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Hoạch định trước về việc chăm sóc là gì? (What is it?)
Hoạch định trước về việc chăm sóc là lập ra một kế hoạch chăm sóc sức khỏe cho quý vị trong tương lai. Nếu ngày nào đó mà quý vị yếu 
quá không thể tự quyết định hoặc giao tiếp được thì bác sĩ có thể tham khảo kế hoạch này của quý vị.

Bản hoạch định có thể bao gồm tất cả các chi tiết mà quý vị muốn về các mục tiêu sức khỏe, ước muốn, và các giá trị của mình.

Việc hoạch định cũng bao gồm cả việc viết một văn bản pháp lý, gọi là Chỉ Thị Chăm Sóc Trước (Advance Care Directive - ACD). Chỉ thị 
nên bao gồm các chi tiết cụ thể về điều trị và hồi sức.

Hoạch định trước về việc chăm sóc giúp quý vị kiểm soát vấn đề sức khỏe cho mình. Đây là cách để bảo đảm là nhóm chăm sóc cho quý 
vị tôn trọng các ước muốn của quý vị trong tương lai.

Bác sĩ Gia đình của tôi sẽ làm gì lúc này?  
(What will my GP do now?)
Bác sĩ gia đình đã cùng quý vị thảo luận việc hoạch định trước về việc chăm sóc. Quý vị sẽ 
cần có một vài cuộc nói chuyện với bác sĩ về ước muốn của mình.
Trong những tuần và tháng sắp tới, quý vị và bác sĩ sẽ thảo luận về:
• Sự hiểu biết của quý vị về sức khỏe hiện nay của mình
• Nhu cầu về chăm sóc và sức khỏe của quý vị trong tương lai có thể ra sao
• Quý vị thấy điều gì quan trọng để cảm thấy kiểm soát được việc chăm sóc cho mình 

trong tương lai
• Nếu việc điều trị cho quý vị không theo đúng kế hoạch thì sao
• Những trải nghiệm trước kia của quý vị đối với vấn đề bệnh tật
• Bất kỳ mối quan tâm hoặc lo ngại nào mà quý vị có thể có về sự chăm sóc sức khỏe cho 

mình hiện nay và trong tương lai
• Bất kỳ hỗ trợ nào quý vị nhận được tại nhà
• Suy nghĩ của quý vị về việc hồi sức cấp cứu 
• Ước muốn của quý vị về những gì sẽ xảy ra sau khi qua đời

Bác sĩ gia đình cũng có thể yêu cầu quý vị điền vào mẫu đơn của Dịch vụ Cứu thương NSW 
(NSW Ambulance Service). Mẫu đơn này cho nhân viên cứu thương biết các thuốc men và 
phương pháp điều trị mà họ có thể cung cấp nếu được gọi tới.

Tôi có thể làm gì? (What can I do?)
Tiếp tục suy nghĩ và viết bản hoạch định của quý vị. Ghi chú, nói chuyện với người khác và 
với bác sĩ gia đình về các lựa chọn của mình.

Bản hoạch định của quý vị nên bao gồm:
• Các giá trị và mục tiêu cuộc sống của mình
• Ước muốn của quý vị trong các trường hợp sức khỏe khác nhau trong tương lai
• Hướng dẫn về việc chăm sóc nếu quý vị bị bệnh hiểm nghèo hoặc bị thương tích
• Người Giám hộ Dài hạn (Enduring Guardian) hoặc Người có Trách nhiệm  

(Person Responsible) của quý vị
Khi hoạch định xong, quý vị sẽ cần chia sẽ với bác sĩ gia đình về bản hoạch định này. Quý vị 
cũng nên chia sẽ bản hoạch định này với gia đình, bạn thân và bất cứ ai khác liên quan đến 
việc chăm sóc hoặc các vấn đề pháp lý của quý vị.
Hãy nhớ: Quý vị có thể thay đổi hoặc hủy bỏ hoạch định, mục tiêu hoặc sở thích của mình 
vào bất kỳ lúc nào.

