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    BẠN KHÔNG BẮT BUỘC PHẢI ĐIỀN VÀ KÝ ĐƠN NÀY 

Phần A: Thông tin quan trọng về đơn tiền chỉ định này. 

Đây là một tài liệu pháp lý quan trọng.  Nó có thể kiểm soát những quyết định quan trọng về sự 
chăm sóc sức khỏe cho bạn.  Trước khi ký tên, hãy cân nhắc các dữ kiện quan trọng này: 

 
Các Dữ Kiện về Phần B (Cử Người Đại Diện Việc Chăm Sóc Sức Khỏe) 

Bạn có quyền chọn một người để hướng dẫn việc chăm sóc sức khỏe cho bạn khi bạn không thể làm 
được điều đó.  Người này gọi là "người đại diện về sự chăm sóc sức khỏe" của bạn. Bạn có thể làm 
điều này bằng cách sử dụng PHẦN B của đơn này. Người đại diện của bạn phải chấp nhận ở PHẦN E 
của đơn này.  

Trong tài liệu này, bạn có thể viết bất kỳ các hạn chế bạn muốn về việc người đại diện sẽ quyết định cho 
bạn ra sao.  Người đại diện cho bạn phải làm theo những ước nguyện của bạn như được ghi rõ trong tài 
liệu này hoặc đã được cho biết.  Nếu các ước nguyện của bạn không được biết đến, thì người đại diện 
của bạn phải hành động theo những gì tốt nhất cho bạn.  Người đại diện cho bạn có thể rút lui bất cứ 
lúc nào.  

 
Các Dữ Kiện Về PHẦN C (Đưa Ra Hướng Dẫn Về Việc Chăm Sóc) 

Bạn cũng có quyền đưa ra các hướng dẫn cho các nhà chăm sóc sức khỏe của bạn làm theo nếu bạn 
mất khả năng hướng dẫn sự chăm sóc cho bạn.  Bạn có thể làm điều này bằng cách sử dụng PHẦN C của 
đơn này. 

 
Các Dữ Kiện Về Việc Hoàn Tất Đơn Này 

Đơn này chỉ có hiệu lực nếu bạn ký tên một cách tình nguyện và khi bạn đang tỉnh táo.  Nếu bạn không 
muốn làm tiền chỉ định, bạn không phải ký vào đơn này.  

Sự tiền chỉ định này sẽ không hết hạn trừ khi bạn giới hạn thời gian của nó.  Nếu bạn có ra hạn, và bạn bị 
mất khả năng hướng dẫn sự chăm sóc sức khỏe cho mình trước ngày hết hạn đó, sự tiền chỉ định này sẽ 
không hết hạn cho tới khi bạn có thể đưa ra những quyết định đó lại.  

Bạn có thể hủy bỏ tài liệu này bất kỳ lúc nào.  Để làm điều đó, báo cho người đại diện và nhà chăm sóc sức 
khỏe cho bạn về sự hủy bỏ.  

Bất kể tài liệu này, bạn có quyền tự quyết định cho việc chăm sóc sức khỏe của mình miễn sao bạn có 
khả năng làm điều đó.  

Nếu có bất kỳ điều gì trong tài liệu này bạn không hiểu, yêu cầu luật sư giải thích cho bạn.  

Bạn có thể ký vào PHẦN B, PHẦN C, hay cả hai.  Bạn có thể gạch bỏ những từ mà không bày tỏ ước 
nguyện của bạn hoặc thêm vào những từ bày tỏ ước nguyện của bạn tốt hơn.  Nhân chứng phải ký 
tên PHẦN D. 
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Phần A: Thông tin quan trọng về đơn tiền chỉ định này, tiếp 
theo. 

