
TÔI CÓ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỂ Ở VIỆN AN 
DƯỠNG CUỐI ĐỜI KHÔNG?
Quý vị đủ điều kiện để ghi danh vào viện an dưỡng 
cuối đời nếu:

 Quý vị được chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo và 
còn dưới 6 tháng để sống.

 Mục tiêu của việc chăm sóc là điều trị các triệu 
chứng và cải thiện chất lượng cuộc sống của quý vị.

Nhiều người thường chờ đợi quá lâu rồi mới cân nhắc 
đến viện an dưỡng cuối đời. Cân nhắc trước khi có 
nhu cầu sẽ giúp quý vị đảm bảo rằng gia đình và bác 
sĩ của quý vị biết và hiểu mong muốn của quý vị.

 Quý vị sẽ tiếp tục được điều trị các chứng 
bệnh khác.

 Quý vị sẽ tiếp tục nhận được các loại thuốc thích 
hợp để duy trì cảm giác thoải mái.

 Quý vị vẫn có thể giữ liên lạc với nhóm điều trị ung 
thư và bác sĩ hay khám cho quý vị.

 Quý vị sẽ được hỗ trợ về mặt tình cảm, tâm lý và 
tinh thần.

 Gia đình của quý vị sẽ nhận được sự quan tâm, 
cũng như được hỗ trợ về mặt tinh thần.

Trọng tâm của việc chăm sóc là 
quý vị, chứ không phải căn bệnh 
ung thư.



AI SẼ CHĂM SÓC TÔI KHI TÔI Ở VIỆN AN 
DƯỠNG CUỐI ĐỜI?
Thành viên trong gia đình hoặc bạn bè có thể là người 
chăm sóc chính cho quý vị. Ngoài ra, các chuyên gia 
sau luôn sẵn sàng hỗ trợ quý vị khi ở viện an dưỡng 
cuối đời:

 Y tá

 Phụ tá

 Bác sĩ tại viện an dưỡng cuối đời

 Chuyên gia dinh dưỡng

 Nhân viên công tác xã hội

 Cố vấn tinh thần

VIỆN AN DƯỠNG CUỐI ĐỜI ĐƯỢC ĐÀI THỌ 
NHƯ THẾ NÀO?
Hầu hết các dịch vụ chăm sóc ở viện an dưỡng đều 
được Medicare, Medicaid và bảo hiểm tư nhân đài 
thọ. Không có bệnh nhân nào bị từ chối vì khả năng 
chi trả. Một số dịch vụ có thể bắt buộc phải đồng 
thanh toán. Nếu cần thêm bất kỳ khoản thanh toán 
bổ sung nào, thì nhóm chăm sóc an dưỡng của quý vị 
sẽ thông báo cho quý vị.

CÒN ĐIỀU KHÁC MÀ TÔI NÊN 
BIẾT KHÔNG?
Quý vị có thể ngừng dịch vụ bất cứ lúc nào vì bất kỳ lý 
do gì và ghi danh lại khi quý vị mong muốn.

Vui lòng hỏi bác sĩ chuyên khoa ung thư của 
quý vị để biết thông tin về các viện an dưỡng 
cuối đời gần nơi quý vị đang sống.



Tôi nên biết gì về 

VIỆN AN 
DƯỠNG 

CUỐI ĐỜI?



TẠI SAO NÊN CHỌN VIỆN 
AN DƯỠNG CUỐI ĐỜI?

Nhiều người thường chờ đợi quá lâu rồi mới cân nhắc 
đến viện an dưỡng cuối đời. Cân nhắc trước khi có 
nhu cầu sẽ giúp quý vị đảm bảo rằng gia đình và bác 
sĩ của quý vị biết và hiểu mong muốn của quý vị.

 Quý vị sẽ tiếp tục được điều trị các chứng 
bệnh khác.

 Quý vị sẽ tiếp tục nhận được các loại thuốc thích 
hợp để duy trì cảm giác thoải mái.

 Quý vị vẫn có thể giữ liên lạc với nhóm điều trị ung 
thư và bác sĩ hay khám cho quý vị.

 Quý vị sẽ được hỗ trợ về mặt tình cảm, tâm lý và 
tinh thần.

 Gia đình của quý vị sẽ nhận được sự quan tâm, hỗ 
trợ về mặt tinh thần, cũng như hỗ trợ vượt qua 
đau buồn.



KHI NÀO?

Quý vị nên chọn viện an dưỡng cuối đời khi:

 Quý vị muốn tận hưởng cuộc sống thay vì phải đối 
mặt với nhiều lần điều trị.

 Điều trị mang lại cảm giác nặng nề hơn cho 
bệnh nhân.

 Quý vị và bác sĩ của quý vị đã đồng ý rằng việc điều 
trị ung thư không đem lại sự cải thiện tích cực nào.

 Điều trị ung thư để lại nhiều tác dụng phụ hơn 
lợi ích.

 Quý vị đã có kế hoạch cho những ngày còn lại trong 
hành trình của cuộc đời.

 Quý vị đã trao đổi với gia đình và họ tôn trọng 
quyết định của quý vị.

Viện an dưỡng cuối đời là nơi 
giúp cải thiện chất lượng và ý 
nghĩa của cuộc sống.



VIỆN AN DƯỠNG CUỐI ĐỜI ĐÀI THỌ CHO 
NHỮNG DỊCH VỤ NÀO?
 Thuốc men, thiết bị y tế và vật tư. Viện an dưỡng sẽ 

cung cấp bất kỳ loại thuốc nào mà quý vị cần để 
duy trì cảm giác thoải mái.

 Chăm sóc nội trú ngắn hạn tại cơ sở đã được phê 
duyệt để điều trị các triệu chứng không thể kiểm 
soát tại nhà.

 Chăm sóc tạm thời xa nhà, còn được gọi là chăm 
sóc thay thế. Dịch vụ chăm sóc phải được cung cấp 
tại cơ sở đã được phê duyệt.

Tình nguyện viên ở nhiều viện an dưỡng cuối đời sẽ 
có mặt để đồng hành cùng người bệnh. Một số viện 
an dưỡng cung cấp dịch vụ trị liệu bằng âm nhạc, 
mát-xa và/hoặc trị liệu bằng thú cưng. Hãy trao đổi 
với nhà cung cấp an dưỡng về các dịch vụ có ý nghĩa 
nhất đối với quý vị.

TÔI CÓ THỂ NHẬN DỊCH VỤ AN DƯỠNG 
Ở ĐÂU?
Thông thường, quý vị sẽ nhận được dịch vụ chăm sóc 
an dưỡng tại nhà, hoặc tại nhà của một thành viên 
trong gia đình, hoặc nhà của một người bạn. Với dịch 
vụ chăm sóc tại nhà, thì người chăm sóc của quý vị có 
thể liên hệ với viện an dưỡng bất cứ lúc nào qua điện 
thoại để được hỗ trợ.

Dịch vụ chăm sóc an dưỡng cuối đời cũng có thể 
được cung cấp tại những nơi sau:

 Cơ Sở Điều Dưỡng Lành Nghề (SNF)

 Cơ Sở Hỗ Trợ Sinh Hoạt (ALF)

 Cơ Sở Chăm Sóc Người Lớn (AFC)

 Viện an dưỡng cuối đời

Khi chọn viện an dưỡng cuối đời, quý vị sẽ tiếp tục 
nhận được dịch vụ chăm sóc với chất lượng cao nhất.


