CHỈ DẪN TRƯỚC
ADVANCE DIRECTIVE
(VIETNAMESE)
Hướng dẫn từng bước giúp quý vị đưa ra các quyết định chăm
sóc sức khỏe chung cho tương lai

Lý do mỗi người trưởng thành đều nên có một bản chỉ
dẫn trước
Khi bước sang tuổi 18, chúng ta có thể bỏ phiếu, nhập ngũ
và lựa chọn điều mình muốn liên quan đến chăm sóc sức
khỏe cho bản thân. Thế nhưng, ở độ tuổi nào, tất cả chúng
ta cũng đều có thể phải đối mặt với ốm đau, hay thương
tích.
Một bản chỉ dẫn trước có thể xoa dịu sự căng thẳng của
các thành viên trong gia đình và người thân yêu nếu họ
phải đối mặt với những quyết định quan trọng về chăm sóc
sức khỏe của quý vị.
Xin chúc mừng quý vị khi đi những bước đầu tiên đến gần
với việc hoàn tất một bản chỉ dẫn trước. Tài liệu này cho
phép quý vị chỉ đích danh người sẽ lên tiếng thay cho mình
nếu quý vị không thể tự cất lời. Người này sẽ đảm bảo
nguyện vọng của quý vị được tôn trọng.

Sự an tâm

Các chỉ dẫn trước có thể thật đơn giản hoặc chi tiết. Cuốn
sách hướng dẫn cho phép quý vị quyết định.
Quý vị có thể chỉ cần nêu tên người sẽ thay mặt quý vị để
quyết định. Hoặc quý vị có thể nêu các chỉ dẫn về điều trị,
chẳng hạn như hồi sức tim phổi (CPR), thông khí cơ học
(máy thở) hay đặt ống thông dạ dày.
Nếu sau này quý vị có đổi ý về một quyết định trong chỉ
dẫn trước của mình, quý vị có thể sửa lại tài liệu đó bất
cứ lúc nào.
Nếu quý vị muốn đảm bảo rằng những chân giá trị, nguyện
vọng và ưu tiên của mình được tôn trọng, thì một bản chỉ
dẫn trước sẽ giúp quý vị làm điều đó.

Swedish tin rằng, mỗi người đủ 18 tuổi trở lên đều nên có
một bản chỉ dẫn trước. Bản chỉ dẫn trước đó cung cấp
những thông tin then chốt cho bác sĩ và gia đình quý vị:

• Hình thức điều trị y tế mà quý vị muốn thực hiện
• Người có thể quyết định thay quý vị nếu quý vị không thể
tự ra quyết định

Hãy tận dụng tối đa chỉ dẫn trước của quý vị
Trò chuyện với những người thân yêu.

Việc trò chuyện với người nhà và bạn bè thân thiết là vô
cùng quan trọng. Họ có thể trợ giúp trong quá trình ra
quyết định, nhưng hãy nhớ, quý vị mới là người thấu hiểu
điều gì có ý nghĩa nhất đối với mình. Hãy cho họ biết. Hãy
chia sẻ ngay suy nghĩ và lựa chọn của quý vị với họ –
trước khi phát sinh một tình huống không lường trước.

quan trọng. Việc này còn đặc biệt quan trọng nếu quý vị đã
có thay đổi về sức khỏe hoặc sắp trải qua điều trị cho một
bệnh trạng nào đó. Bác sĩ của quý vị và các nhà cung cấp
dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác có thể đảm bảo rằng họ
biết được và tuân thủ nguyện vọng của quý vị, nhưng họ
chỉ có thể làm như vậy nếu quý vị cung cấp những thông
tin đó.

Trò chuyện với bác sĩ.

Ghi lại nguyện vọng.

Hãy trao đổi với bác sĩ của quý vị để chắc chắn họ hiểu
được những ưu tiên và mục tiêu của quý vị đối với bất kỳ
sự chăm sóc nào trong tương lai. Thông thường, bắt đầu
từ những vấn đề cơ bản là cách dễ nhất. Tại một trong các
lần thăm khám tới, hãy trò chuyện về những điều quan
trọng với quý vị liên quan đến vấn đề sức khỏe và chăm
sóc sức khỏe cho quý vị.
Việc thảo luận về mục tiêu của bất cứ hình thức điều trị y
tế và chăm sóc nào mà quý vị có thể nhận được luôn rất
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Sau khi quý vị đã chọn xong người sẽ đóng vai trò đại diện
chăm sóc sức khỏe của mình và đã quyết định các ưu tiên
chăm sóc sau này hay mục tiêu chăm sóc của bản thân,
hãy dùng biểu mẫu trong sách hướng dẫn này để ghi lại
quyết định của quý vị.

Điền chỉ dẫn trước.

Sau khi quý vị ghi lại người đại diện chăm sóc sức khỏe
và/hoặc ưu tiên của mình, tài liệu này phải có người chứng
kiến và được chứng thực.

Gửi lại chỉ dẫn trước đã điền xong của
quý vị.

