
CHĂM SÓC TẠM THỜI XOA DỊU

Chăm sóc tạm thời xoa dịu là phương pháp điều trị giúp 
nâng cao sự thoải mái và cải thiện chất lượng cuộc sống 
của một người.
 Cung cấp cùng lúc với điều trị
 Không phải lúc nào cũng liên quan đến cái chết hoặc 

cận kề với cái chết
 Tập trung vào điều trị và mang lại cảm giác thoải mái
 Không phải tất cả dịch vụ chăm sóc tạm thời xoa dịu 

đều là chăm sóc lúc cuối đời

CHĂM SÓC AN DƯỠNG CUỐI ĐỜI

SỰ KHÁC BIỆT

Chăm sóc tạm thời xoa dịu Chăm sóc an dưỡng cuối đời
Viện an dưỡng cuối đời cung cấp hỗ trợ và chăm sóc cho 
những người trong giai đoạn cuối của một căn bệnh nan 
y để họ có thể sống một cách trọn vẹn và thoải mái nhất 
có thể.
 Diễn ra sau khi điều trị tích cực
 Cận kề với cái chết
 Cung cấp hỗ trợ và mang lại cảm giác thoải mái
 Tất cả các dịch vụ chăm sóc cuối đời đều là chăm sóc 

tạm thời xoa dịu

 Bệnh nhân đang ở bất kỳ giai đoạn nào của bệnh nặng 
và đe dọa tới tính mạng, không phụ thuộc vào thời gian

 Trong suốt quá trình của bệnh, bao gồm cả giai đoạn 
điều trị tích cực

 Bệnh nhân có tiên lượng từ sáu tháng trở xuống nếu 
bệnh tiếp tục diễn biến bình thường

 Khi bệnh nhân không mong muốn điều trị hoặc đó 
không phải là một lựa chọn

Có thể gồm
 Bác sĩ chuyên khoa trong 

chăm sóc tạm thời xoa dịu
 Y tá
 Phụ tá
 Chuyên gia dinh dưỡng
 Nhân viên công tác xã hội

 Dược sĩ
 Cố vấn tinh thần
 Nhà trị liệu
 Tình nguyện viên

Có thể gồm
 Bác sĩ chuyên khoa trong 

chăm sóc tạm thời xoa dịu
 Y tá
 Phụ tá
 Chuyên gia dinh dưỡng
 Nhân viên công tác xã hội

 Cố vấn hỗ trợ vượt qua 
nỗi đau buồn

 Dược sĩ
 Cố vấn tinh thần
 Nhà trị liệu
 Tình nguyện viên

Chăm sóc tạm thời xoa dịu thường được cung cấp tại một 
cơ sở ví như bệnh viện. Loại hình chăm sóc này cũng có 
thể được cung cấp tại nhà, phòng khám hoặc viện 
dưỡng lão.

Chăm sóc cuối đời là dịch vụ chăm sóc tới tận nhà, bất kể 
bệnh nhân đang cư trú ở nơi nào. Những địa điểm này có 
thể bao gồm nhà riêng, cơ sở điều dưỡng lành nghề hoặc 
nhà điều dưỡng cuối đời.

Thanh toán thông qua
 Medicare – bảo hiểm được cung cấp thông qua 

Medicare Phần B, với các khoản đồng thanh toán và chi 
phí hiện hành.

 Medicaid – bảo hiểm được cung cấp thông qua phúc 
lợi Medicaid thông thường, với các khoản đồng thanh 
toán và chi phí áp dụng.

 Bảo Hiểm Tư Nhân – phạm vi bảo hiểm tùy thuộc vào 
loại bảo hiểm.

Thanh toán thông qua
 Medicare – Medicare Hospice Benefit Phần A đài thọ 

tất cả các dịch vụ liên quan đến bệnh giai đoạn cuối.
 Medicaid – được Medicaid Hospice Benefit đài thọ 

toàn bộ.
 Bảo Hiểm Tư Nhân – hầu hết bảo hiểm bao trả toàn bộ 

hoặc với các khoản đồng thanh toán tối thiểu.

TRIẾT LÝ

ĐỦ ĐIỀU KIỆN

NHÓM CHĂM SÓC

ĐỊA ĐIỂM

BẢO HIỂM

 Hỗ trợ người bệnh giảm đau và các triệu chứng khác
 Cung cấp hệ thống hỗ trợ để giúp bệnh nhân cải thiện 

chất lượng cuộc sống
 Cung cấp một hệ thống hỗ trợ để giúp gia đình và 

người chăm sóc kiểm soát được trong thời gian bệnh 
nhân bị bệnh

ĐIỂM TƯƠNG ĐỒNG

VỚI

 Sử dụng phương pháp tiếp cận theo nhóm để giải 
quyết nhu cầu của bệnh nhân, gia đình và người 
chăm sóc

 Cung cấp chăm sóc đối với các nhu cầu về tâm lý và 
tinh thần


