
Asking questions can help – Vietnamese

CÁC CÂU HỎI CÓ THỂ GIÚP ÍCH
CHO BẠN BÈ HOẶC NGƯỜI CHĂM SÓC  
NHỮNG NGƯỜI SẮP QUA ĐỜI 
Nhân viên y tế và y tá đã báo cho quý vị biết rằng thân nhân/bạn của quý vị sắp lìa đời. Quý vị có thể cảm thấy choáng ngợp vì 

thông tin này hoặc chỉ muốn ‘thở vào để trấn tĩnh’ và nghĩ về những gì mình cần hỏi. Mục đích của danh  sách câu hỏi này là để 

giúp quý vị có được thông tin cần thiết về bệnh trạng của thân nhân/bạn của mình và các lựa chọn chữa trị.

Các câu hỏi đã được chia ra dưới các tiêu đề. Quý vị có thể sẽ thấy rằng không phải tất cả các câu hỏi dưới mỗi tiêu đề đều thích 

ứng và có thể có một số câu hỏi mà quý vị không muốn thảo luận  khi thân nhân/bạn của mình có mặt hoặc vắng mặt. Chúng tôi 

đề nghị quý vị trước tiên hãy xem các tiêu đề và rồi quyết định có nên đọc các câu hỏi về đề tài đó hay không.

Các câu mà thân nhân/người chăm sóc có thể muốn hỏi

Những gì đoán trước và thay đổi nào có thể xảy ra trong những ngày cuối đời

Những gì mà tôi có thể ước đoán xảy ra trong những ngày tới?

Những thay đổi gì tôi sẽ thấy nơi thân nhân/bạn của tôi?

Tôi nên làm gì nếu thân nhân/bạn của tôi không ăn được nhiều?

Nếu thân nhân/bạn tôi ăn uống nhiều hơn, việc này sẽ giúp họ sống lâu thêm?

Việc gì xảy ra nếu thân nhân/bạn tôi bị hôn mê?

Thân nhân/bạn tôi sẽ bị hôn mê?

Làm thế nào tôi để tôi biết khi họ lìa đời?

Ghi chú:

Liên lạc

Tôi giữ vai trò gì khi thân nhân/bạn của tôi nhập viện?

Khi nào thì tôi nên gọi tất cả những người khác trong gia đình? Tôi nên nói gì với họ? Nhân viên có thể nói với họ được không?

Tôi có thể thảo luận với ai nếu tôi lo ngại về sự chăm sóc mà thân nhân/bạn của tôi đang nhận được?

Tôi làm thế nào để giúp chuyên viên y tế thảo luận với thân nhân/bạn của tôi theo cung cách tôn trọng văn hóa/nhân cách của họ?

Tôi nên nói gì nếu người mà tôi đang chăm sóc hỏi ‘Tôi sắp chết phải không’?

Quý vị sẽ có thể báo cho tôi biết khi người đó sắp sửa lìa đời?

Bác sĩ đi thăm phòng bệnh vào các giờ giấc nào?

Ghi chú:

Việc chăm sóc tại nhà vào những ngày cuối đời

Việc gì xảy ra nếu tôi không lo liệu nổi tại nhà?

Tôi kể ra sao với mọi người về những gì xảy ra cho thân nhân/bạn của tôi? Tôi có thể nhờ ai giúp đỡ trong việc này?

Ghi chú:
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Việc gì xảy ra kế tiếp?

Việc gì xảy ra sau khi người đó qua đời (ví dụ như việc gì xảy ra với cơ thể của họ, chúng tôi làm cách nào để thu xếp tang lễ)?

Những hỗ trợ gì mà gia đình có thể nhận được sau khi người đó qua đời?

Ghi chú:

Các câu hỏi/ghi chú khác:

Các số liên lạc hữu ích

Tên Giám đốc Điều dưỡng (Nurse Manager)

Y tá Trưởng

Viên chức Y tế

Nhân viên Xã hội

Dịch vụ Giáo sĩ

Dịch vụ Thông dịch
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