Sau khi quý vị và người chứng kiến (hoặc công chứng
viên) đã ký tên ở nơi cần ký, hãy sao thành nhiều bản. Hãy
đảm bảo nguyện vọng của quý vị được ghi lại trong hệ
thống hồ sơ bệnh án của chúng tôi. Trao một bản cho bác
sĩ chính của quý vị và một bản cho người đại diện chăm
sóc sức khỏe của quý vị. Nếu quý vị phải nhập viện, hãy
đảm bảo quý vị hoặc người đại diện chăm sóc sức khỏe
trao một bản sao cho đội nhóm chăm sóc sức khỏe của
quý vị.
CHỈ gửi bản sao hoặc chụp chỉ dẫn trước của quý vị cho
những người khác. Hãy giữ bản gốc ở nơi an toàn, dễ lấy.

Tiếp tục đối thoại.

Quý vị và bác sĩ của mình có thể sẽ trò chuyện một số
lần về việc chăm sóc sức khỏe cho quý vị. Qua thời gian,
nguyện vọng và mục tiêu của quý vị có thể sẽ thay đổi.
Việc tiếp tục đối thoại đảm bảo mọi người hiểu được ưu
tiên hiện thời của quý vị.
Vào bất cứ lúc nào, quý vị đều có thể đổi ý về người quý
vị muốn chọn làm người đại diện chăm sóc sức khỏe cho
mình và về ưu tiên chăm sóc của bản thân. Để cập nhật
thông tin, hãy điền một chỉ dẫn trước mới. Hãy nói với
người đại diện chăm sóc sức khỏe, gia đình và bác sĩ của
quý vị rằng quý vị đã sửa biểu mẫu. Sao biểu mẫu cập
nhật của quý vị cho người đại diện chăm sóc sức khỏe,

bác sĩ và để đưa vào hồ sơ bệnh án của bệnh viện như lần
trước.
Suy ngẫm về mục tiêu và nguyện vọng của bản thân không
bao giờ là quá muộn hay quá sớm.

Cập nhật chỉ dẫn trước của quý vị khi...

Khi tình hình cuộc sống của quý vị có thay đổi, xem xét
lại các lựa chọn chăm sóc sức khỏe là điều nên làm. Quý
vị có thể nhận ra mình muốn điều chỉnh các lựa chọn tùy
theo các tình huống mới. Dưới đây là một số mốc thời
gian quan trọng trong cuộc đời mà quý vị nên xem xét lại
nguyện vọng chăm sóc sức khỏe của mình. Chúng tôi gọi
đó là Năm Chữ D:
1. Thập kỷ (Decade): Khi quý vị khởi đầu mỗi thập kỷ mới
của cuộc đời hoặc khi trải qua một thay đổi lớn trong
đời, chẳng hạn như khi con quý vị bước sang tuổi 18
2. Cái chết (Death): Khi quý vị chứng kiến một người thân
qua đời
3. Ly hôn (Divorce): Khi quý vị trải qua một lần ly hôn
hoặc thay đổi lớn lao khác trong gia đình
4. Chẩn đoán (Diagnosis): Khi quý vị được chẩn đoán có
bệnh trạng nghiêm trọng
5. Suy yếu (Decline): Khi quý vị trải qua một lần giảm sút
sức khỏe nghiêm trọng, đặc biệt là nếu quý vị không thể
tiếp tục sống độc lập
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Những câu hỏi thường gặp
Sẽ thế nào nếu tôi không chọn người đại
diện chăm sóc sức khỏe?

Nếu quý vị đau ốm đến mức không thể tự ra quyết định,
các bác sĩ sẽ đề nghị người nhà, bạn bè hoặc một thẩm
phán ra quyết định thay quý vị. Nếu quý vị không có người
đại diện chăm sóc sức khỏe, những người này có thể đưa
ra những lựa chọn mà quý vị có thể không muốn.

Người đại diện chăm sóc sức khỏe của tôi
có chịu trách nhiệm chi trả hóa đơn y tế
cho tôi không?
Không.

Tôi có cần luật sư không?

Không. Luật pháp không yêu cầu phải có luật sư để lập
bản chỉ dẫn trước. Chỉ cần hai người chứng kiến và một
công chứng viên là đủ.

Sẽ thế nào nếu tôi đổi ý?

Quý vị có thể thay đổi lựa chọn vào bất cứ lúc nào. Cách
tốt nhất để thực hiện thay đổi là lập một bản chỉ dẫn trước
mới, trên đó có chữ ký và người chứng kiến và/hoặc công
chứng viên. Thông báo cho tất cả những người cần biết về
chỉ dẫn trước mới của quý vị.

Sẽ thế nào nếu tôi không muốn thực hiện
bước đưa ra lựa chọn chăm sóc sức khỏe
(hoặc di chúc sống) của mình?
Không sao cả. Khi quý vị lựa chọn người đại diện (hoặc
ủy nhiệm) chăm sóc sức khỏe, hãy trò chuyện với họ về
nguyện vọng của quý vị.

Chỉ Dẫn Trước và mẫu POLST có gì khác
nhau?

