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(CARERS ARE IMPORTANT) 

 

 
Tập Tài Liệu Cho Săn Sóc Viên này sẽ cung cấp thông tin tổng quát 
về vai trò của săn sóc viên và những thông tin về các dịch vụ và tài 
nguyên hiện có để hỗ trợ vai trò săn sóc viên của quý vị.  
 
Muốn thêm thông tin về mọi vấn đề nêu lên trong tập sách này, xin yêu 
cầu nói chuyện với nhân viên xã hội của khu trại hoặc liên lạc Ban 
Công tác Xã Hội qua số 9828 6716. 
 

Đề xuất Tập trung vào Săn Sóc Viên của Khoa Ung Bướu/ Huyết học của Bệnh viện Liverpool 
 Tài Liệu cho Săn Sóc Viên được biên soạn lại từ Dự Án Công Tác Xã Hội Săn Sóc Viên  

của Bệnh viện Liverpool (2009)  

VIETNAMESE 
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Bạn có săn sóc ai từ 2 giờ trở lên mỗi ngày  không?  
 

Bạn có giúp đỡ họ các việc như: 

Đi chợ?     
 

Làm việc nhà?    
 

Nấu nướng?   
 

Chăm sóc cá nhân?     
 

Chuyên chở?     
 
 
Nếu bạn trả lời CÓ cho bất cứ câu hỏi nào trên đây,  
   ………vậy bạn là một săn sóc viên 
 và TẬP TÀI LIỆU SĂN SÓC VIÊN này có thể hữu dụng cho bạn. 
 



 Nghe ra có như là bạn không?  
Bạn trả lời CÓ cho bao nhiêu câu hỏi này? 

 

♦ Tôi bị mất ngủ 
♦ Tôi chẳng còn thì giờ lo cho tôi 
♦ Tôi thường cảm thấy bị quá mức chịu đựng 
♦ Tôi thấy khó làm được mọi việc cần phải làm 
♦ Tôi đang cảm thấy sức khoẻ kiệt quệ 
♦ Tôi đang cảm thấy tinh thần kiệt quệ 
♦ Quan hệ của tôi với những người khác đã biến đổi 
♦ Tôi đang gặp khó khăn xoay sở tài chánh 

 
Bạn có tự hỏi rồi mọi sự sẽ như thế nào  
một khi thân nhân được xuất viện? 

 
♦ Bạn có lo lắng  không biết mình sẽ xoay sở ra làm sao? 
♦ Bạn có tự hỏi không biết tìm đâu những thông tin cần đến?  
♦ Bạn có cảm thấy mệt mỏi và bị quá mức chịu đựng không? 

 
Nếu bạn trả lời CÓ (đúng) trong một hay nhiều câu hỏi trên, bạn có 
thể thấy hữu ích khi trao đổi các vấn đề này với một người nào đó.  

 
Hãy nói chuyện với nhân viên xã hội, bác sĩ của bạn hoặc một 
chuyên viên cố vấn là những người sẽ lắng nghe vấn đề của bạn và 
hỗ trợ bạn tìm các giải pháp thích hợp cho bạn và cho tình trạng của 
bạn.  

 
Thông tin và dịch vụ hỗ trợ bổ túc được liệt kê  

ở phần cuối của tập sách này.  
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Săn Sóc Viên làm những việc gì? 
(What do Carers do?)  

Săn sóc viên là người giúp đỡ dài hạn cho một người bị khuyết tật, bệnh tâm thần, 
bệnh kinh niên hoặc thường hay đau yếu.  

Săn sóc viên có thể là người trong gia đình hoặc một người bạn ở bất cứ tuổi nào. 
Nhiệm vụ săn sóc có thể là toàn thời hay bán thờ.  

Săn sóc viên có thể nhận lãnh nhiệm vụ một cách bất ngờ  
hoặc dần dần theo thời gian. 

