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Khái niệm chung 
Bệnh về đường hô hấp giai đoạn cuối là khi bệnh phổi chuyển sang giai đoạn mà người mắc bệnh có khả năng tử vong 
trong vòng một năm.
Điều trị không còn có thể giúp cho người bệnh khỏe lên và thay vào đó chỉ là nhằm mục đích làm giảm các triệu chứng. 
Điều này giúp người mắc bệnh làm được nhiều việc hơn và sống tốt nhất có thể.

Bác sĩ gia đình của tôi sẽ làm gì vào lúc này? 
Bác sĩ sẽ làm việc với quý vị để phát triển một kế hoạch điều trị nhằm duy trì chất lượng cuộc sống. Họ có thể điều chỉnh và 
kê toa thuốc để giúp phổi của quý vị hoặc giúp quý vị bớt tình trạng khó thở.
Việc chăm sóc của quý vị có thể được cung cấp bởi một nhóm các chuyên gia y tế từ các lĩnh vực khác nhau. Mỗi thành 
viên của nhóm chăm sóc có thể làm việc với quý vị để giúp quý vị:

• Kiểm soát các triệu chứng
• Điều hướng các quyết định mà quý vị gặp phải với bệnh của mình
• Cung cấp hỗ trợ gia đình

Bác sĩ cũng có thể giúp sắp xếp các phương pháp điều trị khác như:
• Kế hoạch hành động trong trường hợp thở hụt hơi
• Phục hồi chức năng phổi (chương trình giáo dục sức khỏe, kỹ thuật thở và tập thể dục)
• Kế hoạch ăn uống
• Hỗ trợ sức khỏe tâm thần, chẳng hạn như tư vấn tâm lý
• Liệu pháp giúp tiết kiệm năng lượng
• Bổ sung oxy nếu thích hợp
• Đánh giá tại nhà của Nhóm Đánh Giá Chăm Sóc Người Cao Tuổi (Aged Care Assessment Team - ACAT)

Các triệu chứng của quý vị có thể phức tạp hoặc khó kiểm soát. Nếu vậy, Bác sĩ có thể giới thiệu quý vị đến một phòng 
khám chăm sóc giảm nhẹ. Họ có thể thảo luận về Chương Trình Giáo Dục Giảm Nhẹ và Chăm Sóc Người Vô Gia Cư 
(Palliative Education and Care for the Homeless - PEACH) với quý vị, nếu quý vị muốn ở lại nhà của mình.
Bác sĩ có thể giúp quý vị giải quyết một loạt các vấn đề khác, như:

• Trao đổi với gia đình của quý vị về mong muốn cuối đời của quý vị
• Lập kế hoạch chăm sóc cho hiện tại và tương lai 
• Giúp làm giấy ủy quyền

Điều này là để đảm bảo các quyền và mong muốn của quý vị được tôn trọng và được lập thành văn bản.

Bác sĩ gia đình của tôi sẽ làm gì sau đó?
Bác sĩ có thể tiếp tục theo dõi bệnh trạng của quý vị thường xuyên. Họ có thể điều chỉnh thuốc của quý vị hoặc thảo luận về 
những thay đổi đối với kế hoạch điều trị của quý vị.
Quý vị có thể liên lạc với bác sĩ của mình bất cứ lúc nào, nếu quý vị hoặc một thành viên trong gia đình có thắc mắc về dịch 
vụ chăm sóc của quý vị. GP Bác sĩ có thể giới thiệu quý vị đến các dịch vụ chuyên khoa nếu quý vị muốn được hỗ trợ thêm.
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Tôi nên làm gì?
Nói về việc qua đời không phải là dễ nhưng điều quan trọng là phải làm như vậy trước khi quý vị quá yếu. Hãy thảo luận 
về những mong muốn cuối đời của quý vị với gia đình và bạn bè, và bác sĩ của quý vị. Chuẩn bị các tài liệu quan trọng, 
chẳng hạn như kế hoạch chăm sóc dự liệu, di chúc và giấy ủy quyền của quý vị. Cho các thành viên trong gia đình biết về 
mong muốn của quý vị và đảm bảo rằng họ hiểu những gì quý vị muốn.
Nếu quý vị muốn được hỗ trợ thêm để giúp quý vị ứng phó, hãy xem xét yêu cầu bác sĩ gia đình của quý vị giới thiệu đến 
một dịch vụ hỗ trợ sức khỏe tâm thần hoặc cố vấn tâm lý