Thuật Ngữ  
Pháp Lý   

(Legal Definitions)

Hoạch Định Trước Về Việc 
Chăm Sóc (Advance Care 

Planning):  
Việc lập kế hoạch chăm sóc 
sức khỏe cho quý vị trong 

tương lai nếu ngày nào đó quý 
vị không thể tự quyết định 

hoặc giao tiếp được.

Chỉ Thị Chăm Sóc Trước 
(Advance Care Directive): 

Văn bản pháp lý cho biết phải 
chữa trị ra sao nếu quý vị 
không thể tự quyết định

Kế Hoạch Chăm Sóc Xoa Dịu 
(Palliative Care Plan): 

Kế hoạch hồi sức cấp cứu đã 
được thông báo cho Dịch vụ 

Cứu thương NSW.

Người Giám Hộ Dài Hạn hoặc 
Người Có Trách Nhiệm: 

Người có quyền quyết định về 
mặt y tế cho quý vị nếu quý vị 

không thể tự nói ra được.

Hoạch định trước  
về việc chăm sóc 
(Advance Care Planning)

Thông tin 
bệnh nhân 
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Tôi nên hỏi bác sĩ của mình những gì? 
(What questions should I ask my doctor?)

 Bản hoạch định của tôi nên gồm có những gì?

 Ai cần xem bản hoạch định của tôi?

 Bản hoạch định của tôi cần kéo dài bao lâu?

 Bác sĩ sẽ cho tôi lời khuyên về bản hoạch định của tôi chứ?

 Tôi giữ bản hoạch định của mình ở đâu?

 Nếu tôi muốn thay đổi bản hoạch định thì sao?

 Làm sao tôi biết bản hoạch định của mình đã ‘hoàn chỉnh’?

 Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bản hoạch định của tôi bị thay đổi 
mà tôi không biết?

Muốn biết thêm thông tin? (Want more information?)
Nếu quý vị muốn đọc thêm về việc Hoạch định trước về việc chăm sóc, danh sách các nguồn tài liệu sau đây có thể hữu ích:
• Chính phủ NSW: Hoạch định trước về việc chăm sóc: Để Người ta Biết Ước muốn của Quý vị health.nsw.gov.au
• Công cụ Hoạch định trước về việc chăm planningaheadtools.com.au
• Chính phủ Nam Úc: Tôn trọng Lựa chọn của Bệnh nhân: Nói về Chăm sóc Trước pallcare.asn.au
• Hoạch định trước về việc chăm sóc tại Úc advancecareplanning.org.au
• Nói thay cho Tôi: Trợ giúp Quyết định caresearch.com.au
• Sở Y tế Địa phương Vùng Tây Nam Sydney - Ước muốn của Tôi (Chương Trình Hoạch định trước về việc chăm sóc) swslhd.nsw.gov.au

Những sự hỗ trợ nào có sẵn (What supports are available?)
Hãy hỏi bác sĩ gia đình về những hỗ trợ để giúp quý vị Hoạch định trước về việc chăm sóc. Quý vị cũng có thể xét tới việc dùng một 
mẫu đơn để bảo đảm không thiếu sót bất cứ điều gì.
Chúng tôi sẽ liệt kê các mẫu đơn ở đây.
Chương trình Hoạch định trước về việc chăm sóc ‘Ước muốn của Tôi (My Wishes)’ cung cấp sự hỗ trợ và hướng dẫn trong việc Hoạch 
định trước về việc chăm sóc. 

Hoạch định trước về việc chăm sóc 
(Advance Care Planning)

Thông tin bệnh nhân 
(Patient Factsheet)

Hướng Dẫn Tiện Ích Chăm Sóc 
Sức Khỏe là sáng kiến của Hệ 
Thống Y Tế Chính Thức Tây Nam 
Sydney

Tờ thông tin này dành cho những ai đã được bác sĩ của mình chẩn 
đoán để xem. Tờ thông tin này không nhằm mục đích được dùng để 
chẩn đoán tình trạng bệnh hay để thay thế cho việc chăm sóc y tế 
đang tiếp diễn. 


