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Truy cập  www.PrepareForYourCare.org hoặc www.theconversationproject.org để 
biết thêm thông tin. Các trang web này được thiết kế để giúp bệnh nhân và người chăm 
sóc đưa ra quyết định y tế dễ dàng hơn. 

 
Quý vị cũng nên truy cập www.ochsner.org/advancecareplanning để được hỗ trợ. Quý 
vị có thể tìm thấy các biểu mẫu Giấy Ủy Quyền và Ý Nguyện Điều Trị trong tài khoản 
MyOchsner của mình. 

Hoàn thành các Tài liệu Chỉ thị Trước 

Bất kỳ người nào từ 18 tuổi trở lên có thể tự đưa ra quyết định đều có thể điền đầy đủ thông 
tin vào chỉ thị trước. Các biểu mẫu rất dễ để điền và chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp quý vị. 

 

Quý vị không cần luật sư để hoàn thành các biểu mẫu của chúng tôi, tuy nhiên, các biểu mẫu cần phải 

được: 

• ghi rõ ngày tháng 

• có chữ ký của bệnh nhân hoặc người đại diện chăm sóc sức khỏe 

• có chữ ký của hai nhân chứng, không có quan hệ huyết thống hay hôn nhân với bệnh nhân và 
không được hưởng bất kỳ phần tài sản nào của bệnh nhân. 

 
Điều quan trọng là phải xem lại các biểu mẫu của quý vị hàng năm để đảm bảo rằng chúng vẫn 
phản ánh các mong muốn của quý vị. Quý vị có thể hủy bỏ hoặc thu hồi các tài liệu trong hồ sơ với 
Ochsner bất kỳ lúc nào bằng lời nói hoặc văn bản. 

 
Các bản sao nên được đưa cho bác sĩ của quý vị và những người khác mà quý vị muốn họ biết 
về mong muốn của mình. Nếu quý vị đến bệnh viện, hãy mang theo một bản sao các tài liệu của 
mình nếu nó chưa có trong hồ sơ. Cất các tài liệu gốc của quý vị ở những nơi dễ tìm. 

 
Để gửi các biểu mẫu chỉ thị trước qua email: 

 
Quý vị phải là bệnh nhân hiện tại của Ochsner để gửi các chỉ thị trước của quý vị qua email. 
Đảm bảo rằng tất cả các tài liệu đều được ghi rõ ngày tháng, đã được ký, và có hai người làm 
chứng. Tài liệu không đầy đủ hoặc không hợp lệ sẽ bị trả lại. 

Quý vị có thể gửi ảnh hoặc bản scan tài liệu của mình qua email đến: HIM@ochsner.org.  

Các yêu cầu về ảnh: 

• Chỉ cần gửi các biểu mẫu pháp lý: Giấy Ủy Quyền và Ý Nguyện Điều Trị 

• Đặt tài liệu bằng phẳng khi chụp ảnh (không cầm trên tay) 

• Chụp ảnh trong phòng có đủ ánh sáng chiếu lên tài liệu 

• Kiểm tra kỹ ảnh để đảm bảo ảnh rõ ràng và dễ đọc 

 

http://www.prepareforyourcare.org/
http://www.theconversationproject.org/
http://www.ochsner.org/advancecareplanning


 
Thực hiện theo các bước tiếp theo để đảm bảo nhóm chăm sóc sức khỏe Ochsner của quý vị 
hiểu rõ nhất có thể về các giá trị, sở thích của quý vị, và những người cần liên hệ nếu quý vị 
bị bệnh. 

Cách Bắt đầu Cuộc Trò chuyện về việc Lập kế hoạch Chăm sóc Trước 

Không bao giờ là quá sớm để nghĩ xem điều gì là quan trọng nhất đối với mình trong trường hợp 
sức khỏe của quý vị thay đổi. Mặc dù sẽ khó khăn để quý vị nghĩ về thời điểm mình bị bệnh hoặc 
không còn khả năng tự đưa ra quyết định, nhưng quý vị lên kế hoạch càng sớm, thì chúng tôi càng 
có cơ hội cung cấp cho quý vị dịch vụ chăm sóc y tế phù hợp với quý vị. 