Ghi TÊN, NGÀY SINH, và ĐỊA CHỈ của bạn ở đây: 
 
 

(Tên) 

 
 

(Ngày sinh) 

 
 

 
 
 

(Địa chỉ)̉ 

 
Trừ phi bị hủy bỏ hoặc đình chỉ, sự tiền chỉ định này sẽ tiếp tục: 

 
KÝ TẮT TÊN VÀO MỘT:  

 

______  Suốt đời tôi 
 

______  Khoảng thời gian khác (  Năm) 
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(Tên người đại diện sự chăm sóc sức khỏe) 

(Tên người đại diện sự chăm sóc sức khỏe luân phiên) 

Phần A: Sự cử ra người đại diện về sự chăm sóc sức khỏe cho bạn. 

Tôi cử                                                                                                                         làm người đại diện về việc chăm 

sóc sức khỏe cho tôi.                   

Địa chỉ người đại diện của tôi là                                                                                                                                    
 

và số điện thoại là                                                                                                                                      . 

 
 
 

Tôi cử                                                                                                                    làm người đại diện việc chăm sóc sức 

khỏe luân phiên cho tôi.               

Địa chỉ người luân phiên của tôi là                                                                                                                                
 

và số điện thoại là                                                                                                                                     . 

 
 

Tôi cho phép người đại diện (hoặc người luân phiên) hướng dẫn sự chăm sóc sức khỏe cho tôi khi tôi không 
thể làm được điều đó.  

 
GHI CHÚ: Bạn không thể cử bác sĩ của bạn, nhân viên của bác sĩ bạn, hoặc chủ nhân, người điều hành hay 
nhân viên cơ sở chăm sóc sức khỏe của bạn, trừ phi người đó có quan hệ máu mủ, hôn nhân hay nhận 
nuôi với bạn, hoặc người đó được cử ra trước khi bạn được nhận vào cơ sở chăm sóc sức khỏe của bạn.  
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Phần A: Sự cử ra người đại diện về sự chăm sóc sức khỏe cho bạn, 
tiếp theo. 

1. Các giới hạn 

Các Điều Kiện hoặc Hướng Dẫn Đặc Biệt:    
 
 

 
 

 

KÝ TẮT TÊN NẾU CÓ:  
 

____ Tôi đã làm xong Hướng Dẫn hoặc Chỉ Định Việc Chăm Sóc Sức Khỏe với Các Bác Sĩ.  Người đại diện cho 
tôi sẽ làm theo nó.  

 

2. Kéo dài sự sống 

"Sự kéo dài sự sống" ý chỉ đến bất kỳ các phương pháp y tế nào để duy trì sự sống, bao gồm các thủ thuật, máy móc và 
thuốc men.  Nếu bạn từ chối sự kéo dài sự sống, bạn vẫn sẽ nhận được các biện pháp thường xuyên để giữ cho bạn 
sạch và thoải mái.  

KÝ TẮT TÊN NẾU CÓ:  
 

____ Người đại diện của tôi CÓ THỂ quyết định về việc kéo dài sự sống cho tôi.  (Nếu bạn không ký tắt vào 
chỗ này, thì người đại diện cho bạn KHÔNG THỂ quyết định về việc kéo dài sự sống.) 

 

3. Cho Ăn Qua Ống  

Một dạng kéo dài sự sống là thức ăn và nước được cung cấp nhân tạo bởi dụng cụ y tế, được biết đến là sực cho ăn 

qua ống.  

KÝ TẮT TÊN NẾU CÓ:  

____ Người đại diện của tôi CÓ THỂ quyết định về việc cho ăn qua ống cho tôi.  (Nếu bạn không ký tắt vào chỗ 
này, thì người đại diện cho bạn KHÔNG THỂ quyết định về việc cho ăn qua ống.) 

 

 
 

(Ngày)  
KÝ TÊN Ở ĐÂY ĐỂ ĐỀ CỬ NGƯỜI ĐẠI DIỆN VIỆC CHĂM SÓC SỨC KHỎE 

 

 
 

(Chữ ký người đề cử) 
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Phần C: Các hướng dẫn việc chăm sóc sức khỏe. 
GHI CHÚ: Khi điền ra những hướng dẫn này, xin lưu ý các điều sau: 

 

• Cụm từ "theo như bác sĩ của tôi đề nghị" có nghĩa là bạn muốn bác sĩ của bạn thử biện pháp kéo dài sự 
sống nếu bác sĩ tin rằng nó có thể giúp cho bạn và dừng lại nếu nó không giúp cho tình trạng sức khỏe 
hay các triệu chứng của bạn. 

