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Dành cho mọi người
ở khắp nơi tại
Victoria

Mục đích của chăm sóc xoa dịu là để cải thiện chất
lượng cuộc sống cho người bị bệnh nan y và gia đình họ.
Dịch vụ Tư vấn này dành cho tất cả mọi người tại Tiểu bang Victoria
Có phải quý vị đang bị bệnh nan y phải
không?
Có phải quý vị là người chăm sóc, người trong
gia đình, thân hữu hay láng giềng của một
người nào đang bị bệnh nan y phải không?

Có phải quý vị là bác sĩ, y tá hay cơ sở
chăm sóc y tế khác đang chăm sóc cho
người bị bệnh nan y phải không?
Các y tá chuyên môn về chăm sóc xoa dịu của chúng
tôi sẽ giúp quý vị với những vấn đề như:
Chế ngự các triệu chứng

Chúng tôi có thể giúp đỡ với những thắc mắc như:
Chăm sóc xoa dịu giúp được cho người tôi đang hỗ
trợ như thế nào?
Tôi có thể tìm thông tin về người chăm sóc ở đâu?
Làm thế nào để tôi tìm được đúng dịch vụ chăm
sóc xoa dịu?
Tôi có thể làm được gì để làm dịu bớt đau đớn?
cảm giác buồn nôn? tình trạng hụt hơi thở của tôi?
Tôi cần nghĩ và hoạch định những gì?

Kê toa thuốc
Chuyển thuốc uống sang thuốc chích
Truyền thuốc dưới da liên tục
(bơm truyền thuốc liên tục)
Đề ra quyết định và lập kế hoạch chăm sóc
trước.
Chúng tôi không thể kê toa, viết giấy giới thiệu, tìm
đọc hồ sơ y bạ hay thay thế chăm sóc cho các cơ sở
chăm sóc y tế.

Làm thế nào để tôi nói chuyện với cơ sở chăm sóc
y tế cho tôi về chăm sóc xoa dịu?

1800 360 000

7g sáng – 10 giờ đêm, 7 ngày trong tuần

MIỄN PHÍ VÀ BẢO MẬT

www.pcas.org.au

