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Y tế, Chăm sóc và Bình đẳng

Tôi đặc biệt quan tâm tới sự chuẩn
bị trước việc chăm sóc cá nhân cho
giai đoạn cuối đời cũng như sự chăm
sóc và hỗ trợ dành cho những người
bệnh nặng sắp qua đời trong khu vực
bang Berlin và tuyên truyền rộng rãi
hơn nữa các chương trình cũng như
các lựa chọn sẵn có.
Người bệnh đang hấp hối cần phải
có niềm tin rằng họ sẽ nhận được hỗ
trợ để có chất lượng sống tốt nhất có
thể trong khoảng thời gian cuối cùng
của cuộc đời và người nhà của họ
sẽ có thể chuẩn bị sẵn sàng để lưu
giữ kỷ niệm về một kết thúc đẹp với
người thân yêu của mình. Người thân
và những người gần gũi nhất cũng
cần phải nắm được các thông tin về
những khả năng hỗ trợ sẵn có cũng
như các chương trình chăm sóc.
Thượng viện Berlin muốn phát triển
dịch vụ chăm sóc cho người bệnh
nặng sắp qua đời. Để đạt được điều

này, các nhân tố thúc đẩy đã được
rút ra từ cuộc thảo luận toàn bang về
việc áp dụng hiến chương chăm sóc
người bệnh nặng và đang hấp hối tại
Berlin và trở thành khởi nguồn cho
những biện pháp cụ thể trong quá
trình hiện thực hóa. Một phần trong
số đó là những hướng đi mới, nhưng
bên cạnh đó cũng là sự tiếp nối các
biện pháp sẵn có, chẳng hạn như việc
tái bản tài liệu này lần thứ tư với nội
dung đã được mở rộng.
Tôi muốn quý vị lưu ý tới một sổ điểm
mới trong tài liệu. Lần đầu tiên trang
bìa cuối được thiết kế dưới dạng trang
gấp với hai thẻ thông tin về các chuẩn
bị trước việc chăm sóc để quý vị có
thể cắt, điền và lưu giữ, chẳng hạn
cất trong ví. Như thường lệ, phần đầu
tiên của tài liệu cung cấp thông tin về
các chỉ thị trước việc chăm sóc quan
trọng. Tôi muốn khuyên quý vị rằng
hãy nên suy nghĩ đúng thời điểm về
nguyện vọng cần thiết trong trường
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hợp khẩn cấp, khủng hoảng và việc
chăm sóc vào giai đoạn cuối đời. Quý
vị hãy nói chuyện với các thành viên
gia đình và những người thân thiết,
bác sĩ gia đình và, nếu có thể, những
người quan trọng khác luôn sát cánh
bên quý vị. Quý vị hãy tận dụng các
dịch vụ tư vấn sẵn có và lựa chọn các
chỉ thị chăm sóc phù hợp với mình.
Thẻ thông tin tiện dụng có thể giúp
người khác biết được và xem xét các
chỉ thị trước việc chăm sóc của quý vị.

Lưu ý:
Để dễ đọc hơn, sự phân biệt giới tính đã bị loại bỏ trong tất cả các nhóm
người. Tất cả đều chỉ chung giới tính nam và nữ.
Nếu văn bản nhắc tới người thân hoặc người gần gũi nhất, thì cũng đồng
nghĩa với bạn bè, hàng xóm, người giám hộ hợp pháp.
Những lưu ý đặc biệt quan trọng sẽ được đánh dấu bằng mũi tên màu đỏ
trong văn bản.

Đứng trên quan điểm về lý lịch đời
tư và các đặc điểm về bản sắc đa
dạng, một sự đồng hành đầy cảm
thông, tôn trọng, bằng tiếng mẹ đẻ,
theo mong muốn và nhu cầu của
người bệnh nặng sắp qua đời là rất
quan trọng. Hai phần mới trong tài
liệu sẽ đặt trọng tâm vào điểm này.
Vì vậy, tôi xin kêu gọi tất cả những
nhân viên chính thức và tình nguyện
viên đang làm việc trong lĩnh vực an
dưỡng cuối đời hãy làm việc với một
thái độ cởi mở và đồng cảm đối với
sự đa dạng hiện nay! Tôi đặc biệt ủng
hộ những người, vì lý lịch hoặc bản
sắc của mình mà bị đẩy vào hoàn
cảnh sống khác với phần đông trong
xã hội, bày tỏ những nhu cầu của
mình mạnh mẽ hơn nữa. Đồng thời,
tôi cũng cảm thấy vô cùng vui mừng
khi phong trào an dưỡng cuối đời tại
Berlin ngày càng phát triển hơn nữa
từ cộng đồng này.

Cuối cùng, tôi xin mời quý vị tiếp tục
theo dõi phần Những suy nghĩ mở đầu.
Người giành giải thưởng truyền thông
toàn quốc „...sống tới tận giây phút
cuối cùng“ („... leben bis zuletzt“) của
Hiệp hội Y học giảm nhẹ Đức và Quỹ
hỗ trợ Chăm sóc giảm nhẹ Đức, tiến sĩ
Markus Günther đã cho phép chúng tôi
in phiên bản tóm lược của bài tiểu luận
đã mang lại cho ông giải thưởng vinh
dự này „Bạn cần phải chiến đấu...“ Đây
là lời thức tỉnh một ngưỡng nhận thức
cao hơn trong quyết định lựa chọn
những lời khích lệ và sự trợ giúp hữu
ích trong đoạn đường đời cuối cùng
của người bệnh nặng sắp qua đời.
Tài liệu này, một lần nữa, lại là công
sức của một tập thể. Tôi muốn gửi lời
cám ơn chân thành tới tất cả những
người đã tham gia!
Tôi mong rằng tài liệu sẽ cung cấp
cho quý vị những giải đáp và đề xuất
cần thiết để có thể giải quyết các khó
khăn đi liền với giai đoạn cuối đời và
tìm kiếm những dịch vụ hỗ trợ cần
thiết. Xin quý vị hãy tận dụng những
cơ hội sẵn có để có cuộc sống tốt đẹp
đến tận giây phút cuối cùng!
Thân ái

Dilek Kalayci
Thượng nghị sĩ phụ trách về Y tế,
Chăm sóc và Bình đẳng
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Bạn cần phải chiến đấu

Có một lần, đã từ rất lâu rồi, tôi cũng
đã từng phải nói câu này: „Bây giờ mẹ
cần phải chiến đấu!“ Không có bất cứ
một câu nào khác trong cuộc đời khiến
tôi cảm thấy hối hận như câu này.
Dù vậy, đây vẫn là câu nói dùng cho
nhiều trường hợp, nó không hề mất đi
sự thông dụng mà chắc hẳn vẫn phù
hợp trong thời buổi này, và với tầng ý
nghĩa tốt đẹp nhất. Bây giờ bạn cần
phải chiến đấu - đó là lời đáp theo
phản xạ của hầu hết mọi người khi
một người bạn, người đồng nghiệp
hoặc người họ hàng thân thiết báo
tin họ bị ung thư. Đó là một nỗ lực
để áp chế nỗi sợ trước cái chết và
thay vào đó là bước vào một chuộc
chiến, ít nhất là theo nghĩa bóng. Ung
thư và chiến đấu dường như gắn liền
với nhau về mặt ngôn ngữ và suy
nghĩ, giống như tấn công và phòng
thủ. Liệu còn có cách nào tốt hơn lời
kêu gọi lạc quan này để có thể giúp
người bệnh không chỉ giữ được sự
can đảm mà còn huy động hết toàn
bộ năng lực chống đỡ và bước vào
cuộc chiến chống lại căn bệnh quái
ác? Điều này có vẻ khá là hợp lý.
Tuy nhiên, không phải tất cả những
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gì có vẻ đúng cũng đều sáng suốt và
hữu ích. Sự thật là câu nói này và ý
nghĩ đi kèm với nó là một thảm họa.
Nó để lại những vết cắt từ sự sụp đổ
trong tâm hồn người mắc bệnh nan
y, đang phải chịu sự dày vò và chết
dần chết mòn. Nó khiến nỗi buồn trở
nên nặng nề hơn và nỗi đau khổ trở
nên tồi tệ hơn. Đỉnh điểm của cảm
giác muốn cầu xin ngừng chiến đấu
là lúc nằm trên giường bệnh.
Nếu một người thật sự có ý tốt, người
đó nên khuyên người bệnh hãy chú
trọng hơn tới khoảng thời gian cuối
đời, dành niềm tin cho chăm sóc
giảm nhẹ và an dưỡng cuối đời, điều
chỉnh các công việc của mình và làm
những việc muốn làm. Tôi muốn nói
chuyện hoặc giảng hòa với ai? Liệu
còn những vấn đề bỏ ngỏ nào mà
người nhà của tôi sẽ phải giải quyết
sau khi tôi ra đi và tôi phải làm thế
nào để tất cả mọi thứ đều được sắp
xếp ổn thỏa? Cuối cùng là câu hỏi:
Tôi có những nhu cầu gì về mặt tâm
linh vào cuối đời?
Cầu nguyện? Thú tội? Lấy lại cân
bằng? Trò chuyện hay im lặng?

Kể cả khi không ai muốn chấp nhận
thất bại khi nhận được những chẩn
đoán kiểu như thế, nhưng nguy hiểm
còn trở nên lớn hơn nếu ta để lỡ thời
điểm chuyển từ hy vọng, trị liệu và
động lực sang từ biệt, chuẩn bị cho sự
ra đi và quãng thời gian cuối đời. Có
nhiều người tới nhà an dưỡng cuối
đời mà luôn kiên trì với các phương
pháp trị liệu và can thiệp mới cho tới
lúc bác sĩ trong bệnh viện khiến họ
vô cùng ngạc nhiên khi nói: „Chúng
tôi không thể làm gì cho quý vị được
nữa.“ Trong nhiều trường hợp, chẳng
phải sẽ có trách nhiệm hơn nếu bệnh
viện chỉ ra khả năng khó chữa khỏi
ngay từ sớm?
Liệu thái độ và quyết tâm của bệnh
nhân có liên quan gì đến – dù là một
phần nào đó – việc trị liệu ung thư
thành công? Câu trả lời đơn giản và
ngắn gọn: Không. Kinh nghiệm thực
nghiệm trong y khoa và kinh nghiệm
thường nhật của con người về ung
thư, chăm sóc giảm nhẹ và an dưỡng
cuối đời không cho phép những kết
luận kiểu như vậy, ngay cả khi rất
muốn tin rằng sự lạc quan, ý chí sống,
lòng can đảm có thể trở thành những
vũ khí trong cuộc chiến chống lại ung
thư. Không hề.

an ủi hơn nhiều khi nghĩ rằng mình
không thể tự quyết định được số
phận, bệnh tật và tiến trình của nó
không có lỗi gì đối với sự ra đi của
bản thân mình.
Đó là một ngày mùa xuân, tôi đã nói
ra câu nói đó, câu nói đã khiến tôi vô
cùng hối hận: „Bây giờ mẹ phải chiến
đấu.“ Tới mùa thu, chúng tôi đã phải
chôn cất mẹ. Đối với bà, lời kêu gọi
chiến đấu của tôi chẳng có ý nghĩa
gì cả. Bà đã làm tất cả, những cuộc
đại phẫu, những buổi hóa trị, nhưng
đồng thời, bà cũng đã sớm nhìn thấy
rằng cuộc đời của mình đang đi tới hồi
kết và cuộc chiến này là vô vọng. Có
một lần bà đã nói: „Mẹ không muốn
chiến đấu. Mẹ muốn sống.“ Vì lời kêu
gọi chiến đấu của mình, tôi đã khiến
bà phải trải qua khó khăn không cần
thiết, tôi đã yêu cầu điều không thể
đối với bà, mặc dù bà đã cố gắng hết
sức có thể trong khả năng của một
con người, tôi chỉ hiểu được điều đó
mãi tới tận sau này.
Markus Günther

Có lẽ đằng sau lời kêu gọi chiến đấu
chính là sự an ủi. Nhưng trong thực
tế, người bệnh sẽ cảm thấy được
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CÂU HỎI 1

CÂU HỎI 1

Tại sao sự chuẩn bị trước việc chăm sóc
lại quan trọng?

Tại Đức, công dân không chỉ sống lâu
hơn mà họ còn sống khỏe mạnh lâu
hơn. Tuy nhiên, sau 75 tuổi thường
họ sẽ mắc một số căn bệnh mãn tính.
Ví dụ như nguy cơ mắc các bệnh mất
trí nhớ sẽ tăng dần theo tuổi tác. Các
loại bệnh này và những bệnh khác
dẫn đến hệ quả là trong những năm
cuối đời, người bệnh thường sẽ phải
phụ thuộc vào điều trị y tế, chăm sóc
tích cực và hỗ trợ từ những người
khác. Cũng có những trường hợp
người bệnh không còn khả năng nhận
thức tình trạng của mình và không
thể tự sắp xếp những việc cá nhân.
Chính vì vậy mà người khác sẽ phải
đưa ra quyết định thay cho họ.
Sự chuẩn bị trước việc chăm sóc
trong trường hợp này nghĩa là đưa
ra quyết định – và tại thời điểm mà
con người ta vẫn còn khả năng để
làm được điều đó. Sự chuẩn bị trước
việc chăm sóc cho phép các y bác sĩ
và người chăm sóc thực hiện những
điều mà người bệnh có thể mong
muốn ngay cả khi người bệnh trong
tình trạng không còn khả năng tự bày
tỏ mong muốn của mình.
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Các quyết định trước việc chăm sóc
của bệnh nhân có thể bảo vệ bác sĩ
và người chăm sóc khỏi những cáo
buộc có thể xảy ra, chẳng hạn như
không làm mọi cách để giữ mạng
sống của bệnh nhân.
Cuối cùng nhưng không kém phần
quan trọng, sự chuẩn bị trước việc
chăm sóc có thể giúp bệnh nhân thảo
luận được với những người tham gia
vào quá trình điều trị y tế và chăm
sóc điều dưỡng vào lúc bệnh nhân
vẫn còn đủ sức lực.
uuXin quý vị hãy lưu tâm về điều
này từ sớm và soạn thảo sẵn giấy ủy
quyền chăm sóc hoặc giấy ủy quyền
giám hộ và di chúc y khoa với sự
tham gia của người được ủy quyền
và bác sĩ của quý vị.
uuQuý vị hãy lưu giữ những giấy tờ
pháp lý cùng chỗ với các loại giấy tờ
quan trọng khác để có thể tìm thấy
dễ dàng trong trường hợp khẩn cấp.

uuNếu quý vị cảm thấy có khả năng
mình sẽ phải nhập viện ngoài dự đoán
và muốn sự chuẩn bị trước việc chăm
sóc, quý vị nên chuẩn bị sẵn một chiếc
túi với toàn bộ những thứ quan trọng
nhất và để vào đó hướng dẫn về các
giấy tờ pháp lý và chỗ cất hoặc cũng
có thể để luôn chúng vào trong chiếc
túi này.
uuHiện tại, nếu quý vị đang sống một
mình, hãy làm cho mình một chiếc
hộp cấp cứu ngay khi có thể, xem
tại www.notfalldose.de. Quý vị có thể
mua sẵn ở rất nhiều hiệu thuốc với
giá 2 Euro. Trong trường hợp nhân
viên cứu hộ tới và nhìn thấy ở mặt
sau cửa ra vào và trên tủ lạnh miếng
dán có ghi „Hộp khẩn cấp“, họ có thể
lấy chiếc hộp ra khỏi cửa tủ lạnh và
ngay lập tức có sẵn những thông tin
quan trọng và liên quan tới trường
hợp khẩn cấp ví dụ như nơi cất giữ
hồ sơ cấp cứu và di chúc y khoa.

uuHãy chia sẻ với người được ủy
quyền và người nhà của quý vị về
các biện pháp chuẩn bị trước, các
giấy tờ pháp lý và nơi cất giữ chúng.
uuVề cơ bản, nên có một tấm giấy
nhỏ để trong ví và đem theo người
với những thông tin về ủy quyền chăm
sóc, ủy quyền giám hộ và di chúc y
khoa cũng như thông tin liên lạc của
người được ủy quyền.
Ở trang cuối của tài liệu này quý vị
có thể tim thấy hai thẻ thông tin kiểu
như thế để cắt ra.
Để biết thêm những thông tin đặc biệt
trong việc hoàn thiện và lưu trữ các
giấy tờ pháp lý, quý vị có thể xem
các lưu ý trong phần trả lời của ba
câu hỏi tiếp theo.
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CÂU HỎI 2

CÂU HỎI 3

Ủy quyền chăm sóc là gì?

Trong giấy ủy quyền chăm sóc có thể
ghi tên một hoặc nhiều người đáng
tin cậy có thể quyết định hợp pháp
cho người ủy quyền trong trường hợp
người đó mất khả năng quyết định
hoặc mất năng lực hành vi. Giấy ủy
quyền chăm sóc cần phải được công
chứng. Nếu có giấy ủy quyền chăm
sóc hợp lệ, việc bổ nhiệm người giám
hộ của Tòa án giám hộ sẽ bị hủy trong
trường hợp người có liên quan bị mất
năng lực hành vi pháp lý và không
thể tự mình quyết định.
uuQuan trọng là phải có một mối quan
hệ tin tưởng lẫn nhau ổn định giữa
người làm giấy ủy quyền và người
được ủy quyền. Giấy ủy quyền chăm
sóc cần phải được lập bằng văn bản
và ký tên.
Chữ ký nên được chứng thực bởi cơ
quan giám sát cơ sở của sở phúc lợi
xã hội tại địa phương. Với sự chứng
thực công khai, những nghi ngờ về
tính xác thực của chữ ký sẽ bị loại
bỏ. Phí cho dịch vụ này là 10 Euro.
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Giấy ủy quyền chăm sóc với các quy
định về vấn đề sức khỏe cần phải nêu
rõ với các phương án liên quan đến
chăm sóc y tế và điều dưỡng.
uuĐối với các vấn đề liên quan đến
tài sản, giấy ủy quyền chăm sóc là
không đủ. Nên có thêm giấy ủy quyền
tài khoản. Quý vị hãy để ngân hàng
của mình tư vấn về vấn đề này!
uuĐối với các vấn đề liên quan tới
các giấy tờ công chứng, ví dụ như
khi bán đất đai, cần phải có giấy ủy
quyền được công chứng. Quý vị hãy
nhận tư vấn pháp lý từ văn phòng tư
vấn luật về vấn đề này!
uuBên cạnh đó, quý vị cũng có thể
lưu một thư mục tại Phòng đăng ký
nguyện vọng chăm sóc trung tâm
thuộc Phòng công chứng liên bang.
Tại đây quý vị có thể lưu lại những
giấy tờ mình đã hoàn thiện và tên
người được ủy quyền cũng như thông
tin liên lạc của người đó. Thông tin
chi tiết có tại www.vorsorgeregister.
de và số điện thoại 0800/355 05 00.

Ủy quyền giám hộ là gì?

Giấy ủy quyền giám hộ được gửi tới
Tòa án giám hộ trong trường hợp cần
phải bố trí một người giám hộ. Điều
này có thể sẽ rất cần thiết nếu một
người không thể tự sắp xếp các vấn
đề cá nhân vì lý do sức khỏe. Tòa án
giám hộ sẽ quyết định thẩm quyền mà
người giám hộ sẽ chịu trách nhiệm.
Chỉ khi tòa án đã có nghị quyết chỉ
định một người làm người giám hộ
thì người đó mới có quyền hành động
hợp pháp vì lợi ích của người được
chăm sóc. Người giám hộ có trách
nhiệm phải giải thích trước Tòa án
giám hộ.

uuTrong giấy ủy quyền giám hộ có
thể bày tỏ nguyện vọng về việc ai
sẽ được hoặc không được bổ nhiệm
làm người giám hộ. Trong đó cũng
có thể ghi hướng dẫn hành động cụ
thể dành cho người giám hộ.
uuTrong tài liệu „Luật giám hộ“ của Bộ
Tư pháp Liên bang, có thể đặt miễn
phí tại 030/182 72 27 21 hoặc www.
bmjv.de, quý vị có thể tìm thấy giải
thích chi tiết về giấy ủy quyền giám
hộ và ủy quyền chăm sóc cũng như
các mẫu đơn tương ứng. Các mẫu
đơn đều được dịch ra nhiều thứ tiếng.
uuThông tin chi tiết tại
www.berliner-betreuungsvereine.de
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CÂU HỎI 4

CÂU HỎI 4

Di chúc y khoa là gì?