POLST là chữ viết tắt của "Y Lệnh Điều Trị Kéo Dài Sự
Sống" (Physician Orders for Life Sustaining Treatment).
Mẫu POLST bổ sung cho chỉ dẫn trước và không nhằm
mục đích thay thế cho chỉ dẫn trước. Bất kỳ người nào
bệnh nặng, ở bất cứ độ tuổi nào cũng được khuyến nghị
có mẫu POLST. Mẫu này đưa ra các y lệnh cho việc điều
trị hiện tại, chỉ dẫn các hành động của nhân viên cấp cứu
và kỹ thuật viên cấp cứu. Mẫu này cũng chỉ dẫn đưa ra các
quyết định điều trị nội trú khi cần ra quyết định trong bối
cảnh điều trị này.
Một chuyên gia chăm sóc sức khỏe sẽ điền mẫu này sau
khi trao đổi với bệnh nhân; bác sĩ và bệnh nhân (hoặc
người đại diện chăm sóc sức khỏe) phải ký tên trên mẫu
POLST để mẫu này có hiệu lực.

Điền mẫu
Chỉ dẫn trước
Quý vị có thể hoàn tất việc điền chỉ dẫn trước chỉ trong 5 bước đơn giản:
Bước 1: Chọn người đại diện chăm sóc sức khỏe của quý vị.
Bước 2: Đưa ra lựa chọn chăm sóc sức khỏe.
Bước 3: Vạch rõ thẩm quyền của người đại diện chăm sóc sức khỏe.
Bước 4: Ký tên trên mẫu.
Bước 5: Nộp một bản sao chỉ dẫn trước đã điền xong.
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Chỉ Dẫn Trước WASHINGTON
BƯỚC 1: Chọn người đại diện chăm sóc sức khỏe của quý vị.
Nêu tên người quý vị tin tưởng để đưa ra lựa chọn chăm sóc sức khỏe cho quý vị khi bản thân không thể tự ra quyết định.
Nghĩ đến mọi người trong cuộc đời quý vị – gia đình và bè bạn. Chọn ai đó làm người đại diện chăm sóc sức khỏe của quý vị.
Hỏi người đó xem họ có sẵn lòng làm điều này cho quý vị không.

Chọn một người nhà hoặc bạn bè:

Người đại diện chăm sóc sức khỏe cần:

• Đủ 18 tuổi trở lên và biết rõ quý vị

• Quyết định nơi quý vị sẽ tiếp nhận sự chăm sóc

• Sẵn lòng làm điều này cho quý vị

• Lựa chọn hoặc từ chối nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc

• Có khả năng đưa ra những quyết định khó khăn dựa
trên nguyện vọng của quý vị

• Nói có/không với các loại thuốc, xét nghiệm, điều trị

• Sẽ truyền đạt thông tin mà quý vị cung cấp trong tập
hồ sơ này một cách hiệu quả cho nhà cung cấp dịch vụ
chăm sóc sức khỏe và người nhà khác

• Quyết định cách thức xử lý cơ thể và nội tạng của quý
vị sau khi quý vị qua đời
• Tiến hành tố tụng cần thiết để thực hiện nguyện vọng
của quý vị

Người đại diện không được phép là bác sĩ của quý vị hay người làm việc tại bệnh viện/phòng khám nơi quý vị đang được
chăm sóc, trừ khi họ là người nhà của quý vị.

Nêu tên người đại diện chăm sóc sức khỏe.
1) Tôi muốn người này đưa ra các quyết định y tế cho tôi nếu tôi không thể tự ra quyết định:
Tên

Họ

Quan hệ

Số điện thoại nhà/di động

Số điện thoại nơi làm việc

Email

Địa chỉ đường/phố

Thành phố

Tiểu bang

Mã bưu chính

Nếu người đầu tiên không thể đưa ra quyết định y tế cho tôi, thì tôi muốn người này thực hiện:
Tên

Họ

Quan hệ

Số điện thoại nhà/di động

Số điện thoại nơi làm việc

Email

Địa chỉ đường/phố

Thành phố

Tiểu bang

Mã bưu chính

2) Đánh dấu X ở bên cạnh câu mà quý vị đồng ý:
Người đại diện chăm sóc sức khỏe của tôi sẽ ra quyết định thay tôi chỉ sau khi tôi không thể tự ra quyết định.
HOẶC
Người đại diện chăm sóc sức khỏe của tôi có thể ra quyết định thay tôi ngay bây giờ, sau khi tôi ký tên trên
mẫu này.

