
Việc Chăm sóc cho Tôi,  
Những Lựa chọn của Tôi

Văn phòng về Hoạch định Trước việc 
Chăm sóc 
Văn phòng về Hoạch định Trước việc Chăm sóc, Bộ Y 
tế Queensland, là dịch vụ miễn phí và bảo mật cho 
tất cả người dân Queensland để giúp đỡ về quá trình 
hoạch định trước việc chăm sóc, bao gồm:  

•  Cung cấp các mẫu đơn và tập thông tin về việc
hoạch định trước việc chăm sóc

•  Cho quý vị biết quý vị có thể nói chuyện với
những ai trong khu vực địa phương của mình
về việc hoạch định trước việc chăm sóc

•  Thêm bản sao của các văn kiện về hoạch định
trước việc chăm sóc của quý vị vào hồ sơ y
khoa của quý vị với Bộ Y tế Queensland

•  Trả lời tất cả các câu hỏi của quý vị về việc
hoạch định trước việc chăm sóc.

Liên hệ với Văn phòng về Hoạch định Trước 
việc Chăm sóc  
(The Office of Advance Care Planning): 

 1300 007 227 

 1300 008 227

 PO Box 2274, Runcorn Qld 4113

 acp@health.qld.gov.au

 mycaremychoices.com.au

Các văn kiện về hoạch định 
trước việc chăm sóc thường 
được sử dụng trong Tiểu 
bang Queensland
Chỉ thị Trước về việc Chăm sóc Sức khỏe 
(Advance Health Directive)

Đây là văn kiện pháp lý nêu ra những quyết 
định và hướng dẫn về việc chăm sóc sức khỏe 
trong tương lai của quý vị trong những tình 
huống cụ thể vào thời điểm khi mà quý vị có 

thể không có khả năng đưa ra các quyết định và giao 
tiếp được. Văn kiện này phải được bác sĩ của quý vị, 
một đại diện pháp lý ký, và có người làm chứng. Các 
mẫu đơn sẵn có tại trang mạng  justice.qld.gov.au.

Giấy Ủy Quyền Dài hạn 
(Enduring Power of Attorney)

Đây là văn kiện pháp lý chỉ định một người 
hay những người mà quý vị chọn, để đưa ra 
các quyết định quan trọng cho quý vị khi quý 
vị không có khả năng tự mình đưa ra những 

quyết định này. Văn kiện này phải được một đại diện 
pháp lý và những/người mà quý vị chọn, ký. Các mẫu 
đơn sẵn có tại trang mạng justice.qld.gov.au hoặc nói 
chuyện với luật sư của quý vị hoặc Tín thác Viên Công 
cộng (Public Trustee).

Bản Tuyên bố về những Lựa chọn 
(Statement of Choices)

Văn kiện này tập trung vào những mong 
muốn, các giá trị và đức tin của quý vị. Văn 
kiện này có thể giúp những người gần gũi với 
quý vị đưa ra những quyết định y khoa thay 

mặt quý vị, nếu cần. Văn kiện này cho quý vị và những 
người thân yêu của quý vị sự an tâm. Văn kiện này 
phải được một bác sĩ ký. Các mẫu đơn sẵn có tại trang 
mạng mycaremychoices.com.au, nói chuyện với Bác 
sĩ Gia đình (GP) của quý vị, hoặc liên hệ với Văn phòng 
về Hoạch định Trước việc Chăm sóc (The Office of 
Advance Care Planning).

Có dịch vụ thông dịch viên trong suốt giờ hành chính để cung cấp 
thông tin và các tư liệu về hoạch định trước việc chăm sóc trong Tiểu 
bang Queensland.

Xin quý vị gọi số 13 14 50

•  Cho biết ngôn ngữ quý vị nói

•  Yêu cầu được nối máy với Văn phòng về Hoạch định 
Trước việc Chăm sóc (The Office of Advance Care 
Planning) ở số 1300 007 227.

Nếu quý vị đột ngột bị chấn thương hay trở 
nên đau ốm trầm trọng, bằng cách nào các 

nhân viên y tế biết được những mong muốn về 
việc chăm sóc sức khỏe của quý vị là gì?

Hãy trao cho mình quyền hoạch định về việc 
chăm sóc sức khỏe trong tương lai của mình 

mycaremychoices.com.au

Vietnamese



Hoạch định trước việc chăm 
sóc là gì?