Điều kiện để thực hiện việc điều trị y
tế là sự chấp thuận của bệnh nhân.
Nếu bệnh nhân quyết định ngừng
giữa chừng việc điều trị y tế hoặc
từ chối chấp nhận thực hiện một thủ
thuật kéo dài sự sống thì đó là quyết
định có tính cam kết đối với bác sĩ.
Điều kiện để bệnh nhân có thể đưa
ra quyết định là bác sĩ điều trị phải
giải thích đầy đủ về sự cần thiết của
các biện pháp, mục đích điều trị và
dự kiến diễn tiến của bệnh tình.
Nhưng đôi khi bệnh nhân không còn
khả năng tự mình đưa ra quyết định.
Khi đó, bác sĩ cần sự chấp thuận từ
người đại diện của bệnh nhân. Người
đó có thể là một người đại diện được
ủy quyền hoặc một người giám hộ.
Về cơ bản, mỗi người có quyền giữ
gìn phẩm giá của mình và có quyền
tự quyết định. Điều này cũng đúng
đối với việc kết thúc cuộc sống.
Hội Y học Đức đã lập ra “Các nguyên
tắc trong việc chăm sóc y tế đối với
bệnh nhân ở giai đoạn cuối”. Theo
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đó, các bác sĩ cam kết giúp đỡ những
người bệnh ở giai đoạn cuối với dự
báo thời gian sống còn lại rất ngắn,
sao cho họ có thể chết một cách nhân
đạo. Sự giúp đỡ này nằm trong công
việc được gọi là chăm sóc y tế giảm
nhẹ. Những biện pháp, thủ thuật chỉ
có tác dụng trì hoãn cái chết sẽ bị
cấm hoặc phải chấm dứt.
Ngày càng có nhiều người quan tâm
đến việc viết di chúc y khoa. Một số
người lo ngại khả năng sẽ phải thở
máy và nằm chờ chết tại phòng chăm
sóc đặc biệt. Họ lo sợ sẽ mất đi phẩm
giá khi phải phó mặc bản thân cho
sự chăm sóc y tế mà họ không muốn
nhận. Điều mà một số người mong
muốn thì lại có thể là cực hình đối
với những người khác.
Di chúc y khoa sẽ bảo đảm quyền
tự quyết của bệnh nhân và đảm bảo
sao cho ý muốn của bệnh nhân được
thực hiện, cho dù bệnh nhân không
còn khả năng giao tiếp bình thường
với những người xung quanh.

uuTốt nhất quý vị hãy giữ di chúc y
khoa trong một túi tài liệu cùng với
những tài liệu quan trọng khác. Quý
vị hãy thông báo cho người được
mình ủy quyền về nội dung và nơi
cất giữ di chúc y khoa.
uuTrước khi nhập viện theo kế hoạch,
quý vị hãy nghĩ đến việc kiểm tra lại
việc cập nhật di chúc y khoa, và mang
theo tài liệu này.
Từ ngày 1.9.2009, “Luật điều chỉnh
di chúc y khoa” trong “Bộ luật thứ 3
về Thay đổi quyền chăm sóc” đã có
hiệu lực pháp luật. Theo đó, di chúc
y khoa là văn bản xác định ý muốn
của một người ở độ tuổi thành niên
hiện đang trong trạng thái minh mẫn
để sử dụng cho trường hợp người đó
không còn khả năng đưa ra sự chấp
thuận. Di chúc này xác định người đó
có hay không muốn chấp thuận các

cuộc khám sức khỏe, các biện pháp
điều trị hay can thiệp y tế chưa xảy
ra tại thời điểm lập di chúc.
Ở đây cần nhấn mạnh rằng, di chúc
y khoa có thể được lập mà không
phụ thuộc vào loại bệnh hoặc giai
đoạn mắc bệnh; về mặt này luật pháp
không quy định bất cứ giới hạn nào.
uuKhông ai có thể bị bắt buộc phải
lập di chúc y khoa. Điều đó có nghĩa
là: Các bệnh viện cũng như các cơ
sở chăm sóc không được yêu cầu
bệnh nhân lập di chúc y khoa như
điều kiện để ký hợp đồng chăm sóc.
Việc suy nghĩ và cân nhắc trước về
những quan niệm đạo lý của chính
mình sẽ giúp cho việc lập di chúc y
khoa sau này trở nên dễ dàng hơn.
Việc suy nghĩ thêm về sau sẽ giúp
ích khi quý vị quyết định mình sẽ
mong muốn nhận được sự điều trị
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CÂU HỎI 5

CÂU HỎI 4

và chăm sóc y tế như thế nào trong
những tình huống nhất định.
Trong tài liệu hướng dẫn “Di chúc
y khoa – Đau khổ – Bệnh tật – Cái
chết” (Patientenverfügung – Leiden –
Krankheit – Sterben) do Bộ Tư pháp
liên bang ban hành năm 2017, quý vị
sẽ thấy những gợi ý về việc cần phải
xem xét những vấn đề nào trước khi
viết di chúc y khoa.

Những suy xét trước khi viết
di chúc y khoa
• Cuộc sống của tôi từ trước đến nay

như thế nào? Tôi có muốn sống
khác đi từ hôm nay hay không? Tôi
đã trải qua những quãng thời gian
nặng nề nào, những quãng thời
gian tốt đẹp nào?
• Tôi có muốn sống lâu nhất có thể
hay không? Hay là đối với tôi thì
chất lượng cuộc sống quan trọng
hơn là thời gian sống, nếu cả hai
việc đó không thể có được cùng
một lúc?
• Tôi còn muốn thực hiện những
nguyện vọng/ những nhiệm vụ gì?
• Tôi lo sợ điều gì khi nghĩ về cái
chết của mình?
• Từ trước đến nay tôi đã ứng phó
với bệnh tật hoặc những đòn
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Có thể yêu cầu cung cấp miễn
phí tài liệu này qua số điện thoại
030/182 72 27 21.

Di chúc y khoa nên được lập như
thế nào?

uuDi chúc y khoa có thể được rút
lại bất cứ lúc nào mà không cần văn
bản chính thức.
Chúng tôi khuyến cáo, trước khi lập
di chúc y khoa quý vị hãy suy nghĩ
về những câu hỏi sau đây và nói
chuyện về việc đó với những người
thân gần gũi nhất và người được
mình ủy quyền.

giáng của số phận như thế nào?
Điều gì đã giúp tôi trong những
lúc khó khăn?
• Gia đình hoặc bạn bè có vai trò
gì đối với tôi?
• Tôi có thể chấp nhận sự giúp đỡ
của người ngoài hay là tôi có lo
sợ mình sẽ trở thành gánh nặng
cho những người khác không?
• Tôi đã có những trải nghiệm gì
với sự đau đớn, tàn tật hoặc tử
vong của những người khác?
Trải nghiệm đó có làm nảy sinh
điều gì trong tôi không? Hình
dung nào là tồi tệ nhất, hình
dung nào là đẹp đẽ nhất?
• Niềm tin của tôi có ý nghĩa như
thế nào đối với tôi khi đứng
trước sự đau khổ và cái chết?
Điều gì nâng đỡ và hỗ trợ tôi?
• Cái gì sẽ đến sau khi chết ?

Các bản in sẵn để tự đánh dấu có vẻ
như là giải pháp đơn giản nhất. Nhưng
đối với việc điều trị y tế, chúng không
bao gồm toàn bộ phạm vi những vấn
đề và mong muốn cá nhân, và chỉ có
thể đưa ra những thông tin hạn chế
về quan điểm cũng như mong muốn
của một người.
Để nhấn mạnh tầm quan trọng của di
chúc y khoa và nêu rõ những mong
muốn cá nhân, cần phải lập di chúc
y khoa ở dạng văn bản tự viết.

Quý vị có thể tìm được sự trợ giúp để
viết di chúc này trên internet, trang
www.bmjv.de hoặc trong tài liệu hướng
dẫn nói trên của Bộ Tư pháp liên bang.
Nhiều người gặp khó khăn khi viết
di chúc y khoa. Quý vị có thể xin tư
vấn của các cơ sở tư vấn chuyên
môn, các dịch vụ chăm sóc giàu kinh
nghiệm, các bác sĩ hoặc các công
chứng viên. Quý vị sẽ thấy một số
dịch vụ tư vấn trong DANH MỤC ĐỊA
CHỈ của tài liệu hướng dẫn này.
uuChú ý! Sự tư vấn như vậy không
phải lúc nào cũng miễn phí.
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CÂU HỎI 6

CÂU HỎI 5

Khuyến cáo về nội dung của
di chúc y khoa
1. Phần mở đầu
2. Những tình huống sẽ áp dụng
di chúc y khoa
3. Những quyết định đối với các
biện pháp điều trị và chăm sóc
y tế
4. Thể hiện quan điểm về việc
hiến tặng bộ phận cơ thể
5. Những mong muốn về địa
điểm và người hỗ trợ đi cùng

uuNên kiểm tra và cập nhật di chúc
y khoa sau một khoảng thời gian định
kỳ, trước tiên là cập nhật những thay
đổi quan trọng về sức khỏe.
uuBác sĩ điều trị, người được ủy
quyền hoặc người giám hộ cần phải
được thông báo về sự tồn tại và nội
dung của di chúc y khoa. Trong trường
hợp cần thiết, bác sĩ điều trị, người
được ủy quyền hoặc người giám hộ
phải có khả năng tiếp cận di chúc y
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6. Tuyên bố về tính cam kết ràng
buộc
7. Chỉ dẫn về các chỉ thị trước
việc chăm sóc khác
8. Chỉ dẫn về các giải thích kèm
theo di chúc y khoa
9. Phần kết thúc
10. Những ghi chú cuối cùng
11. Ngày tháng, chữ ký
12. Chữ ký của bác sĩ, nếu cần
13. Phụ lục: Những quan niệm cá
nhân về các giá trị đạo lý

khoa một cách nhanh chóng và đơn
giản. Quý vị nên mang theo mình một
bản chỉ dẫn về nơi cất giữ di chúc y
khoa. Để làm việc đó, có thể sử dụng
các thẻ hướng dẫn đã lập sẵn, ví dụ
như các thẻ trong phụ lục của tài liệu
hướng dẫn nêu trên do Bộ Tư pháp
liên bang phát hành.
Ở đây quý vị có thể sử dụng
một trong những thẻ thông
tin ở cuối tài liệu hướng dẫn.

Cần lưu ý những gì khi áp dụng di
chúc y khoa?

Nhiều người tự hỏi, trong trường hợp
nghiêm trọng thì di chúc y khoa của họ
có được các bác sĩ lưu ý hay không.

bệnh nhân mong muốn điều gì và bệnh
nhân có thể đưa ra quyết định như thế
nào nếu rơi vào tình huống cụ thể đó.

uuVề cơ bản, di chúc y khoa hợp lệ
sẽ có tính cam kết và phải được tuân
thủ trong mọi trường hợp.

Nếu không có di chúc y khoa hoặc không
thể áp dụng di chúc y khoa trong trường
hợp cụ thể, cần phải tìm hiểu những
mong muốn có thể có của bệnh nhân.
Việc này có thể được thực hiện bằng cách
xem xét những tuyên bố trước đó bằng lời
nói hoặc bằng văn bản của bệnh nhân đối
với những quan niệm cá nhân về đạo lý.
Tại Berlin đã có một cuộc thảo luận về sự
chấp thuận thống nhất trong trường hợp
cấp cứu. Quý vị có thể tìm thấy thông tin
về điều này trên trang web của Zentralen
Anlaufstelle Hospiz www.hospiz-aktuell.
de , mục Vorsorge (Chuẩn bị trước). Cũng
có thể hỏi thành viên gia đình hoặc những
người thân khác nếu những người đó có
các thông tin liên quan.

Khi xảy ra trường hợp áp dụng di chúc
y khoa, bệnh nhân sẽ luôn luôn ở trong
tình huống đặc biệt. Vì vậy, cần phải kiểm
tra cẩn thận xem những điều đã viết có
phù hợp với tình huống thực tế khi đó
hay không và những mong muốn của
người bệnh có thể được thay đổi nếu
cần hay không. Nếu chẳng hạn sau khi
đã lập di chúc y khoa mà người bệnh nói
ra những điều khác hoặc đưa ra những
dấu hiệu khác đối với người thân hoặc
bác sĩ điều trị thì cần phải lưu ý những lời
nói hoặc dấu hiệu đó. Cũng có thể xảy ra
trường hợp là một tình huống y tế cụ thể
sẽ diễn ra hoàn toàn khác so với những
gì đã nghĩ và đã viết ra trước đó. Mặt
khác, cũng có thể xảy ra tình huống là
một người ở một trong những tình huống
như miêu tả ở trên cảm thấy mình bị đối
xử không xứng đáng với phẩm giá và
bị ép buộc, và đối với người đó thì tình
huống như vậy là không thể chấp nhận
được. Vì vậy, các bác sĩ và người được
ủy quyền phải kiểm tra chính xác xem

Nếu khi thực hiện một biện pháp y tế
cần thiết mà giữa bác sĩ và người được
ủy quyền hoặc người giám hộ không có
sự nhất trí về những mong muốn của
bệnh nhân, hoặc nếu không thực hiện
các biện pháp như vậy sẽ có nguy cơ
bệnh nhân phải chịu thiệt hại lâu dài về
sức khỏe hoặc tử vong, thì cần phải gọi
điện thoại cho tòa án giám hộ.
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CÂU HỎI 7

CÂU HỎI 7

Xử trí như thế nào khi sắp lìa cõi đời?

cảm nhận một cách hạn chế những gì
đang diễn ra với người đó. Đôi khi gia
đình, bạn bè và những người trợ giúp
cần nhiều kiên nhẫn để có thể chấp
nhận cách chết của một người, nếu
cách chết đó không đáp ứng những
quan niệm và dự kiến của họ.

Không chỉ cuộc sống của từng người
là duy nhất, mà cả cái chết cũng vậy.
Cái chết là thách thức lớn cuối cùng
trong cuộc đời. Mỗi người tiếp nhận
thách thức này như thế nào sẽ phụ
thuộc vào những kinh nghiệm cá
nhân của người đó trong cuộc sống
và các phương pháp giải quyết mà
người đó đã thu được trong suốt cuộc
đời của mình. Cả hoàn cảnh sống,
đặc biệt là sự liên kết gắn bó với gia
đình, các nhóm bạn bè và môi trường
xã hội cũng có ảnh hưởng lớn đến
cách xử trí khi đối diện với cái chết.
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Ở nhiều người sắp bước vào cõi tử,
việc biết về cái chết đang đến gần
gây cho họ nỗi sợ hãi và sự nghi ngờ.
Nhưng điều đó cũng mang lại sự tự do
để sử dụng tốt thời gian sống còn lại.
Cuối cuộc đời, mỗi người đều phải chia
tay và rời bỏ cơ thể của chính mình,
chia tay và rời bỏ những người thân,
những thói quen, những trải nghiệm,
những nơi chốn, những đồ vật.

Một điều hoàn toàn tự nhiên là những
người sắp qua đời sẽ muốn ăn ngày
càng ít. Thông thường, những người
thân sẽ thấy khó khăn khi phải tôn
trọng ý muốn đó. Họ chiến đấu với
cảm giác bất lực vì không thể làm gì
hơn cho người đang đi vào cõi chết.

Họ thậm chí lo sợ người đó có thể
chết đói hoặc chết khát. Ở đây thì sự
tư vấn và hỗ trợ dành cho các thành
viên gia đình sẽ rất có ích.
uuVào cuối cuộc đời, một người ốm
nặng sắp qua đời sẽ phải dựa vào
sự hỗ trợ cá nhân và tình cảm gắn
bó của cộng đồng.
Trong những thập niên vừa qua, các
hình thức chăm sóc đặc biệt đã được
phát triển, tạo điều kiện hỗ trợ tốt
hơn cho những người bệnh ở giai
đoạn cuối.

Một người sắp qua đời sẽ mất dần
sức lực. Thường người đó sẽ phải tự
xử trí với bản thân mình và tự co mình
vào bên trong. Người ngoài chỉ có thể
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CÂU HỎI 8

CÂU HỎI 8

Chăm sóc giảm nhẹ, nhà an dưỡng cuối
đời và chăm sóc giảm nhẹ lão khoa là gì?
Chăm sóc giảm nhẹ đã phát triển từ
công việc chăm sóc những người bệnh
ở giai đoạn cuối và phong trào nhà an
dưỡng cuối đời. Vào giữa thế kỷ 20,
xuất phát từ mối quan tâm chung trong
nghề nghiệp, hai người phụ nữ là Cicely
Saunders và Elisabeth Kubler-Ros đã
khởi động phong trào nhà an dưỡng
cuối đời. Họ làm việc với những người
bệnh đang hấp hối cũng như các thành
viên gia đình và những người thân
khác, tìm cách đáp ứng từng nhu cầu
cá nhân của những người đó.

Từ Pallative Care được lấy từ chữ
“pallium”, dịch sang tiếng Đức có
nghĩa là “áo khoác” hoặc “lớp vỏ bảo
vệ”; còn Care là “chăm sóc toàn diện”.
Ở đây muốn nói đến việc điều trị,
chăm sóc và đồng hành tích cực, toàn
diện, với định hướng giảm nhẹ, dành
cho những bệnh nhân không còn triển
vọng được chữa khỏi.
Chăm sóc giảm nhẹ nhằm vào việc
duy trì và nếu có thể thì nâng cao chất
lượng cuộc sống của người bệnh.
Trong khi đó, sự chăm sóc này không
chỉ hướng đến những người đang
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hấp hối mà còn cả người thân của họ.
Phương pháp chăm sóc này tạo ra
không gian và sự bảo vệ cho những
người sắp ra đi, mở ra hy vọng về cái
chết có phẩm giá và được che chở
trong tình yêu, tạo ra môi trường cho
sự hợp tác cởi mở.
Khác với nguyên lý chữa bệnh là tập
trung vào các căn bệnh cụ thể và
cách chữa trị, chăm sóc giảm nhẹ
với những hành động chuyên nghiệp
sẽ tập trung vào con người như một
tổng thể.

Bốn cấp công việc chăm sóc
cuối đời
1. Cấp xã hội: Những người sắp
từ giã cõi đời không muốn bị
bỏ mặc một mình, họ muốn
được chết ở một nơi quen
thuộc, được che chở giữa
những người thân yêu.
2. Cấp cơ thể hoặc vật lý:
Những người sắp từ giã cõi
đời mong muốn nhận được
sự điều trị tốt nhất có thể đối
với những đau đớn của họ
và các triệu chứng đi kèm, họ
mong muốn chất lượng cuộc
sống và phẩm giá của mình
sẽ được duy trì cả trong giai
đoạn bước vào cõi chết.

Phong trào nhà an dưỡng cuối đời dựa
trên quan niệm tích cực đối với cuộc
sống và coi cái chết như một phần của
cuộc sống, vì vậy không chấp nhận việc
trợ tử. Phong trào nhà an dưỡng cuối
đời coi những người sắp qua đời như
những người chủ có quyền sai khiến và
định hướng hoạt động theo những mong
muốn, nhu cầu của họ. Trong khi đó, có
sự phân biệt giữa 4 cấp công việc khác
nhau. Xem phần đóng khung “Bốn cấp
công việc chăm sóc cuối đời”.

3. Cấp tâm lý: Những người
bệnh ở giai đoạn cuối mong
muốn được giải thích những
câu hỏi cuối cùng, giải quyết
những việc còn giang dở, làm
sáng tỏ những mối quan hệ, từ
bỏ và giải thoát khỏi những gì
còn vướng mắc.
4. Cấp nghi lễ: Những người bệnh
ở giai đoạn cuối mong muốn
được đặt ra và thảo luận các câu
hỏi về ý nghĩa của cuộc sống
và cái chết, cũng như những
thắc mắc về “sau đó” cùng với
tất cả những lo sợ của mình. Họ
thường tìm kiếm những gì nâng
đỡ và hỗ trợ mình, tìm kiếm
những gì có thể nằm ngoài mối
quan hệ giữa con người.
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CÂU HỎI 8

CÂU HỎI 8

Những người tham gia phong trào
nhà an dưỡng cuối đời đã sớm nhận
thấy rằng, trong khuôn khổ hỗ trợ
chăm sóc những người bệnh ở giai
đoạn cuối họ bắt buộc phải hợp tác
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Ban đầu, phong trào nhà an dưỡng
cuối đời định hướng vào những bệnh
nhân ung thư đang ốm nặng và chỉ
sau này mới hướng đến các nhóm
đối tượng khác. Ở hoạt động chăm
sóc giảm nhẹ cũng có thể quan sát
thấy sự phát triển tương tự. Hiện nay,
mô hình chăm sóc này đã được mở
rộng và xây dựng tiếp dành cho những
người cao tuổi và những người mắc
chứng mất trí nhớ.

Cần phải có cách bố trí đặc biệt dành
cho những người cao tuổi với đặc
điểm nổi bật không phải là cái chết
cận kềmà là nhiều căn bệnh và nhu
cầu chăm sóc thường xuyên. Mô hình
chăm sóc người cao tuổi sẽ kết hợp
cả các biện pháp điều trị chữa khỏi
và các biện pháp giảm nhẹ, trong khi
đó trọng tâm dịch chuyển ngày càng
nhiều về phía các biện pháp giảm
nhẹ. Dạng đặc biệt này của chăm sóc
giảm nhẹ đối với người cao tuổi được
gọi là chăm sóc giảm nhẹ lão khoa.

Một sự bổ sung cho mô hình này là
công việc chăm sóc cuối đời cho những
người cao tuổi. Đây là sự chăm sóc
vào thời kỳ cuối cuộc đời cho những
người cao tuổi trong những tình huống
sống và tình huống chăm sóc cụ thể

của họ, với nhân viên y tế chính thức
và tình nguyện viên chăm sóc hỗ trợ
những người cao tuổi, tạo điều kiện
cho họ chia tay tốt đẹp với một cuộc
sống trường thọ.

trong một nhóm đa ngành. Trong đó,
bên cạnh các bác sĩ còn có những
người hộ lý, các linh mục, nhân viên
xã hội cũng như những người thân và
tất nhiên là cả các tình nguyện viên.
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Berliner Initiative
zur Umsetzung der

C H A RTA zur Betreuung

Ví dụ 1

schwerstkranker und sterbender
Menschen in Deutschland

Tình huống của một phụ nữ
mắc bệnh ung thư

und ihrer
Handlungsempfehlungen

Sau khi đến khám ở các bác sĩ khác
nhau, bà R. 54 tuổi nhận được chẩn
đoán ung thư. Trong ca phẫu thuật
theo khuyến cáo của bác sĩ, đã xác
định thấy rằng khối u ung thư đã lan
rộng ra toàn bộ khoang bụng và không
thể được cắt bỏ hoàn toàn. Sau khi
vượt qua cú sốc ban đầu, bà R. đã
thể hiện mong muốn được về nhà.

Một sáng kiến tương đối mới trong
bối cảnh phong trào nhà an dưỡng
cuối đời là “Hiến chương về chăm sóc
người bệnh nặng và đang hấp hối tại
Đức”. Hiến chương này nêu lên những
nhiệm vụ, mục đích và nhu cầu hành
động của việc chăm sóc giảm nhẹ.
Các cơ quan, tổ chức và cá nhân
được kêu gọi tham gia, ký tên vào
Hiến chương, suy nghĩ về những
sáng kiến và ý tưởng để có thể cải
thiện việc chăm sóc. Quý vị có thể
nhận thấy những sáng kiến này trong
logo ở trên tại Berlin.

26

Việc kết thúc cuộc sống ở những người
trưởng thành bị ốm nặng như thế nào?

Đối tác liên hệ cho việc thực hiện
Hiến chương tại Berlin là Zentrale
Anlaufstelle Hospiz (Trung tâm Liên hệ
Chăm sóc cuối đời). Tại đây và trong
khu vực xung quanh nơi mình ở, quý
vị có thể hỏi xem những ai biết Hiến
chương này và nói chuyện về việc quý
vị thấy cần hành động ở những đâu.

