
 
 

POLST Có Thể Giúp Quý Vị và 
Những Người Thân Yêu 

 

POLST nghĩa là gì? 

POLST là từ viết tắt trong tiếng Anh của hình thức được gọi là Portable Orders for Life-

Sustaining Treatment (Di ChúcChúc của Bệnh Nhân về việc Duy Trì Mạng Sống). 

Với POLST, trong trường hợp quý vị bị bệnh nặng, mong muốn trong di chúc của quý vị 

sẽ trở thành quyết định sau cùng về việc sử dụng các dịch vụ và thiết bị y tế trong trường 

hợp quí vị rơi vào tình trạng bệnh nặng. Ví dụ, nếu quý vị gọi 911 hoặc đến phòng cấp 

cứu, quý vị có thể hoàn toàn an tâm rằng nhân viên y tế sẽ tuân theo những quyết định 

đã được lập sẵn của quí vị trong di chúc này. Điều này có thể đem đến sự nhẹ nhõm cho 

người thân trong gia đình của bệnh nhân khi họ biết 

trước mong muốn của bệnh nhân. 

Một số bệnh nhân sẽ muốn được kết nối với các 

thiết bị y tế giúp hỗ trợ sự sống trong bệnh viện để 

duy trì mạng sống. Những người khác thì lại muốn 

được ở nhà với gia đình mà không cần đến sự hỗ 

trợ của những thiết bị hỗ trợ này xung quanh khi họ 

bệnhbệnh nặng. Quyết định là ở quý vị. 

Mục đích của POLST là gì? 

 Cho biết trước các phương thức điều trị mà bệnh nhân có thể muốn hoặc không 

muốn nếu họ bị bệnh nặng hoặc đang rất yếu. 

 Bệnh nhân hoàn toàn có tiếng nói và quyết định trong việc chọn lựa các phương cách 
điều trị y tế mà họ sẽ được nhận trong trường hợp khẩn cấp. 

 POLST sẽ hướng dẫn điều trị y tế nếu một người không thể nói được hướng điều 

trị mà họ muốn hoặc không muốn. 

Quý vị có cần POLST không? 

Việc có cần hay không là quyết định của quý vị. 
Không ai có thể ép buộc quý vị phải có. Không một 

bác sĩ, tổ chức y tế hoặc hệ thống y tế nào có thể ép 

buộc quý vị phải có POLST. 

Đó là lựa chọn của quý vị để quyết định có hoặc không.

Thiết bị hỗ trợ sự sống trong bệnh viện 

Một phần của biểu mẫu POLST 



Ai sẽ cần POLST? 

POLST dành cho một người bị bệnh nặng, chẳng hạn 

như bệnh tim hoặc ung thư đã di căn. 

POLST cũng dành cho một người già và sức khoẻ 

yếu, những người có thể không muốn thực hiện đủ 

loại điều trị. POLST có thể dành cho một người không 

muốn ở phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) hoặc phải kết 

nối với các máy hỗ trợ sự sống để duy trì mạng sống. 

POLST không dành cho các trường hợp bất ngờ như tai nạn xe hơi. Đó là khi có điều 

gì xảy ra vì người đó vốn đã bị bệnh rất nặng. Ví dụ, nếu người đó ngừng thở vì bệnh 

nặng của họ. 

Làm sao để có được POLST? 

Quý vị có thể hỏi bác sĩ của mình xem liệu việc có POLST 

có hữu ích cho quý vị hay không. 

Nếu cả hai cùng đồng ý thì có thể điền đơn ghi 

danh cùng  nhau. Sau đó, bác sĩ sẽ ký vào đơn ghi 

danh. 

Quý vị có thể làm gì? 

Quý vị có thể đọc thêm thông tin về POLST tại: 

oregonpolst.org/… 

 Quý vị có thể xem video bằng tiếng Anh trên 

trang web của chúng tôi. 

 Quý vị cũng có thể trao đổi với người thân về mong muốn điều trị của mình. 

 Sau đó, khi đã sẵn sàng, quý vị có thể yêu cầu một cuộc hẹn và nói chuyện 

với bác sĩ của mình. 

Tờ thông tin này là từ POLST Coalition of Oregon (Liên Minh POLST của Oregon). 
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“Bác sĩ” là người có thể ký vào POLST. 

Những người này có thể ký POLST bằng tiếng Anh: bác sĩ, điều dưỡng điều trị, trợ lý bác sĩ. 

Để tìm hiểu thêm, quý vị có thể vào trang web của chúng tôi: 

Chương Trình POLST của Oregon oregonpolst.org 