• "Sự kéo dài sự sống" và "cho ăn qua ống" được định nghĩa ở PHẦN B bên trên. 

• Nếu bạn từ chối việc cho ăn qua ống, bạn nên hiểu rằng sự suy dinh dưỡng, mất nước và tử vong 
sẽ có thể xảy ra. 

• Bạn sẽ được chăm sóc cho sự thoải mái và làm sạch, bất kể sự lựa chọn của bạn. 

• Bạn có thể đưa ra các hướng dẫn cụ thể bắng cách điền ra các mục 1 đến 4 dưới đây, hoặc bạn có thể 
sử dụng hướng dẫn chung trong mục 5.  

Đây là những ước nguyện về việc chăm sóc sức khỏe của tôi nếu bác sĩ của tôi và một bác sĩ kinh nghiệm 
khác xác định rằng tôi đang trong tình trạng y tế như được miêu tả dưới đây: 

 

1. Sắp Ra Đi  
Nếu tôi sắp ra đi và biện pháp kéo dài sự sống chỉ hoãn lại giây phút ra đi của tôi:  

A. KÝ TẮT MỘT: B. KÝ TẮT MỘT: 
 

____   Tôi muốn được cho ăn qua ống. ____ 

____   Tôi chỉ muốn được cho ăn qua ống nếu 
bác sĩ của tôi đề nghị. ____  

____  Tôi KHÔNG MUỐN sự cho ăn qua ống. 

Tôi muốn bất kỳ biện pháp kéo dài sự 
sống nào khác có thể áp dụng được. 

Tôi chỉ muốn sự kéo dài sự sống như 
bác sĩ của tôi đề nghị.  

 

2. Bất Tỉnh Vĩnh Viễn 
____

Nếu tôi bị bất tỉnh và rất không có khả năng tôi sẽ tỉnh lại:  

A. KÝ TẮT MỘT: B. KÝ TẮT MỘT: 
 

____   Tôi muốn được cho ăn qua ống. ____  

____   Tôi chỉ muốn được cho ăn qua ống khi 
bác sĩ của tôi đề nghị. ____  

____  Tôi KHÔNG MUỐN sự cho ăn qua ống. 

Tôi muốn bất kỳ biện pháp kéo dài sự 
sống nào khác có thể áp dụng được. 

Tôi chỉ muốn sự kéo dài sự sống khi 
bác sĩ của tôi đề nghị. 

___ 

____   Tôi KHÔNG muốn sự kéo dài sự sống. 
 

____   Tôi KHÔNG muốn sự kéo dài sự sống. 
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Phần C: Các hướng dẫn việc chăm sóc sức khỏe, tiếp theo. 

3. Bệnh Phát Triển Trầm Trọng 
Nếu tôi có cơn bệnh đang phát triển sẽ dẫn đến tử vong và đang trong giai đoạn trầm trọng, và tôi liên tục và vĩnh 
viễn không thể đối thoại được bắng bất kỳ cách nào, nuốt thức ăn và nước được một cách an toàn, chăm sóc cho bản 
thân và nhận ra gia đình tôi và những người khác, và rất khó có khả năng bệnh trạng của tôi sẽ được cải thiện đáng 
kể:  

A. KÝ TẮT MỘT: B. KÝ TẮT MỘT: 
 

____   Tôi muốn được cho ăn qua ống. ____  
____   Tôi chỉ muốn được cho ăn qua ống khi 

bác sĩ của tôi đề nghị. ____   
____  Tôi KHÔNG MUỐN sự cho ăn qua ống. 