Bản chỉ dẫn trước này là của: (vui lòng viết in hoa tên của quý vị trên dòng này)

Ngày sinh

Bản chỉ dẫn trước và chỉ định người đại diện chăm sóc sức khỏe này tuân thủ các điều luật hiện hành của Đạo Luật Qua Đời Tự Nhiên (Natural Death Act, Chương 70.122,
Đạo Luật Bang Washington Sửa Đổi) và Đạo Luật Ủy Quyền Thống Nhất (Uniform Power of Attorney Act, Chương 11.125, Đạo Luật Bang Washington Sửa Đổi) của Bang Washington,
và Chương 71.32, Đạo Luật Bang Washington Sửa Đổi (Revised Code of Washington).
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Chỉ Dẫn Trước WASHINGTON
BƯỚC 2: Đưa ra lựa chọn chăm sóc sức khỏe.
Điều gì khiến cuộc đời quý vị đáng sống?
1) Cuộc đời tôi (chọn A hoặc B):
A) Luôn đáng sống dù tôi ốm đau đến thế nào
B) Chỉ đáng sống nếu (đánh dấu tất cả các lựa chọn đúng với quý vị):
		

Tôi có thể trò chuyện với gia đình và bạn bè

		

Tôi có thể tỉnh dậy sau hôn mê

		

Tôi có thể tự ăn uống, tắm rửa và chăm sóc bản thân

		

Tôi có thể thoát khỏi đau đớn

		

Tôi có thể sống mà không bị mắc nối với máy móc

		

Tôi không chắc

2) Nếu tôi sắp chết, điều quan trọng với tôi là được (chọn một):
Ở nhà
Ở một bệnh viện hoặc trung tâm y tế khác
Tôi được chăm sóc ở đâu không quan trọng

Ở nơi tôn giáo hoặc tín ngưỡng tinh thần
1) Tôn giáo hay duy tâm có quan trọng với quý vị không?
Có

Không

2) Quý vị có theo tôn giáo hay đức tin nào không? Nếu có, đó là gì?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
		
3) Bác sĩ của quý vị nên biết gì về đức tin tôn giáo và tín ngưỡng tinh thần của quý vị?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Bản chỉ dẫn trước này là của: (vui lòng viết in hoa tên của quý vị trên dòng này)

Ngày sinh

Bản chỉ dẫn trước và chỉ định người đại diện chăm sóc sức khỏe này tuân thủ các điều luật hiện hành của Đạo Luật Qua Đời Tự Nhiên (Natural Death Act, Chương 70.122,
Đạo Luật Bang Washington Sửa Đổi) và Đạo Luật Ủy Quyền Thống Nhất (Uniform Power of Attorney Act, Chương 11.125, Đạo Luật Bang Washington Sửa Đổi) của Bang Washington,
và Chương 71.32, Đạo Luật Bang Washington Sửa Đổi (Revised Code of Washington).
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Chỉ Dẫn Trước WASHINGTON
BƯỚC 2: Đưa ra lựa chọn chăm sóc sức khỏe, tiếp.
Hỗ trợ sống
Có thể sử dụng các thủ thuật hỗ trợ sống để cố gắng duy trì sự sống cho quý vị. Các thủ
thuật đó bao gồm:
CPR hay hồi sức tim phổi – Thủ tục này có thể gồm:
• Ấn mạnh vào vùng ngực của quý vị để duy trì bơm máu
• Sốc điện để khôi phục nhanh chóng nhịp tim
• Tiêm thuốc vào ven
Máy thở hoặc máy thông khí – Máy này bơm khí vào phổi và giúp quý vị thở qua một ống
đặt trong họng. Quý vị không thể nói chuyện hay ăn uống khi đang đặt máy.
Chạy thận nhân tạo – Máy này làm sạch máu nếu thận của quý vị ngừng hoạt động.
Ống thông dạ dày – Ống này đưa thức ăn vào cơ thể nếu quý vị không thể nhai nuốt. Ống
này đặt thông qua họng xuống đến dạ dày. Cũng có thể đặt ống bằng phẫu thuật.
Truyền máu – Thủ thuật này sẽ đưa máu vào ven.
Phẫu thuật và/hoặc thuốc

Đánh dấu X ở bên cạnh một tuyên bố mà quý vị đồng ý nhất.
Nếu tôi bệnh nặng đến mức có thể sớm qua đời:
Thử áp dụng mọi hình thức điều trị hỗ trợ sống mà bác sĩ cho rằng có thể giúp ích. Nếu
điều trị không có tác dụng và không còn nhiều hy vọng tiến triển, tôi muốn tiếp tục
duy trì máy hỗ trợ sống ngay cả khi tôi phải chịu đau đớn.
Thử áp dụng mọi hình thức điều trị hỗ trợ sống mà bác sĩ cho rằng có thể giúp ích. Nếu điều trị không có
tác dụng và không còn nhiều hy vọng tiến triển, tôi KHÔNG muốn tiếp tục duy trì máy hỗ trợ sống. Nếu
đang phải chịu đau đớn, tôi muốn dừng các hình thức điều trị hỗ trợ sống để có thể ra đi nhẹ nhàng.
Tôi KHÔNG muốn được điều trị hỗ trợ sống. Tôi muốn tập trung vào sự thoải mái của bản thân. Tôi
muốn có một cái chết tự nhiên.
Tôi muốn người đại diện chăm sóc sức khỏe của tôi quyết định.
Tôi không chắc mình muốn điều gì nữa.