Gia đình sẵn sàng chăm sóc bà R.
tại nhà và nhanh chóng thực hiện tất
cả các công việc chuẩn bị. Một dịch
vụ chăm sóc đã được liên hệ và bác
sĩ gia đình đã được hỏi ông ta có tiếp
nhận việc điều trị y tế tiếp hay không.
Bác sĩ đã đồng ý. Sau khi giường
bệnh theo đặt hàng đã được chuẩn
bị, bà R. được cho xuất viện về nhà.
Nhưng liệu pháp hóa trị liệu ngoại trú
đã dẫn đến những biến chứng và triệu
chứng nặng. Sự đau đớn ngày càng
tăng thêm. Tiếp theo sẽ như thế nào?

Tại Văn phòng điều phối chăm sóc cuối
đời giảm nhẹ tại Đức, hoặc trên trang
www.koordinierung-hospiz-pallative.
de, quý vị có thể tìm hiểu thêm về Hiến
chương nói trên và các khuyến nghị
hành động cũng như việc thực hiện Hiến
chương tại Cộng hòa liên bang Đức.
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Ví dụ 2

Ví dụ 3

Từ khi chồng mất, bà K, một bệnh
nhân tiểu đường 87 tuổi với bệnh
suy tim mãn tính và hen suyễn lâu
năm, đã sống một mình trong căn hộ
rộng ở một khu nhà cũ. Bà K đã quyết
định chuyển đến một căn hộ nhỏ hơn,
ở gần con gái cả của mình. Người
con gái chăm sóc bà. Việc chăm sóc
ngày càng trở nên tốn kém hơn. Sau
một năm, người con gái đã thuê dịch
vụ chăm sóc để giúp chăm sóc mẹ.
Nhưng bà K ngày càng cần được
chăm sóc nhiều hơn và đã nằm liệt
giường. Tình trạng sức khỏe nói
chung của bà tiếp tục xấu đi. Sau
đó, bà bị một cơn đột quỵ nặng và
phải nhập viện. Bệnh của bà không
thể chữa khỏi được nữa. Tiếp theo
sẽ như thế nào?

Khi chồng của bà mất sau một thời
gian chăm sóc dài, gia đình nhận thấy
bà Y 92 tuổi cần nhiều trợ giúp hơn
trước đây. Bà Y cảm thấy rất thoải
mái trong môi trường quen thuộc của
mình, cho dù bà không thể ra khỏi
nhà một mình được nữa. Người con
gái đang đi làm hiện sống ở gần đó
và thường đến thăm bà Y. Chị nhận
thấy mẹ mình ngày càng thường
xuyên quên hoặc nhầm lẫn các sự
việc. Trong căn hộ ngày càng thường
xuyên xảy ra “việc gì đó không ổn".
Bà Y trước đó mắc bệnh hen suyễn
nặng và suy tim mãn tính, nay các
bác sĩ xác định bà mắc chứng mất
trí nhớ. Giờ đã trở nên rõ ràng là
bà Y không thể ở trong căn hộ một
mình cả ngày. Một mặt là vì ở đó bà
rất cô đơn, mặt khác có nguy cơ bà
sẽ bị thương hoặc tự gây cho mình
những thiệt hại ngoài ý muốn. Bác sĩ
gia đình khuyên người con gái đưa
mẹ mình vào nhà điều dưỡng hoặc
một cơ sở cộng đồng được chăm sóc
ngoại trú. Tiếp theo sẽ như thế nào?

Tình huống của một phụ nữ
cao tuổi, mắc nhiều bệnh
và cần chăm sóc
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Tình huống của một người
phụ nữ cao tuổi mắc chứng
mất trí nhớ

Bên cạnh những người mắc bệnh
ung thư như đã nêu trong ví dụ 1,
cả những người mắc bệnh thần kinh,
bệnh tim, bệnh phổi, bệnh gan hoặc
bệnh thận cũng cần sự giúp đỡ và hỗ
trợ đặc biệt trong giai đoạn cuối của
cuộc đời. Những người nhiễm HIV
hoặc AIDS giai đoạn tiến triển cũng
thuộc vào số đó. Những người này có
thể ở những độ tuổi khác nhau và có
những vấn đề hoàn toàn khác nhau.
Có những loại bệnh mà thời gian từ
khi chẩn đoán phát hiện bệnh cho
đến khi qua đời chỉ còn rất ngắn. Vì
vậy, sự giúp đỡ cần thiết phải được
điều chỉnh hoàn toàn riêng rẽ theo
nhu cầu đặc biệt của người bệnh.
uuQuý vị hãy tìm hiểu xem những gì
có thể xảy ra trong tình huống hiện tại.

Trong các ví dụ 2 và 3, những người
được nói đến là những người tuổi rất
cao. Tại Đức, những năm gần đây
tuổi thọ trung bình đã không ngừng
tăng. Nhưng tất nhiên sự phát triển
đáng mừng này cũng ẩn giấu rủi ro
tăng cao đối với từng người là họ sẽ
phải cần đến sự trợ giúp chăm sóc
và có khả năng bị mắc một dạng của
bệnh mất trí nhớ.
Khi chăm sóc những người cao tuổi
mắc bệnh nặng ở giai đoạn cuối, việc
duy trì chất lượng cuộc sống là một
vấn đề quan trọng. Trong đó, bên
cạnh việc giảm nhẹ đau đớn và các
triệu chứng khó chịu khác thì trước
tiên cần bảo đảm rằng người bệnh
sẽ luôn luôn nhận được sự hỗ trợ và
chăm sóc y tế có chất lượng. Xem các
câu trả lời cho các câu hỏi 10 và 11.
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Có những dịch vụ tư vấn nào?

Nhiều người miêu tả rằng việc chăm
sóc và hỗ trợ những người sắp từ giã
cõi đời là một trải nghiệm thật sự rất
có ý nghĩa đối với họ. Nhưng không
hiếm khi những tình huống giám hộ
lại đi kèm theo sự bất an và những
lo lắng. Nhiều thành viên gia đình
đang chăm sóc người ốm đã tự hỏi:
Tôi phải xử trí với tình huống này
như thế nào? Điều gì sẽ xảy ra nếu
tôi không thể làm việc đó một mình
được nữa? Tôi có thể tìm được sự
giúp đỡ và hỗ trợ hoặc dịch vụ tư vấn
thích hợp ở đâu? Tôi có thể tự chăm
sóc cho bản thân mình như thế nào?
Ở đây có một số lời khuyên:
uuTìm kiếm sự tư vấn và giúp đỡ là
giải pháp tốt nhất, đó không phải là
thể hiện của sự yếu đuối mà là thể
hiện của năng lực.
Nếu quý vị đang tự tìm hiểu đề tài
này và muốn nhận được những thông
tin sơ bộ, quý vị có thể xem, chẳng
hạn, các đoạn phim ngắn trên trang
www.sarggeschichte.de.
Những người đã được bảo hiểm y tế
theo luật định có quyền yêu cầu Quỹ
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Bảo hiểm y tế cung cấp sự tư vấn
về công việc chăm sóc cuối đời và
chăm sóc giảm nhẹ cũng như thông
tin ở dạng phổ cập về những khả năng
có thể chuẩn bị trước cho giai đoạn
cuối của cuộc đời, đặc biệt là thông
tin về di chúc y khoa, giấy ủy quyền
chăm sóc và giấy ủy quyền giám hộ.
Tại Berlin, các cơ sở hỗ trợ chăm sóc
cũng đảm nhận những nhiệm vụ này.
Trung tâm Liên hệ Chăm sóc cuối đời,
Home Care Berlin e.V. và các cơ sở
an dưỡng cuối đời cũng như chăm sóc
giảm nhẹ đang cung cấp các dịch vụ
tư vấn đặc biệt. Bên cạnh đó, có nhiều
trung tâm tư vấn với dịch vụ tư vấn
về chăm sóc cuối đời nói chung hoặc
chăm sóc đặc biệt dành cho những
nhóm đối tượng nhất định. Tất nhiên,
cũng có thể liên hệ các bác sĩ gia đình,
bác sĩ chuyên khoa cũng như các dịch
vụ xã hội, sức khỏe và chăm sóc.
Dưới đây sẽ trình bày ngắn gọn các
dịch vụ tư vấn được lựa chọn. Quý
vị sẽ tìm thấy dữ liệu liên hệ của các
cơ sở này và các cơ sở khác trong
DANH BẠ ĐỊA CHỈ.

Trung tâm Liên hệ Chăm
sóc cuối đời - ZAH
Trung tâm tư vấn chuyên môn và tư vấn
đặc biệt đối với tất cả các vấn đề về điều
dưỡng và chăm sóc những người ở giai
đoạn cuối cuộc đời. Công dân và các tổ
chức tìm kiếm sự tư vấn sẽ được giúp
đỡ định hướng trong hệ thống chăm
sóc đa dạng của Berlin. Các nhân viên
chính thức và nhân viên tình nguyện
sẽ tư vấn về các vấn đề xung quanh
những chủ đề như hấp hối, các chết
và nỗi đau mất người thân cũng như
về các khả năng chuẩn bị trước.
ZAH cung cấp các thông tin đầy đủ
về các cơ sở y tế, điều dưỡng và cơ
sở xã hội ở Berlin. Có nhiều ngân
hàng dữ liệu khác nhau để sử dụng.
Dịch vụ này là miễn phí. Việc tư vấn
được thực hiện qua điện thoại, Email,
trò chuyện trực tuyến hoặc gặp mặt
trực tiếp. Trong những tình huống đặc
biệt sẽ có người đến thăm gia đình.
Những đề tài trọng tâm quan trọng là:
• Dịch vụ chăm sóc ngoại trú và nội
trú tại nhà an dưỡng cuối đời
• Chăm sóc bằng liệu pháp giảm
đau và chăm sóc giảm nhẹ
• Chăm sóc điều dưỡng
• Chăm sóc giảm nhẹ ngoại trú đặc
biệt
• Chăm sóc lão khoa giảm nhẹ
• Trợ giúp xã hội và tài chính

• Các chương trình vượt qua nỗi

đau buồn, các khả năng kiểm
soát nỗi đau mất người thân
• Giấy ủy quyền chăm sóc, giấy ủy
quyền giám hộ
• Lập di chúc y khoa
• Tình nguyện tham gia công việc
chăm sóc cuối đời
• Đào tạo, đào tạo chuyên sâu và
đào tạo nâng cao

Home Care Berlin e. V.
Home Care Berlin là một hội công ích
điều phối và hỗ trợ hoạt động chăm
sóc giảm nhẹ ngoại trú chuyên khoa
(SAPV) tại Berlin. Tổ chức này tư vấn
cho những người có nhu cầu về tất cả
các dịch vụ của SAPV và giới thiệu
các bác sĩ, các dịch vụ chăm sóc phù
hợp cũng như các nhóm hoạt động
nghề nghiệp khác tham gia trong việc
chăm sóc bệnh nhân. Trên trang web
của mình, hội cung cấp các thông tin
đa dạng và các nền tảng tìm kiếm với
khả năng tìm kiếm trong các khu vực
xung quanh. Hội cũng lập các mẫu
giấy ủy quyền chăm sóc, di chúc y
khoa và giấy đề nghị khẩn cấp. Trong
những mẫu này có các dữ liệu rất hữu
ích, đặc biệt là trong các tình huống
chăm sóc giảm nhẹ. Dịch vụ này là
miễn phí. Việc tư vấn được thực hiện
thông qua điện thoại hoặc Email.
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Các cơ sở hỗ trợ chăm sóc
Ở Berlin có 36 cơ sở chăm sóc, tổng
cộng mỗi quận có 3 cơ sở. Các cơ
sở chăm sóc là nơi tư vấn trung lập
và miễn phí. Các nhân viên có trình
độ sẽ cung cấp thông tin và tư vấn về
các câu hỏi xung quanh vấn đề tuổi
già và việc chăm sóc, ví dụ trong việc
lập đơn từ, các vấn đề xã hội hoặc
các dịch vụ chăm sóc.
Những đề tài trọng tâm quan trọng là:
• Chăm sóc y tế
• Chăm sóc và ủy quyền/chuẩn bị
trước
• Thời gian nhàn rỗi/văn hóa/giao tiếp
• Phương tiện trợ giúp (chăm sóc )
• Chăm sóc điều dưỡng tại nhà riêng
• Luật về thời gian chăm sóc/luật về
thời gian chăm sóc của gia đình
• Hỗ trợ tự lực cho bệnh nhân
• Các dịch vụ nội trú/ bán trú
• Các dịch vụ theo SGB XI và SGB XII
• Các dịch vụ trị liệu
• Bảo vệ người tiêu dùng/Luật bảo
vệ người tiêu dùng
• Tư vấn cho thành viên gia đình
và tư vấn về bệnh mất trí nhớ
• Chăm sóc cuối đời và chăm sóc
giảm nhẹ
Nếu mong muốn, cơ sở sẽ thực hiện
các chuyến đến thăm tại gia đình. Trong
những trường hợp phức tạp sẽ cung
cấp hỗ trợ theo Phương pháp Case
Management (quản lý trường hợp).

32

Berliner Krebsgesellschaft
e. V. (Hiệp hội ung thư Berlin)
Hội ung thư Berlin trợ giúp bệnh nhân
ung thư trong các câu hỏi và vấn đề
phát sinh do sự thay đổi tình hình
cuộc sống sau khi nhận được chẩn
đoán ung thư. Những người mắc
bệnh ung thư, thành viên gia đình
và những người quan tâm sẽ được
cung cấp thông tin y học và tư vấn
tâm lý xã hội miễn phí. Việc tư vấn
được thực hiện qua điện thoại và tư
vấn trực tiếp, nếu mong muốn cũng
sẽ được thực hiện ẩn danh.
Những đề tài trọng tâm quan trọng là:
• Thông tin y học và các giải thích
• Tư vấn và hỗ trợ tâm lý cho bệnh
nhân ung thư
• Hỗ trợ trẻ em và trẻ vị thành niên
có bố/mẹ đang bị ung thư
• Hỗ trợ trong các vấn đề tài chính
• Tư vấn đối với các câu hỏi về xã
hội
• Thông tin về các nhóm hỗ trợ tự
lực và các nhóm thể thao
• Thông tin về chăm sóc giảm nhẹ
và các nhà an dưỡng cuối đời
• Giới thiệu các tổ chức cung cấp
dịch vụ y tế và xã hội
• Giới thiệu các cơ sở tư vấn
chuyên ngành
• Dịch vụ nhóm, khóa học cho bệnh
nhân và các thành viên gia đình

Tư vấn ung thư Berlin
Cơ sở tư vấn này cung cấp sự tư vấn
và thông tin cho những người mắc bệnh
ung thư cũng như thành viên gia đình
của họ. Những dịch vụ được cung
cấp là tư vấn, hỗ trợ về tâm lý xã hội
và tâm lý học ung thư, can thiệp giải
quyết trong các tình huống khẩn cấp,
trò chuyện trị liệu cũng như hướng dẫn
cho các nhóm. Việc tư vấn được thực
hiện trực tiếp, qua điện thoại hoặc qua
Email, cả bằng tiếng Ba Lan và tiếng
Anh. Không chỉ các cá nhân riêng lẻ,
mà cả các nhóm như nhóm tự giúp đỡ,
các cặp đôi và gia đình cũng được tư
vấn và chăm sóc, ngoài ra, các dịch vụ
đào tạo chuyên sâu cũng sẽ được thực
hiện cho các tổ chức. Bản thân các nhà
tâm lý học và sư phạm xã hội học thực
hiện việc tư vấn là những người đã phải
đối diện với bệnh ung thư ở vị trí người
bệnh hoặc thành viên gia đình. Những
người quan tâm sẽ được cung cấp các
tài liệu thông tin đa dạng.
Những đề tài trọng tâm quan trọng là:
• Hỗ trợ người bệnh và thân nhân
trong việc xử trí với bệnh ung thư
• Trao đổi kinh nghiệm và thông tin
về các bệnh viện, các cơ sở phục
hồi chức năng và các phương
pháp điều trị
• Đào tạo, giúp đỡ, giám sát các
nhóm hỗ trợ tự lực
• Xử trí với hấp hối và tử vong
• Công việc an ủi

Tư vấn bệnh nhân HIV và
AIDS
Những cơ quan sau ở Berlin cung
cấp dịch vụ tư vấn được điều chỉnh
theo những vấn đề và nhu cầu cụ thể
của những người nhiễm HIV:
• Berliner Aids-Hilfe e. V.
• Pluspunkt
• Nhóm công tác AIDS của các bác
sĩ hành nghề trong khu vực
• Hospizdienst Tauwerk e. V.

Các cơ sở tư vấn cho
những người tàn tật, mắc
bệnh ung thư và bệnh AIDS.
Các cơ sở tư vấn trực thuộc sở y tế
quận, dành cho những người tàn tật,
mắc bệnh ung thư và bệnh AIDS, sẽ
cung cấp tư vấn xã hội miễn phí và
độc lập, giới thiệu sự giúp đỡ cho
những người mắc bệnh mãn tính
hoặc tàn tật. Các nhóm hoạt động
có cấu trúc đa ngành nghề. Những
nhóm này kết hợp các kiến thức
chuyên môn về y học, công tác xã
hội, quản lý, và một phần các kiến
thức về chăm sóc. Việc tư vấn được
thực hiện trong giờ khám bệnh và các
buổi thăm khám tại gia.
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Dịch vụ tâm lý xã hội

Các cơ quan chăm sóc

Các cơ sở dịch vụ tâm lý xã hội của
sở y tế quận cung cấp sự giúp đỡ
và hỗ trợ cho những người trưởng
thành mắc bệnh tâm thần, nghiện hút
hoặc khuyết tật tâm thần. Việc tư vấn,
giới thiệu giúp đỡ và can thiệp khủng
hoảng trong trường hợp khẩn cấp
sẽ được cung cấp cho bệnh nhân,
người nhà và cả môi trường xã hội
xung quanh, được thực hiện tại các
điểm dịch vụ tương ứng hoặc trong
các buổi đến thăm nhà. Trong các tổ
công tác có các chuyên gia về y tế,
xã hội học và tâm lý học. Việc tư vấn
cho các nhóm đối tượng cụ thể về
chăm sóc cuối đời và chăm sóc giảm
nhẹ sẽ được thực hiện theo nhu cầu.

Các cơ quan chăm sóc của quận sẽ
cung cấp thông tin, tư vấn và hỗ trợ
những người bệnh, những người
giám hộ tình nguyện hoặc chuyên
nghiệp, những người được ủy quyền
và các thành viên gia đình trong các
vấn đề về chăm sóc. Đặc biệt, đối
tượng thông tin và tư vấn về các vấn
đề chung theo luật chăm sóc là ủy
quyền chăm sóc và các trợ giúp khác
mà trong đó chưa có người giám hộ
nào được chỉ định. Các cơ quan này
hỗ trợ giải thích và tư vấn về các giấy
ủy quyền và giấy ủy quyền giám hộ.
Các cơ quan chăm sóc cũng thực
hiện việc công chứng có thu lệ phí
đối với chữ ký, ký hiệu viết tay trong
các giấy ủy quyền chăm sóc và giấy
ủy quyền giám hộ.

Dịch vụ xã hội / tư vấn xã
hội của các sở xã hội
Dịch vụ xã hội là các cơ sở tư vấn
dành cho những người từ 18 tuổi trở
lên đang tìm kiếm sự giúp đỡ và tư
vấn. Các nhân viên xã hội làm việc
ở đây sẽ cung cấp thông tin, tư vấn
và hỗ trợ trong nhiều vấn đề thuộc
các lĩnh vực xã hội, chăm sóc và sức
khỏe. Họ giúp giải thích các quyền lợi,
ví dụ quyền lợi về hỗ trợ mai táng, giới
thiệu các dịch vụ và các hoạt động
trợ giúp. Sau khi thỏa thuận trước, cơ
sở cũng sẽ thực hiện việc đến thăm
nhà nếu có nhu cầu.
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Hoạt động tư vấn của các hiệp
hội giám hộ
Từ hơn 25 năm nay, các hiệp hội giám
hộ ở Berlin cung cấp sự giúp đỡ và hỗ
trợ tại từng quận của Berlin. Trong số
các nhiệm vụ của họ có việc cung cấp
thông tin và tư vấn về giấy ủy quyền
chăm sóc cũng như di chúc y khoa và
giấy ủy quyền giám hộ. Họ hỗ trợ những
người được ủy quyền trong khuôn khổ
các giấy ủy quyền và những người
giám hộ tình nguyện về mặt pháp lý.

Trên toàn thành phố Berlin thường
xuyên có những hoạt động thông tin
và đào tạo nâng cao về các đề tài như
luật chăm sóc, luật xã hội, dịch vụ chăm
sóc và các khả năng hỗ trợ. Tất cả các
dịch vụ đều miễn phí.
Các hoạt động hiện tại và thông tin
chi tiết về dịch vụ của các hiệp hội
giám hộ được đăng trên trang web
www.berliner-betreuungsvereine.de.

Tư vấn trong trường hợp
bệnh mất trí nhớ
Những cơ quan sau ở Berlin cung cấp
dịch vụ tư vấn được điều chỉnh theo
những vấn đề và nhu cầu cụ thể của
những người mắc chứng mất trí nhớ:
• Deutsche Alzheimer Gesellschaft
e. V. (Hiệp hội Alzheimer Đức)
• Alzheimer Gesellschaft Berlin e.
V. (Hiệp hội Alzheimer Berlin)
• Alzheimer- Angehörigen-Initiative e.
V. (Hiệp hội Sáng kiến của các Thân
nhân người mắc Alzheimer)
• Điện thoại Alzheimer 030-259 37
95 14, thứ Tư, 10-12 giờ, cả bằng
tiếng Thổ Nhĩ Kỳ.

