
 

 
 

Trở thành Đại diện Chăm sóc Sức khỏe nghĩa là gì? 
Nếu bạn đang đọc phần này, rất có thể ai đó đã yêu cầu hoặc đang cân nhắc nhờ bạn trở thành đại diện chăm 

sóc sức khỏe của họ. Dưới đây là những câu hỏi thường gặp và thông tin để giúp bạn hiểu rõ hơn về ý nghĩa của 

việc trở thành đại diện chăm sóc sức khỏe của một ai đó.  
 

Việc làm Đại diện Chăm sóc Sức khỏe (đôi khi được gọi là Ủy viên Chăm sóc Sức khỏe) có nghĩa là gì? 

Nếu bạn chấp nhận vai trò làm đại diện chăm sóc sức khỏe của ai đó, bạn sẽ phải đóng vai trò là người hỗ trợ 

cho họ và (về mặt pháp lý) sẽ có thể đưa ra hầu hết các quyết định chăm sóc sức khỏe cho họ nếu họ không thể 

tự nói. Bạn sẽ cần thu thập thông tin từ đội ngũ chăm sóc sức khỏe để bạn có thể đưa ra lựa chọn thay mặt cho 

người đó. Điều quan trọng cần biết là với tư cách là một đại diện chăm sóc sức khỏe, bạn sẽ không phải chịu 

trách nhiệm về tài chính cho bất kỳ chi phí y tế nào liên quan đến điều trị hoặc chăm sóc. 

 

Khi nào tôi phải bắt đầu đưa ra quyết định? 

Bạn sẽ cần phải bắt đầu đưa ra quyết định khi hai bác sĩ xác định rằng người mà bạn đại diện chăm sóc sức khỏe 

cho không còn có thể đưa ra quyết định y tế cho chính họ. Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sẽ liên hệ 

trực tiếp với bạn nếu có kế hoạch chăm sóc trước hoặc giấy ủy quyền chỉ định bạn làm đại diện. Cùng với nhà 

cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, bạn sẽ thảo luận về mong muốn của người đó và đưa ra quyết định về việc 

chăm sóc và điều trị y tế. 

 

Làm cách nào để chuẩn bị đưa ra quyết định cho người khác? 

Điều quan trọng nhất cần làm là trò chuyện nhiều lần với người đó về mong muốn và ưu tiên của họ đối với việc 

chăm sóc y tế trong tương lai. Những cuộc trò chuyện này nên diễn ra thường xuyên vì niềm tin, phương pháp 

điều trị y tế và tình trạng sức khỏe có thể thay đổi. Ngoài ra, mong muốn và ưu tiên của họ nên được viết ra 

trong tài liệu để lập kế hoạch chăm sóc trước. Trong kế hoạch này, họ có thể viết về những điều như bất kỳ tín 

ngưỡng tôn giáo hoặc tâm linh nào có thể ảnh hưởng đến quyết định của họ hoặc liệu họ có muốn ở nhà với 

những người thân yêu và nhận được sự chăm sóc. Họ cũng cần nêu ra suy nghĩ của họ về những thứ như ống 

cho ăn, máy thở và hồi sức tim-phổi (CPR). Bạn sẽ cần tiếp cận nhanh chóng và dễ dàng với chương trình chăm 

sóc trước này trong trường hợp khẩn cấp. Hãy nhớ yêu cầu bản sao hoặc quyền truy cập vào kế hoạch của người 

đó và yêu cầu họ chia sẻ bất kỳ thông tin cập nhật nào trong tương lai với bạn. 

 

Rất khó để suy nghĩ và lập kế hoạch cho tất cả những điều có thể xảy ra và các quyết định có thể cần được thực 

hiện với tư cách là một đại diện chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, có những cuộc trò chuyện và hướng dẫn bằng 

văn bản có thể giúp hỗ trợ bạn ra quyết định sau này. 

 

Bạn muốn ghi lại đại diện chăm sóc sức khỏe của riêng bạn? Hãy xem hướng dẫn “Cách Tạo Kế hoạch Chăm sóc 

Trước Trực tuyến” trong phần này của trang web để giúp bạn ghi lại người đại diện chăm sóc sức khỏe, cũng 

như mong muốn về chăm sóc sức khỏe của bạn.  