Bản chỉ dẫn trước này là của: (vui lòng viết in hoa tên của quý vị trên dòng này)

Ngày sinh

Bản chỉ dẫn trước và chỉ định người đại diện chăm sóc sức khỏe này tuân thủ các điều luật hiện hành của Đạo Luật Qua Đời Tự Nhiên (Natural Death Act, Chương 70.122,
Đạo Luật Bang Washington Sửa Đổi) và Đạo Luật Ủy Quyền Thống Nhất (Uniform Power of Attorney Act, Chương 11.125, Đạo Luật Bang Washington Sửa Đổi) của Bang Washington,
và Chương 71.32, Đạo Luật Bang Washington Sửa Đổi (Revised Code of Washington).
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Chỉ Dẫn Trước WASHINGTON
BƯỚC 2: Đưa ra lựa chọn chăm sóc sức khỏe, tiếp.
Hiến tạng
Bác sĩ của quý vị có thể hỏi về việc hiến tạng và khám nghiệm tử thi sau khi qua đời. Việc quý vị hiến tạng có thể giúp cứu
sống nhiều sinh mạng. Đánh dấu X bên cạnh một lựa chọn mà quý vị đồng ý nhất.
Tôi muốn hiến tạng:
Bất kỳ nội tạng nào, tất cả các nội tạng có thể tận dụng được.
Chỉ một số nội tạng nhất định (vui lòng nêu rõ loại nội tạng hoặc mô mà quý vị muốn hiến tặng).
		

___________________________________________________________________________________________

		

___________________________________________________________________________________________

		

___________________________________________________________________________________________

		

___________________________________________________________________________________________

		

___________________________________________________________________________________________

Tôi không muốn hiến tặng bất kỳ nội tạng nào.
Tôi muốn người đại diện chăm sóc sức khỏe của tôi quyết định.
Tôi không chắc mình muốn điều gì nữa.

Khám nghiệm tử thi
Khám nghiệm tử thi có thể tiến hành sau tử vong để tìm ra nguyên nhân tử vong. Đó là một thủ tục phẫu thuật. Thủ tục này
có thể mất vài ngày. Trong một số trường hợp, cần tiến hành khám nghiệm tử thi theo yêu cầu của luật pháp. Đánh dấu X bên
cạnh một lựa chọn mà quý vị đồng ý nhất.
Tôi muốn khám nghiệm tử thi.
Tôi không muốn khám nghiệm tử thi.
Tôi muốn khám nghiệm tử thi chỉ khi có nghi vấn về (các) nguyên nhân tử vong của tôi.
Tôi muốn người đại diện chăm sóc sức khỏe của tôi quyết định.
Tôi không chắc mình muốn điều gì nữa.

Bản chỉ dẫn trước này là của: (vui lòng viết in hoa tên của quý vị trên dòng này)

Ngày sinh

Bản chỉ dẫn trước và chỉ định người đại diện chăm sóc sức khỏe này tuân thủ các điều luật hiện hành của Đạo Luật Qua Đời Tự Nhiên (Natural Death Act, Chương 70.122,
Đạo Luật Bang Washington Sửa Đổi) và Đạo Luật Ủy Quyền Thống Nhất (Uniform Power of Attorney Act, Chương 11.125, Đạo Luật Bang Washington Sửa Đổi) của Bang Washington,
và Chương 71.32, Đạo Luật Bang Washington Sửa Đổi (Revised Code of Washington).
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Chỉ Dẫn Trước WASHINGTON
BƯỚC 2: Đưa ra lựa chọn chăm sóc sức khỏe, tiếp.
Vấn đề khác cần cân nhắc
Quý vị còn những nguyện vọng quan trọng nào khác sau khi qua đời? Ví dụ như: còn vấn đề văn hóa, tôn giáo hay tinh thần
nào liên quan đến cách xử lý thi thể của quý vị mà đội ngũ chăm sóc sức khỏe nên biết?
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Quý vị có ai mà chúng tôi nên liên hệ về các nguyện vọng chôn cất hay tang lễ không?
Có

Không

Nếu có, đó là ai?______________________________________________________________________________________

Bản chỉ dẫn trước này là của: (vui lòng viết in hoa tên của quý vị trên dòng này)

Ngày sinh

Bản chỉ dẫn trước và chỉ định người đại diện chăm sóc sức khỏe này tuân thủ các điều luật hiện hành của Đạo Luật Qua Đời Tự Nhiên (Natural Death Act, Chương 70.122,
Đạo Luật Bang Washington Sửa Đổi) và Đạo Luật Ủy Quyền Thống Nhất (Uniform Power of Attorney Act, Chương 11.125, Đạo Luật Bang Washington Sửa Đổi) của Bang Washington,
và Chương 71.32, Đạo Luật Bang Washington Sửa Đổi (Revised Code of Washington).
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Chỉ Dẫn Trước WASHINGTON
BƯỚC 3: Vạch rõ thẩm quyền của người đại diện chăm sóc sức khỏe.
Người đại diện chăm sóc sức khỏe của quý vị có thể giúp đưa ra các quyết định như sau về:

Hình thức điều trị hỗ trợ sống – loại chăm sóc y tế để giúp quý vị sống lâu hơn:
• CPR hay hồi sức tim phổi

• Truyền máu

• Máy thở hay thông khí

• Phẫu thuật

• Chạy thận nhân tạo

• Thuốc

• Ống thông dạ dày

Chăm sóc cuối đời
Nếu quý vị sắp qua đời, người đại diện chăm sóc sức khỏe có thể:
• Gọi một thầy tín ngưỡng