Trung tâm chuyên về chăm
sóc lão khoa giảm nhẹ – KPG
KPG là trung tâm hàng đầu trong lĩnh
vực tư vấn tổ chức, đào tạo và kết nối
các cơ sở chăm sóc người cao tuổi
với mục đích triển khai rộng rãi công

việc chăm sóc cuối đời cho người già
và chăm sóc giảm nhẹ lão khoa. Trung
tâm cũng cung cấp cho công dân các
thông tin về các dịch vụ chăm sóc ngoại
trú, chăm sóc nội trú, và tổ chức các
chương trình đào tạo đặc biệt, ví dụ
các khóa học về sự giúp đỡ cuối cùng,
các chuyến tham quan chăm sóc giảm
nhẹ và các buổi giảng bài theo đề tài.
KPG cung cấp những thông tin toàn
diện về việc chăm sóc các bệnh nhân
có nhu cầu chăm sóc giảm nhẹ, ví dụ
một danh sách rất hữu ích để lựa chọn
các cơ sở chăm sóc có năng lực chăm
sóc giảm nhẹ. Các dịch vụ tư vấn được
cung cấp miễn phí và được thực hiện
qua điện thoại hoặc Email.
www.palliative-geriatrie.de

Trung tâm Hỗ trợ Tự lực
SEKIS
SEKIS là cơ quan trung tâm của
Berlin chuyên cung cấp thông tin và
địa chỉ liên hệ của các hoạt động hỗ
trợ tự lực. Nhiều nhóm hỗ trợ tự lực
và các dự án khác nhau đã liên kết
với nhau dưới sự quản lý của cơ quan
này. Trong một ngân hàng dữ liệu quý
vị có thể tìm kiếm các nhóm thích
hợp nhờ các từ khóa đơn giản, ví
dụ từ khóa hấp hối, tử vong, nỗi đau
mất người thân. Những thông tin này
cũng có thể nhận được ở các cơ sở
liên hệ hỗ trợ tự lực của các quận.
www.sekis.de
35

CÂU HỎI 11

CÂU HỎI 11

Cần lưu ý những điểm đặc biệt nào trong
chăm sóc tại gia, chăm sóc điều dưỡng và
chăm sóc y tế?

Sau đó, những người có nhu cầu
chăm sóc hoặc thân nhân đang chăm
sóc có thể quyết định họ sẽ tiếp nhận
dịch vụ của bảo hiểm chăm sóc ở
dạng nào. Đây có thể là dịch vụ trả
tiền mặt, cung cấp hiện vật hoặc kết
hợp cả hai. Ví dụ, có thể ký hợp đồng
thuê công ty dịch vụ chăm sóc ngoại
trú đảm nhận các công việc chăm
sóc hoặc cả các công việc nội trợ
trong gia đình.
Quý vị sẽ thấy một bản miêu tả cụ
thể những khả năng trợ giúp đối với
công việc chăm sóc ngoại trú trong
tài liệu hướng dẫn “Nếu như... thì
sao? 24 Câu hỏi về Chăm sóc tại gia”,
có thể tìm thấy trong cổng thông tin
về chăm sóc của Berlin : http://www.
berlin.de/pflege/angebote/ambulant/
index.html

Thông thường, những người ốm
nặng giai đoạn cuối sẽ được gia đình
và những người gần gũi chăm sóc,
với sự hỗ trợ của những người láng
giềng cũng không hiếm.
Nhưng hiện nay ngày càng có nhiều
người sống đơn thân mà trong giai
đoạn cuối cuộc đời không thể sống
thiếu sự trợ giúp và hỗ trợ của người
ngoài. Nguyên nhân trước tiên là, nhu
cầu chăm sóc trong những trường
hợp ốm nặng có thể tăng nhanh. Nếu
nhu cầu trợ giúp gia tăng này không
được đáp ứng như từ trước đến nay,
người bệnh sẽ phải tìm các phương
án thay thế khác.
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Trước tiên, người bệnh cần phải kiểm
tra xem mình có những quyền lợi gì
đối với các dịch vụ của bảo hiểm chăm
sóc. Nếu muốn nhận được dịch vụ
của bảo hiểm chăm sóc theo luật định,
cần phải nộp đơn tại Quỹ chăm sóc
tương ứng, quỹ này sẽ thực hiện việc
giám định. Để xác định nhu cầu chăm
sóc, nhân viên giám định chuyên môn
sẽ đến nhà và kiểm tra phạm vi của
nhu cầu trợ giúp. Sau đó, người có
nhu cầu chăm sóc sẽ được quỹ chăm
sóc của mình thông báo về cấp độ
chăm sóc thích hợp. Cấp độ chăm
sóc này sẽ được áp dụng với hiệu
lực trở về trước, kể từ ngày nộp đơn.

Thông thường, việc chăm sóc y tế tại
gia sẽ do bác sĩ gia đình thực hiện.
Sau một thời gian nằm viện trở về
nhà, việc điều trị cho bệnh nhân sẽ
được bác sĩ gia đình tiếp tục thực
hiện, nếu cần có thể yêu cầu các bác
sĩ chuyên khoa. Một số bác sĩ gia đình
và bác sĩ chuyên khoa cung cấp dịch
vụ chăm sóc y tế giảm nhẹ đặc biệt với
chất lượng cao và phối hợp dịch vụ
cho những người ốm nặng ở giai đoạn
cuối cuộc đời – gọi tắt là BQKPMV.
Dịch vụ chăm sóc này định hướng vào
việc cung cấp cho bệnh nhân sự điều
trị và chăm sóc giảm nhẹ đa khoa toàn
diện, phù hợp với căn bệnh cụ thể.
Ngoài ra, sẽ bảo đảm rằng việc chăm
sóc nhìn chung sẽ được điều chỉnh
và phối hợp theo yêu cầu về mặt y tế
cũng như khả năng của bệnh nhân.
Các quỹ Bảo hiểm y tế sẽ cung cấp
bản liệt kê tổng quan các bác sĩ cung
cấp những dịch vụ này.
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Chăm sóc giảm nhẹ ngoại trú chuyên môn
hóa là gì?

Dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ ngoại trú
chuyên môn hóa (SAPV) định hướng
vào những người mắc bệnh nan y ở
giai đoạn tiến triển nặng, với tuổi thọ
dự kiến hạn chế và đang cần sự chăm
sóc đặc biệt tốn kém. Dịch vụ này bao
gồm các công việc chăm sóc y tế và
điều dưỡng, bao gồm cả điều phối
và tư vấn. Mục đích của dịch vụ là
tạo điều kiện chăm sóc những người
ốm nặng trong môi trường gia đình
quen thuộc của họ. Đó có thể là nhà
riêng, nhưng cũng có thể là nhà điều
dưỡng hoặc nhà an dưỡng cuối đời.
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Các bác sĩ SAPV sẽ đến nhà bệnh
nhân thực hiện việc chăm sóc y tế.
Các bác sĩ chuyên khoa sẽ giúp giảm
đau và giảm nhẹ các triệu chứng rõ
rệt khác, ví dụ khó thở hoặc yếu mệt.

Đội ngũ điều dưỡng viên và bác sĩ là
những người được đào tạo đặc biệt.
Dịch vụ SAPV và các bác sĩ SAPV
bảo đảm sẽ trực điện thoại 24/24 khi
bệnh nhân cần.

Các bác sĩ và các dịch vụ chăm sóc
hợp tác chặt chẽ với nhau. Dịch vụ
chăm sóc đảm nhận việc thực hiện và
giám sát thực hiện các chỉ định của
bác sĩ, nếu cần họ sẽ đến thăm bệnh
nhân nhiều lần trong ngày. Ngoài
những công việc khác, dịch vụ chăm
sóc còn thực hiện truyền dịch, tiêm
và băng bó, đặc biệt còn bao gồm cả
nói chuyện và hỗ trợ cho các dịch vụ.

Việc giám hộ theo nhu cầu của bệnh
nhân sẽ được thỏa thuận trong khuôn
khổ các buổi bàn bạc chung về ca
bệnh. Bản liệt kê tổng quan các
bác sĩ SAPV và dịch vụ chăm sóc
SAPV được đăng trên trang web
https://homecareberlin.de.

SAPV có thể được bắt đầu ở dạng
tư vấn và hỗ trợ hoặc chăm sóc y tế,
không phụ thuộc vào nhu cầu chăm
sóc. Bệnh nhân và thành viên gia
đình sẽ được một tổ đa ngành chăm
sóc. Tùy theo nhu cầu cá nhân của
bệnh nhân, tổ đó có thể bao gồm các
bác sĩ, nhân viên hộ lý, bác sĩ tâm lý,
bác sĩ tâm lý ung thư, bác sĩ vật lý trị
liệu, nhân viên xã hội, những người
trợ giúp tình nguyện đã được đào tạo
của một dịch vụ chăm sóc cuối đời
ngoại trú và các linh mục.
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Dịch vụ chăm sóc cuối đời ngoại trú có thể
hỗ trợ như thế nào?

Dịch vụ chăm sóc cuối đời ngoại trú sẽ hỗ
trợ những người bệnh nan y giai đoạn cuối
cũng như thành viên gia đình và những
người thân khác trong những tháng, những
tuần cuối cùng của bệnh nhân. Dịch vụ
chăm sóc cuối đời góp phần giúp cho
những người liên quan không bị bỏ mặc
một mình. Những dịch vụ này mong muốn
tạo điều kiện cho người bệnh ở giai đoạn
cuối có một cuộc sống riêng, xứng đáng
với phẩm giá và có khả năng tự quyết với
mức cao nhất cho đến những giây phút cuối
cùng. Mục đích là quan tâm đến những nhu
cầu về mặt thể chất, xã hội, tâm lý, tôn giáo
và thế giới quan của người bệnh trong quá
trình chăm sóc. Các dịch vụ này thường
cũng hỗ trợ những người thân còn sống
trong thời khắc đau buồn vì mất người thân.
Ngoài ra, mối quan tâm của họ là đưa ra
xã hội thảo luận về những đề tài như hấp
hối, tử vong và nỗi đau mất người thân.
Dịch vụ hỗ trợ người bệnh ở giai đoạn
cuối sẽ được cung cấp tại nhà riêng, nhà
điều dưỡng hoặc bệnh viện cho những
người bệnh ở mọi lứa tuổi. Ngoài ra còn
có các dịch vụ chuyên môn dành cho các
nhóm đối tượng đặc biệt như trẻ em,
thanh thiếu niên và gia đình của các em,
những người cao tuổi, những người mắc
bệnh AIDS hoặc những người nhập cư.
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Dịch vụ chăm sóc cuối đời gồm có tối
thiểu một nhân viên chuyên nghiệp làm
việc chính thức và nhiều cộng tác viên
tình nguyện. Nhân viên chính thức sẽ
điều phối dịch vụ và trong một khóa đào
tạo phạm vi rộng sẽ giới thiệu với các
nhân viên tình nguyện, còn được gọi là
nhân viên trợ giúp hoặc nhân viên chăm
sóc giai đoạn cuối đời về nhiệm vụ của
họ, và phân công họ tham gia các hoạt
động hỗ trợ người bệnh ở giai đoạn cuối.
Trong trường hợp có nhu cầu, bất cứ
ai cũng có thể liên hệ với Dịch vụ chăm
sóc cuối đời. Thông thường, việc hỗ
trợ người bệnh ở giai đoạn cuối sẽ
bắt đầu bằng liên hệ qua điện thoại
trước. Sau đó nhân viên chính thức sẽ
đến trao đổi tại chỗ. Mục đích ở đây là
làm quen với người bệnh ở giai đoạn
cuối và môi trường xã hội của người
đó. Người bệnh ở giai đoạn cuối hoặc
những người thân có thể chuẩn bị trước
cho cuộc nói chuyện bằng cách suy
nghĩ xem họ mong muống điều gì từ
việc hỗ trợ, những điều họ không muốn
và những vấn đề nào vẫn còn quan
trọng đối với họ. Nhân viên chuyên môn
có thể tư vấn trong các vấn đề cá nhân,
chăm sóc và xã hội cũng như về việc
ủy quyền chăm sóc và di chúc y khoa.

Sau cuộc nói chuyện đầu tiên, một nhân
viên tình nguyện đã qua đào tạo đặc biệt
sẽ được giới thiệu cho bệnh nhân. Nhân
viên này sẽ dành thời gian nói chuyện
với bệnh nhân, đọc sách báo cho bệnh
nhân, hỗ trợ bệnh nhân đi dạo hoặc đơn
giản chỉ là có mặt bên cạnh bệnh nhân.
Các thành viên gia đình đang thực hiện
việc chăm sóc sẽ được giảm bớt công
việc và có thể nghỉ ngơi để lấy lại sức.
Dịch vụ chăm sóc cuối đời ngoại trú không
đảm nhận các công việc chăm sóc điều
dưỡng cũng như các công việc nội trợ.
Trong cuộc phỏng vấn sau đây, một nhân viên
tình nguyện tại một dịch vụ chăm sóc cuối
đời ngoại trú đã miêu tả những công việc hỗ
trợ người bệnh ở giai đoạn cuối trên thực tế.
Hỏi: Có thể hình dung công việc
hỗ trợ người bệnh ở giai đoạn cuối
như thế nào? Anh đã được yêu cầu
tham gia từ khi nào?
Trả lời: Chúng tôi hỗ trợ những người đang
ở giai đoạn chia tay với cuộc đời và chuẩn
bị trước cái chết. Chúng tôi có mặt đúng
trong khoảng thời gian đó và đôi khi cũng
có mặt trong khoảng thời gian đầu sau tang
lễ. Cụ thể là một người điều phối của dịch
vụ chăm sóc cuối đời đã hỏi tôi xem tôi có
thể thực hiện việc hỗ trợ người bệnh ở giai
đoạn cuối hay không và đã chuyển cho tôi
những thông tin quan trọng về bệnh nhân.
Sau đó chúng tôi thỏa thuận với bệnh nhân
và người thân của bệnh nhân để hẹn ngày
đến làm quen đầu tiên. Việc hỗ trợ bệnh
nhân có thể kéo dài một vài ngày hoặc
thậm chí vài tuần cho đến vài tháng.

Hỏi: Điều gì đã thúc đẩy anh tham gia công
việc tình nguyện không dễ dàng này?
Trả lời: Tôi đã nhiều lần nghe câu hỏi như
vậy. Không có động cơ chung nào đối với
việc tham gia công việc tình nguyện này.
Mỗi người có động cơ riêng của mình.
Cả đối với tôi cũng không khác biệt: Đối
với tôi, điều đặc biệt quan trọng khi tham
gia công việc tình nguyện này là tôi có
thể làm gì đó chống lại sự cô đơn và cảm
giác bất lực không thể diễn đạt thành lời.
Hỏi: Những gì đã xảy ra trong công
việc hỗ trợ như vậy?
Trả lời: Mỗi công việc hỗ trợ đều khác nhau,
cũng như những người mà chúng tôi hỗ trợ
rất khác nhau. Nhưng điểm chung luôn luôn
là sự cận kề của cái chết và cuộc đấu tranh
với cái chết. Trước tiên, việc quan trọng là
tìm xem những người đó có hợp với mình
hay không. Tôi có những kinh nghiệm thu
được trong quá trình hỗ trợ những người
cao tuổi ở giai đoạn cuối cuộc đời tại các nhà
điều dưỡng. Ban đầu, tôi đến thăm thường
xuyên hơn để chúng tôi có thể nhanh chóng
làm quen với nhau. Nếu có thể được, chúng
tôi đi dạo một lúc hoặc ngồi uống cà phê
dưới bóng râm. Nếu bệnh nhân cần chăm
sóc ít đi lại, chúng tôi sẽ nói chuyện ngay
trong phòng. Nhưng thường thì chúng tôi
không nói nhiều. Điều quan trọng ở đây
là sự gần gũi, là cảm giác có người lắng
nghe mình hoặc chỉ đơn giản là có người
bên cạnh mình. Đôi khi sự giao tiếp bị hạn
chế, ví dụ nếu người bệnh ở giai đoạn cuối
lại là người mất trí nhớ. Khi đó thì cần phải
tìm kiếm các phương pháp giao tiếp khác.
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CÂU HỎI 13

Hỏi: Anh có bí quyết gì để có thể
hỗ trợ tốt?

Hỏi: Nghe có vẻ như một cuộc
thăm viếng dễ chịu trong nhà điều
dưỡng. Công việc tình nguyện
của anh có khác gì so với dịch
vụ đi thăm người cao tuổi?
Trả lời: Những người trợ giúp trong
nhà an dưỡng cuối đời có một xuất
phát điểm khác: Chúng tôi muốn hỗ
trợ người bệnh ở giai đoạn cuối và gia
đình họ trong khoảng thời gian cuối
cùng được sống cùng nhau. Lúc này,
chúng tôi cố gắng tỏ ra khách quan.
Một số người bệnh ở giai đoạn cuối
không muốn làm phiền những người
thân yêu vì bản thân những người
này đã phải chiến đấu với nỗi sợ hãi
của riêng họ. Những người khác lại
mong muốn giải quyết những vấn đề
lâu dài. Đôi khi chúng tôi có thể thiết
lập những liên kết quan trọng, làm
cầu nối cho các cuộc nói chuyện, nếu
họ có vấn đề về giao tiếp.
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Hỏi: Và điều gì sẽ xảy ra nếu cái
kết thúc thật sự đã đến? Những
giờ phút hỗ trợ cuối cùng sẽ như
thế nào?
Trả lời: Giai đoạn hấp hối có thể kéo
dài, chúng tôi cũng thực hiện dịch
vụ canh đêm bên giường bệnh. Đôi
khi đó là một đêm yên tĩnh trôi qua,
nhưng cũng có những lúc lại là một
cuộc chiến đấu đầy khó khăn. Không
phải lúc nào chúng tôi cũng có mặt
vào thời điểm người bệnh qua đời.
Khoảnh khắc đó khó có thể dự báo,
vì vậy không phải lúc nào cũng có
thể sắp xếp được về mặt thời gian.
Nhưng trong những lúc như vậy các
gia đình cũng thường không muốn
người lạ có mặt.

Trả lời: Tôi thường xuyên thực hiện
những buổi đi thăm đầu tiên để làm
quen với tình hình. Thường các cuộc nói
chuyện nhanh chóng tự đi vào chiều sâu,
vì cái chết làm cho người ta xúc động và
cởi mở tâm hồn. Và khi đó thì việc trước
tiên là: Lắng nghe. Tự đặt mình vào địa
vị của những người trong cuộc và cảm
nhận. Cứ như vậy, những khoảnh khắc
gặp gỡ thân tình và đồng cảm nội tâm sẽ
đến. Các buổi hỗ trợ sẽ luôn luôn thành
công tốt nhất nếu tất cả những người liên
quan hợp tác và giao lưu tốt với nhau.
uuDịch vụ chăm sóc cuối đời ngoại
trú là dịch vụ miễn phí đối với người
bệnh ở giai đoạn cuối. Những dịch vụ
này được tài trợ thông qua các quỹ
bảo hiểm y tế theo luật định. Đối với
những chi phí không được quỹ bảo
hiểm y tế tài trợ thì dịch vụ này phải
dựa vào tiền quyên góp.

Ở một số bệnh viện cũng có những
dịch vụ tương tự như dịch vụ chăm
sóc cuối đời ngoại trú, nhưng chỉ
dành cho bệnh nhân của bệnh viện.
Hiện nay đã thường xuyên có sự hợp
tác giữa các bệnh viện và các dịch
vụ chăm sóc cuối đời ngoại trú khi
những dịch vụ đó hoạt động tại bệnh
viện. Quý vị cũng có thể hỏi về các
dịch vụ xã hội hoặc dịch vụ chăm sóc
tinh thần người bệnh ở các bệnh viện.
Những người không biết chắc chắn
liệu mình có nhận được sự hỗ trợ
chăm sóc cuối đời hay không thì có
thể xin ý kiến tư vấn của Trung tâm
Liên hệ Chăm sóc cuối đời. Ở đây, quý
vị sẽ tìm thấy những thông tin chi tiết
để trả lời cho câu hỏi 12. Ngoài ra, các
dịch vụ chăm sóc cuối đời cũng cung
cấp thông tin trực tiếp. Dữ liệu về các
dịch vụ chăm sóc cuối đời được đăng
trong DANH MỤC ĐỊA CHỈ.
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Bệnh viện cung cấp những trợ giúp nào?

Tại Berlin, các bệnh viện vẫn luôn luôn
là nơi nhiều người qua đời nhất. Ở đây
phải lo liệu sao cho nhân phẩm của
người sắp mất phải được giữ gìn và
tôn trọng cả sau khi qua đời, và phải
lo liệu sao cho người thân có thể chia
tay một cách thích hợp với người đã
mất. Theo “Nguyên tắc chăm sóc hỗ
trợ y tế người bệnh ở giai đoạn cuối”
của Hiệp hội Y tế Đức , nghĩa vụ của
các bác sĩ là “giúp đỡ những người sắp
qua đời, tức là bệnh nhân hoặc người
bị thương mà một hoặc nhiều chức
năng quan trọng đã ngừng hoạt động
không thể khôi phục và được dự báo
thời điểm tử vong sắp đến, sao cho họ
có thể qua đời trong những điều kiện
xứng đáng với phẩm giá con người”.
Luật bệnh viện của tiểu bang yêu cầu
các bệnh viện Berlin xem xét một cách
thích hợp các khía cạnh nhân văn và
đạo đức của những tình huống đặc biệt
này trong hoạt động của bệnh viện.
Chẳng hạn, khi làm việc với những
người thân của bệnh nhân sắp qua
đời, bệnh viện cũng cần phải lưu ý
đến điều kiện không gian để tạo điều
kiện cho họ thực hiện việc chia tay một
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cách trang nghiêm với người quá cố.
Văn hóa chăm sóc cuối đời và chăm
sóc giảm nhẹ ở các bệnh viện có thể
được hỗ trợ nhờ các biện pháp đặc
biệt trong các lĩnh vực giao tiếp, đào
tạo, tổ chức và hợp tác. Ví dụ, một
số bệnh viện có các phương án hoặc
tiêu chuẩn đặc biệt, hoặc có nhân viên
chuyên phụ trách chăm sóc giảm nhẹ.

