
 

 

 

 

 

Beratung zur Patientenverfügung  

TƯ VẤN VỀ CHÚC THƯ BỆNH NHÂN 

Lo liệu cho giai đoạn cuối đời 
 
Không được phó mặc mọi thứ cho ngẫu nhiên 
Khi được hỏi về cái chết của mình, hầu hết mọi người đều mong muốn có một cái chết mà không 
phải chịu đau đớn. 
Tuy nhiên, thực tế thường khác: nếu không có biện pháp để đảm bảo một số mong muốn và ý định 
cụ thể của một người phải được thực hiện, thì chúng ta sẽ không chắc rằng liệu chúng có được thực 
hiện hay không khi người đó không thể trình bày nguyện vọng của họ được nữa. 
Để dự phòng cho những tình huống như vậy và ghi lại những mong muốn cá nhân, chúng ta có Chúc 
thư bệnh nhân. Với chúc thư này, họ hàng và những người thân thuộc, cũng như người giám hộ hoặc 
bác sĩ, sẽ thực hiện theo ý chí cá nhân của một người. 

 

Bằng chúc thư, mong muốn của tôi sẽ được mọi người biết đến 
Để tiến hành điều trị y tế, điều kiện tiên quyết luôn là sự đồng ý của bệnh nhân. 
Bác sĩ bắt buộc phải thực hiện theo quyết định của bệnh nhân, bất kể đó là quyết định ngừng điều trị 
y tế hoặc là 
từ chối biện pháp kéo dài sự sống. Nếu một người không còn khả năng tự đưa ra những 
quyết định này, khi đó chúc thư bệnh nhân sẽ có hiệu lực. Chúc thư ghi lại những ý định và biểu hiện 
ý chí 
của một người không còn có thể trình bày nguyện vọng của họ được nữa. 
 

Việc lo liệu trước là cần thiết cho tất cả mọi người 
Chúc thư bệnh nhân cũng giúp cho họ hàng và những người thân thuộc dễ dàng hơn khi phải 
đưa ra quyết định. Việc suy đoán nguyện vọng của một ai đó là một nhiệm vụ 
hết sức nặng nề và căng thẳng. Ví dụ như khi cân nhắc việc có nên ngừng các biện pháp duy trì sự 
sống hay không. 

 

Quý vị phải chú ý điều này 
Quý vị cũng có thể tìm kiếm mẫu chúc thư bệnh nhân được có sẵn trên internet. Tuy nhiên, những 
mẫu này không thể nào mô tả hết được những mong muốn hoặc nỗi sợ hãi rất riêng tư của mỗi 
người, vốn là những yếu tố then chốt cho một quyết định cá nhân. 
Để lập di chúc cuối cùng liên quan đến việc chăm sóc và điều trị y tế cuối đời, quý vị phải cần đến 
dịch vụ tư vấn cá nhân. Trong một cuộc nói chuyện dựa trên sự tin cậy, hai bên có thể thảo luận về 
các kịch bản, đưa ra các phương án và bàn về những vấn đề rắc rối có thể xảy ra. 
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Tôi muốn gì vào cuối đời? 
Sẽ tốt hơn nếu quý vị suy nghĩ về chủ đề thảo luận 
trước khi đến cuộc hẹn tư vấn: 

 Tôi muốn mình sẽ chết như thế nào? 

 Việc tự quyết định sống hay chết có quan trọng với tôi không? 

 Tôi cảm thấy như thế nào nếu phải sống với tình trạng sức khỏe suy yếu nghiêm trọng mà 
không có hy vọng cải thiện? 

 Tôi cảm thấy thế nào về việc cấy ghép nội tạng? 

 Và điều rất quan trọng là: 
Trong trường hợp khẩn cấp, ai trong số những người thân của tôi thực sự sẵn sàng thực 
hiện di nguyện của tôi? 
 

 

Chúng tôi rất sẵn lòng tư vấn cho quý vị 
Các nhà tư vấn chúc thư bệnh nhân tự nguyện của chúng tôi sẽ trợ giúp đắc lực và độc lập cho quý vị 
trong việc soạn thảo di chúc cá nhân. Việc tư vấn sẽ diễn ra tại Trung tâm Tư vấn An dưỡng Cuối đời 
hoặc tại nhà của quý vị, nếu quý vị yêu cầu, sẽ mất khoảng hai giờ cho hai cuộc hẹn. Sau buổi tư vấn, 
các giá trị, mong muốn và ý định của quý vị sẽ được đưa vào 
chúc thư bệnh nhân bằng văn bản. Điều này là để đảm bảo rằng mong muốn của quý 
sẽ được thực hiện. 
Hãy gọi cho chúng tôi - chúng tôi sẽ cung cấp thông tin hữu ích về chúc thư bệnh nhân, giấy ủy quyền 
và mẫu chúc thư của Berlin cho các trường hợp khẩn cấp! 
Dịch vụ được cung cấp bằng nhiều ngôn ngữ! 
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