Tôi muốn bất kỳ biện pháp kéo dài sự 
sống nào khác có thể áp dụng được. 
Tôi chỉ muốn sự kéo dài sự sống khi 
bác sĩ của tôi đề nghị.  

 
4. Chịu Đau Đớn Khủng Khiếp 

___ 

Nếu các biện pháp kéo dài sự sống không giúp được cho bệnh trạng của tôi và làm cho tôi chịu đau trầm trọng và vĩnh 
viễn:  

A. KÝ TẮT MỘT: B. KÝ TẮT MỘT: 
 

____   Tôi muốn được cho ăn qua ống. ____  
____   Tôi chỉ muốn được cho ăn qua ống khi 

bác sĩ của tôi đề nghị. ____  
____  Tôi KHÔNG MUỐN sự cho ăn qua ống 

Tôi muốn bất kỳ biện pháp kéo dài sự 
sống nào khác có thể áp dụng được. 
Tôi chỉ muốn sự kéo dài sự sống khi 
bác sĩ của tôi đề nghị.  

 
5. Chỉ Dẫn Chung 
KÝ TẮT TÊN NẾU CÓ:  

__ 

 

____   Tôi không muốn cuộc sống của tôi kéo dài bởi sự kéo dài sự sống.  Tôi cũng không muốn sự cho 
ăn qua ống làm kéo dài sự sống. Tôi muốn các bác sĩ của tôi để cho tôi ra đi tự nhiên nếu bác sĩ 
của tôi và một bác sĩ có kinh nghiệm khác xác định rằng Tôi đang trong bất kỳ tình trạng y tế nào 
liệt kê trong các mục 1 đến 4 nêu trên.  

 

6. Các Điều Kiện hay Hướng Dẫn Bổ Sung (ghi xuống những gì bạn muốn được thực hiện) 

 

 
 

 
 

____   Tôi KHÔNG muốn sự kéo dài sự sống. 
 

____   Tôi KHÔNG muốn sự kéo dài sự sống. 
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Phần C: Các hướng dẫn việc chăm sóc sức khỏe, tiếp theo. 

7. Các Tài Liệu Khác 
"Giấy ủy quyền về việc chăm sóc sức khỏe" là bất kỳ tài liệu nào mà bạn có thể đã ký để cử ra người 
đại diện để quyết định về việc chăm sóc sức khỏe cho bạn.  

KÝ TẮT TÊN VÀO MỘT:  

____   Tôi đã ký giấy ủy quyền về việc chăm sóc sức khỏe trước đây. Tôi muốn nó tiếp tục có hiệu 
lực trừ phi có tôi đề cử một người đại diện cho việc chăm sóc sức khỏe sau khi ký giấy ủy 
quyền việc chăm sóc sức khỏe.  

____   Tôi có giấy ủy quyền sự chăm sóc sức khỏe, vả tôi HỦY BỎ NÓ.  

____   Tôi KHÔNG có giấy ủy quyền sự chăm sóc sức khỏe. 
 
 
 
 

 

(Ngày)  
KÝ TÊN Ở ĐÂY ĐỂ CHO HƯỚNG DẪN 

 
 
 

 

(Chữ Ký) 
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Đơn Tiền Chỉ Định - OREGON 
 

 

 

Phần D: Lời tuyên thệ của nhân chứng. 

Chúng tôi tuyên thệ rắng người ký tên đơn tiền chỉ định này: 

(a) Được chúng tôi biết với tính cách cá nhân hoặc đã chứng minh danh tính; 
(b) Đã ký tên và xác nhận chữ ký người đó vào đơn tiền chỉ định với sự hiện diện của chúng tôi;  
(c) Thể hiện tinh thần ổn định và không bị dưới sự ép buộc, gian lận hoặc ảnh hưởng thái quá;  
(d) Đã không đề cử một trong chúng tôi làm người đại diện cho việc chăm sóc sức khỏe hoặc 
người đại diện luân phiên; và 
(e) Không phải là bệnh nhân mà chúng tôi làm bác sĩ phụ trách 

