
 
 

Nguồn lực hỗ trợ Advance 
Medical Directive 

Các nguồn lực sau đây có thể giúp quý vị 
đưa ra các quyết định về mong muốn 

chăm sóc sức khỏe và chuẩn bị Advance 
Medical Directive. 
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Quyền đưa ra các quyết định 
về điều trị y tế của quý vị 

Advance Medical Directive - Vietnamese



 Advance Medical Directive là cách tốt 
nhất để chắc chắn rằng mọi người biết và 
xem xét mong muốn chăm sóc sức khỏe 
thể chất của quý vị nếu vì lý do nào đó quý 
vị không thể tự đưa ra quyết định của 
mình. Quý vị không cần đợi cho đến khi 
quý vị bị ốm nặng mới đưa ra các quyết 
định này. Luật pháp liên bang yêu cầu 
chúng tôi cung cấp cho quý vị thông tin 
này. Quý vị có thể chọn thực hiện một 
hoặc cả hai hay không thực hiện điều nào 
sau đây: 
 

• Quý vị có thể chỉ định người khác 
làm “người đại diện” chăm sóc sức 
khỏe của quý vị. Người này có 
quyền hợp pháp đưa ra các quyết 
định về chăm sóc y tế của quý vị 
nếu quý vị không thể đưa ra các 
quyết định đó. 

• Quý vị có thể viết mong muốn chăm 
sóc sức khỏe của mình vào mẫu 
Advance Health Care Directive (Chỉ 
thị trước về chăm sóc sức khỏe). 

 
Ai có thể đưa ra Advance Medical 
Directive?  
Bất kỳ người nào trên 18 tuổi (hoặc là trẻ vị 
thành niên sống tự lập) có khả năng tự 
đưa ra các quyết định y tế có thể đưa ra 
Advance Medical Directive. 
 
Ai quyết định biện pháp điều trị của tôi? 

Bác sĩ y khoa chính của quý vị sẽ cung cấp 
thông tin và lời khuyên về biện pháp điều 
trị. Quý vị có quyền lựa chọn. Quý vị có 
quyền nói “Có” hoặc “Không” với biện pháp 
điều trị ngay cả khi biện pháp điều trị giúp 
quý vị sống lâu hơn. 

Làm thế nào tôi biết mình muốn gì? 
Bác sĩ y khoa chính phải cho quý vị biết 
về bệnh trạng của quý vị và về các biện 
pháp điều trị khác nhau và tùy chọn kiểm 
soát cơn đau có sẵn. Bác sĩ cũng phải 
thông báo cho quý vị về bất kỳ tác dụng 
phụ nào từ biện pháp điều trị hoặc thuốc. 
Đôi khi, có nhiều biện pháp điều trị có thể 
hữu ích đối với quý vị và bác sĩ của quý 
vị có thể đề xuất cho quý vị các tùy chọn 
khác nhau. 
 
Quý vị có thể muốn thảo luận các tùy 
chọn với các thành viên đáng tin cậy 
trong gia đình hoặc bạn bè để giúp quý vị 
đưa ra quyết định. Cuối cùng, quý vị là 
người quyết định tùy chọn điều trị nào là 
tốt nhất cho mình. 
 
Tôi có thể chỉ định ai làm người đại 
diện chăm sóc sức khỏe của tôi? 
Quý vị có thể chỉ định bất kỳ người lớn 
nào làm người đại diện của mình. Điều 
quan trọng là quý vị trao đổi với người 
đại diện để đảm bảo họ hiểu mong muốn 
của quý vị và đồng ý nhận trách nhiệm. 
Việc viết ra các mong muốn chăm sóc 
sức khỏe sẽ giúp ích cho người đại diện. 
 
Điều gì xảy ra nếu tôi ốm quá nặng 
không thể tự đưa ra quyết định? 
Nếu quý vị đã chỉ định người đại diện, 
người này sẽ thay mặt quý vị đưa ra các 
quyết định y tế. Nếu không, bác sĩ của 
quý vị sẽ hỏi người thân gần nhất hoặc 
bạn bè thân nhất của quý vị để giúp 
quyết định xem điều gì là tốt nhất cho 
quý vị. 

Tôi vẫn sẽ được điều trị nếu tôi không 
đưa ra Advance Medical Directive phải 
không? 
Vâng. Quý vị vẫn sẽ nhận được biện 
pháp điều trị y tế. Nếu quý vị bị ốm nặng 
và không thể tự đưa ra quyết định, người 
khác sẽ cần đưa ra quyết định thay cho 
quý vị. Xác định người đó trong Advance 
Medical Directive là cách để quý vị chỉ 
định người nào đó mà quý vị tin tưởng 
đại diện cho quý vị. 
 
Điều gì xảy ra nếu tôi thay đổi quyết 
định sau khi hoàn thành Advance 
Medical Directive? 
Quý vị có thể thay đổi hoặc hủy Advance 
Medical Directive bất kỳ lúc nào. Việc 
hoàn thành một mẫu chỉ thị mới sẽ hủy 
tất cả các chỉ thị trước đó. Quý vị nên 
cho bác sĩ y khoa của mình biết về các 
thay đổi. 
 
Tôi có thể nhận thêm thông tin về việc 
đưa ra Advance Medical Directive 
bằng cách nào? 
Hỏi bác sĩ y khoa chính, y tá, nhân viên 
xã hội hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe để biết thêm thông tin.  
Quý vị có thể yêu cầu luật sư viết 
Advance Medical Directive cho quý vị, 
hoặc quý vị có thể tự hoàn thành một 
mẫu bằng cách điền vào các chỗ trống 
trên mẫu. Quý vị không cần phải có luật 
sư để đưa ra chỉ thị hợp pháp, nhưng 
quý vị sẽ cần phải có chữ ký của người 
làm chứng. Nhân viên của nhà cung cấp 
sẽ cung cấp các mẫu trống khi quý vị yêu 
cầu. 
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