Điểm đặc trưng đối với một cơ sở
chăm sóc giảm nhẹ là có một tổ đa
ngành bao gồm các bác sĩ, nhân viên
điều dưỡng, nhân viên xã hội, linh
mục, các nhà tâm lý học và các bác
sĩ trị liệu khác đủ trình độ, cộng thêm
những người tình nguyện đã qua đào
tạo. Tại các cơ sở chăm sóc giảm
nhẹ, các vấn đề y học, chăm sóc, tâm
lý xã hội và tinh thần sẽ được ưu tiên
luân phiên. Vì vậy, công việc giao tiếp
và hợp tác có ý nghĩa đặc biệt quan
trọng. Cơ sở chăm sóc giảm nhẹ hoạt
động trong hệ thống kết nối với các

trung tâm y tế, các khoa khác của
bệnh viện, các bác sĩ gia đình và các
bác sĩ SAPV, các dịch vụ chăm sóc
và chăm sóc người bệnh giai đoạn
cuối, các nhà an dưỡng cuối đời và
các cơ sở thích hợp khác. Mục đích
là giảm nhẹ các triệu chứng bệnh và
các triệu chứng phát sinh do tác động
của điều trị, nếu có thể thì ổn định
tình trạng bệnh và tình hình chăm sóc
của người bệnh sao cho họ có thể
được xuất viện. Quý vị có thể thấy
địa chỉ các cơ sở chăm sóc giảm nhẹ
tại Berlin trong DANH MỤC ĐỊA CHỈ.

Những bệnh nhân mắc bệnh nan y
thường được chăm sóc ở những bệnh
viện trọng điểm dành riêng cho mục
đích này. Những bệnh viện đó cam
kết tạo điều kiện cần thiết cho việc
chăm sóc như vậy thông qua các khoa
điều trị giảm nhẹ của riêng mình hoặc
thông qua các mô hình hợp tác thích
hợp. Từ năm 2005, trong các bệnh
viện đã có dịch vụ đặc biệt được gọi
là “điều trị giảm nhẹ kết hợp”. Đây là
chương trình điều trị tổng hợp với các
căn bệnh nan y nhằm mục đích giảm
nhẹ triệu chứng và ổn định tâm lý.
Ngoài ra, có những bộ phận chăm sóc
đặc biệt đối với điều trị giảm nhẹ, giám
hộ và hỗ trợ chuyên môn hóa, được
gọi là các cơ sở chăm sóc giảm nhẹ.
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Cần phải nghĩ đến những gì trước khi
chuyển vào nhà điều dưỡng?

Không phải tất cả mọi người đều có thể
hoặc muốn được chăm sóc, hỗ trợ ở
nhà cho đến cuối cuộc đời. Ví dụ, đó là
những trường hợp khi có các yêu cầu
quá cao về thời gian hoặc tinh thần đối
với người thân đang thực hiện chăm
sóc, diện tích nhà ở không đủ hoặc sự
chăm sóc điều dưỡng, chăm sóc y tế
không thể được bảo đảm.

sóc trở thành gánh nặng quá lớn đối với
tất cả những người liên quan. Khi đó,
một nhà điều dưỡng được điều hành
tốt sẽ là phương án thay thế thích hợp.
Như vậy, những người thân sẽ có cơ
hội lấy lại sức lực và có thời gian để
chăm nom thành viên cao tuổi trong
gia đình mình với tình yêu thương khi
thành viên đó ở trong nhà điều dưỡng.

Không ít người thân cảm thấy có lỗi và
phải sống dưới áp lực khi họ không thể
hoặc không muốn đảm bảo việc chăm
sóc bệnh nhân tại nhà. Nhưng thường
sẽ đến lúc việc chăm sóc ở nhà không
thể tiếp tục, công việc hỗ trợ và chăm

Để xác định xem nhà điều dưỡng nào
có thể là trở thành ngôi nhà mới tốt đẹp
trong giai đoạn cuối cuộc đời của những
người cao tuổi, chúng ta có thể xem xét
một số nhà điều dưỡng theo các tiêu chí
dưới đây, do Dirk Muller lập ra:

Các tiêu chí về một nhà điều
dưỡng tốt theo định hướng
chăm sóc giảm nhẹ và chăm
sóc cuối đời
• Cơ sở đó được thiết kế để ở

thuận tiện. Những cư dân sống
trong đó có thể sắp xếp bày biện
phòng riêng của mình. Đối với
những người mắc bệnh mất trí
nhớ phải có sẵn đầy đủ khả năng
để họ định hướng trong nhà.
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• Trong nhà có lực lượng nhân

viên chăm sóc đã qua đào tạo.
Những nhân viên này phải có đủ
kiến thức về chăm sóc giảm nhẹ
cũng như kiến thức về cách cư
xử với những người mắc bệnh
mất trí nhớ.
Với yêu cầu về điều trị y tế tổng
hợp, các đau đớn và triệu chứng
khó chịu sẽ được giảm nhẹ hoặc
loại bỏ.

Trong khi đó, việc theo dõi và ghi
nhận đau đớn ở những người cao
tuổi hoặc những người mắc bệnh
mất trí nhớ là điều đặc biệt quan
trọng.
• Các tình trạng đau khổ tinh thần,
ví dụ cô đơn và sợ hãi, sẽ được
xoa dịu bằng sự quan tâm và
đồng cảm. Những người cao tuổi
và người thân của họ có thể nhận
được các dịch vụ kèm theo, ví dụ
mời linh mục đến thăm.
• Người thân sẽ tham gia một cách
thích hợp vào việc trông nom và
nếu mong muốn thì cả vào việc
chăm sóc.
• Việc hỗ trợ người bệnh trong
những ngày cuối đời được bắt
đầu từ rất lâu trước khi cái chết
cận kề. Việc này sẽ tạo điều kiện
cho quá trình chuyển tiếp từ khi
hấp hối cho đến khi qua đời theo
cách xứng đáng với phẩm giá.
• Các nhu cầu của những người cao
tuổi sẽ được quan tâm. Nếu mong
muốn, tất cả mọi người đều có thể
tham gia vào cuộc sống cộng đồng.
• Có nhiều đề xuất hợp lý đối với
những người mắc bệnh mất trí
nhớ. Họ được tôn trọng và nhận
được các dịch vụ riêng rẽ.

• Hấp hối và tử vong không còn

là những điều cấm kỵ. Việc này
phản ánh ở cách thiết kế, sắp
xếp, ví dụ các góc chia buồn, sổ
chia tay.
• Nhu cầu của những người bệnh
ở giai đoạn cuối sẽ được xem xét
thích hợp trong chế độ ăn uống.
• Các vấn đề đạo lý được tôn trọng
một cách thích hợp, ví dụ trong
khuôn khổ các cuộc nói chuyện
về các ca bệnh hoặc các cuộc nói
chuyện với cư dân trong nhà điều
dưỡng, hoặc khi lập kế hoạch
chăm sóc sức khỏe ở giai đoạn
cuối cuộc đời (GVP), trong đó cả
người thân cũng sẽ tham gia.
• Các nhóm nghề nghiệp tham gia sẽ
hợp tác làm việc vì lợi ích của những
cư dân trong nhà điều dưỡng.
• Nhà điều dưỡng hợp tác với các
đối tác bên ngoài, ví dụ các bác
sĩ trị liệu giảm đau, các dịch vụ
chăm sóc cuối đời ngoại trú và
các nhóm hỗ trợ tự lực.
• Nhân viên cởi mở và sẵn sàng
trò chuyện, gắn bó với nhiệm vụ
của mình.
• Nhân viên được cung cấp các
khóa đào tạo và huấn luyện về
tâm lý.
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Monika Hoffmann-Kunz, thành viên gia
đình của một người ốm nặng đang sống
trong nhà điều dưỡng và có nhu cầu
chăm sóc, khuyên người thân của những
người cao tuổi khác nên tìm hiểu thông
tin về các câu hỏi nêu dưới đây trước
khi quyết định có nên đưa người cao tuổi
vào nhà điều dưỡng hay không. Cuốn
sách “Những cơ sở chăm sóc nào tốt đối
với tôi? Sổ tay hướng dẫn cho những
người đang tìm kiếm” cũng như các
tài liệu khác được đăng trên trang web

Các câu hỏi để lựa chọn nhà
điều dưỡng
• Người thân của bệnh nhân có

được chấp nhận như đối tác
bình đẳng hay là bị coi như
những người cạnh tranh hoặc
những người gây phiền hà?
• Người thân của bệnh nhân có
được giới thiệu với nhân viên
cũng như những cư dân trong
nhà điều dưỡng và những người
thân của họ hay không?
• Có các cuộc nói chuyện ngẫu
nhiên một cách thoải mái, không
quan cách hay không?
• Sự tham gia của thành viên gia
đình và người thân khác trong
các buổi lễ có được mong muốn
hay không?
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http://www.pallative-geriative.de/
informaterial. Ngoài ra, quý vị sẽ
tìm thấy danh sách tổng quát các
nhà điều dưỡng đang hợp tác trong
khuôn khổ mạng lưới chăm sóc giảm
nhẹ lão khoa Berlin trên trang web
http://www. netzwerk-pallative-geriative.
de/Netzwerk/Berlin/
Tìm kiếm ý kiến tư vấn khi lựa chọn
nhà điều dưỡng cũng là một việc
hợp lý.

• Bác sĩ khám bệnh có giờ làm

việc cố định hay không?
• Có khả năng tham gia các
buổi họp của các tổ nhóm hay
không?
• Có ban tư vấn cho những người
thân hay không?
• Việc làm quen của người mới
đến với môi trường nhà điều
dưỡng được sắp xếp như thế
nào?
• Có được phép mang theo đồ
đạc và tranh ảnh hay không?
• Trong nhà điều dưỡng có hệ
thống bảo đảm chất lượng và
phát triển chất lượng, ví dụ các
kế hoạch, các phiếu khảo sát ý
kiến người thân, hay không?

Nhà an dưỡng cuối đời cung cấp
những trợ giúp nào?

Nếu người bệnh nan y với tuổi thọ dự
kiến hạn chế không thể được chăm
sóc hỗ trợ trong nhà của chính mình,
trong khi đó lại không cần điều trị tại
bệnh viện, thì các nhà an dưỡng cuối
đời là một phương án thay thế tốt.
Khi các điều kiện cơ bản đã được đáp
ứng, có thể xem xét việc chăm sóc y
tế giảm nhẹ và chăm sóc điều dưỡng
giảm nhẹ trong một nhà an dưỡng cuối
đời, đặc biệt đối với những người mắc
bệnh ung thư, AIDS, bệnh thần kinh,
bệnh thận, bệnh tim, bệnh tiêu hóa
hoặc bệnh phổi mãn tính. Các nhà an
dưỡng cuối đời là những cơ sở nhỏ với
đặc điểm ấm cúng và tiện nghi như nhà
ở, thiết kế không gian và trang bị cá
nhân được định hướng theo nhu cầu
đặc biệt của những người sắp qua đời.
Thông qua việc giảm nhẹ các triệu
chứng bệnh, việc chăm sóc y tế giảm
nhẹ và điều dưỡng giảm nhẹ phải
được thiết kế sao cho giai đoạn cuối
cuộc đời của bệnh nhân trở nên dễ
chịu ở mức tối đa. Việc chăm sóc

này không nhằm mục đích chủ yếu
là kéo dài cuộc sống của bệnh nhân.
Bên cạnh việc điều trị các triệu chứng
của cơ thể, trọng tâm chăm sóc là giảm
nhẹ các đau khổ tâm lý liên quan đến
quá trình ốm đau. Bệnh nhân nhận
được sự giúp đỡ trong các tình hình
khủng hoảng tinh thần và trong việc đối
diện với cái chết. Trong đó có bao gồm
việc đối diện với các câu hỏi về ý nghĩa
của cuộc sống và các câu hỏi về niềm
tin. Nhưng sự giúp đỡ cũng có thể
là để đáp ứng những ước muốn cuối
cùng của người sắp qua đời và lưu ý
các nhu cầu tôn giáo của người đó.
Nếu mong muốn, người thân sẽ tham
gia vào việc chăm sóc và hỗ trợ người
bệnh ở giai đoạn cuối. Họ cũng được
an ủi hỗ trợ trong nỗi đau mất người
thân của mình. Những chiếc giường
đơn trong nhà an dưỡng cuối đời
được thiết kế để người thân có thể
ngủ qua đêm. Hơn nữa, trong mỗi nhà
an dưỡng cuối đời đều có ít nhất một
phòng khách để sử dụng.
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Một thành phần cốt lõi của công việc
chăm sóc cuối đời là dịch vụ của những
người tình nguyện đã được đào tạo.
Họ đóng góp một phần không thể thiếu
trong việc chăm sóc người bệnh ở giai
đoạn cuối tại nhà an dưỡng cuối đời, tạo
điều kiện cho những người bệnh đó có
một cuộc sống tự quyết và mãn nguyện
cho đến những giờ phút cuối cùng.
Nếu bác sĩ gia đình không đủ để thực
hiện việc chăm sóc y tế giảm nhẹ, việc
điều trị và chăm sóc y tế cần thiết sẽ
được thực hiện thông qua bác sĩ gia
đình hoặc bác sĩ SAPV. Tại Berlin, tất
cả các nhà an dưỡng cuối đời đều hợp
tác với các bác sĩ SAPV, họ thường
xuyên đến thăm khám tại các nhà an
dưỡng và bảo đảm suốt ngày đêm việc
chăm sóc y tế giảm nhẹ chuyên môn
hóa cho bệnh nhân. Việc lựa chọn bác
sĩ một cách tự do vẫn được bảo đảm
không giới hạn như từ trước đến nay.
uuNgười bệnh ở giai đoạn cuối cần
phải được giải thích về kết quả chẩn
đoán bệnh cũng như thời gian sống
còn lại của mình và có thể tự quyết
định một cách có nhận thức về việc
vào nhà an dưỡng cuối đời. Bác sĩ
hợp đồng hoặc bác sĩ bệnh viện sẽ
phải xác nhận sự cần thiết của việc
chăm sóc người bệnh ở giai đoạn
cuối trong nhà an dưỡng cuối đời.
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Chi phí giám hộ và hỗ trợ bệnh nhân
giai đoạn cuối sẽ được các quỹ bảo
hiểm y tế và quỹ chăm sóc đảm
nhận, và được nhà an dưỡng cuối
đời thanh toán ở mức 5% thông qua
các khoản quyên góp hoặc công việc
tình nguyện.

Những gì là quan trọng đối với người thân
khi chăm sóc người bệnh vào những giờ
phút cuối?

uuBệnh nhân không phải chịu chi phí.
Trong một số ít trường hợp, mặc dù
chẩn đoán bệnh nặng nhưng tình
trạng của bệnh nhân ổn định trở lại
và có thể được cho về nhà, sau đó
có thể quay lại nhà an dưỡng cuối
đời vào một thời điểm muộn hơn.
Mùa thu 2018, tại Berlin có 15 nhà
an dưỡng cuối đời dành cho người
trưởng thành, những nhà an dưỡng
này được liệt kê trong DANH MỤC
ĐỊA CHỈ. Các dự án xây dựng nhà
an dưỡng cuối đời khác đang được
lập kế hoạch, trong số đó có một nhà
an dưỡng bán trú trong ngày. Ở đây,
những người ốm nặng sẽ được chăm
sóc trong khoảng thời gian nhất định
hàng ngày và thường xuyên trở về
nhà của mình.

Trải nghiệm sự qua đời của người mà
mình yêu quý là sự thách thức theo cách
rất riêng đối với mỗi người trong chúng
ta. Chúng ta phải đối mặt với những câu
hỏi về sự tồn tại. Chúng ta phải đưa ra
những quyết định có hậu quả lớn về việc
chăm sóc người bệnh ở giai đoạn cuối.
Thông thường, thành viên gia đình và
những người thân thiết có quan hệ
sâu sắc với người sắp qua đời. Nhưng
cả những mâu thuẫn hoặc hiểu lầm
cũng đóng vai trò trong mối quan hệ
này. Nếu trước đó đã trải qua một thời
gian chăm sóc lâu năm, có thể đã có
những tình huống hết sức căng thẳng.

Giai đoạn cuối cùng trong cuộc sống
của một người thường đòi hỏi toàn bộ
sức lực của người đó. Với tất cả tình
yêu thương và thiện cảm, đôi khi gia
đình và người thân đã gần kiệt sức cũng
mong muốn “cầu cho mọi việc sớm qua
đi”. Có thể xảy ra tình huống là giao tiếp
ngày càng khó hơn, người thân tự rút
lui hoặc bận tham gia những hoạt động
khác, tuy thực ra họ cũng mong muốn
có mặt bên người sắp qua đời. Mặc dù
vậy họ không dám nói ra ý muốn thay
đổi và tìm kiếm sự giúp đỡ. Điều đó
càng đúng khi bạn bè, láng giềng hoặc
người quen tự rút lui. Vì vậy, điều quan
trọng là tìm kiếm sự giúp đỡ, ví dụ ở một
dịch vụ chăm sóc cuối đời ngoại trú, một
cộng đồng tôn giáo hoặc một hiệp hội.
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uuQuý vị hãy nói chuyện với những
người và các cơ quan, tổ chức ở xung
quanh! Quý vị hãy cầu xin sự giúp
đỡ, cả cho bản thân mình!
Thường thì những người chăm sóc
khẳng định họ biết “khi nào đến lúc
đó...”. Có nhiều dấu hiệu của cơ
thể báo hiệu thời điểm sắp qua đời,
nhưng không ai có thể xác định trước
hoàn toàn chính xác thời điểm đó.
Người sắp qua đời thường tự mình
xác định thời điểm đó. Ví dụ, đó có
thể là trường hợp khi người bệnh
biết mọi người đang cân nhắc việc
chuyển vào nhà an dưỡng cuối đời
hoặc thực hiện một can thiệp y tế mà
người ấy muốn trốn tránh.
Ở những người sắp qua đời khác thì
lại có vẻ như họ chờ đợi một cái gì
đó nhất định, một người, một lời chia
tay, chờ đợi người thân để cho họ ra
đi... Không phải ai cũng qua đời trong
sự có mặt của những người khác.
Đôi khi người sắp qua đời lựa chọn
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đúng thời điểm khi đang ở một mình
trong phòng.
uuNgười thân vẫn có thể làm được
nhiều việc có ích cho người sắp qua
đời. Họ có thể ở bên cạnh người đó,
nói chuyện với người đó. Đôi khi họ
sẽ cảm nhận giọng nói quen thuộc
có tác dụng trấn an như thế nào đối
với người sắp qua đời. Họ có thể hát,
đọc sách báo hoặc cầu nguyện Việc
tiếp xúc với nhau hoặc ở gần nhau
không chỉ được người sắp qua đời
cảm nhận một cách dễ chịu.

uuĐiều quan trọng là cảm nhận những
gì khiến cho mọi người đều thấy thoải
mái, ví dụ hãy để ý xem một cuộc nói
chuyện nào đó có phù hợp với tình
hình hiện tại hay không.

uuĐôi khi quý vị hãy để cho nhân viên
điều dưỡng chuyên nghiệp hoặc nhân
viên dịch vụ chăm sóc người bệnh
giai đoạn cuối đưa ra thêm những
gợi ý khác.

Nhiều người kể rằng các biện pháp
chăm sóc như xoa kem, chải tóc hoặc
mang đến các món ăn yêu thích được
người bệnh cảm thấy rất dễ chịu.
Qua đó, đôi khi có thể thực hiện thêm
các cuộc tiếp xúc hoặc giao lưu đầy
tình cảm.

Nhiều người kể lại việc chăm sóc
người bệnh ở những giờ phút cuối
như một trải nghiệm chung rất sâu
sắc. Sự chăm sóc này cũng rất có ý
nghĩa đối với việc giảm nhẹ và xoa dịu
nỗi đau mất đi một người thương yêu.

Đôi khi có những việc và những sự
kiện trong cuộc sống chung mà người
sắp qua đời và người thân nhớ lại,
trong khoảnh khắc đó chúng lại một
lần nữa trở nên sống động. Việc nhớ
lại có thể giúp hai bên gặp nhau một
lần nữa, một lần nữa thật gần. Vào
cuối cuộc đời, những quan niệm tôn
giáo mang theo từ quê hương thường
càng tăng thêm ý nghĩa.
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Những gia đình có con ốm nặng đang
đứng trước những vấn đề gì?

Kết quả chẩn đoán một căn bệnh
nguy hiểm tính mạng hoặc rút ngắn
tuổi thọ, ví dụ bệnh ung thư không thể
chữa khỏi, bệnh viêm cơ nặng, bệnh
xơ nang, bệnh trao đổi chất hiếm gặp
và các trường hợp tàn tật nặng không
chỉ có những hậu quả lâu dài đối với
bản thân đứa trẻ mà còn đối với toàn
thể gia đình. Từng thành viên gia đình
phải tự định hướng lại theo tình hình
mới. Các vai trò trong gia đình thay
đổi và phải được phân công lại. Mọi
thứ không còn như trước nữa.
Đứa trẻ ốm nặng phải trải qua nhiều
thay đổi và các tình huống căng
thẳng. Chẳng hạn, căn bệnh thường
kèm theo những triệu chứng nặng.
Các buổi đi khám và nằm viện thường
xuyên trở nên cần thiết. Nhiều căn
bệnh rút ngắn tuổi thọ có quá trình
tiến triển nặng, có nghĩa là đứa trẻ sẽ
luôn luôn phải làm quen với những
tình huống mới, làm quen với việc
mất đi những khả năng và kỹ năng
của mình, trở nên ngày càng phụ
thuộc vào những người chăm sóc.
Những thay đổi này dẫn đến kết quả
là đứa trẻ chỉ có khả năng tham gia
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các hoạt động hàng ngày một cách
hạn chế và ngày càng xa cách với
môi trường xã hội của mình. Ví dụ,
đôi khi không thể duy trì quan hệ bạn
bè và chỉ có thể tham gia các dịch vụ
văn hóa, xã hội một cách hạn chế.
Hơn nữa, đứa trẻ phải chiến đấu với
căn bệnh nặng của mình hoặc cái
chết đang đe dọa đến gần, trong khi
đó nó cũng phải trải qua những cảm
giác buồn bã, giận dữ, sợ hãi. Để có
thể xử trí với những cảm giác và trải
nghiệm này, nó cần những người nói
chuyện thích hợp.
Đối với những người làm cha mẹ, kết
quả chẩn đoán bệnh của con mình
mang lại những thay đổi và căng
thẳng đặc biệt nặng nề. Họ phải chiến
đấu với ý nghĩ là đứa con của mình
sẽ phải chết quá sớm, trong khi đó
thì vấn đề thời điểm luôn là dấu hỏi
lớn vì không ai có thể xác định được
thời điểm đó. Họ phải làm quen và
chấp nhận là đứa con của mình sẽ
ngày càng cần chăm sóc và phải sống
phụ thuộc vào thuốc men cũng như
các liệu pháp điều trị.