Tập sách này được soạn thảo để giúp săn sóc viên bằng cách cung cấp giới thiệu 
và thông tin tổng quát nhằm hỗ trợ cho nhiệm vụ săn sóc, đặc biệt là khi có một 

người thân đang nằm trong bệnh viện. 
Nhiệm vụ săn sóc (The caring role) 

 
Một số người có thể nhận lãnh nhiệm vu săn sóc bất ngờ sau khi người thân bị 
một chấn thương hoặc bệnh tật đột xuất, một số người khác nhận lấy nhiệm vụ 
từ từ theo thời gian. Nhiệm vụ  săn sóc có thể đưa đến thay đổi và các đáp ứng 
cá nhân có thể khác nhau.  
 

Đôi khi bạn có thể cảm thấy: 
 

Cô lập  Thiếu sót  Tức Giận    
Buồn sầu Sợ hãi Cảm thấy bị quá sức 

 Lo lắng   HOANG MANG   
Có ý nghĩa     Thân mật  

Các cảm nhận này là bình thường, có thể thỉnh thoảng đến rồi đi.  
Nói ra cảm nhận của mình với một người tin cậy hoặc với một chuyên gia  

có thể  hữu ích cho bạn. 



Tầm quan trọng của  
sự Săn Sóc Cho Chính Mình 
(The Importance of Self Care) 

 
Nhiệm vụ của săn sóc viên vất vả, đòi hỏi nhiều thời gian, sức khoẻ và tiềm năng. 

Để có thể đáp ứng được với các yêu cầu như thế, săn sóc viên cần thiết  
phải chăm sóc mình cẩn thận. 

Một số cách tự săn sóc cho mình như: 
Thú vui Bỏ ra thời giờ làm các việc mình ưa thích dù chỉ trong 15 phút mỗi ngày 
Thể dục làm cho bạn cảm thấy nhiều năng lực hơn và sẽ giúp bạn duy trì các 
chức năng thể lực.  
Hãy đi bộ với một người bạn. 
Thư giản Nghỉ xả hơi, đi tắm, ngồi ngoài sân hoặc nghe nhạc. 
Ngủ Cầm chắc bạn ngủ đủ giấc. 
Giao thiệp Duy trì các mối quan hệ xã hội. Làm săn sóc viên rất dễ bị cô lập. Để 
ra thời giờ gọi điện thoại cho bạn, sắp xếp một ngày đi chơi ngoài trời hoặc tìm 
cách nhờ giúp chăm sóc để nghỉ tay.   
Lắng nghe cảm nhận của mình. Học cách nhận biết các dấu hiệu bị căng thẳng. 
Nếu bạn không quan tâm săn sóc cho mình, bạn có thể không đủ sức để săn sóc 
một cách hiệu quả và lâu dài cho người mà bạn đang săn sóc. 

Mách nước cho săn sóc viên...  
Bỏ ra giờ để nghỉ xả hơi 

Đừng quên các nhu cầu sức khoẻ của chính mình 
Ăn uống đầy đủ 

San sẻ sự săn sóc  
Nghĩ đến chuyện nhờ giúp đỡ nghỉ tay 

Tử tế với chính mình 
Đừng ngần ngại xin giúp đỡ 

Tâm sự với một người bạn thâm tín 
Xin nhớ hỗ trợ đang sẵn có... 

Xin giúp đỡ và hãy chia sẻ săn sóc! 
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Nói Giúp cho Người Được Săn Sóc 
(Carer Advocacy) 

 
Nói giúp có nghĩa là nói thay cho ai đó về các nhu cầu của họ.  

Ngoại trừ chính bệnh nhân, săn sóc viên thường là người đại diện tốt nhất cho 
người thân của họ, đặc biệt là khi nằm trong bệnh viện. 

Nhận biết vai trò săn sóc viên của mình có thể giúp bảo đảm bệnh sử và các chi tiết 
liên quan đến bệnh nhân và nhu cầu của bạn được lưu ý 

 trong sự quản lý và kế hoạch tương lai.   
 