 
Tại Ochsner, chúng tôi muốn tiếng nói của quý vị được lắng nghe và mong muốn của quý vị được 
tôn trọng, bất kể tình trạng bệnh của quý vị là gì. 

 
Có thể quý vị đã từng trải qua việc những người thân của mình bị bệnh. Quý vị đã từng phải đến 
thăm những người thân yêu trong đơn vị chăm sóc tích cực (ICU) hay bệnh viện chưa? Hoặc có 
lẽ quý vị đã từng thấy người khác bị bệnh trên TV hoặc trong các bộ phim. Suy ngẫm về những 
tình huống này có thể là bước nên làm đầu tiên trong quá trình lập kế hoạch chăm sóc trước. 

 
Dưới đây là một số cách để bắt đầu thảo luận về chủ đề này với người thân: 

 

• “Điều này không dễ nói nhưng nếu tôi bị bệnh hoặc gặp tai nạn và không thể tự mình đưa ra 
quyết định về y tế, tôi muốn cho quý vị biết điều gì là quan trọng đối với tôi—để quý vị có thể là 
người quyết định thay cho tôi". 

 

• "Tôi cần suy nghĩ về tương lai...quý vị sẽ giúp tôi chứ?" 

 

• “Mặc dù hiện tại tôi vẫn ổn nhưng tôi lo lắng về điều gì sẽ diễn ra nếu có chuyện xảy 
ra với sức khỏe của mình. Tôi muốn được chuẩn bị sẵn sàng. ” 

 
 

 
 



 
Sau khi quý vị chọn người ủy quyền chăm sóc sức khỏe, hãy nói chuyện với người này về 
các mong muốn của mình. Sau đó, hãy hoàn thành tài liệu Người Ủy Quyền Chăm sóc Sức 
khỏe và thảo luận với bác sĩ của mình về tài liệu này trong lần thăm khám tiếp theo. 

 
Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe của Ochsner sẽ luôn xác nhận mong muốn của bản 
thân quý vị với quý vị hoặc người ủy quyền chăm sóc sức khỏe của quý vị trong trường 
hợp quý vị bị bệnh. 

Bước 1: Chọn Người Ủy Quyền Chăm sóc Sức khỏe 

Hãy nghĩ về những người có ý nghĩa nhất đối với quý vị. Quý vị tin tưởng người nào để nói chuyện 
với nhóm chăm sóc sức khỏe của mình về những điều quan trọng đối với quý vị và các loại hình 
điều trị mà quý vị muốn hoặc không muốn thực hiện? 

 
Người ủy quyền chăm sóc sức khỏe là người mà quý vị chọn để thay mặt quý vị để đưa ra các 
quyết định y tế khi quý vị bị bệnh quá nặng và không thể tự mình đưa ra những quyết định đó. 
Mọi người thường chọn vợ/chồng, con cái, họ hàng hoặc bạn bè. 

 
Hãy suy ngẫm về những điều sau: 

 

1. Nếu tình huống xảy ra mà quý vị không thể tự nói ra ý kiến, thì quý vị đã cân nhắc xem ai sẽ đưa 
ra quyết định y tế cho mình chưa? 

 

2. Ngay cả khi quý vị biết người mà quý vị muốn thay mặt mình đưa ra các quyết định y tế, 
thì quý vị đã chính thức chỉ định người này trở thành người ủy quyền chăm sóc sức khỏe 
của quý vị chưa? 