Có những dịch vụ hỗ trợ?
Phòng Khám Chăm Sóc Giảm Nhẹ của Bệnh Viện
Các bệnh viện tại địa phương có các phòng khám chuyên khoa, nơi các nhân viên chăm sóc giảm nhẹ làm việc cùng nhau 
để quản lý các nhu cầu của quý vị. Quý vị có thể cần được điều trị y tế như một phần của dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ. 
Quý vị thường có thể trở về nhà sau khi được chăm sóc giảm nhẹ tại bệnh viện. Điều dưỡng sức khỏe cộng đồng cũng 
cung cấp các dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ tại nhiều địa điểm khác nhau ở Tây Nam Sydney.

• Phòng Khám Chăm Sóc Giảm Nhẹ của Bệnh Viện Bankstown: Điện thoại 9722 8683
• Phòng Khám Chăm Sóc Giảm Nhẹ của Bệnh Viện Braeside: Điện thoại 9756 8849 
• Phòng Khám Chăm Sóc Giảm Nhẹ của Bệnh Viện Campbelltown: Điện thoại 4634 4356
• Phòng Khám Chăm Sóc Giảm Nhẹ của Bệnh Viện Liverpool: Điện thoại 8738 9803 hoặc 8738 9802

Các Dịch Vụ Khác tại Khu Vực Y Tế Địa Phương Tây Nam Sydney
• Điều Dưỡng Y Tế Cộng Đồng: Gói Hỗ Trợ Chăm Sóc Giảm Nhẹ Tại Nhà của PEACH: Dịch vụ PEACH cung cấp cho một số 

bệnh nhân dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ với dịch vụ chăm sóc cuối đời tại nhà. Các dịch vụ bao gồm chăm sóc cá nhân vào 
ban ngày của Silver Chain, một tổ chức phi lợi nhuận, thăm khám vào buổi tối của y tá có giấy phép hành nghề chuyên về 
chăm sóc giảm nhẹ, tiếp cận hỗ trợ qua đêm qua điện thoại hoặc video trực tuyến. Điện thoại 1800 455 511

Tôi có thể tìm hiểu thêm ở đâu? 
• Hội Phổi Úc Châu – chăm sóc hỗ trợ và giảm nhẹ:  lungfoundation.com.au
• Chính Phủ NSW  – các công cụ lập kế hoạch trước: planningaheadtools.com.au
• Dự Án Hội Thoại: theconversationproject.org

Tôi nên trông đợi những điều gì trong 12 tháng tới?

Tôi có thể nhận dịch vụ chăm sóc tại nhà riêng của mình không?

Tôi phải nói gì với gia đình và bạn bè của mình?

Tôi có thể lập kế hoạch trước như thế nào?

Ai có thể giúp tôi lập kế hoạch trước?

Tôi nên hỏi bác sĩ của mình những gì?

Thông �n này dành cho người đã được bác sĩ chẩn đoán bệnh. 
Nó không được soạn ra để dùng chẩn đoán bệnh hoặc thay thế 
cho việc chăm sóc y tế đang �ếp diễn

Các tờ thông �n thuộc Danh Mục Tài 
Nguyên Y Tế (Health Resource Directory) 
được sự chuẩn y của Ủy Ban Tư Vấn Cộng 
Đồng thuộc Mạng Lưới Y Tế Cơ Bản Tây 
Nam Sydney (South Western Sydney PHN’s 
Community Advisory Commi�ee) và của 
các bác sĩ gia đình tại địa phương


