Thông tin về Hội đồng Đạo đức
Đưa ra các quyết định về sức khỏe của quý vị hay của người thân của quý vị đôi khi là một việc rất khó
khăn. Quý vị và gia đình của quý vị được hỗ trợ trong việc tìm hiểu bản thân đang đối mặt với những
nhu cầu chăm sóc y tế gì. Hội đồng Đạo đức Trung tâm Y tế CalvertHealth sẵn sàng hỗ trợ các bệnh
nhân, gia đình của họ cũng như các nhân viên khi cần phải đưa ra những quyết định khó khăn về chăm
sóc sức khỏe. Mục đích của hội đồng là cung cấp một diễn đàn để trao đổi thông tin giữa bệnh nhân/gia
đình và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
Hội đồng bao gồm các bác sĩ, điều dưỡng viên, dược sĩ, nhân viên xã hội, giáo sĩ, luật sư của bệnh nhân,
thành viên cộng đồng và những người khác. Những người này giúp tìm hiểu các tình huống y tế phức tạp
và những can thiệp chăm sóc sức khỏe đang được cân nhắc. Hội đồng đưa ra các khuyến nghị cho đội
ngũ điều trị, bệnh nhân và gia đình, qua đó hỗ trợ cho việc xây dựng kế hoạch chăm sóc tiếp theo của
bệnh nhân. Các tiêu chuẩn hành nghề, đạo đức và yêu cầu pháp lý được thảo luận bởi vì mục tiêu mà
hội đồng tập trung hướng đến là “làm những gì tốt nhất cho bệnh nhân”.
Một vài ví dụ về tình huống chăm sóc bệnh nhân được đưa ra để xin trợ giúp của Hội đồng Đạo đức
trong việc ra quyết định bao gồm, nhưng không giới hạn ở các tình huống như:
•

Bệnh nhân bị sa sút trí tuệ tiến triển, không thể giao tiếp hay ăn uống bằng miệng và
phương án đặt ống thông dạ dày cho bệnh nhân đang được thảo luận.

•

Bệnh nhân bị thương nặng trong một tai nạn ô tô hiện đang bị hôn mê và cần hỗ trợ cơ
học để thở và không có dấu hiệu hồi phục.

•

Gia đình của bệnh nhân khuyết tật phát triển có xung đột giữa các giá trị tín ngưỡng tôn
giáo và quy trình điều trị được khuyến nghị.

•

Các thành viên gia đình có xung đột với nhau liên quan đến điều trị được khuyến nghị.

•

Liên hệ về tư vấn đạo dức: Bộ phận Quản lý Chăm sóc Tích hợp (Integrated Care
Management Department) theo số 410.414.4858 hoặc 410.535.8217