Hoạch định trước việc chăm sóc là quá trình 
nghĩ đến những nguyện vọng về việc chăm 
sóc sức khỏe trong tương lai của quý vị và cho 
biết những nguyện vọng này. Kế hoạch trước 

về việc chăm sóc được sử dụng trong những tình huống 
khi quý vị không có khả năng tự nói ra được cho mình. 

Hoạch định trước việc chăm sóc là việc không bắt buộc 
và có thể bao gồm:

 •  Việc nghĩ đến và trao đổi với những người quý 
vị tin cậy, về các giá trị, lựa chọn về chăm sóc sức 
khỏe và những lựa chọn về chất lượng cuộc sống 
của quý vị

 •  Việc chỉ định một, hoặc nhiều người thay thế quý 
vị đưa ra quyết định để thay mặt quý vị nói ra, nếu 
cần

 •  Việc viết ra trong một văn kiện, những nguyện 
vọng về việc chăm sóc sức khỏe của quý vị.

Giống như lập Di chúc, hoạch định trước việc chăm 
sóc, đơn giản là một một phần của việc hoạch định cho 
tương lai.

Tại sao lại hoạch định trước?
Việc hoạch định trước việc chăm sóc có thể bảo 
đảm là:

•  Việc điều trị và chăm sóc mà quý vị nhận được, 
phản ánh những mong muốn của quý vị

 •  Những người thân yêu của quý vị biết quý vị 
muốn gì nếu họ phải thay mặt quý vị đưa ra các 
quyết định

 •  Các quyết định y khoa không được đưa ra, chỉ khi 
một tình huống khủng hoảng xảy ra mà thôi.

Đã sẵn sàng để bắt đầu hoạch 
định?  
Bước 1 – Trao đổi

Việc nói về những gì quý vị có thể muốn nếu 
trở nên đau ốm trầm trọng, có thể là việc khó, 
nhưng việc đó có thể cho quý vị và những 

người thân yêu của quý vị sự an tâm nếu họ biết những 
mong muốn của quý vị. 

Sau khi nghĩ đến những nguyện vọng về việc chăm sóc 
sức khỏe trong tương lai của mình:

 •  Hãy trao đổi với bác sĩ của quý vị về các bệnh 
trạng y khoa của quý vị và những bệnh trạng đó 
có thể ảnh hưởng đến quý vị thế nào trong tương 
lai

 •  Hãy nói chuyện với gia đình của quý vị và những 
người gần gũi với quý vị về các nguyện vọng về 
việc chăm sóc sức khỏe của quý vị

 •  Nhờ một người/những người quý vị tin cậy, trở 
thành những/người thay thế quý vị đưa ra quyết 
định, để họ thay mặt quý vị đưa ra các quyết định, 
nếu cần.

Bước 2 – Lưu giữ
Lưu giữ các nguyện vọng và quyết định của quý 
vị bằng việc hoàn tất một hoặc nhiều các văn 
kiện sau:

 •  Chỉ thị Trước về việc Chăm sóc Sức khỏe
 •  Giấy Ủy Quyền Dài hạn
 • Bản Tuyên bố về những Lựa chọn

Hãy tải xuống miễn phí các văn kiện này từ trang mạng:  
mycaremychoices.com.au

Bước 3 – Chia sẻ
Hãy chắc chắn là các mong muốn của quý vị 
về việc chăm sóc sức khỏe đã được viết ra, 
được những người chăm sóc cho quý vị biết 
đến và sẵn có cho họ. 

Để chia sẻ những lựa chọn của quý vị:

 •  Đưa bản sao của các văn kiện của quý vị cho 
những người quý vị tin cậy (thí dụ, người thân 
trong gia đình, bạn thân, những/người thay thế 
quý vị đưa ra quyết định) và những người cung 
cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho quý vị (thí 
dụ, bác sĩ gia đình (GP))

  VÀ
 •  Cung cấp bản sao của các văn kiện của quý vị 

cho Văn phòng về Hoạch định Trước việc Chăm 
sóc để thêm vào hồ sơ y khoa của quý vị với Bộ 
Y tế Queensland (xin quý vị xem trang sau để 
biết các lựa chọn).

 •  Tải các văn kiện của quý vị lên My Health 
Record (Hồ sơ Y khoa của Tôi) tại trang mạng  
myhealthrecord.gov.au

Bước 4 – Xem xét lại
Điều quan trọng là xem xét lại các văn kiện 
về hoạch định trước việc chăm sóc của quý vị 
một cách định kỳ, đặc biệt nếu tình trạng sức 
khỏe của quý vị thay đổi hoặc nếu quý vị thay 

  đổi các nguyện vọng về việc chăm sóc sức   
  khỏe của mình. 




