Viện an dưỡng cuối đời có thể giúp kiểm
soát cơn đau và giúp giảm bớt lo lắng trong
thời gian này.
Trọng tâm là giúp quý vị sống lâu hơn một
cách thoải mái và đường hoàng.
Hầu hết các dịch vụ được Medicare,
Medicaid và bảo hiểm tư nhân chi trả nhưng
có thể phát sinh một khoản phí nhỏ mà quý
vị phải tự trả. Quý vị sẽ không bị từ chối do
không đủ khả năng chi trả.
An dưỡng cuối đời là dịch vụ không bắt
buộc. Quý vị có thể sử dụng dịch vụ cho đến
chừng nào quý vị muốn. Quý vị cũng có thể
ngừng dịch vụ bất cứ lúc nào vì bất kỳ lý
do gì.
Nhóm chăm sóc bệnh nhân ung thư
sẽ cung cấp thông tin về cách mà
viện an dưỡng cuối đời sẽ hỗ trợ quý
vị và gia đình.

"Tôi muốn gửi lời chào
tạm biệt đến tất cả
những người tôi yêu quý,
ngắm nhìn đại dương lần
cuối, lắng nghe vài bản
nhạc rồi rời xa".
"Tôi muốn được bình
yên, không đau đớn và
nói hết những điều
muốn nói".
"Tôi muốn được nằm
trong vòng tay gia đình,
trong ngôi nhà thân yêu".

ĐIỀU GÌ CÓ
Ý NGHĨA VỚI

QUÝ
VỊ?
Quyết Định Xem An Dưỡng
Cuối Đời Có Phù Hợp Với
Quý Vị Không

DỊCH VỤ AN DƯỠNG CUỐI ĐỜI
LÀ GÌ?
Quý vị sẽ tiếp tục nhận được dịch vụ chăm
sóc y tế có chất lượng cao nhất trong những
ngày tháng cuối đời tại viện. 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.
Dịch vụ an dưỡng cuối đời thường được
cung cấp tại nhà của quý vị, tại nhà của một
thành viên trong gia đình, hoặc nhà của bạn
bè. An dưỡng cuối đời chú trọng vào chăm
sóc, mang lại cảm giác thoải mái và hỗ trợ
thay vì các phương pháp điều trị như hóa trị
và xạ trị cho một người sắp kết thúc hành
trình của cuộc đời.
Có rất nhiều khía cạnh để xem xét.
An dưỡng cuối đời có thể mang lại cho quý
vị sự an tâm để tập trung vào những điều
quan trọng nhất đối với bản thân.

Mục tiêu của viện an
dưỡng cuối đời là nâng
cao chất lượng cuộc sống
trong những ngày tháng
cuối đời của quý vị.

AN DƯỠNG CUỐI ĐỜI CÓ PHÙ
HỢP VỚI TÔI VÀ GIA ĐÌNH
TÔI KHÔNG?
Quyết định xem liệu an dưỡng cuối đời có
phù hợp với quý vị và gia đình hay không là
một điều không dễ dàng. Việc gia đình trải
qua cảm xúc mãnh liệt trong khoảng thời
gian này là điều bình thường. Quý vị có thể
chưa sẵn sàng để nói với các thành viên
trong gia đình về khả năng quý vị cần đến
viện an dưỡng cuối đời. Quý vị có thể cảm
thấy mâu thuẫn, không chắc chắn và rối bời.
Quý vị có thể đang phải đối mặt với cảm giác
lo lắng, sốc và sợ hãi.
Nhưng có thể cảm giác không chắc chắn về
tương lai đã bắt đầu làm quý vị phiền lòng.
Quý vị không muốn lúc nào cũng phải lo lắng
nữa. Quý vị có thể tự hỏi sẽ như thế nào khi
bắt đầu lập kế hoạch cho tương lai.