 
Được làm chứng bởi: 

 
 
 

(Chữ ký Nhân chứng/Ngày) (Tên Nhân Chứng) 

 
 
 

(Chữ ký Nhân chứng/Ngày) (Tên Nhân Chứng) 

GHI CHÚ: Một nhân chứng không thể là họ hàng (ruột thịt, qua hôn nhân hay nhận nuôi) với người 
ký đơn tiền chỉ định này.  Nhân chứng đó cũng không được hưởng bất kỳ phần gia tài nào của người 
nói đến sau khi từ trần.   Nhân chứng đó cũng không được sở hữu, điều hành hay làm tại một cơ sở 
chăm sóc sức khỏe nơi người nói đến là bệnh nhân hoặc thường trú nhân.  

 

 

Phần E: Sự chấp nhận bởi người đại diện sự chăm sóc sức khỏe. 

Tôi chấp nhận sự đề cử này và đồng ý làm người đại diện về việc chăm sóc sức khỏe. Tôi hiểu rằng tôi phải 
hành động theo những ước nguyện của người tôi đại diện, như đã được bày tỏ trong đơn tiền chỉ định này 
hoặc đã được cho tôi biết. Nếu tôi không biết những ước nguyện của người tôi đại diện, tôi có trách nhiệm 
hành động theo những gì Tôi tin, với sự thiện tâm, là những điều người ấy mong muốn nhất Tôi hiểu rằng 
văn bản này cho phép tôi quyết định về sự chăm sóc sức khỏe cho người đó chỉ trong thời gian người đó 
không làm được điều như vậy.  Tôi hiểu rằng người đề cử tôi có thể hủy bỏ sự đề cử nảy.  Nếu tôi biết rằng 
văn bản này đã được đình chỉ hay hủy bỏ, tôi sẽ thông báo cho nhà chăm sóc sức khỏe hiện tại cho người đó 
nếu tôi biết.  

 
 
 

(Chữ ký người đại diện sự chăm sóc sức khỏe/Ngày) (Ghi tên) 

 
 
 

(Chữ ký người đại diện sự chăm sóc sức khỏe luân phiên/Ngày) (Ghi tên) 



Đơn Tiền Chỉ Định - OREGON 
 

 

 

Nộp một bản sao đơn tiền chỉ định đã hoàn thành của bạn. 

Khi bạn đã ký đơn tiền chỉ định của bạn và đã được làm chứng, hãy lưu lại bản gốc và sao lại trang 1-8 
để gửi cho: 

• Người đại diện về sự chăm sóc sức khỏe cho bạn. 

• Gia đình 
• Bạn bè 
• Các nhà cung cấp dịch vụ y tế 
• Bệnh viện 

 
 

Các cách thức nộp lại đơn tiền chỉ định đã hoàn tất: 

1. Nộp lại một BẢN SAO cho bác sĩ hoặc bệnh viện Providence St. Joseph Health của bạn tại buổi hẹn tới.  
2. Nộp lại BẢN SAO sử dụng phong bì có để sẵn địa chỉ và tem bưu chính (nếu có). 
3. Nộp lại qua fax đến bệnh viện Providence St. Joseph Health Hospital của bạn: 

Providence Hood River Memorial Hospital 
Providence Medford Medical Center 

Providence  Milwaukie  Hospital  
Providence Newberg Medical Center 
Providence Portland Medical Center 

Providence Seaside Hospital 

Providence St. Vincent Medical Center 
Providence Willamette Falls Medical Center 

Fax đến 503-215-3025 

Đối với các bệnh viện không được liệt kê, vui lòng liên lạc bệnh viện của bạn để có số fax 
chính xác. 

 

 

Nếu bạn có thắc mắc liên quan đến việc điền và nộp lại đơn tiền chỉ định, vui lòng liên lạc chúng tôi tại: 

Providence.org/InstituteForHumanCaring 

310-543-3498 
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