 

 

Các chủ đề cần thảo luận với Người Ủy Quyền Chăm sóc Sức khỏe của quý vị: 

 

• đưa ra quyết định liên quan đến việc từ chối hoặc thu hồi các thủ thuật duy trì sự sống 

• đưa ra quyết định chăm sóc sức khỏe và điều trị cho tôi 

• đưa ra quyết định liên quan đến phẫu thuật 

• đưa ra quyết định liên quan đến các chi phí y tế 

• đưa ra quyết định liên quan đến việc nhập viện 

• đưa ra quyết định liên quan đến việc cư trú tại viện dưỡng lão 

• thực hiện bất kỳ hành động pháp lý nào cần thiết để thực hiện các mong muốn của tôi 

• đưa ra quyết định liên quan đến thuốc 

• xem và chấp thuận việc tiết lộ hồ sơ bệnh án của tôi 

• đưa ra quyết định liên quan đến việc lựa chọn bác sĩ 

• đăng ký Medicare/Medicaid hoặc các chương trình bảo hiểm khác 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nếu tôi,  , với trí óc minh mẫn, không còn có thể tự 

đưa ra quyết định chăm sóc sức khỏe của mình, thì người mà tôi chọn làm Người Ủy Quyền Chăm sóc 

Sức khỏe của tôi là: 

Tên của Người Được Chọn Đầu Tiên:    

 
Địa chỉ:  Số điện thoại:    

Nếu người này không có khả năng hoặc không sẵn lòng đưa ra những lựa chọn này cho tôi, HOẶC đã ly hôn 

hoặc ly thân hợp pháp với tôi, HOẶC người này đã chết, thì những người sau đây sẽ là lựa chọn tiếp theo 

của tôi: 

 
Tên của Người Được Chọn Thứ Hai:  Tên của Người Được Chọn Thứ Ba:     

Địa chỉ:  Địa chỉ:     

Thành phố/Tiểu bang/Zip:  Thành phố/Tiểu bang/Zip:    

Điện thoại:  Điện thoại:    

 

Tôi hiểu rằng Người Ủy Quyền Chăm sóc Sức khỏe của tôi có thể đưa ra các quyết định chăm sóc sức khỏe cho 
tôi, bao gồm cả các quyết định liên quan đến việc từ chối hoặc thu hồi các thủ thuật duy trì sự sống. 

 
Người Ủy Quyền Chăm sóc Sức khỏe như vậy có toàn quyền đưa ra các quyết định một cách đầy đủ, hoàn 
chỉnh và có hiệu lực, và theo tất cả các ý định và mục đích có tính hợp lệ tương tự như thể các quyết định đó 
là do cá nhân tôi đưa ra. 

Việc Ủy Quyền Chăm sóc Sức khỏe này sẽ có hiệu lực ngay lập tức và dùng để thu hồi và thay thế bất kỳ 
Việc Ủy Quyền Chăm sóc Sức khỏe nào mà tôi đã thực hiện trước đó. Việc Ủy Quyền Chăm sóc Sức khỏe 
này sẽ tiếp tục cho đến khi bị thu hồi. 

Tuyên bố này do tôi lập và ký vào ngày  tháng  , trong năm 

  , với sự có mặt của các nhân chứng ký tên dưới đây, những người không được hưởng bất kỳ phần 

tài sản nào của tôi. 

 
Đã ký:    

Địa chỉ:     

Ngày Sinh:   Số An sinh Xã hội:   
 

 
XÁC NHẬN CỦA NHÂN CHỨNG: Tôi có mối quan hệ quen biết cá nhân với Người đưa ra Tuyên bố và tôi tin 
tưởng Người đưa ra Tuyên bố có trí óc minh mẫn. Tôi không có quan hệ huyết thống hay hôn nhân với Người 
đưa ra Tuyên bố và sẽ không được hưởng bất kỳ phần tài sản nào của Người đưa ra Tuyên bố sau khi người 
đó qua đời. Tôi đã có mặt trực tiếp và tận mắt chứng kiến Người đưa ra Tuyên bố thực hiện Tuyên bố trên. 