• Quyết định xem có thể hiến tạng của quý vị hay không

• Quyết định xem quý vị sẽ ra đi ở nhà hay tại bệnh viện

• Quyết định xem nên chôn cất hay hỏa táng quý vị

• Quyết định xem có thực hiện khám nghiệm tử thi không

Quý vị mong muốn người đại diện chăm sóc sức khỏe sẽ làm theo nguyện vọng y tế của mình đến mức
độ nào?
Đánh dấu X bên cạnh một câu mà quý vị đồng ý nhất:
Linh động hoàn toàn: Người đại diện chăm sóc sức khỏe có thể thay đổi bất cứ quyết định y tế nào của tôi, nếu sau
khi trò chuyện với bác sĩ của tôi, họ cho rằng sự thay đổi đó là tốt nhất cho tôi vào thời điểm đó.
Linh động một phần: Người đại diện chăm sóc sức khỏe có thể thay đổi một số quyết định y tế của tôi, nếu sau khi trò
chuyện với bác sĩ của tôi, họ cho rằng sự thay đổi đó là tốt nhất cho tôi vào thời điểm đó.
Linh động tối thiểu: Tôi muốn người đại diện chăm sóc sức khỏe của mình làm theo mọi nguyện vọng y tế của tôi,
càng chính xác càng tốt. Xin hãy tôn trọng những quyết định của tôi ngay cả khi bác sĩ có lời khuyên khác.

Hãy dùng trang sau nếu cần, để trả lời các câu hỏi dưới đây.
Sau đây là một số nguyện vọng của tôi mà tôi thực sự muốn được tôn trọng:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Viết rõ mọi quyết định mà quý vị không muốn người đại diện chăm sóc sức khỏe của mình đưa ra:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Bản chỉ dẫn trước này là của: (vui lòng viết in hoa tên của quý vị trên dòng này)

Ngày sinh

Bản chỉ dẫn trước và chỉ định người đại diện chăm sóc sức khỏe này tuân thủ các điều luật hiện hành của Đạo Luật Qua Đời Tự Nhiên (Natural Death Act, Chương 70.122,
Đạo Luật Bang Washington Sửa Đổi) và Đạo Luật Ủy Quyền Thống Nhất (Uniform Power of Attorney Act, Chương 11.125, Đạo Luật Bang Washington Sửa Đổi) của Bang Washington,
và Chương 71.32, Đạo Luật Bang Washington Sửa Đổi (Revised Code of Washington).
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Chỉ Dẫn Trước WASHINGTON
BƯỚC 4: Ký tên trên mẫu.
Chữ ký của quý vị
Trước khi có thể sử dụng mẫu này, quý vị phải:
• Ký tên trên mẫu này nếu quý vị đủ 18 tuổi trở lên
• Có hai người chứng kiến cùng ký tên trên mẫu hoặc được công chứng viên chứng thực
• Ký tên trên mẫu trước mặt những người chứng kiến hoặc được công chứng viên xác nhận rằng quý vị đã ký tên trên mẫu

Ký tên và ghi ngày tháng.
Chữ ký

Ngày

Tên viết in hoa
Địa chỉ đường/phố

Thành phố

Tiểu bang

Mã bưu chính

Người chứng kiến
Trước khi có thể sử dụng mẫu này, quý vị phải đề nghị hai người chứng kiến ký tên trên mẫu hoặc công chứng viên chứng
thực cho mẫu.
Người chứng kiến của quý vị phải:

Người chứng kiến của quý vị không được:

• Đủ 18 tuổi trở lên

• Là người quý vị chỉ đích danh là đại diện chăm sóc sức khỏe của quý vị

• Biết rõ quý vị

• Là bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác của quý vị

• Chứng kiến quý vị ký tên trên mẫu này • Làm việc cho trung tâm y tế hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe
		 của quý vị
		

• Làm việc tại nơi quý vị sinh sống

		

• Có quan hệ với quý vị theo bất cứ cách nào

		

• Hưởng lợi ích tài chính, nghĩa là đủ điều kiện nhận bất cứ khoản tiền hay tài
sản nào, sau khi quý vị qua đời

Nếu quý vị không có hai người chứng kiến, công chứng viên có thể ký tên ở trang 13.

Bản chỉ dẫn trước này là của: (vui lòng viết in hoa tên của quý vị trên dòng này)

Ngày sinh

Bản chỉ dẫn trước và chỉ định người đại diện chăm sóc sức khỏe này tuân thủ các điều luật hiện hành của Đạo Luật Qua Đời Tự Nhiên (Natural Death Act, Chương 70.122,
Đạo Luật Bang Washington Sửa Đổi) và Đạo Luật Ủy Quyền Thống Nhất (Uniform Power of Attorney Act, Chương 11.125, Đạo Luật Bang Washington Sửa Đổi) của Bang Washington,
và Chương 71.32, Đạo Luật Bang Washington Sửa Đổi (Revised Code of Washington).
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Chỉ Dẫn Trước WASHINGTON
BƯỚC 4: Ký tên trên mẫu, tiếp.
Chữ ký của người chứng kiến
Đề nghị những người chứng kiến của quý vị hoàn thành trang này.
Khi ký tên, tôi xin cam đoan là mình đã chứng kiến_ _________________________________________ ký tên trên mẫu này.
Tôi tin rằng người đó đã suy nghĩ kỹ và không bị ép buộc ký tên trên mẫu này.