  

Dưới đây là một vài mách nước để được lắng nghe:  
• Khi vào bệnh viện hãy nói chuyện với người Y Tá đặc trách săn sóc cho 

người thân của mình  
• Đưa các quan ngại hoặc vấn đề khó khăn lên Y Tá Trưởng của Khu Trại 

(Nurse Unit Manager) 
• Nếu bạn cần gặp Bác sĩ hoặc chuyên viên của toán y tế tổng hợp, hãy yêu 

cầu Y tá nhắn tin cho họ. Nếu Y tá bị bận việc hỏi Nhân Viên ở quầy tiếp 
nhận (Ward Clerk)  

• Đừng ngần ngại nêu lên các nhu cầu hoặc quan tâm của mình 
• Để xin thêm giúp đỡ hoặc hỗ trợ hãy yêu cầu nói chuyện  
    với Nhân Viên Xã Hội 
• Nếu bạn có những vấn đề liên quan đến việc chăm sóc bệnh nhân đã không 

giải quyết được, hãy yêu cầu được nói chuyện với Nhân Viên Liên Lạc Bệnh 
Nhân (Patient Liaison Officer).  Muốn liên lạc với Nhân viên Liên lạc Bệnh 
nhân, hãy gọi bệnh viện đang điều trị cho người than của bạn.  

 
 

 Hiểu biết của bạn về người được bạn săn sóc rất giá trị… 
xin đừng ngần ngại lên tiếng!!  



Tài Nguyên (Resources) 
Có nhiều tài nguyên sẵn có để giúp bạn trong vai trò săn sóc viên. Dưới đây là 

một số dịch vụ hữu ích: 
Tài nguyên Tổng quát: 

Commonwealth Carer Resource Centre  1800 242 636  
(Trung tâm Tài nguyên Liên bang dành cho Săn Sóc Viên) 

www.carersaustralia.com 
www.carersnsw.asn.au 

Cung cấp thông tin, chỉ dẫn,cố vấn, hỗ trợ nhóm, cổ động, giáo dục và huấn 
luyện cho săn sóc viên và vận động chính quyền, xí nghiệp và công chúng công 

nhận vai trò săn sóc viên. Hãy xin một Tập đồ nghề Hỗ Trợ Săn Sóc Viên 
(Carers Support Kit) miễn phí. 

New National Aged Care Information Line số 1800 200 422. 
(Đường dây Mới Thông tin toàn quốc về Dịch vụ Săn sóc người Cao niên).  

Thay thế cho Commonwealth Carelink và Carer Respite Centre   
Cung cấp thông tin về săn sóc người cao niên trong cộng đồng, người khuyết tật 

và các dịch vụ hỗ trợ và chọn lựa khác cho người ở mọi lứa tuổi và tình trạng. 
Cũng có thể phối hợp giúp xin các dịch vụ săn sóc cho nghỉ tay trong địa 

phương của bạn kể cả các săn sóc nghỉ tay khẩn cấp. 
(Nếu bạn muốn biết thêm về săn sóc nghỉ tay, xin liên lạc nhân viên xã hội của khu trại)  

Translating and Interpreting Service (TIS) 131450 
(Dịch vụ Thông Phiên Dịch,TIS) 

Giúp người không nói được tiếng Anh 
Commonwealth Financial Planning 1800 241 996  

(Dịch vụ Liên bang  kế hoạch tài chánh) 
Young carers under 26 (Săn sóc viên trẻ dưới 26 tuổi) www.youngcarersnsw.asn.  

National Dementia Helpline 1800 100 500 (Đường giây toàn quốc Giúp về 
bệnh mất trí nhớ)  

www.alzheimers.org.au 
Cung cấp thông tin và dịch vụ hỗ trợ trên toàn nước Úc 

Bác sĩ Gia đình (GP) 
   Xin gặp Bác sĩ Gia đình về các nhu cầu săn sóc tổng quát. Sức khoẻ tâm thần 

và thể lý là quan trọng  và GP là điểm liên lạc tối hảo để tìm thông tin, săn sóc 
và trị liệu liên quan đến bạn.  

GP cũng có th� sp x�p 12 bu�i c� v�n do Medicare tr  ti!n m#i năm.  
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Dịch vụ Chuyên biệt về Ung Bướu/Huyết Học 
(Oncology/ Haematology Specific Services) 

The Cancer Council (Hội Cố Vấn Ung thư) 13 11 20 
http://www.cancercouncil.com.au 

Hội Cố Vấn UngThư là tổ chức có mục đích cung cấp hỗ trợ và thông tin đến người 
bị ung thư và gia đình của họ. 