 
 
 

 

CHỮ KÝ CỦA NHÂN CHỨNG / Tên Nhân Chứng Viết Hoa / Ngày / Giờ CHỮ KÝ CỦA NHÂN CHỨNG / Tên Nhân Chứng Viết Hoa / Ngày / Giờ 
 
 

 

 

Mẫu Số. 00128-b (Đã chỉnh sửa. 6/12/2018) POA Bản sao Hồ sơ Y tế 

Người Mà Tôi Muốn Đưa Ra Quyết Định Chăm Sóc Sức Khỏe 
Cho Tôi Khi Tôi Không Thể Tự Đưa Ra Quyết Định 

 

 
CHỈ THỊ TRƯỚC CỦA HỆ 
THỐNG Y TẾ OCHSNER 

 
NGƯỜI ỦY QUYỀN ĐỂ ĐƯA 
RA CÁC QUYẾT ĐỊNH CHĂM 
SÓC SỨC KHỎE 



Tự bản thân hoặc thông qua người ủy quyền chăm sóc sức khỏe được chỉ định của quý vị, hãy 
hoàn thành tài liệu Ý Nguyện Điều Trị để bác sĩ của quý vị có thể hiểu rõ ràng về mong muốn 
của quý vị. 

 
Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe của Ochsner sẽ luôn xác nhận mong muốn của bản thân 
quý vị với quý vị hoặc người ủy quyền chăm sóc sức khỏe của quý vị trong trường hợp quý vị bị 
bệnh. 

Bước 2: Xác định xem Điều gì là Quan trọng đối với Quý vị 

Mỗi người đều có quan niệm khác nhau về việc chất lượng cuộc sống có ý nghĩa như thế nào, 
điều gì làm cho cuộc sống có ý nghĩa và điều gì làm cho cuộc sống đáng sống. Không có lựa 
chọn đúng hay sai. Điều quan trọng nhất là quý vị đã dành thời gian để suy nghĩ trước về vấn đề 
này và đã truyền đạt ý muốn của quý vị với người đưa ra quyết định và bác sĩ của mình. 

 
Hãy cân nhắc ba lựa chọn điều trị y tế sau: 

 

A. Tôi muốn được điều trị hỗ trợ sự sống. 

B. Tôi muốn được điều trị hỗ trợ sự sống nếu bác sĩ của tôi cho rằng điều này có thể giúp ích. 
Tuy nhiên, tôi muốn bác sĩ ngừng điều trị hỗ trợ sự sống cho tôi nếu nó không giúp ích cho 
tình trạng của tôi. 

C. Tôi không muốn được điều trị hỗ trợ sự sống. Nếu việc này đã được bắt đầu thực hiện, tôi muốn 

dừng nó lại. 

 
Đối với các tình huống sau đây, hãy quyết định phương pháp điều trị y tế mà quý vị muốn hoặc không 
muốn nhận và viết thư phản ánh các mong muốn của quý vị. 

 

Tình huống 1 

Bác sĩ và của tôi một chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác cả hai đều quyết định tôi có khả năng 
sẽ chết trong một thời gian ngắn và phương pháp điều trị hỗ trợ sự sống sẽ chỉ trì hoãn thời điểm 
tôi qua đời. Mong muốn của tôi trong tình huống này là:    

 

Tình huống 2 

Bác sĩ của tôi và một chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác cả hai đều xác định rằng tôi bị hôn mê 
và tôi không được kỳ vọng sẽ tỉnh lại hay phục hồi. Điều trị hỗ trợ sự sống sẽ chỉ trì hoãn thời điểm 
tôi qua đời. Mong muốn của tôi trong tình huống này là:    

 

Tình huống 3 

Bác sĩ của tôi và một chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác cả hai đều đồng ý rằng tôi bị tổn 
thương não nghiêm trọng và vĩnh viễn. Tôi có thể mở mắt nhưng tôi không thể nói hoặc hiểu và 
tôi không được kỳ vọng sẽ khá hơn. Điều trị hỗ trợ sự sống sẽ chỉ trì hoãn thời điểm tôi qua đời. 
Mong muốn của tôi trong tình huống này là:    

 

Tình huống 4 

Tình trạng thể chất của tôi cho thấy tôi không còn có thể hiểu được những gì đang xảy ra xung 
quanh mình. Tôi không thể nói hoặc tự làm những việc như ăn uống hoặc sử dụng nhà vệ sinh. 
Mong muốn của tôi trong tình huống này là:    

 



 
 

  Loại Hình Điều Trị Y Tế Mà Tôi Muốn Hoặc Không Muốn Thực hiện  
 

Tôi,  , tin rằng cuộc sống của tôi là quý giá và tôi xứng đáng 

được đối xử bằng phẩm giá. Nếu đến lúc tôi bị bệnh rất nặng và không thể tự nói được, tôi muốn mọi người tôn 

trọng và làm theo các mong muốn của tôi. Các hướng dẫn mà tôi đưa ra trong phần này là để cho gia đình, bác 

sĩ của tôi và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác, bạn bè của tôi và tất cả những người khác biết 

về loại hình điều trị y tế mà tôi muốn hoặc không muốn thực hiện. 

