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QUYẾT ĐỊNH HẠN CHẾ CHĂM SÓC CẤP CỨU Y TẾ
Tôi, (Tên quý vị)
, yêu cầu có hiệu lực từ
hôm nay, rằng việc chăm sóc cấp cứu cho tôi sẽ bị hạn chế như nội dung trình bày bên dưới.
Nếu tim tôi ngừng đập hoặc nếu tôi ngừng thở, sẽ không có thủ thuật y tế nào
được thực hiện để bắt đầu lại nhịp thở hoặc hoạt động của tim. Sẽ không có hoạt
động hồi sức nào được thực hiện.
• Tôi hiểu rằng thủ thuật mà tôi đang từ chối, được gọi là hồi sức tim phổi, (CPR), bao
gồm ép ngực, thông khí có hỗ trợ, đặt nội khí quản, khử rung tim, sử dụng thuốc trợ tim
và các thủ thuật y tế liên quan khác.
• Quyết định này của tôi không nhằm mục đích ngăn tôi nhận được chăm sóc y tế khác,
đặc biệt là các biện pháp tạo sự thoải mái và thuốc giảm đau.
• Tôi hiểu rằng tôi có thể thu hồi chỉ thị này bất kỳ lúc nào.
• Tôi cho phép thông tin này được cung cấp cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc
cấp cứu, bác sĩ, y tá hoặc nhân viên chăm sóc sức khỏe khác.
• Chỉ thị DNR này sẽ vẫn có hiệu lực trong khi tôi đang nằm viện tại cơ sở chăm sóc y
tế hoặc cơ sở dưỡng lão cũng như trong quá trình vận chuyển đến hoặc rời khỏi cơ
sở dưỡng lão hoặc chăm sóc y tế.
X
(Chữ ký)

(Ngày)

(Chữ ký của Nhân chứng)

(Ngày)

X

Lệnh của Bác sĩ Điều trị: Tôi đã trao đổi về việc sử dụng hồi sức tim phổi với bệnh nhân này và
nhận được quyết định từ chối CPR của bệnh nhân.
• Trong trường hợp ngừng hô hấp hoặc ngừng tim cấp, sẽ không có hoạt động hồi sức tim
phổi nào được thực hiện. DNR
X
(Chữ ký của Bác sĩ Điều trị)

(Ngày)

(Địa chỉ)

(Tên của Cơ sở, Phòng khám hoặc Bệnh viện)

Thu hồi: Qua đây tôi xin rút lại chỉ thị DNR ở trên.
X
(Chữ ký)

(Ngày)

Mẫu số 130 Chỉnh sửa 4/2003. © 2011 Tổ chức Giáo dục & Nghiên cứu Y tế Wichita
Chúng tôi cảm ơn Kansas Health Ethics, Inc. (hiện đã đóng cửa) vì những nỗ lực của họ trong việc xây dựng tài liệu này và các tài liệu khác. Để biết thêm
thông tin về việc nhận các bản sao của tài liệu này, hãy liên hệ với Tổ chức Giáo dục & Nghiên cứu Y khoa Wichita, 316-686-7172 hoặc
tcarter@wichitamedicalresearch.org, www.wichitamedicalresearch.org