 

Casula Hub 
Đt (02) 9354 2050 

Casula Hub là sáng kiến của Hội Ung thư trong cộng đồng. Casula Hub hỗ trợ 
người trong cộng đồng bị ung thư. Tổ chức này giúp hỗ trợ người bị ung thư, săn 
sóc viên và/hoặc thân nhân gia đình. Tổ chức cung cấp nhiều chương trình, sinh 
hoạt và thông tin đa dạng, toạ lạc tại số 39 Ingham Drive.   

 

 Canteen 
http://www.canteen.org.au 

Nhiệm vụ của CanTeen là hỗ trợ, phát triển và tăng lực cho người trẻ tuổi bị ung 
thư. Chúng tôi hoạt động bằng cách cung cấp trên toàn quốc một mạng lưới hỗ trợ 
giữa những nhóm người từ 12 đến 24 tuổi, kể cả cha mẹ, anh chị em, con cháu và 
tang quyến.  

 

Leukaemia foundation  (Hội Ung thư Bạch cầu) 
http://www.leukaemia.org.au 

Hội Leukaemia giúp hỗ trợ và săn sóc chuyên biệt cho cá nhân và gia đình xuyên 
suốt hành trình của họ - từ giai đoạn chẩn bệnh, điều trị đến khi phục hồi. Sự hỗ trợ 
này được một toán nhiều chuyên viên y tế tổng hợp và các y tá được huấn luyện về 
bệnh ung thư thực hiện và hoạt động tận cùng mọi thị xã hoặc cộng đồng trên khắp 
Úc Đại Lợi. 
 

Liverpool Hospital Wig Library (Phòng Tóc Giả Bệnh viện Liverpool) 
Phòng tóc giả  được mở cửa mỗi chiều Thứ Ba cách tuần tại Trung tâm Điều trị 
Ung thư Bệnh viện Liverpool (Liverpool Cancer Therapy Centre). Dịch vụ giúp bạn 
tìm ra đầu tóc giả thích hợp. Xin ghi danh lấy hẹn tại bàn tiếp nhân tại Trung tâm 
Điều trị Ung thư.   

Look Good, Feel better (Đẹp người, Đẹp ý) 
http://www.lgfb.org.au 

Look Good...Feel Better là chương trình phục vụ trong cộng đồng miễn phí dành 
riêng cho  phụ nữ đang được chữa trị ung thư. Mục đích của chương trình nhằm 

giúp họ săn sóc hình thể vì các hậu quả phụ của phương pháp hoá trị và xạ trị, qua 
đó giúp họ lấy lại nhan sắc và hình ảnh của mình. Xin liên lạc Trungng Tâm Điều Trị 

Ung Thư để ghi danh tham gia chương trình.  



Khi ở trong bệnh viện 
(Whilst in hospital) 

Bệnh viện có thể quá choáng ngợp và sự nhập viện của thân nhân hoặc người do 
bạn săn sóc có thể đưa đến bất ổn cho cả hai phía. Hiểu biết hệ thống bệnh viện và 
nhân sự làm việc trong đó có thể giúp giảm bớt sự căng thẳng và cải thiện giao tế.  
 
Cần thêm thông tin về khu trại, xin hỏi một tập Thông tin cho B)nh Nhân ho,c 
ng-.i thăm vi�ng trong khoa Huy�t h2c/Ung B-5u c6a B)nh vi)n Liverpool. 