Nếu vào bất kỳ thời điểm nào tôi bị thương, mắc bệnh tật không thể cứu chữa được, hoặc rơi vào tình trạng hôn 

mê sâu liên tục mà không có khả năng phục hồi hợp lý, được xác nhận là ở tình trạng giai đoạn cuối và không 

thể đảo ngược được bởi hai bác sĩ đã khám trực tiếp cho tôi, một trong hai người là bác sĩ chăm sóc của tôi, và 

các bác sĩ đã xác nhận là tôi sẽ chết dù có sử dụng các thủ thuật kéo dài sự sống hay không và việc áp dụng thủ 

thuật kéo dài sự sống chỉ để kéo dài quá trình hấp hối một cách nhân tạo, tôi muốn các hướng dẫn sau đây 

được tuân theo. 

(Chọn một trong những điều sau đây): 

Các thủ thuật kéo dài sự sống, bao gồm cung cấp dinh dưỡng và nước, sẽ bị ngừng hoặc thu hồi, như vậy 

thức ăn và nước sẽ không được cung cấp qua một thủ thuật xâm lấn. 

Các thủ thuật kéo dài sự sống, ngoại trừ cung cấp dinh dưỡng và nước, sẽ bị ngừng hoặc thu hồi, như vậy 

thức ăn và nước có thể được cung cấp qua một thủ thuật xâm lấn. 

 

Tôi chỉ thị thêm rằng tôi sẽ được chết một cách tự nhiên chỉ với việc cho dùng thuốc hoặc thực hiện bất kỳ 

thủ thuật y tế nào được cho là cần thiết để mang lại cho tôi sự dễ chịu. 

Trong trường hợp tôi không có khả năng đưa ra các chỉ thị liên quan đến việc sử dụng các thủ thuật kéo dài sự 

sống đó, ý muốn của tôi là bản tuyên bố này sẽ được gia đình và (các) bác sĩ của tôi tôn trọng như là sự biểu đạt 

cuối cùng về quyền hợp pháp của tôi để từ chối các biện pháp điều trị y tế hoặc phẫu thuật và chấp nhận hệ quả 

từ việc từ chối đó. 

Tôi hiểu đầy đủ ý nghĩa của bản tuyên bố này và tôi có đủ khả năng về tình cảm và lý trí để ra quyết định này. 

 

Tuyên bố này được tôi lập và ký vào ngày  tháng  , trong năm 

 , với sự có mặt của các nhân chứng ký tên dưới đây, 

những người không được hưởng bất kỳ phần tài sản nào của tôi. 

Đã ký:  

Địa chỉ:    

Ngày Sinh:  Số An sinh Xã hội:    

 

XÁC NHẬN CỦA NHÂN CHỨNG: Tôi có mối quan hệ quen biết cá nhân với Người đưa ra Tuyên bố và tôi tin 

tưởng Người đưa ra Tuyên bố có trí óc minh mẫn. Tôi không có quan hệ huyết thống hay hôn nhân với Người 

đưa ra Tuyên bố và sẽ không được hưởng bất kỳ phần tài sản nào của Người đưa ra Tuyên bố sau khi người đó 

qua đời. Tôi đã có mặt trực tiếp và tận mắt chứng kiến Người đưa ra Tuyên bố thực hiện Tuyên bố trên. 

 
CHỮ KÝ CỦA NHÂN CHỨNG / Tên Nhân Chứng Viết Hoa / Ngày / Giờ CHỮ KÝ CỦA NHÂN CHỨNG / Tên Nhân Chứng Viết Hoa / Ngày / Giờ 
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