Tôi cũng cam đoan rằng:
• Tôi biết người này và ông ta/bà ta có thể chứng minh bản thân họ là ai
• Tôi đủ 18 tuổi trở lên
• Tôi không phải là người đại diện chăm sóc sức khỏe của ông ta/bà ta
• Tôi không phải là nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của ông ta/bà ta
• Tôi không làm việc cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của ông ta/bà ta
• Tôi không làm việc tại nơi ông ta/bà ta sinh sống
• Tôi không có liên hệ với ông ta/bà ta dưới bất kỳ hình thức nào
• Tôi không hưởng lợi ích tài chính, nghĩa là đủ điều kiện nhận bất cứ khoản tiền hay tài sản nào, sau khi ông ta/bà ta
qua đời

Người chứng kiến thứ 1
Chữ ký

Ngày

Tên viết in hoa
Địa chỉ đường/phố

Thành phố

Tiểu bang

Mã bưu chính

Tiểu bang

Mã bưu chính

Người chứng kiến thứ 2
Chữ ký

Ngày

Tên viết in hoa
Địa chỉ đường/phố

Thành phố

Bản chỉ dẫn trước này là của: (vui lòng viết in hoa tên của quý vị trên dòng này)

Ngày sinh

Bản chỉ dẫn trước và chỉ định người đại diện chăm sóc sức khỏe này tuân thủ các điều luật hiện hành của Đạo Luật Qua Đời Tự Nhiên (Natural Death Act, Chương 70.122,
Đạo Luật Bang Washington Sửa Đổi) và Đạo Luật Ủy Quyền Thống Nhất (Uniform Power of Attorney Act, Chương 11.125, Đạo Luật Bang Washington Sửa Đổi) của Bang Washington,
và Chương 71.32, Đạo Luật Bang Washington Sửa Đổi (Revised Code of Washington).
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Chỉ Dẫn Trước WASHINGTON
— CHỈ DÀNH CHO VĂN PHÒNG —

BƯỚC 4: Ký tên trên mẫu – Chữ ký của công chứng viên, nếu cần.
Công chứng viên sẽ yêu cầu quý vị phải mang theo giấy tờ định danh có ảnh, chẳng hạn như giấy phép lái xe hoặc hộ chiếu.

Bang Washington
Quận_____________________________________________________
Tôi xác nhận rằng tôi đã biết hoặc có bằng chứng xác thực rằng
___________________________________________________________________________________________________
(Tên)

là người đã hiện diện trước mặt tôi, và người được nói đến đã xác nhận rằng ông ta/bà ta đã ký tên trên văn bản này cũng
như xác nhận đó là hành động tự nguyện, tự do của ông ta/bà ta nhằm phục vụ các công việc và mục đích được đề cập trong
văn bản này.

Ngày:__________________________________________________
______________________________________________________
(Chữ ký của công chứng viên)

Chức danh:_____________________________________________

(Con Dấu Công Chứng Viên)

Nhiệm kỳ của tôi kết thúc ngày:______________________________

Bản chỉ dẫn trước này là của: (vui lòng viết in hoa tên của quý vị trên dòng này)

Ngày sinh

Bản chỉ dẫn trước và chỉ định người đại diện chăm sóc sức khỏe này tuân thủ các điều luật hiện hành của Đạo Luật Qua Đời Tự Nhiên (Natural Death Act, Chương 70.122,
Đạo Luật Bang Washington Sửa Đổi) và Đạo Luật Ủy Quyền Thống Nhất (Uniform Power of Attorney Act, Chương 11.125, Đạo Luật Bang Washington Sửa Đổi) của Bang Washington,
và Chương 71.32, Đạo Luật Bang Washington Sửa Đổi (Revised Code of Washington).
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Chỉ Dẫn Trước WASHINGTON
BƯỚC 5: Nộp một bản sao chỉ dẫn trước đã điền xong của quý vị.
Sau khi quý vị đã ký tên trên chỉ dẫn trước và việc này đã được chứng kiến hoặc chứng thực, hãy giữ lại bản chính và sao từ
trang 5 đến 14 để trao cho:
• Người đại diện chăm sóc sức khỏe của quý vị
• Nhà cung cấp dịch vụ y tế của quý vị
• Bệnh viện của quý vị
• Gia đình và bạn bè của quý vị

Các lựa chọn để gửi lại chỉ dẫn trước đã điền xong của quý vị:
Gửi lại một BẢN SAO cho bác sĩ, phòng khám chăm sóc chính hoặc bệnh viện ưu tiên của quý vị trong Swedish Health
Services ở lần thăm khám tiếp theo.
Quý vị cũng có thể gửi lại một BẢN SAO bằng cách dùng phong bì có dán tem và ghi sẵn địa chỉ (nếu quý vị đã được cung
cấp).