Bố mẹ phải hành động thích hợp với
các giai đoạn bệnh cấp tính và phải đưa
ra những quyết định đôi khi rất quan
trọng. Toàn bộ cuộc sống của gia đình
cần phải được tổ chức lại cho phù hợp
với đứa trẻ mắc bệnh và các hậu quả
của bệnh, đôi khi trong thời gian kéo
dài nhiều năm. Họ phải làm như vậy
và thường cũng muốn làm như vậy,
cho đến khi vẫn còn sức lực. Khi đó,
bố mẹ sẽ trở thành những chuyên gia
trong việc chăm sóc con mình, những
người sẽ cố gắng làm tất cả sao cho con
mình có thể được sống ở nhà nhiều thời
gian nhất có thể trong thời gian còn lại.
Trong những tình huống miêu tả ở trên,
anh chị em của trẻ bị mắc bệnh cũng phải
chịu nhiều thiệt thòi. Chúng không những
chỉ phải học cách làm quen với thực tế là
người anh (em) hoặc chị (em) của chúng
đang đau ốm và sẽ phải chết sớm.

Thông thường, do lo lắng cho đứa
con bị ốm, bố mẹ chỉ có thể chăm
sóc không đầy đủ cho những đứa
con khỏe mạnh còn lại. Vì vậy, có
thể xảy ra tình huống là những đứa
trẻ này phải chịu thiệt thòi và nhu cầu
của chúng không được bố mẹ nhận
biết. Ở các bạn học chúng thường
gặp phải sự không thấu hiểu, chúng
thường không tìm thấy người nói
chuyện thích hợp trong tình huống
của mình. Quan hệ bạn bè trở nên
khó khăn khi các cuộc đi chơi và các
hoạt động giải trí chỉ có thể được
thực hiện một cách hạn chế do tình
hình của gia đình. Hậu quả có thể là
sự cô lập xã hội. Nhiều anh chị em
của đứa trẻ mắc bệnh đã phải gánh
chịu những hậu quả về tinh thần và
cơ thể, như rối loạn giấc ngủ, đau
bụng hoặc cảm giác tự ti mặc cảm.
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Các gia đình có thể tìm trợ giúp,
thông tin và tư vấn ở đâu?

Bệnh nhi sẽ được chăm sóc chu đáo
tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng và
tác động của căn bệnh. Hệ thống giám
hộ có thể liên quan tới nhiều nhóm
nghề nghiệp và cơ sở khác nhau ví dụ:
• Bác sĩ nhi và bác sĩ chuyên khoa
cấp cao
• Phòng khám chuyên khoa
• Các trung tâm nhi khoa xã hội
• Các cơ sở chăm sóc y tế xã hội
• Vật lý trị liệu, trị liệu ngôn ngữ và
trị liệu hòa nhập cộng đồng
• Liệu pháp tâm lý như trị liệu bằng
nghệ thuật/ âm nhạc
• Dịch vụ chăm sóc trẻ em, dịch vụ
trợ giúp gia đình, dịch vụ chăm
sóc ngưỡng thấp, dịch vụ chăm
sóc tạm thời
• Can thiệp sớm/mẫu giáo/trường
học,
• Các dịch vụ tư vấn khác nhau,
các nhóm và câu lạc bộ giúp tự
vượt khó, dịch vụ cấp cứu khủng
hoảng
• Dịch vụ chăm sóc ngoại trú và nội
trú cho trẻ em
• Nhóm chăm sóc giảm nhẹ
• Các đơn vị chịu trách nhiệm chi
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trả là bảo hiểm y tế và quỹ chăm
sóc cũng như các văn phòng
công như văn phòng thanh niên,
y tế, xã hội và phúc lợi

Chăm sóc y tế xã hội
Chăm sóc y tế xã hội là một phần của
bảo hiểm công, được áp dụng ngay
sau khoảng thời gian nằm viện hoặc
điều trị phục hồi chức năng. Sự chuyển
đổi từ điều trị nội trú sang chăm sóc
tại nhà cần phải được hướng dẫn một
cách chuyên nghiệp. Các bước điều
trị theo toa sẽ phải được tổng hợp từ
quan điểm của tất cả các chuyên gia
y tế, chuyên viên trị liệu và chuyên
gia giáo dục. Đối với trẻ nhỏ và trẻ vị
thành niên bị bệnh nặng cho tới năm
14 tuổi – trong trường hợp đặc biệt là
tới năm 18 tuổi, chăm sóc y tế xã hội
có thể được áp dụng với các điều kiện
nhất định, có thể trực tiếp tại phòng
khám đang điều trị hoặc muộn nhất
là sáu tuần sau khi nằm viện thông
qua chỉ định của bác sĩ nhi chịu trách
nhiệm điều trị.

Chăm sóc giảm nhẹ nhi khoa
Chăm sóc toàn diện và chăm sóc trẻ
em mắc các bệnh nguy hiểm tới tính
mạng hoặc rút ngắn tuổi thọ được gọi
là chăm sóc giảm nhẹ nhi khoa hoặc
chăm sóc giảm nhẹ cho trẻ em. Nó
không chỉ liên quan tới nhu cầu của
trẻ bị bệnh mà còn của cả gia đình và
bạn bè, bạn học và những người quen.
Chăm sóc giảm nhẹ cho trẻ em bắt đầu
từ thời điểm chẩn đoán và thường kéo
dài trong nhiều năm. Trong quá trình
phát triển bệnh, các giai đoạn ổn định
sẽ xen kẽ với các thời điểm tình trạng
tổng quát trở nên xấu đi và thường là
cả các tình trạng khủng hoảng không
lường trước được. Hậu quả của bệnh
vừa nghiêm trọng vừa phức tạp. Mỗi
sự suy yếu đều có thể tạo ra gánh nặng
cực kỳ lớn và nhu cầu được trợ giúp
nhiều hơn. Có nhiều bé gặp phải nhiều

vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe vào
cùng một lúc. Đối với hầu hết các căn
bệnh. khó có thể đưa ra dự đoán về
tuổi thọ bệnh nhân.

Chăm sóc giảm nhẹ chuyên
khoa ngoại trú dành cho
trẻ em và trẻ vị thành niên
«(Spezialisierte ambulante
Palliativversorgung für Kinder
und Jugendliche - SAPV KJ)
Cũng giống như người trưởng thành,
trẻ em và trẻ vị thành niên cũng có
nhu cầu được chăm sóc giảm nhẹ
chuyên khoa ngoại trú. Tùy thuộc vào
quá trình tiến triển của bệnh, các bác
sĩ, điều dưỡng viên nhi khoa, nhân
viên xã hội và bác sĩ tâm lý có trình
độ cao sẽ làm việc với các gia đình
để có thể hoàn thành tâm nguyện của
hầu hết các thân nhân là được cùng
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sống bên nhau tại nhà lâu nhất có
thể. Tại Berlin, tổ chức Björn Schulz
cùng với Charité cung cấp dịch vụ
trực điện thoại và hỗ trợ chăm sóc
24/7. Ngoài ra, trẻ em bị bệnh nặng
cũng được chăm sóc bởi các dịch vụ
chăm sóc trẻ em chuyên khoa ngoại
trú. Chi phí cho các dịch vụ này sẽ
được bảo hiểm y tế chi trả.

biệt và trợ giúp bổ sung khi cần thiết.

Dịch vụ chăm sóc ngoại trú
cho trẻ em

Một nhân viên toàn thời gian sẽ chỉ đạo
và điều phối dịch vụ chăm sóc trẻ em
ngoại trú. Người này sẽ thông báo cho
gia đình và những người xung quanh về
các khả năng trợ giúp và ủng hộ có thể
và cũng chịu trách nhiệm nói chuyện với
họ hàng, bạn bè và những người khác.

Trong việc chăm sóc trẻ em, toàn bộ
gia đình được đặt vào trọng tâm. Trong
đó bao gồm cha mẹ, các anh chị em,
ông bà và những người thân khác.
Ngoài ra, lớp mẫu giáo hoặc trường
lớp cũng có liên quan trong trường hợp
một trẻ nhỏ bị bệnh hoặc qua đời. Bởi
vậy cần phải đưa vào một mạng lưới
chăm sóc dù là dày hay mỏng.
Nếu việc chăm sóc trẻ bị bệnh nặngkéo
dài nhiều năm, cha mẹ các em sẽ ít có
không gian riêng cho bản thân mình và
điều này thường dẫn tới sự suy kiệt cả
về thể xác lẫn tinh thần. Trong trường
hợp này cần phải có dịch vụ chăm sóc
ngoại trú dành cho trẻ em. Dịch vụ sẽ
đồng hành cùng những người thân
trong gia đình kể từ thời điểm chẩn
đoán bệnh. Dịch vụ mang lại sự hỗ trợ
cả về mặt thực hiện và mặt tinh thần
trong cuộc sống hàng ngày, cung cấp
thông tin, cung cấp các dịch vụ chuyên
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Dịch vụ chăm sóc dành cho trẻ em cũng
chịu trách nhiệm đối với các gia đình đòi
hỏi sự hỗ trợ đặc biệt cho những trẻ có
cha hoặc mẹ đang gần kề cái chết. Trong
trường hợp này, dịch vụ chăm sóc trẻ em
sẽ phải phối hợp hoạt động với dịch vụ
an dưỡng cuối đời dành cho người lớn.

Tình nguyện viên hỗ trợ thân nhân
người bệnh – những người đã qua đào
tạo đầy đủ để chuẩn bị cho nhiệm vụ
của mình - sẽ điều chỉnh công việc của
họ dựa theo năng lực, nhu cầu và lợi
ích của những người liên quan. Họ luôn
sẵn sàng lắng nghe những lo âu trong
cuộc sống thường nhật và dành sự quan
tâm cũng như thời gian của mình cho
em nhỏ bị bệnh. Chẳng hạn, tùy thuộc
vào khả năng và lứa tuổi của trẻ, họ có
thể đọc truyện cho bé hoặc cùng bé đi
dạo và đi cắm trại. Họ tạo không gian
riêng cho các bậc phụ huynh bằng cách
dành thời gian cho trẻ bị bệnh. Họ chia
sẻ những lo âu của cha mẹ và cùng gia
đình gánh vác những khó khăn.

Ngoài ra, các tình nguyện viên cũng
sẽ đồng hành với các anh chị em của
bé và hỗ trợ các em chuẩn bị cho sự
ra đi người anh chị em bị bệnh.
uuCác chương trình của dịch vụ chăm
sóc cuối đời ngoại trú hoàn toàn miễn
phí đối với các gia đình.
Tại Berlin có bảy nơi cung cấp dịch
vụ chăm sóc cuối đời ngoại trú cho trẻ
em và hỗ trợ thân nhân người bệnh,
cụ thể xem tại DANH MỤC ĐỊA CHỈ.

Nhà an dưỡng cuối đời nội
trú cho trẻ em
Nhà an dưỡng cuối đời cho trẻ em giống
như một nhà nghỉ dành cho trẻ mắc các
bệnh nguy hiểm tới tính mạng hoặc rút
ngắn tuổi thọ và gia đình của trẻ. Đó là nơi
dành cho những nụ cười khi còn sống và
trải qua nỗi đau thương khi phải chia ly.
Các nhà an dưỡng cuối đời cho trẻ em
có chỗ ở dành cho các thành viên trong

gia đình tùy thuộc vào yêu cầu của mỗi
giai đoạn phát triển bệnh. Các gia đình
có thể chẳng hạn như là đi nghỉ cùng
nhau, vượt qua những khoảng thời gian
khủng hoảng hoặc chuẩn bị sẵn sàng cho
khoảng thời gian cuối đời của bệnh nhi.
Tùy theo nhu cầu, gia đình có thể lưu lại
nhà an dưỡng cuối đời cho trẻ em nhiều
lần trong năm. Do hầu hết các gia đình
đều muốn trẻ được sống tại nhà của mình
nhiều nhất có thể, nhà an dưỡng cũng là
một phương thức để các thành viên trong
gia đình có thể nạp năng lượng cho cuộc
sống căng thẳng thường nhật và ổn định
hệ thống gia đình trước sự thay đổi về
tình trạng bệnh và hoàn cảnh gia đình.
Nhà an dưỡng cuối đời cho trẻ em có các
dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ trình độ cao.
Tại đây, chất lượng cuộc sống của trẻ
được đặt lên hàng đầu: Để đạt được điều
này, quá trình chăm sóc, liệu pháp giảm
đau và kiểm soát triệu chứng được định
hướng dựa theo nhu cầu, đi kèm với sự
hỗ trợ về mặt tâm lý xã hội và tinh thần.
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Tại nhà an dưỡng cuối đời cho trẻ em
có một nhóm đa ngành - bao gồm các
chuyên viên điều dưỡng và chăm sóc
trẻ em, bác sĩ, y tá chăm sóc sức khỏe
dành cho trẻ khuyết tật, chuyên gia giáo
dục đặc biệt, nhà sư phạm, nhân viên
công tác xã hội, nhà tâm lý, giáo sĩ
cũng như các chuyên viên trị liệu vật
lý, trị liệu lao động và trị liệu nghệ thuật.
Thông qua sự hỗ trợ chặt chẽ của
các dịch vụ cuối đời và nhà an dưỡng
cuối đời cho trẻ em, các dịch vụ chăm
sóc hoặc nhóm SAPV dành cho trẻ
em, hầu hết các gia đình đều có thể
cùng bệnh nhi trải qua khoảng thời
gian cuối cùng tại nhà mình. Chính
vì vậy, có ít trẻ phải ra đi tại nhà an
dưỡng cuối đời hơn so với người lớn.
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Khi trẻ ra đi,gia đình, họ hàng và những
người quen sẽ có thời gian để nói lời
từ biệt tại nhà an dưỡng cuối đời cho
trẻ em. Tại Berlin, thi thể của bệnh
nhi có thể được bảo quản tại nhà an
dưỡng cuối đời cho trẻ em lên tới 72
giờ. Gia đình có thể sắp xếp lễ viếng
dựa theo mong muốn riêng. Các nhân
viên sẽ hỗ trợ về vấn đề này. Ngay cả
sau lễ tang, các thành viên trong gia
đình cũng sẽ không bị bỏ mặc. Nhà an
dưỡng cuối đời cho trẻ em cung cấp
thời gian và không gian dành cho lễ
tưởng niệm của gia đình. Dịch vụ này
bao gồm các nhóm trò chuyện và chia
sẻ về nỗi đau mất người thân dành cho
phụ huynh và các anh chị em.
Hỗ trợ này hoàn toàn miễn phí đối với
các bậc phụ huynh 95% tài chính của

nhà an dưỡng cuối đời cho trẻ em được
chi trả bởi bảo hiểm y tế và quỹ chăm
sóc tương ứng mỗi trường hợp. 5% còn
lại, nhà an dưỡng sẽ tự động rút từ tiền
quyên góp. Trong trường hợp bệnh nhi
tới sống tại nhà an dưỡng cuối đời dưới
dạng chăm sóc phòng bệnh hoặc chăm
sóc ngắn hạn, bảo hiểm chăm sóc sẽ
có trách nhiệm thanh toán, theo đó, gia
đình cũng sẽ phải đóng góp một phần
chi phí ăn ở và chăm sóc.
Tại Berlin, có hai nhà an dưỡng cuối
đời cho trẻ em và thanh thiếu niên
là Sonnenhof và Berliner Herz, đặc
biệt, tại Berliner Herz có năm suất
chăm sóc bán trú. Xem DANH MỤC
ĐỊA CHỈ.

Các chương trình đặc biệt
dành cho anh chị em của
bệnh nhi
Tại Berlin, có một số chương trình
dành riêng cho anh chị em của bệnh
nhi mắc bệnh nặng, bệnh mãn tính
và cần được tập trung chăm sóc đã
được phát triển. Trong các nhóm
dành cho anh chị em, trẻ sẽ trải
nghiệm sự tương đồng và thấu hiểu
lẫn nhau, chúng có thể trao đổi kinh
nghiệm trong việc xử lý các trường
hợp đặc biệt và giúp nhau trở nên
mạnh mẽ hơn. Cụ thể hơn, sẽ có
các nhóm xã hội, các sự kiện đơn lẻ,
hoạt động giải trí và sự kiện theo chủ
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đề dành cho trẻ từ 6 tới 18 tuổi. Các
chương trình được dẫn dắt bởi các
chuyên gia được đào tạo, có nhiều
kinh nghiệm làm việc với trẻ khuyết
tật và gia đình trẻ.

Chương trình dành cho gia
đình với cha mẹ bị ốm
Khi một thành viên trong gia đình bị
ốm nặng, thói quen hàng ngày sẽ
phải thay đổi. Những sắp đặt ngày
thường tạo sự an toàn cho trẻ đôi khi
không thể duy trì được. Khả năng lên
kế hoạch cũng sẽ bị giảm sút do sự
ảnh hưởng của bệnh và các tác động
bên ngoài, nhiều việc có thể sẽ xảy ra
ngoài dự đoán. Trẻ sẽ phải tự lập hơn
và sẽ bị giao thêm nhiều việc hơn so
với lúc trước khi cha mẹ mắc bệnh.
Trẻ em cần có sự chuẩn bị đầy đủ
trước cái chết, những câu trả lời chân
thành, sự từ biệt người đã khuất,
cộng đồng, nơi tưởng niệm và biểu
tượng tưởng nhớ, các cách thức
để có thể bày tỏ cảm xúc của mình
và thực hiện nguyện vọng sống, sự
định hướng cũng như sự cân bằng
và sống tiếp. „Không gian không đau
thương“, sự an ủi, hy vọng, và một
người đồng hành chu đáo có thể trở
thành sự hỗ trợ hữu ích. Trẻ em có
thể cảm nhận được một cách rõ ràng
rằng có điều gì đó không ổn. Trẻ có
thể cho rằng hành động của cha mẹ
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có liên quan tới mình và nghĩ rằng
mình đã làm điều gì đó sai.
Trong khi đó, ngược lại, các bậc cha
mẹ lại thường không chắc chắn rằng
họ nên trả lời những câu hỏi của trẻ về
bệnh tật và cái chết hay không và trả
lời như thế nào. Dịch vụ hỗ trợ thân
nhân người bệnh sẽ làm hết sức có
thể, lắng nghe và khuyến khích cha
mẹ tìm ra câu trả lời, nghiêm túc nhìn
nhận trực giác của mình về trẻ và làm
theo những gì trực giác mách bảo. Điều
này nằm ở việc đánh giá những gì họ
đã làm được và thực tế là sự trợ giúp
của người làm cha mẹ để có thể làm
chủ được cuộc sống thường nhật dành
cho những đứa con khỏe mạnh. Dịch vụ
hỗ trợ thân nhân người bệnh sẽ nhận
những phần việc không thể đảm đương
được của cha mẹ. Họ sẽ đồng hành và
dành thời gian với đứa trẻ khỏe mạnh
ví dụ như đi ra sân chơi công cộng.
Sự đồng hành không chỉ liên quan tới
những thành viên gần gũi nhất trong
gia đình. Nó cũng có thể liên quan tới
ví dụ như là ông bà. Các tổ chức liên
quan đến hệ thống gia đình như nhà
trẻ, trường học và các dịch vụ phúc
lợi cho thanh thiếu niên cũng có thể
nhận được sự tư vấn từ các dịch vụ
hỗ trợ thân nhân người bệnh.
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Các chương trình dành cho
gia đình có trẻ cần phải
được chăm sóc
Tất cả các nhóm nghề nghiệp và các
tổ chức có liên quan tới việc giám hộ
và chăm sóc trẻ bị bệnh nặng đều có
nghĩa vụ tư vấn. Ngoài ra, gia đình
cũng có thể tới các cơ sở hỗ trợ chăm
sóc và nhận được nhiều hình thức hỗ
trợ khác nhau. Ở mỗi quận của Berlin
đều có ít nhất một nhân viên tại các
cơ sở hỗ trợ chăm sóc chuyên trả lời
các câu hỏi của gia đình có trẻ cần
được chăm sóc và mắc bệnh nặng.
Xem thêm tại câu trả lời cho câu hỏi
11 cũng như DANH MỤC ĐỊA CHỈ.

Gia đình có trẻ cần được
tập trungchăm sóc
Quá trình chăm sóc những trẻ em và
trẻ vị thành niên này cần rất nhiều thời
gian, công sức, tài nguyên và đòi hỏi
sự hiểu biết chuyên môn về y tế và
điều dưỡng – những thứ có thể vượt
quá khả năng cho phép của gia đình
và nhiệm vụ của cơ sở hỗ trợ chăm
sóc cũng như văn phòng phúc lợi
thanh thiếu niên. Kể từ tháng 3 năm
2018, có một chương trình kết hợp
chăm sóc dành cho trẻ em và trẻ vị
thành niên (Versorgungskoordination
für Kinder und Jugendliche – VK KiJu)

trong tình trạng khủng hoảng tới năm
2020. Sự kết nối với VK KiJu sẽ được
tiến hành thông qua các điểm kết nối
đầu tiên dành cho gia đình như bệnh
viện, bác sĩ, , văn phòng phúc lợi,
cơ sở hỗ trợ chăm sóc. Trong các
trường hợp đặc biệt, gia đình có thể
trực tiếp liên lạc tới văn phòng của
VK KiJu. Thông tin về chương trình
có tại: www.menschenkind-berlin.de.

Bộ phận chuyên ngành
MenschenKind
MenschenKind là một bộ phận
chuyên ngành của Berlin, chuyên
xử lý cải thiện tình trạng tư vấn và
chăm sóc dành cho các gia đình có
trẻ mắc bệnh mãn tính và cần được
chăm sóc. Tại đây, các thông tin về
dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ, các chương
trình giảm gánh nặng và trợ giúp sẽ
được tổng hợp và tìm thấy tại trang
web www.menschenkind-berlin.de
Các trường hợp thiếu hụt chăm sóc
và các vấn đề thuộc về cơ cấu sẽ
được bộ phận chuyên ngành nghiên
cứu và chuyển tiếp tới người có thẩm
quyền quyết định về mặt chính trị. Để
được tư vấn trong trường hợp cụ thể,
người giám hộ của trẻ có thể bàn bạc
với cơ sở hỗ trợ chăm sóc tại Berlin.

