
 

Đơn Yêu Cầu Không CPR 

Trong một vài trường hợp, một số người sắp qua đời theo cách tự nhiên, đang mắc bệnh hiểm nghèo 
hoặc bệnh nguy hiểm đến tính mạng có thể muốn ghi lại nguyện vọng rằng họ không muốn người sơ cứu 
hoặc các đơn vị y tế khác thực hiện hồi sức tim phổi (CPR) hoặc các biện pháp cấp cứu khác cho mình 
nếu tim hoặc phổi của họ ngừng hoạt động đột ngột.  
 
Ở B.C., Đơn Yêu Cầu Không Hồi Sức Tim Phổi (Không CPR) sẽ cho bạn và bác sĩ hoặc y tá của bạn một lựa 
chọn hợp pháp để yêu cầu đơn vị y tế và người sơ cứu không thực hiện CPR. Đơn có hiệu lực phải được 
ký theo sự chấp thuận của một người trưởng thành, có thể là bạn, người ra quyết định thay cho bạn, bác 
sĩ hoặc y tá của bạn. Nếu bạn có đơn yêu cầu Không CPR đã ký trong tay, người sơ cứu hoặc đơn vị y tế 
khác sẽ không thực hiện CPR cho bạn. Trong trường hợp tại nhà, người ta thường đặt giấy phép trên tủ 
lạnh của họ để dễ thấy.  
 
Để biết thêm thông tin về đơn yêu cầu Không CPR, vui lòng liên hệ với bác sĩ, y tá hoặc đơn vị y tế khác 
của bạn.  

Soạn Yêu Cầu Không CPR  

Nếu bạn muốn ghi lại rằng mình chấp nhận không thực hiện CPR trong trường hợp khẩn cấp về y tế, bạn 
nên thảo luận quyết định của mình với gia đình hoặc bạn bè, rồi đến bác sĩ hoặc y tá của bạn để xem liệu 
bạn có nên soạn yêu cầu Không CPR hay không. Quyết định này có thể khó khăn và phụ thuộc vào nhiều 
sự kiện độc nhất vô nhị cũng như những đắn đo trong cuộc đời bạn.  
 
Khi bạn quyết định soạn yêu cầu Không CPR, bạn phải điền vào Đơn Yêu Cầu Không Hồi Sức Tim Phổi 
(Không CPR). Bạn cũng có thể sở hữu một bản sao của Đơn Yêu Cầu Không CPR từ phòng khám của bác 
sĩ hay y tá của bạn. Hãy hoàn thành các mục dành cho bệnh nhân trong đơn và yêu cầu bác sĩ hoặc y tá 
của bạn hoàn thành mục dành cho “bác sĩ/y tá”.  
 
Sau khi hoàn thành, bạn và/hoặc người thân cận kề chăm sóc bạn, bác sĩ hoặc y tá của bạn cũng như các 
dịch vụ điều dưỡng tại nhà của cộng đồng hoặc cơ sở chăm sóc tại nhà của bạn, nếu có, sẽ giữ một bản 
sao yêu cầu Không CPR. Vui lòng đọc kỹ các thông tin được cung cấp ở mặt trước và mặt sau của yêu cầu 
Không CPR.  
 
Dịch vụ Xe Cứu Thương BC khuyến cáo bạn nên đeo vòng tay hoặc vòng cổ MedicAlert® Không CPR để 
nhân viên cấp cứu hoặc người sơ cứu khác có thể nhanh chóng biết đến sự tồn tại của yêu cầu Không 
CPR. Người dân British Columbia sở hữu yêu cầu Không CPR có chữ ký của bác sĩ sẽ đủ điều kiện để 
tham gia chương trình MedicAlert® Không CPR và được nhận vòng đeo tay cũng như vòng đeo cổ miễn 
phí. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập MedicAlert® Không CPR British Columbia hoặc gọi miễn phí cho 
MedicAlert® theo số 1–800–668–1507.  
 
 Bản PDF có thể in – Đơn Yêu Cầu Không Hồi Sức Tim Phổi (CPR)  

 

https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/health/forms/302fil.pdf
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/health/forms/302fil.pdf
https://www.medicalert.ca/nocpr/
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/health/forms/302fil.pdf


Muốn biết thêm các đề tài của HealthLinkBC File, xin viếng trang mạng www.HealthLinkBC.ca/healthfiles 

hoặc đến đơn vị y tế công cộng tại địa phương quý vị. Để có thông tin và lời khuyên y khoa không khẩn 

cấp tại B.C., xin viếng trang mạng www.HealthLinkBC.ca hoặc gọi 8-1-1 (miễn phí). Để có sự giúp đỡ cho 

người điếc và lãng tai, xin gọi 7-1-1. Các dịch vụ dịch thuật có sẵn cho hơn 130 ngôn ngữ khi có yêu cầu. 

Hủy Yêu Cầu Không CPR  

Nếu bạn muốn hủy yêu cầu Không CPR sau khi bạn và bác sĩ hoặc y tá của bạn đã ký, bạn nên nói chuyện 
với họ, xé bỏ đơn yêu cầu Không CPR đã ký, ngừng đeo vòng tay hoặc vòng cổ MedicAlert® Không CPR và 
thông báo cho MedicAlert® về sự thay đổi càng sớm càng tốt. Nếu các bản sao của yêu cầu Không CPR đã 
được chia sẻ với người thân của bạn, dịch vụ điều dưỡng tại nhà cho cộng đồng hoặc cơ sở chăm sóc tại 
nhà của bạn, họ cần được thông báo sớm nhất có thể về việc yêu cầu Không CPR đã bị hủy.  

Để biết thêm thông tin  

Để biết thêm thông tin về việc lên kế hoạch chăm sóc từ trước, bao gồm cả kế hoạch qua đời tại nhà, hãy 
xem tiêu điểm y tế Lên Kế Hoạch Chăm Sóc Từ Trước của chúng tôi hoặc truy cập Bộ Y tế – Qua Đời Tại Nhà 
Theo Kế Hoạch/Dự Kiến.  
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