 
Đội ngũ săn sóc y tế... (The health care team…) 
Bác sĩ Nội trú/Thường trú (Interns/Residents) là các bác sĩ y khoa thực tập túc 
trực thường xuyên trong ngày. Họ thường đi tái khám bệnh nhân với Bác Phụ tá 
Chuyên Khoa mỗi ngày và là những người tiếp chuyện nhiều nhất với gia đình và 
săn sóc viên. 
Bác sĩ Phụ tá Chuyên khoa (Registrars) là các bác sĩ thâm niên đưa ra các quyết 
định chữa trị bệnh phối hợp với các bác sĩ chuyên khoa và các nhân viên khác. Họ 
thường đi khám bệnh một vòng trong ngày và nếu có yêu cầu, sẽ có mặt để tiếp 
xúc với gia đình và săn sóc viên. 
Bác sĩ cố vấn (Consultants) là các bác sĩ chuyên môn trong nghành nghề của họ 
và được các bác sĩ thực tập, phụ tá chuyên môn,  tham khảo, tường trình về tiến 
trình điều trị cho bệnh nhân. Bác sĩ cố vấn có trách nhiệm tổng quát về sự chữa trị 
cho bệnh nhân. Đôi khi các bác sĩ chuyên khoa khác cũng được tham khảo và có 
thể tham gia vào việc chữa trị cho bệnh nhân.  
Toán Săn Sóc(Nursing Team)  
Các Y tá Trưởng (Nurse Unit Managers) chịu trách nhiệm về y tá khu 
trại và điều hành khu trại. Họ là nơi liên lạc tốt cho bệnh nhân và săn sóc viên và có 
thể giúp  trả lời hầu hết các vấn đề của bệnh nhân. Họ tiếp xúc bác sĩ, y tá và nhân 
viên y tế tổng hợp liên quan đến chữa trị và quản trị bệnh nhân.  
Y tá (Nurses) cung cấp săn sóc và trực tiếp hỗ trợ cho bệnh nhân. Họ tiếp xúc 
nhiều nhất với gia đình và săn sóc viên. Họ cũng phối hợp với bác sĩ và các nhân 
viên y tế tổng hợp. 
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Điều hợp viên (Care coordinators) sẵn có như người liên lạc tổng quát về hỗ trợ 
cho bệnh nhân và gia đình. Họ cung cấp những thông tin chuyên môn và cá biệt 
cho từng bệnh nhân và chỉ dẫn giáo dục. Họ cũng đề xuất các sự giới thiệu thích 
hợp và đúng lúc đến các dịch vụ hỗ trợ và các chuyên viên y tế khác.   
Chuyên viên Dinh dưỡng (Dietitian) coi sóc chế độ ăn nuống cho bệnh nhân và 
cung cấp thông tin về thực phẩm lành mạnh. Họ đề nghị các chế độ nuôi ăn bằng 
ống dẫn thực phẩm và giúp chỉ dẫn về chế độ ăn uống liên quan đến các nhu cầu 
dinh dưỡng đặc biệt tuỳ theo bệnh trạng chuyên biệt. 
Chuyên viên Phục hồi Chức năng (Occupational Therapists) thẩm định khả năng 
sinh hoạt của bệnh nhân trong nhà , nơi sở làm hoặc thích nghi với các thay đổi 
cách sống sau khi bị bệnh hoặc chấn thương. Họ thẩm định khả năng của bệnh 
nhân làm các công việc hàng ngày và sinh hoạt cuộc sống. Họ có thể đề nghị tu 
sửa phòng ốc, cung cấp vật dụng để giúp các sinh hoạt hàng ngày và cố vấn các 
phương cách bảo tồn năng lực. 
Chuyên viên Vật lý Trị liệu (Physiotherapists) làm việc giúp bệnh nhân phục hồi 
chức năng để có thể đi lại và được độc lập tối đa. Họ có thể đưa ra các bài tập vận 
động và đề nghị các dụng cụ thích hợp như gậy chống chẳng hạn.  
Chuyên viên Tâm lý Lâm sàng (Clinical Psychologists) giúp bệnh nhân và săn sóc 
viên trông nom bệnh lý, trị liệu của mình và các thay đổi từ bệnh trạng đưa tới. Họ 
tập trung vào giúp bệnh nhân và săn sóc viên duy trì sự an sinh tâm lý và xúc cảm 
đáp ứng được các đòi hỏi của hiện trạng. 
Nhân viên Xã hội (Social Workers) giúp vấn an, thông tin và hỗ trợ bệnh nhân, săn 
sóc viên và người thân trong gia đình. Họ thường góp phần trong các kế hoạch  
xuất viện phức tạp và giúp bệnh nhân tìm biết các hỗ trợ hiện có và các nhu cầu 
săn sóc trong tương lai. Điều này bao gồm các dịch vụ  cộng đồng đến giúp tại nhà 
hoặc sắp xếp các phương cách săn sóc tại gia.  Nhân viên Xã hội cũng là người 
ủng hộ cho bệnh nhân và săn sóc viên và có thể giúp thương thảo với hệ thống 
bệnh viện. 
Chuyên viên Chỉnh ngôn (Speech Pathologists) tập trung vào khả năng nuốt và 
nói chuyện của bệnh nhân. Họ làm các thẩm định chuyên môn và điều trị cho bệnh 
nhân bị chứng tật khó nuốt. Chuyên viên chỉnh ngôn sẽ phối hợp với nhân viên, 
bệnh nhân và săn sóc viên để bảo đảm các bữa ăn được nấu nướng sao cho an 
toàn để nuốt.  
 