Hội phụ huynh và các nhóm
hỗ trợ tự lực
Nhóm hỗ trợ tự lực sẽ tập hợp những
người có những trải nghiệm giống
nhau hoặc tương tự nhau để có thể
cùng nhau giải quyết các vấn đề cụ
thể Tại các nhóm này có thể tìm thấy
sự trợ giúp trong việc đối phó với các
vấn đề hàng ngày và sự ủng hộ về
mặt cảm xúc. Những bậc phụ huynh
bị ảnh hưởng sẽ thông tin cho nhau
về các phương pháp điều trị, các lựa
chọn giám hộ và hỗ trợ. Họ thường
sẽ có được sự tự tin, sức mạnh và
niềm hy vọng thông qua việc trao đổi
với các bậc cha mẹ có chung hoàn
cảnh khác.
Các chương trình hỗ trợ tự lực rất
đa dạng. Thông tin tổng quát có thể
tìm thấy tại cơ sở dữ liệu của SEKIS
www.sekis.de. Bên cạnh đó, tại
website www.menschenkind-berlin.
de còn tập trung các lựa chọn về hội
phụ huynh và các nhóm hỗ trợ tự lực
dành cho phụ huynh của trẻ bị mắc
bệnh nặng tại Berlin.
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Người cao tuổi có những đặc điểm gì và
họ cần những gì?

Người cao tuổi thường có những
nguyện vọng và nhu cầu trong
khoảng thời gian cuối đời khác với,
chẳng hạn như, những người trẻ tuổi
sắp qua đời do một căn bệnh tiến
triển nghiêm trọng. Một đặc điểm
của người cao tuổi là họ thường mắc
nhiều loại bệnh, chủ yếu là các bệnh
liên quan đến tuổi thọ, ví dụ như bệnh
về hệ thống tuần hoàn tim mạch, về
trao đổi chất, xương khớp và hệ thần
kinh trung ương. Bác sĩ còn gọi các
bệnh nhân mắc nhiều bệnh một lúc là
bệnh nhân suy đa chức năng. Sự suy
giảm này không chỉ dẫn đến tình trạng
thường xuyên mắc các bệnh cấp tính
chẳng hạn như cảm lạnh, viêm phổi,
mà còn đi kèm theo nguy cơ té ngã,
gãy xương cao hơn. Các bệnh này
có thể đi kèm với các triệu chứng
nguy hiểm, ví dụ như khó thở, lo âu,
các cơn đau thường xuyên và có thể
giảm khả năng nhận thức. Tình trạng
sức khỏe tổng thể có thể chuyển đổi
từ giai đoạn ổn định sang quá trình
suy giảm ngoài dự đoán và tình trạng
nguy cấp có thể diễn ra cực kỳ nhanh
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chóng. Thông thường, các vấn đề
sức khỏe xảy ra đồng thời và chúng
có thể tác động lẫn nhau. Chính vì
vậy, tiến trình phát triển bệnh và hậu
quả của chúng thường rất nghiêm
trọng và phức tạp, có thể dẫn tới ảnh
hưởng cực kỳ xấu và nhu cầu hỗ trợ
cực kỳ cao.
Ngoài ra, người cao tuổi còn thường
mất khả năng tự thể hiện nhu cầu của
mình do quá ốm yếu, quá mệt hoặc
cảm thấy quá bối rối. Do đó, dựa theo
nghiên cứu về lão khoa, chăm sóc
giảm nhẹ toàn diện dành cho người
già không nên chỉ được thực hiện
vào giai đoạn cuối đời mà còn cần
phải được cung cấp từ sớm. Cách
tiếp cận chăm sóc giám hộ này còn
được gọi là chăm sóc giảm nhẹ lão
khoa. Chăm sóc giảm nhẹ lão khoa
không nên chỉ dành cho khoảng thời
gian cuối đời mà nên là một chu trình
có sẵn cho tất cả những người cần
nhận được sự trợ giúp toàn diện kiểu
này dựa trên tình trạng của họ.

Các kỹ năng và khả năng của người
cao tuổi bị bệnh sẽ ngày càng bị suy
giảm. Thường thì họ sẽ ngày càng trở
nên phụ thuộc hơn vào sự chăm sóc
và hỗ trợ từ người khác. Đối với nhiều
người bệnh, chấp nhận tình trạng này
tất nhiên là không hề dễ dàng.
uuChính vì vậy, họ cần rất nhiều
sự cảm thông, quan tâm và tình yêu
thương. Điều quan trọng là phải cho
họ tiếp tục được hòa nhập với đời
sống xã hội và có cảm giác mình còn
ý nghĩa đối với gia đình, bạn bè và
cộng đồng.
Người cao tuổi phải đối mặt với nhiều
mất mát không thể đếm được. Ngoài
ra, họ còn cảm thấy khó có thể duy trì
mối quan hệ với những người đáng
tin cậy – những người cũng ngày
càng trở nên ít đi. Thường thì, xung
quanh họ sẽ chỉ còn lại những người
con, vốn cũng đã lớn tuổi. Do đó, các
biện pháp ngăn chặn sự cô lập xã hội
đối với người cao tuổi cực kỳ quan
trọng, ngay cả khi sự tham gia của họ
vào đời sống xã hội trở nên hạn chế.

uuTrong quá trình đối phó với tình
trạng cuộc sống hiện tại và sự cận kề
với cái chết của mình, họ sẽ cảm thấy
đau khổ, tức giận hoặc sợ hãi và cần
phải có người chia sẻ đáng tin cậy.
Để người già có thể sống một cuộc
sống tự quyết, không thỏa hiệp và
xứng đáng tới tận giây phút cuối
cùng, khả năng sẵn sàng giao tiếp,
xem trọng các câu hỏi liên quan tới
đạo đức, lòng trắc ẩn và sự chăm sóc
từ một quá trình hợp tác giữa các bộ
phận khác nhau ngày càng trở nên
quan trọng. Các nguyện vọng và nhu
cầu của người bệnh cần phải được
đặt vào tâm điểm. Điều kiện tiên quyết
là sự hợp tác tích cực và sẵn sàng
trao đổi giữa tất cả các bên cùng tham
gia vào quá trình chăm sóc cũng như
sự sẵn sàng đồng hành cùng người
cao tuổi, tôn trọng họ và cố gắng diễn
đạt bằng ngôn ngữ của họ.
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Cần phải chú ý những gì trong quá trình
chăm sóc cuối đời dành cho bệnh nhân
mắc bệnh mất trí nhớ?

Về cơ bản, nhu cầu của bệnh nhân
mắc chứng mất trí nhớ - đặc biệt là
trong gian đoạn đầu – cũng không
khác gì với nhu cầu của những bệnh
nhân sắp ra đi khi đã cao tuổi. Để hiểu
và quan sát điều này không phải là một
điều hiển nhiên. Các nhu cầu về tâm
lý xã hội, tinh thần và ngay cả chăm
sóc y tế dành cho bệnh nhân mất trí
nhớ thường bị xem nhẹ hoặc bỏ qua.
Những người bệnh mất trí nhớ sống
trong hiện tại của chính mình. Điều này
không có nghĩa là các trải nghiệm, kí
ức, hình ảnh trong những ngày tháng
quá khứ sẽ tăng lên và ảnh hưởng tới
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trải nghiệm của hiện tại. Tuy nhiên,
người mắc chứng mất trí nhớ, đặc biệt
ở các giai đoạn sau, thường bị mất
hoặc có ít khả năng khả năng phản
xạ để sắp xếp những điều này. Họ bị
truyền tải quá nhiều thứ - những điều
dẫn đến sự lo lắng và bất an.

thức được rõ ràng những sự thay đổi.
Điều này khiến họ cảm thấy lo lắng và
có thể dẫn tới nhụt chí, trầm cảm hoặc
cũng có thể dẫn tới các hành vi đòi hỏi
bất bình thường. Cùng với sự phát triển
của các triệu chứng mất trí nhớ, người
bệnh sẽ ngày càng mất đi khả năng thể
hiện ý muốn của bản thân tới những
người khác. Họ thường giao tiếp bằng
ngôn ngữ tượng trưng và thể hiện nhu
cầu của mình theo những cách khác
mà không phải theo ngôn ngữ giao tiếp
thông thường. Bởi vậy, sự kiên nhẫn,
đồng cảm và khả năng quan sát tốt
là cực kỳ cần thiết trong quá trình hỗ
trợ và chăm sóc. Biểu hiện khuôn mặt
căng thẳng, xanh xao và sự bồn chồn
có thể hiểu là sự đau đớn và sợ hãi.
Đây cũng là cách để hiểu các biểu hiện
ra bên ngoài như la hét, khóc lóc, rên
rỉ hoặc lầu bầu.
uuBên cạnh sự tôn trọng và chăm
sóc yêu thương, một liệu pháp giảm

đau tốt cũng vô cùng cần thiết. Các
trình tự và quy trình chắc chắn sẽ
đem lại cảm giác an toàn.
Bên cạnh đó còn có một thách thức
lớn trong trường hợp người bệnh
mất trí nhớ không chịu ăn. Có thể
có rất nhiều nguyên nhân cho hành
động này, ví dụ như trầm cảm, mất
cảm giác ngon miệng do bị bệnh, đau
răng hoặc các cơn đau khác. Nhưng
đó cũng có thể là dấu hiệu cho thấy
quá trình chết dần đã bắt đầu. Trong
trường hợp cần phải sử dụng đến ống
thông dạ dày, cần phải cân nhắc cẩn
thận giữa mặt lợi – cung cấp dinh
dưỡng cho người bệnh – và mặt hại,
chẳng hạn như kéo dài quá trình chết
dần và tạo ra các tác dụng phụ khó
chịu. Cũng giống những bệnh nhân
nguy kịch và đang hấp hối, sẽ xuất
hiện các triệu chứng khác như khó
thở, tắc ruột hoặc mất ngủ. Các triệu
trứng này cần phải được bàn bạc với

Người mắc bệnh mất trí nhớ sẽ ngày
càng mất đi khả năng tự xử lý các
vẫn đề thường ngày, Tính cách của
họ cũng ngày càng thay đổi. Đối với
những người xung quanh, điều này thật
sự rất đau lòng. Trong những giai đoạn
đầu của bệnh, người bệnh có thể nhận
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bác sĩ gia đình, có thể cần tới sự trợ
giúp của một chuyên gia chăm sóc
giảm nhẹ, bác sĩ lão khoa và/hoặc
bác sĩ thần kinh. Các vấn đề liên
quan tới chăm sóc giảm nhẹ ngoại
trú chuyên môn hóa có thể được tìm
thấy tại phần trả lời câu hỏi 12.

Các phương pháp đặc biệt
trong chăm sóc bệnh nhân
mắc bệnh mất trí nhớ:
• Sự thừa nhận: Phương thức

giao tiếp, với điều kiện là người
chăm sóc giữ thái độ đánh giá
cao ý kiến của người bệnh mất
trí nhớ. Mục tiêu là để đồng cảm
và chấp nhận thực tế của người
bệnh.
• Kích thích nền tảng: Có khả
năng tác động tới con người một
cách tinh tế và cho họ cơ hội để
cảm nhận và nhận thức.
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uuNgay cả một người mắc chứng mất
trí nhớ tiến triển cũng rất nhạy cảm về
mặt cảm xúc. Mặc dù người bệnh sẽ
ngày càng ít có khả năng thể hiện thông
qua ngôn ngữ, họ vẫn có thể thể hiện
sự thân thiết và ấm áp thông qua giọng
nói và cử chỉ nhẹ nhàng, thận trọng.

Như thế nào là chăm sóc một cách nhạy
cảm về khía cạnh văn hóa lúc hấp hối?

• Nghiên cứu về tiểu sử: Phương

pháp đánh giá con người
dưới góc nhìn của những điều
thường nhật với mục đích liên
kết các sự kiện và trải nghiệm
có ý nghĩa trong quá khứ vào
quá trình chăm sóc và giao tiếp.
• Trị liệu bằng âm nhạc và động
vật: Các phương pháp trị liệu giúp
kích thích các giác quan hoặc
đánh thức ký ức và thông qua đó
mang lại cảm giác thoải mái.
Trong lịch sử di cư của Đức có rất
nhiều giai đoạn tiếp nhận dân nhập
cư với các nguyên nhân và từ các
quốc gia khác nhau. Vì vậy nên
ngày nay có rất nhiều người sinh
ra ở bên ngoài nước Đức nhưng
lại trải qua quãng thời gian cuối đời
tại đây. Nhiều người, vì là người
nhập cư, họ hầu như không biết
gì về khái niệm an dưỡng cuối đời
và các dịch vụ chăm sóc cuối đời
ngoại trú không mất tiền. Có thể thấy
rằng, một số người nhập cư hoặc
là hiểu khái niệm „an dưỡng cuối

đời“ theo ý nghĩa tiêu cực, đi kèm
với sự sợ hãi, hoặc là chẳng có một
chút ý thức nào về khái niệm này.
Những người nhập cư thường cần
phải được trợ giúp và tư vấn bằng
tiếng mẹ đẻ của mình để có thể hiểu
biết hơn về các chương trình chăm
sóc cuối đời và chăm sóc giảm nhẹ
tại Berlin. Dịch vụ chăm sóc cuối đời
ngoại trú và nhà an dưỡng cuối đời
bắt đầu trở nên mở cửa hơn theo
hướng đa văn hóa.
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Sự tinh tế và chấp nhận sự đa dạng
trong quá trình chăm sóc cuối đời có ý
nghĩa như thế nào?
Nhờ có sự đa dạng của một thành
phố lớn, hiện đã có rất nhiều nguồn
khác nhau. Một số dịch vụ chăm sóc
ngoại trú đã có các tình nguyện viên
và nhân viên chính thức với nguồn
gốc là dân nhập cư hoặc được nuôi
dưỡng trong môi trường đa ngôn
ngữ. Bên cạnh các nhân viên theo
đạo thiên chúa và không theo tôn
giáo nào, còn có các nhân viên theo
đạo Hồi, Do Thái, Phật giáo hoặc Ấn
độ giáo. Các nhà an dưỡng cuối đời
thường cởi mở trong việc tiếp xúc
với các cộng đồng tôn giáo và cộng
đồng đa dạng với mục đích tạo ra các

cộng đồng và sự kết nối để đáp ứng
nhu cầu của người bệnh từ khắp nơi
trên thế giới.
uuQuan trọng nhất là cách tiếp cận
lẫn nhau, sự cởi mở, thấu hiểu và hiểu
biết về nguyên nhân của các hành vi
khác nhau và trên hết là phải loại bỏ
được các rào cản về mặt ngôn ngữ.
uuCác dịch vụ trợ giúp và các hỗ
trợ về mặt ngôn ngữ của từng dịch
vụ và cơ sở khám chữa bệnh có thể
được yêu cầu tại Trung tâm Liên hệ
chăm sóc cuối đời.

Những nhu cầu cơ bản - ví dụ như
mong muốn được tôn trọng và chăm
sóc mà không phải chịu áp lực về
mặt thời gian cũng như cảm giác an
toàn và theo đó là cả năng lực của
những người chăm sóc – phần lớn
đều giống nhau đối với những người
bệnh nặng, sắp qua đời.
Đồng hành cùng người bệnh trong
quãng đường cuối cùng và giúp họ
chuẩn bị cho điều sẽ chỉ xảy ra một
lần duy nhất chính là nguyên tắc cơ
bản của hoạt động chăm sóc cuối đời
và chăm sóc giảm nhẹ.
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Điều này thậm chí còn quan trọng
hơn đối với những người vì lý lịch
và danh tính của bản thân mình mà
đã phải sống một cuộc sống khác
biệt với số đông trong xã hội và cũng
chính vì vậy mà đã phải đối mặt với
sự kì thị và phân biệt đối xử. Tình
thế bất lợi có thể phát sinh ví dụ như
từ tình hình tài chính và nền tảng xã
hội. Theo luật pháp, đạo luật đối xử
bình đẳng chung được ban hành với
mục đích làm giảm sự bất công xã
hội phát sinh từ tư tưởng phân biệt
chủng tộc hoặc nguồn gốc dân tộc
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thiểu số, phân biệt đối xử do giới tính,
tôn giáo và tín ngưỡng, tình trạng
khuyết tật, tuổi tác (ở mọi lứa tuổi)
và xu hướng tình dục.
uuHành xử cởi mở với bản thân mình
và nhận thức được sự đa dạng của
con người là một phần không thể
thiếu về mặt thế giới quan khi tham
gia vào công việc an dưỡng để có
thể đối xử và trợ giúp bình đẳng tất
cả các bệnh nhân trong quá trình
chăm sóc giảm nhẹ. Điều này cũng
bao gồm cách đánh giá và xét đoán
cá nhân mà mỗi con người đều khó
tránh khỏi.
Một ví dụ: Đối với nhiều người, nhận
thức về giới tính thường được quy
định dựa theo đặc điểm của cơ thể,
nhận dạng và vai trò của nó trong xã
hội một cách hiển nhiên và không cần
phải bàn cãi. Đây có thể là một trở ngại
trong việc tiếp xúc với những người
chuyển giới bởi nhận diện giới tính
của họ không tương ứng với giới tính
mà họ đã từng được sinh ra. Thái độ
đồng hành đầy cảm thông, tôn trọng
rất cần thiết và quan trọng dưới góc
nhìn về sự đa dạng trong lý lịch cũng
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như đặc điểm nhận dạng. Để có thể
nhìn ra, cảm nhận, lắng nghe những
nhu cầu của người sắp khuất và đặt
chúng vào trọng tâm, người đồng hành
phải hiểu rằng nhận dạng của bản thân
mình chỉ là một trong nhiều khả năng
khác nhau và giữ thái độ chấp nhận
đối với các đặc điểm nhận dạng và các
thực tế cuộc sống khác. Chìa khóa của
một cuộc sống và cùng chung sống
tốt đẹp tới giây phút cuối cùng nằm
ở sự cởi mở được tôi luyện, sự tôn
trọng và chú tâm tới những nét khác
biệt vốn có. Quý vị có thể tìm thấy sác
thông tin thêm về hỗ trợ tự lực với cơ
sở dữ liệu về hỗ trợ tự lực của SEKIS
tại www.sekis.de.
Để biết thêm thông tin về các chủ đề
bảo vệ trước sự phân biệt đối xử, cuộc
sống của đồng tính nữ, đồng tính nam,
song tính cũng như người chuyển
giới và liên giới tính, xin hãy liên hệ
với Bộ phận đối xử bình đẳng – chống
lại phân biệt đối xử cấp Liên bang tại
www.berlin.de/sen/lads.
Quý vị có thể tìm thấy một số dịch vụ
tư vấn đặc biệt tại phần trả lời của
câu hỏi 10.

Phải làm gì sau khi người bệnh ra đi?

uuKhi người bệnh ra đi, cần phải gọi
bác sĩ để họ có thể kết luận là bệnh
nhân đã chết và làm giấy chứng tử. Tại
Berlin, người chết phải được chuyển
tới nhà xác trong vòng 36 giờ. Có thể
làm lễ viếng cho người chết tại nhà
hoặc tại nơi người đó mất.
Vì vậy, người thân sẽ có thời gian để
từ biệt người đã khuất. Ngày nay, mọi
người thường được khuyên là nên
bỏ qua những nghi lễ truyền thống
về khâm liệm. Tuy nhiên, chúng có
thể giúp người nhà và những người
thân cận nhất biết phải làm gì khi có
người mất.

uuSự tiếp xúc với người đã khuất
thông qua giác quan có thể giúp hiểu
hơn về sự vĩnh hằng của cái chết và
đối mặt với nó tốt hơn.
Bên cạnh việc tổ chức lễ viếng còn có
rất nhiều cách khác nhau để nói lời từ
biệt. Nhiều nghi lễ trong quá khứ có
thể sẽ hữu ích. Nghi lễ có khả năng
diễn đạt các câu hỏi, hy vọng và sự
đau khổ của những người còn sống.
Nó có thể được tiến hành theo mong
muốn cá nhân. Ví dụ như người nhà
và những người thân cận nhất có
thể tắm rửa cho người đã khuất và
mặc quần áo theo mong muốn của
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họ. Các nghi lễ thường đơn giản và
thể hiện sự chia ly. Nó cũng có thể là
hành động chạm, vuốt ve hoặc nói ra
những lời vĩnh biệt cuối cùng.

tích cực. Số còn lại phải cố gồng gánh
để giải quyết chúng bởi chúng có thể
cản trở việc họ sống thực với cảm
xúc ngay lúc đó.

uuQuan trọng là phải dành thời gian
để vĩnh biệt người đã khuất.

uuTrong tình huống đặc biệt này, có
thể sẽ tốt hơn nếu liên hệ với những
người ngoài hoặc hàng xóm và để họ
hỗ trợ trong các vấn đề thường nhật.

Thường thì những người còn sống sẽ
bị suy yếu cả về thể xác lẫn tinh thần
sau một khoảng thời gian dài chăm
sóc người đã mất. Sau khi người thân
qua đời, họ lại phải đối mặt với nhiều
vấn đề về mặt tổ chức. Cần phải đưa
ra quyết định hoặc báo tin buồn. Chỉ
một số người có thể giải quyết được
các vấn đề về mặt tổ chức một cách

Sau bác sĩ, thông thường thì tiếp theo
phải liên hệ với bên dịch vụ tang lễ.
Họ có nhiệm vụ bàn bạc với gia quyến
về các bước tiếp theo.
uuNgười nhà có thể bàn giao nhiều
công việc cho bên dịch vụ tang lễ.

