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Thông Tin về Chỉ Thị Y Tế 

Thông tin sau đây giải thích về chỉ thị y tế và các quyền liên quan của quý vị. Thông tin này được cung 
cấp chỉ để quý vị tham khảo. Đây không phải là thông tin tư vấn pháp lý.  
 
Nếu quý vị đã có sẵn một bản chỉ thị y tế, thì Người Đại Diện Được Ủy Quyền của quý vị có trách nhiệm 
thông báo cho (các) Nhà Cung Cấp Cá Nhân (IP) về chỉ thị y tế đó. Nếu thay đổi chỉ thị y tế của mình thì 
quý vị phải thông báo ngay cho IP. Vui lòng liên hệ với nhóm CDWA nếu quý vị có chỉ thị y tế và quý vị 
muốn chúng tôi lưu giữ chỉ thị đó trong hồ sơ. 
 
 
Chỉ thị y tế là gì? 

• Chỉ thị y tế là tài liệu có giá trị pháp lý. Tài liệu này giúp quý vị bày tỏ những mong muốn của mình về 
loại hình điều trị y tế mà quý vị muốn nhận được. Một số tài liệu này cho phép quý vị chỉ định một 
người mà quý vị tin tưởng sẽ có khả năng thay mặt quý vị đưa ra các quyết định về chăm sóc sức 
khỏe. Có 2 loại chỉ thị y tế chính: Di Chúc Sinh Thời và Giấy Ủy Quyền Lâu Dài về Chăm Sóc Sức Khỏe.  

 
Tôi có những quyền gì? 

• Quý vị có quyền đưa ra chỉ dẫn bằng văn bản hoặc lời nói về việc chăm sóc sức khỏe cho mình. 
Trong đó bao gồm quyền chấp nhận hoặc từ chối việc điều trị y tế hoặc điều trị phẫu thuật, trong 
phạm vi được luật tiểu bang cho phép. Quý vị cũng có quyền chỉ định một người mà quý vị tin 
tưởng sẽ đưa ra các quyết định về y tế cho quý vị trong trường hợp quý vị không thể tự mình ra 
quyết định. Quý vị không bắt buộc phải tận dụng hết những quyền này. 

 
Việc có sẵn chỉ thị y tế mang lại lợi ích gì cho quý vị? 

• Nếu quý vị lâm vào tình trạng không thể tự mình đưa ra các quyết định về y tế, thì phải có người 
đưa ra những quyết định đó cho quý vị. Nếu quý vị không cung cấp các chỉ dẫn trước, thì sẽ 
không có ai biết chắc mong muốn của quý vị. Chỉ thị y tế là cơ hội để quý vị giải thích trước về các 
mong muốn của mình. 

 
Làm cách nào tôi có thể đảm bảo rằng chỉ thị y tế của mình được tuân theo?  

• Hãy chia sẻ các bản sao của chỉ thị và nói chuyện với người thân, gia đình của quý vị cũng như 
những người khác sẽ tham gia chăm sóc cho quý vị. Đề nghị tất cả các bác sĩ đưa bản chỉ thị y tế 
đó vào hồ sơ bệnh án của quý vị.  

 
Consumer Direct Care Network Washington có chính sách gì về chỉ thị y tế? 

• Khi nhận được báo cáo, CDWA sẽ ghi rõ trong hồ sơ nếu quý vị có sẵn chỉ thị y tế. Nếu quý vị 
cung cấp cho chúng tôi bản sao chỉ thị y tế của mình, chúng tôi sẽ lưu giữ bản sao đó trong hồ sơ 
của quý vị. Chúng tôi có chính sách tuân theo chỉ dẫn trong bản chỉ thị y tế của quý vị trong phạm 
vi được luật tiểu bang và liên bang cho phép. CDWA không phân biệt đối xử với bất kỳ Thân Chủ 
nào dựa trên lựa chọn của họ về chỉ thị y tế.  

 
 
 


