
TỰ TÌM ĐẾN VIỆN AN DƯỠNG CUỐI ĐỜI

Quý vị không cần giấy giới thiệu ghi danh vào viện an dưỡng cuối đời từ bác sĩ. Bất kỳ ai, cho dù đó là 
thành viên trong gia đình, bạn bè, thành viên của giáo hội, hoặc bác sĩ, cũng có thể giới thiệu một ai 
đó đến viện an dưỡng cuối đời.

AI CÓ THỂ GIỚI THIỆU ĐẾN VIỆN AN DƯỠNG CUỐI ĐỜI?

Gọi cho viện an dưỡng mà quý vị chọn để thảo luận về tình trạng của bản thân hoặc tình trạng của 
người thân của quý vị. Bạn có thể gọi cho nhiều viện an dưỡng để biết thêm thông tin về những gì 
phù hợp với quý vị và gia đình của quý vị. Khi quý vị gọi cho họ, hãy yêu cầu được nói chuyện với y tá 
tiếp nhận. Hãy hỏi xem họ có chấp nhận bảo hiểm của quý vị không.

Nếu quý vị không muốn gọi điện trực tiếp đến viện an dưỡng thì vẫn còn có lựa chọn khác. Quý vị có 
thể nói chuyện với bác sĩ chăm sóc chính của mình. Quý vị cũng có thể trò chuyện với nhân viên công 
tác xã hội hoặc một người khác trong văn phòng bác sĩ của quý vị mà quý vị cảm thấy thoải mái.

Viện an dưỡng cuối đời sẽ sắp xếp thời gian và địa điểm để gặp và cung cấp cho quý vị thông tin về 
dịch vụ của họ. Cuộc gặp mặt có thể diễn ra tại nhà của quý vị, bệnh viện, tại cơ sở chăm sóc hoặc 
một địa điểm công cộng gần đó như quán cà phê hoặc thư viện. Việc thăm hỏi thông tin của các viện 
an dưỡng hoàn toàn miễn phí. Viện an dưỡng cuối đười sẽ có mẫu đơn đăng ký để quý vị điền thông 
tin của bản thân. Họ cũng có thể nói chuyện với bác sĩ của quý vị để thực hiện các kế hoạch cần thiết.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHÚNG TA GIỚI THIỆU ĐẾN MỘT VIỆN AN DƯỠNG CUỐI ĐỜI?

MỘT SỐ CÁCH KHÁC ĐỂ ĐƯỢC GIỚI THIỆU ĐẾN VIỆN AN DƯỠNG CUỐI ĐỜI 
LÀ GÌ?

SAU ĐÓ THÌ SAO?

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