Nếu quý vị muốn, quý vị cũng có thể
tự mình làm nhiều điều, ví dụ như
đăng cáo phó trên báo hoặc tổ chức
lễ tưởng niệm. Cách thức và quy mô
của tang lễ cần phải được quyết định
dựa theo mong muốn của người đã
khuất cũng như của gia quyến. Sự
chuẩn bị trước cho tang lễ cũng có
thể sẽ rất hữu ích.
uuQuý vị hãy tìm hiểu thông tin về
các lựa chọn khác nhau từ bên dịch
vụ tang lễ!
Người nhà có nghĩa vụ tổ chức đám
tang cho người quá cố. Thứ tự thực
hiện nghĩa vụ tang lễ được quy định
theo luật tang lễ của Berlin như sau:
• Vợ/chồng hoặc bạn đời
• Con cái đã trưởng thành

Các giấy tờ cần thiết cho tang lễ
• Giấy tờ tùy thân, hộ chiếu
• Giấy khai sinh hoặc gia phả của

cha mẹ trong trường hợp độc
thân
• Giấy đăng ký kết hôn và gia phả
gia đình trong trường hợp đã kết
hôn, ly dị hoặc ở góa.
• Phán quyết ly hôn hợp pháp
trong trường hợp ly dị
• Giấy chứng tử của vợ/chồng
trong trường hợp ở góa
• Thẻ bảo hiểm y tế
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• Các giấy tờ bảo hiểm nhân thọ,

bảo hiểm tử vong và bảo hiểm
tai nạn
• Sổ thành viên và sổ đóng góp cho
các hiệp hội và tổ chức có trợ cấp
tử vong hoặc hỗ trợ tài chính
• Thẻ đăng ký mộ hoặc sơ đồ mộ
trong trường hợp đã đặt sẵn vị
trí mộ
• Hợp đồng chuẩn bị trước dịch
vụ tang lễ hoặc kê khai tình
trạng tài chính

• Cha mẹ
• Anh chị em đã trưởng thành
• Các cháu đã trưởng thành
• Ông bà

Trong trường hợp người thân hoặc
người thứ ba không thể hoặc không
kịp tổ chức lễ tang, ủy ban quận sở tại
sẽ có trách nhiệm đối với vấn đề này.

Cũng có rất nhiều thứ sẽ phải
được giải quyết sau sự ra đi của
người quá cố, ví dụ như:
• Thông báo tới văn phòng bảo

hiểm xã hội và chính quyền
• Giải quyết các vấn đề thừa kế
• Giải quyết các vấn đề ngân hàng
• Thanh lý các hợp đồng bảo hiểm

như bảo hiểm trách nhiệm pháp
lý, bảo hiểm hộ gia đình, bảo hiểm
xe cơ giới và bảo hiểm nhân thọ
• Thanh lý các loại hợp đồng như
điện, ga, điện thoại,truyền hình, đơn
đặt báo ngày, hợp đồng thuê nhà
• Thông báo tới các hiệp hội và câu
lạc bộ để kết thúc đăng ký thành
viên
• Dọn nhà
Trên mạng có rất nhiều danh sách
và thông tin về những việc cần làm
sau khi có người chết, ví dụ như tại
trang web
https://todesfall-checkliste.de/
checklisten/todesfall-checklistenuebersicht, 
www.test.de/thema/bestattung,
www.aeternitas.de/inhalt/trauerfall
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Làm thế nào để vượt qua nỗi đau mất
người thân?

Đối với nhiều người, giai đoạn đau buồn
khi mất người thân là một cuộc khủng
hoảng sâu sắc. Đau buồn không phải
là một căn bệnh mà là một phản ứng
khi phải đối mặt với sự mất mát – điều
khiến cho tất cả mọi thứ đã tồn tại trước
đó đều trở nên không còn chắc chắn. Nó
có thể biến các trật tự bên trong và bên
ngoài thành một mớ hỗn độn. Không
còn một điều gì giống như trước đây.
Nó có thể tạo cảm giác cực kỳ bất an.
Nỗi đau mất người thân là một khả năng
xảy ra trong cuộc sống. Không có nó, thì
có thể sẽ không có thời điểm khiến ta phải
định hướng lại cuộc sống của mình. Nỗi
đau mất người thân luôn là một trải nghiệm
đầy đau đớn và tiếc thương. Người đang
phải đối mặt với nỗi đau mất người thân
sẽ bị ảnh hưởng toàn bộ về mặt tinh thần,
thể xác và tâm hồn. Đây là một quãng
thời gian mệt mỏi và đôi khi khiến người
ta cảm thấy không thể chịu đựng được.
uuNỗi đau mất người thân luôn là một
quá trình tích cực nếu nó dẫn tới sự chữa
lành. Người ta thường nói đến công việc
an ủi nỗi đau mất người thân bởi vì những
người đang phải đối mặt với nó sẽ phải
định hướng lại chính mình. Điều này cần
phải có thời gian và cơ hội để thử những
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cái mới và tìm ra con đường đối mặt với
nỗi đau cho chính bản thân mình.
uuCần phải có sự trợ giúp trong lúc đau
khổ. Những người phải đối mặt với nỗi
đau mất người thân cần phải có ai đó sẵn
sàng lắng nghe, sẵn sàng đi cùng họ, sẵn
sàng chịu đựng mà không nhất thiết phải
„xua tan“ đi nỗi đau của họ. Không có đúng
hoặc sai khi người ta cảm thấy buồn. Tất
cả mọi thứ đều có nguyên nhân riêng của
nó, bởi vì trải qua nỗi buồn cũng đặc biệt
với mỗi người như trải nghiệm yêu đương
vậy. Không có một nguyên tắc nào cả.
Sự khác biệt trong sự trải nghiệm nỗi đau
buồn của mỗi người không chỉ nằm ở
những gì đã xảy ra trong quá khứ, ở tình
trạng cuộc sống hay những trải nghiệm họ
có mà còn ở sự mất mát của mỗi cá nhân.
Sự ra đi của một đứa con mắc bệnh nặng
sẽ khác với chẳng hạn như trong trường
hợp một người gần gũi tự tử, sự ra đi của
một người thân đã mắc bệnh nan y từ rất
lâu rồi cũng sẽ khác với cái chết bất ngờ
của một người đáng tin cậy. Tuy nhiên, tất
cả mọi hoàn cảnh đều có một điểm chung:
Đó là sự mất đi một người – một người
sẽ không bao giờ trở lại, một người mà ta
sẽ không bao giờ có thể cùng trò chuyện
và chia sẻ về cuộc sống này được nữa.

Và cứ thế, những câu hỏi bắt đầu xuất
hiện : Tại sao? Tại sao lại là tôi/chúng
tôi? Làm sao để tôi có thể tìm thấy
người thân yêu đó bây giở? Tại sao
Chúa lại có thể làm như thế? Liệu tôi
có lỗi gì đối với sự ra đi của người đó?
Tôi đã bỏ lỡ điều gì? Làm sao tôi có thể
sống tiếp mà không có người đó được
đây? Tôi không chỉ cảm thấy buồn mà
còn cảm thấy tức giận – làm sao để tôi
có thể vượt qua được cảm xúc này?
Những câu hỏi này cần có không gian
và cơ hội để được nói ra và giãi bày.
Đây chính là điều mà những người đồng

hành cùng nỗi đau cần phải làm. Họ có
nhiệm vụ cùng vượt qua nỗi buồn, sự tiếc
thương và giải quyết các câu hỏi, chấp
nhận và đồng cảm với tất cả những cảm
xúc tại thời điểm đó và luôn luôn trấn an
rằng mọi thứ đang dần trở nên ổn định.
Họ hỗ trợ mỗi cá nhân đi trên con đường
vượt qua thời kỳ đau buồn và tìm kiếm
định hướng mới. Họ sắp xếp, đưa ra
gợi ý, xem xét kỹ lưỡng hơn về các vấn
đề cụ thể, và họ cũng có thể đưa ra các
phương pháp hỗ trợ khác trong trường
hợp cần đến một phương pháp trị liệu.
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Sự đau buồn của trẻ em
Khác với người lớn, trẻ nhỏ thường
không thể thể hiện sự đau buồn của
mình khi mất đi một người thân yêu
thông qua lời mà qua các trò chơi, tranh
vẽ hoặc âm nhạc. Tùy vào mỗi độ tuổi, trẻ
có thể rất thất thường trong hành vi thể
hiện sự đau buồn của mình. Trong một
khoảnh khắc, chúng khóc và cần được
vỗ về, ngay sau đó, chúng lại vui vẻ chơi
trò chơi. Nhưng đôi khi chúng vẫn thiếu
không gian và sự quan tâm để có thể thể
hiện cảm xúc đau buồn của mình. Sự
tức giận – „Mẹ chỉ đơn giản là chết đi và
bỏ mặc tôi!“ – hoặc cảm giác tội lỗi – „
Anh trai tôi hẳn sẽ vẫn còn sống nếu tôi
ngoan hơn!“ là một vấn đề mà trẻ nhỏ và
trẻ vị thành niên thường không có chỗ
để biểu đạt trong cuộc sống hàng ngày
bởi người lớn hay đối mặt với những
cảm xúc như vậy với những lý lẽ logic
mà trẻ nhỏ không thể đạt được.
Đây là lúc cần phải có các nhóm chia
sẻ nỗi buồn cho trẻ nhỏ và trẻ vị thành
niên. Khóc lóc và suy tư, cười vỡ
bụng, hỏi những đứa trẻ khác xem
chúng cảm thấy thế nào khi giờ mẹ
chúng đã mất, giận dữ và la hét – tất
cả những điều đó đều có thể làm
tại nhóm chia sẻ nỗi đau dành cho
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trẻ nhỏ và trẻ vị thành niên. Ngay cả
những câu hỏi về lý do tại sao người
lớn thỉnh thoảng lại cư xử khá kỳ cục
hoặc tại sao những đứa trẻ khác trong
trường lại có vẻ xa cách hơn cũng
sẽ được giải quyết ở đây.
Một nhóm được hướng dẫn cụ thể sẽ
có thể thúc đẩy và hỗ trợ trẻ bày tỏ sự
đau buồn của mình. Trong một khuôn
khổ nhất định sẽ có các nghi lễ, các
trò chơi và chương trình sáng tạo. Các
nhóm chia sẻ nỗi buồn này không phải
là phương pháp trị liệu bởi nỗi buồn
cũng là một nhu cầu cơ bản ngay cả
với trẻ em và trẻ vị thành niên. Thường
thì không cần phải dùng tới các phương
pháp trị liệu để giải quyết nó mà chỉ cần
sự đồng hành đầy cảm thông mà thôi.

uuCác chương trình vượt qua nỗi
đau buồn đặc biệt dành cho trẻ nhỏ
và trẻ vị thành niên có thể được cung
cấp tại Trung tâm Liên hệ Chăm sóc
cuối đời, tại tất cả các dịch vụ chăm
sóc cuối đời dành cho trẻ em hoặc tại
nhà an dưỡng cuối đời cho trẻ em.

Mục đích của việc giúp trẻ em và trẻ vị
thành niên vượt qua nỗi buồn chính là
để giúp chúng hiểu được sự mất mát
của mình và giải quyết nó. Chúng cần
phải hiểu rằng, cảm thấy buồn là hết sức
bình thường và hoàn toàn được phép,
rằng ngay cả các cảm xúc khác cũng
đều được chấp nhận, ngay cả tiếng cười
cũng như sự tức giận! Sau đó, trẻ sẽ có
thể tìm lại sự tự tin của chính mình. Trẻ
không phải né tránh những cảm xúc liên
quan đến sự mất mát và có thể coi nó
như một phần của cuộc sống.

Có rất nhiều chương trình có thể hữu
ích trong khoảng thời gian đau buồn,
ngay cả khi người quá cố đã mất nhiều
năm trước, ví dụ như các cuộc nói
chuyện cá nhân, các nhóm hỗ trợ tự
lực được hướng dẫn, các nhóm định
hướng trị liệu, các nhóm được chỉ định
với các chủ đề cụ thể, chẳng hạn như
cha mẹ đơn thân, gia quyến của người
tự tử, các trẻ em và thanh thiếu niên
mất đi người thân và các nhóm khác.
Thường thì sẽ không dễ dàng tự tìm
ra nhóm phù hợp với mình.

uuTại Trung tâm Liên hệ Chăm sóc
cuối đời, quý vị sẽ có cơ hội được
tư vấn và có cái nhìn tổng quan về
các chương trình vượt qua nỗi đau
buồn tại Berlin. Quý vị cũng có thể
tìm thấy các chương trình này tại
www.hospiz-aktuell.de và tại DANH
MỤC ĐỊA CHỈ.
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Danh mục địa chỉ
Dịch vụ tư vấn đặc biệt
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VĂN PHÒNG TƯ VẤN DÀNH CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT VÀ MẮC BỆNH UNG THƯ CỦA QUẬN

VĂN PHÒNG TƯ VẤN DÀNH CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT VÀ MẮC BỆNH UNG THƯ CỦA QUẬN

Văn phòng tư vấn dành cho người khuyết
tật và mắc bệnh ung thư của quận
Hãy tìm danh sách tổng quát các văn phòng tư vấn của ủy ban quận cũng
như những người liên lạc và thông tin liên hệ theo từ khóa tại www.berlin.de
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TƯ VẤN VỀ DI CHÚC Y KHOA

Tư vấn về di chúc y khoa

CÁC CƠ SỞ HỖ TRỢ CHĂM SÓC

Các cơ sở hỗ trợ chăm sóc

Đặc biệt các Trung tâm Liên hệ Chăm sóc cuối đời, Trung tâm tư vấn Di
chúc y khoa và các dịch chăm sóc cuối đời ngoại trú sẽ cung cấp dịch vụ
tư vấn này.
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DỊCH VỤ CHĂM SÓC CUỐI ĐỜI NGOẠI TRÚ CHO NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH

Dịch vụ chăm sóc cuối đời ngoại trú cho
người trưởng thành

92

93
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DỊCH VỤ CHĂM SÓC CUỐI ĐỜI NGOẠI TRÚ CHO NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH

DỊCH VỤ CHĂM SÓC CUỐI ĐỜI NỘI TRÚ CHO NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH

Dịch vụ chăm sóc cuối đời nội trú cho
người trưởng thành
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DỊCH VỤ CHĂM SÓC CUỐI ĐỜI NỘI TRÚ CHO NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH
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DỊCH VỤ CHĂM SÓC CUỐI ĐỜI NỘI TRÚ CHO NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH
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DỊCH VỤ CHĂM SÓC CUỐI ĐỜI NGOẠI TRÚ CHO TRẺ EM

Dịch vụ chăm sóc cuối đời ngoại trú cho
trẻ em

100

NHÀ AN DƯỠNG CUỐI ĐỜI NỘI TRÚ CHO TRẺ EM, DỊCH VỤ BÁC SĨ VÀ ĐIỀU DƯỠNG CỦA SAPV

Nhà an dưỡng
cuối đời nội trú cho
trẻ em

Dịch vụ Bác sĩ và
Điều dưỡng của
SAPV
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CƠ SỞ CHĂM SÓC GIẢM NHẸ

Cơ sở chăm sóc giảm nhẹ
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CHĂM SÓC LÃO KHOA GIẢM NHẸ

Chăm sóc giảm nhẹ
lão khoa

HIỆP HỘI CHĂM SÓC, DỰ ÁN ĐẶC BIỆT

Hiệp hội chăm sóc

Dự án đặc biệt

Xem Danh sách tổng quát về các
Hiệp hội Chăm sóccũng như người đại diện liên lạc
và thông tin liên hệ tại:
www.berliner-betreuungsvereine.de.
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CÁC CHƯƠNG TRÌNH VƯỢT QUA NỖI ĐAU BUỒN Ở BERLIN

Các chương trình vượt qua nỗi đau
buồn ở Berlin

Vì lý do các dịch vụ thường có sự
thay đổi nên từng chương trình vượt
qua nỗi đau buồn cụ thể có nhiệm vụ
tư vấn và hỗ trợ với tư cách các tổ
chức sẽ được trích dẫn đại diện sau
đây. Hãy xem thông tin tổng quan
đầy đủ và cập nhật về các chương
trình vượt qua nỗi đau buồn trong
cơ sở dữ liệu của Trung tâm Liên hệ
Chăm sóc cuối đời. Cả các nhà an
dưỡng cuối đời nội trú và ngoại trú
cũng cung cấp các nhóm chia sẻ và
dịch vụ đồng hành cùng nỗi đau mất
người thân.
Chương trình vượt qua nỗi đau mất
người thân đặc biệt dành cho trẻ em
đã được cung cấp. Bạn có thể yêu
cầu dịch vụ này tại Trung tâm Liên
hệ Chăm sóc cuối đời, mọi dịch vụ
chăm sóc cuối đời cho trẻ em hoặc
nhà an dưỡng cuối đời cho trẻ em.
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Beratungsstelle für Trauernde
des Kirchenkreises TempelhofSchöneberg
Götzstr. 24 B
12099 Berlin-Tempelhof
Telefon: 030/755 15 16 20
E-Mail: trauerberatung@tsevangelisch.de
Internet: www.ts-evangelisch.de

Ökumenisches Netzwerk
„Trauer und Leben“

Mạng lưới các nhà thờ cũng cung
cấp thông tin tổng quan về các
chương trình vượt qua nỗi đau
khác nhau cũng như hướng dẫn về
các cơ sở và người liên hệ hiện có.
Internet: www.trauer-und-leben.de
Liên hệ qua:
Beratungsstelle für
Trauernde des Kirchenkreises
Tempelhof-Schöneberg,
Telefon: 030/755 15 16 20

Trauerwegbegleitung im KEH
Herzbergstr. 79,
10365 Berlin-Lichtenberg
Telefon: 030/54 72 57 40
E-Mail: trauerweg-begleitung@
keh-berlin.de
Internet: www.keh-berlin.de/de/
trauerbegleitung

Malteser Anlaufstelle
für Trauernde

Treskowallee 110
(Eingang Dönhoffstr.)
10318 Berlin-Lichtenberg
Telefon: 030/65 66 178 - 25
Telefax: 030/656 61 78 17
E-Mail: hospiz-berlin@malteser.org
Internet: www.malteser-berlin.de

Arbeitskreis Trauer Berlin
Mục tiêu chính của nhóm công tác này
là thúc đẩy trao đổi về chủ đề nỗi đau
mất người thân, tạo cơ hội làm quen
giữa các nhà cung cấp tại Berlin trong
lĩnh vực này và thiết lập mạng lưới
cũng như cơ sở thông tin về vấn đề
này. Buổi gặp mặt diễn ra hàng quý
và chào đón tất cả những ai quan tâm
đến chủ đề nỗi đau mất người thân.
Liên hệ qua:
Zentrale Anlaufstelle Hospiz
des UNIONHILFSWERK
Hermannstr. 256–258,
12049 Berlin-Neukölln
Telefon: 030/40 71 11 13
Telefax: 030/40 71 11 15
E-Mail: post@hospiz-aktuell.de
Internet: www.hospiz-aktuell.de
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Biên tập
TS. Christina Fuhrmann
Công tác chuẩn bị
Amöna Landrichter, Trung tâm Liên hệ Chăm sóc cuối đời của UNIONHILFSWERK
Cố vấn chuyên môn
Dirk Müller, Trung tâm ứng dụng Chăm sóc giảm nhẹ lão khoa của UNIONHILFSWERK
Nguồn hình ảnh
Ảnh bìa © Unionshilfswerk Sozialeinrichtungen gemeinnützige GmbH
Tr. 1, Tr. 26 © Logo (xây dựng thương hiệu) để thực hiện Hiến chương và khuyến cáo hành động
đã được sử dụng dưới sự cho phép của văn phòng điều phối chăm sóc cuối đời và giảm nhẹ tại
Đức dưới hình thức được điều chỉnh cho phù hợp với Berlin von H.P. Heberlin
Tr. 3 © ddpimages Clemens Bilan
Tr. 13, Tr. 17 © VRD
Tr. 15 © Miriam Dörr
Tr. 20, Tr. 21, Tr. 24 (1), Tr. 29, Tr. 37, Tr. 39, Tr. 42, Tr. 43, Tr. 51, Tr. 66, Tr. 73 © TS. Christel Geier
Tr. 23 © Peter Maszlen
Tr. 24 (2), Tr. 60 © Matthias Heinrich
Tr. 25 © PA-Fotolia
Tr. 27 © Gabriele Rhode
Tr. 36, Tr. 38 © Gina Sanders
Tr. 45 © CHW
Tr. 53, Tr. 55, Tr. 67, Tr. 77, Tr. 79 © TS. Christina Fuhrmann
Tr. 57 © Frantab
Tr. 59 © Stephan Morrosch
Tr. 60 © Matthias Heinrich
Tr. 69 © Từ tài liệu ARD của Mosjkan Ehrari: „Halte meine Hand – ein Muslim begleitet Sterbende“
nói về Hussam Khoder, Tình nguyện viên của dịch vụ chăm sóc cuối đời ngoại trú Lazarus.
Tr. 70 © với sự cho phép sử dụng của bà Selda Karaçay-Navabian
thuộc Trung tâm gia đình Wattstraße.
Tr. 71 © rawpixel.ltd/depositphotos
Tham khảo
Tham khảo của tài liệu này thông qua Văn phòng liên hệ Chăm sóc cuối đời Email: post@hospiz-aktuell.de
Điện thoại: 030/40 71 11 13.
Giờ tư vấn: Thứ 2, Thứ 3, Thứ 6 9:00 -13:00
Tải về
Tải về tài liệu tại trang web https://www.berlin.de/sen/pflege/pflege-und-rehabilitation/besonderepersonengruppen/schwerstkranke-und-sterbende/
Tài liệu này là một phần của hoạt động quan hệ công chúng dành cho tiểu bang Berlin. Tài liệu này không
dùng để bán và không được phép sử dụng để quảng bá cho các đảng phái chính trị. Chỉ được phép in lại,
toàn bộ hoặc một phần, khi có sự cho phép của cơ quan phát hành.
Cơ quan hành không chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính xác của dữ liệu được trình bày.
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Quan hệ báo chí và công chúng
Oranienstraße 106
10969 Berlin
Tel.: (030) 9028-0
www.berlin.de/sen/gpg
pressestelle@sengpg.berlin.de
© Bộ Y tế, Chăm sóc và Bình đẳng của thượng viện
Thiết kế Franziska Heinz và Union Sozialer Einrichtungen gemeinnützige GmbH
In Union Sozialer Einrichtungen gemeinnützige GmbH
Phiên bản sửa đổi hoàn chỉnh lần thứ 4, tháng 10/2018
Sản phẩm này được in trên giấy có chứng nhận FSC.

