên xem xét lại kế hoạch chăm sóc trước của mình. 
 Việc lập kế hoạch chăm sóc trước là hoàn toàn tự nguyện. Quý vị có thể đổi ý và đổi kế hoạch (và 

giấy tờ pháp lý) của mình bất cứ lúc nào khi quý vị còn có năng lực về trí tuệ. 

Ghi lại ý muốn của quý vị. Hãy hoàn tất Bản Liệt kê Ý muốn (Statement of Choices) ngay hôm nay. 

Hãy cho bác sĩ, gia đình, bạn bè và người thân thiết biết ý muốn của quý vị. 
Nói về những gì có thể xảy ra nếu quý vị không khỏe có thể là điều khó khăn, nhưng nó sẽ giúp quý vị và 
người thân yêu yên tâm khi biết quý vị đã sắp xếp để bảo đảm ý muốn của quý vị có thể được tôn trọng. 
Metro South Health chúng tôi luôn sẵn sàng giúp quý vị. Chúng tôi có thể: 

• gửi cho quý vị một bộ tài liệu thông tin 
• hướng dẫn quý vị và giải đáp các thắc mắc của quý vị qua điện thoại bằng tiếng Anh 
• giúp quý vị hoàn tất Bản Liệt kê Ý muốn (Statement of Choices) 
• giúp quý vị sắp xếp thông dịch viên nếu cần. 

Nhiều người nhận thấy lập kế hoạch chăm sóc trước dễ hơn họ nghĩ. Nó giúp họ cảm thấy yên tâm. 

Liên lạc với chúng tôi 
Office of Advance Care Planning 
Metro South Health  
Điện thoại:  (07) 3710 2290 
Fax:  (07) 3710 2291 
Thư điện tử (Email):  acp@health.qld.gov.au 
Trang mạng:   www.mycaremychoices.com.au 
Metro South Health là nơi cung cấp dịch vụ y tế công cộng, giáo dục y tế và nghiên cứu chính tại các vùng 
phía nam Brisbane, Logan, Redlands và Scenic Rim. 
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