Bạn có thể tiếp xúc với các chuyên viên của đội ngũ săn sóc y tế bằng cách hỏi y tá 
hoặc nhân viên ở quầy tiếp nhận của khu trại nhắn tin cho họ hoặc gọi điện thoại 
trực tiếp đến họ. 
 
Các Bác sĩ khám bệnh vào những giờ giấc khác nhau trong ngày vì thế nếu y tá 
hoặc ý tá trưởng được báo  trước bạn muốn nói chuyện với một Bác sĩ thì tốt lắm. 



Danh tánh và chi tiết liên lạc  
của toán săn sóc y tế của bạn 
(Names and contact details of your  

health care team) 
 
 

Bác sĩ 
____________________________________________________________ 
Khu trại/ Y TáTrưởng 
_____________________________________________________________  
Điều Hợp Viên Săn Sóc 
_____________________________________________________________ 
Chuyên viên Dinh dưỡng 
_____________________________________________________________ 
Chuyên viên Phục hồi Chức năng  
_____________________________________________________________ 
Chuyên viên Vật lý Trị liệu 
_____________________________________________________________ 
Chuyên viên Tâm lý 
_____________________________________________________________ 
Nhân viên Xã hội 
_____________________________________________________________ 
Nhân viên khác________________________________________________ 

 
 

 Khu trại Huyết học/ Ung Bướu: 8738 7530 
 Ban Công tác Xã hội: 9828 6716 

Ngày in ấn: Tháng Mười  2010 
 Danh mục số  11/0003   
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Lịch kiểm tra khi được Xuất Viện 
(Medical Discharge Checklist) 

♦ Bạn đã sắp xếp phương tiện xe cộ chưa? 
 
♦ Thu góp các vật dụng cá nhân  
 
♦ Thu góp thuốc men, danh mục thuốc men và toa thuốc 
 
♦ Lấy giấy/thư xuất viện 
 
♦ Thu góp lại mọi dụng cụ và/hoặc vật dụng do y tá, nhân viên y tế tổng hợp 

hoặc PADP đã cung cấp 
 
♦ Thu góp mọi thư giới thiệu y khoa/y tá y tế cộng đồng/ dịch vụ y tế cộng 

đồng/ dịch vụ y tế tổng hợp 
 
♦ Nếu đã thu xếp được dịch vụ hỗ trợ cộng đồng, bạn có chi tiết liên lạc với 

cơ quan cung cấp dịch vụ không? 
 
♦ Thông báo việc xuất viện đến các cơ quan cung cấp dịch vụ cộng đồng, thí 

dụ, săn sóc tại gia  
♦ Đã có ngày hẹn tái khám hay chưa?  
 Liệt kê các cuộc hẹn:  
Bác sĩ Chuyên khoa_________________________________________ 
Bác sĩ Gia đình_____________________________________________ 
Điều hợp viên Săn sóc_____________________________________________ 
Chuyên viên Dinh dưỡng _____________________________________ 
Chuyên viên Phục hồi Chức năng_______________________________ 
Chuyên viên Vật lý Trị liệu_____________________________________ 
Chuyên viên Tâm lý__________________________________________ 
Nhân viên Xã hội____________________________________________ 
Y tế Cộng đồng______________________________________________ 
Đường dây thay băng  trung ương_________________________________ 
Những nơi khác___________________________________________ 
 
 