Các thông tin bổ sung về việc hoàn tất hoặc gửi lại chỉ dẫn trước được đăng tải trên các trang web sau
của Swedish và Providence:
• www.swedish.org/AD
• www.swedish.org/patient-visitor-info (nhấp vào liên kết "Advance Directive")
• www.providence.org/InstituteForHumanCaring

Nếu quý vị còn có câu hỏi khác, vui lòng liên hệ với bác sĩ, phòng khám chăm sóc chính hoặc bệnh viện
ưu tiên của quý vị trong Swedish Health Services.

Bản chỉ dẫn trước này là của: (vui lòng viết in hoa tên của quý vị trên dòng này)

Ngày sinh

Bản chỉ dẫn trước và chỉ định người đại diện chăm sóc sức khỏe này tuân thủ các điều luật hiện hành của Đạo Luật Qua Đời Tự Nhiên (Natural Death Act, Chương 70.122,
Đạo Luật Bang Washington Sửa Đổi) và Đạo Luật Ủy Quyền Thống Nhất (Uniform Power of Attorney Act, Chương 11.125, Đạo Luật Bang Washington Sửa Đổi) của Bang Washington,
và Chương 71.32, Đạo Luật Bang Washington Sửa Đổi (Revised Code of Washington).
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Thông báo không phân biệt đối xử và quyền tiếp cận
Chúng tôi tuân thủ luật dân quyền hiện hành của liên bang và không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, sắc tộc,
nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, tình trạng khuyết tật hay giới tính. Swedish không từ chối mọi người hay đối xử khác
biệt với họ vì chủng tộc, sắc tộc, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, tình trạng khuyết tật hay giới tính. Chúng tôi:
(1) Hỗ trợ và cung cấp dịch vụ miễn phí cho người khuyết tật để họ có thể giao tiếp hiệu quả với chúng tôi, ví dụ
như: (a) Thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu có trình độ; và (b) Thông tin bằng văn bản ở các định dạng khác (in
khổ lớn, âm thanh, các định dạng điện tử có thể truy cập, định dạng khác).
(2) Cung cấp dịch vụ ngôn ngữ miễn phí cho những người có ngôn ngữ chính không phải là tiếng Anh, ví dụ như:
(a) Thông dịch viên có trình độ; và (b) Thông tin dạng văn bản bằng các ngôn ngữ khác.
Nếu quý vị cần bất cứ dịch vụ nào trong các dịch vụ trên, vui lòng liên hệ với điều phối viên dân quyền thích hợp
dưới đây. Nếu quý vị cần Dịch Vụ Tiếp Âm Viễn Thông, thì vui lòng gọi đến 1-800-833-6384 hoặc 7-1-1.
Nếu quý vị cho rằng Swedish đã không cung cấp các dịch vụ này hoặc phân biệt đối xử theo cách khác dựa trên
chủng tộc, sắc tộc, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, tình trạng khuyết tật hoặc giới tính, thì quý vị có thể nộp đơn khiếu
nại cho chúng tôi bằng cách liên hệ với điều phối viên dân quyền tại địa điểm cung cấp dịch vụ cho quý vị như
được liệt kê dưới đây:

Địa điểm cung cấp
dịch vụ

Điều phối viên dân quyền

Tất cả các địa điểm ngoại
trừ Swedish Edmonds

Civil rights coordinator, 101 W. 8th Ave., Spokane, WA 99204
Điện thoại: 1-844-469-1775; Đường dây thông dịch viên: 1-888-311-9127
Email: Nondiscrimination.WA@providence.org

Swedish Edmonds

Civil rights coordinator (Bed Control), 21601 76th Ave. W. Edmonds, WA 98026
Điện thoại: 1-844-469-1775; Đường dây thông dịch viên: 1-888-311-9178
Email: Nondiscrimation.SHS@providence.org

Dịch Vụ cho Người Cao
Tuổi

Civil rights coordinator, 2811 S. 102nd St., Suite 220, Tukwila, WA 98168
Điện thoại: 1-844-469-1775; Đường dây thông dịch viên: 1-888-311-9127
Email: Nondiscrimination.pscs@providence.org

Quý vị có thể nộp đơn khiếu nại trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, fax hoặc email. Nếu quý vị cần trợ giúp khi
nộp đơn khiếu nại, thì một trong các điều phối viên dân quyền nêu trên sẽ sẵn sàng trợ giúp quý vị.
Quý vị cũng có thể nộp đơn khiếu nại về dân quyền bằng hình thức điện tử với U.S. Department of Health and
Human Services (Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ), Office for Civil Rights (Văn Phòng Dân Quyền) qua Cổng
Thông Tin Khiếu Nại của Office for Civil Rights, có tại https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, hoặc qua đường
bưu điện hoặc điện thoại về:
U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Ave. SW
Room 509F, HHH Building Washington, DC 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD).
Mẫu đơn khiếu nại được đăng tải tại http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.
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We do not discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, age, or disability in our health programs
and activities.
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