DỮ KIỆN CẦN BIẾT:
CHĂM SÓC LGBT
Những điều quan trọng cần biết dành cho
điều dưỡng viên của nhóm LGBT:
Hầu hết các điều dưỡng viên không nhận
ra rằng họ là điều dưỡng viên. Bạn có thể
chỉ là đang giúp đỡ một người bạn hoặc “đang
làm việc mà một người bạn đời cần làm.”
Nhưng bạn biết không, nếu bạn đang giúp đỡ
một người bạn hay một người thân yêu dưới
bất kỳ hình thức nào vì họ cần sự trợ giúp –
như nấu ăn, đưa họ đi khám bác sĩ, giúp họ
tắm rửa, hoặc thậm chí chỉ là theo dõi xem họ
có khoẻ mạnh không – thì bạn là một điều
dưỡng viên!
BẠN định nghĩa gia đình của bạn. Thuật
ngữ điều dưỡng viên gia đình đang ngày càng
trở nên thông dụng để chỉ người làm công việc
chăm sóc các thành viên trong gia đình hoặc
người thân yêu của họ nhằm phân biệt họ với
những điều dưỡng viên được trả công như y
tá, phụ tá, hoặc các trợ lý chăm sóc sức khoẻ
tại gia. Trong hầu hết các trường hợp, khái
niệm “gia đình” trong thuật ngữ điều dưỡng
viên gia đình được định nghĩa một cách rất
mở, và nó bao gồm bạn bè, người yêu chưa
kết hôn, và bất kỳ ai mà BẠN coi là gia đình.
Các điều dưỡng viên cho nhóm LGBT
thường dễ làm việc trong hoàn cảnh cô lập
và thường là những người cùng lứa tuổi với
người nhận sự chăm sóc.1 Vì cả hai lý do
này, tìm thêm người hỗ trợ, kể cả những người
cung cấp dịch vụ chăm sóc chuyên nghiệp, là
một cách quan trọng để đảm bảo rằng sự chăm
sóc người thân yêu của bạn sẽ không bị gián
đoạn do áp lực quá tải hay các vấn đề sức khoẻ
ở điều dưỡng viên.

Ngày càng có nhiều người LGBT trở
thành điều dưỡng viên. Mẹ bị ốm. Chị gái
cuốn mình trong sự nghiệp đòi hỏi năng suất
quá lớn còn anh trai bạn lại bận rộn với việc
chăm sóc các con của anh ấy. Và bạn cuối
cùng là người nhận gánh nặng chăm sóc Mẹ.
Hoàn cảnh này không xa lạ với bạn phải
không? Không chỉ riêng bạn như thế. Những
người thuộc thế hệ Cao trào Trẻ sơ sinh và
Thiên niên kỷ thường gánh trách nhiệm chăm
sóc bố mẹ cao tuổi với một tỉ lệ rất lớn. Ngay
cả khi người thuộc nhóm LGBT đã có người
yêu hay bạn đời thì gia đình của họ thường
vẫn coi họ như những người độc thân và sẽ
dựa vào họ khi cần người chăm sóc trong gia
đình. Và cho dù có thể không phải đóng vai
trò “thế hệ bánh kẹp sandwich” nếu không có
con cái, họ thường sẽ đồng thời chăm sóc bạn
bè và những thành viên trong cộng đồng của
mình, và điều này đẩy họ vào hoàn cảnh như
bị tung hứng tương tự.
Các điều dưỡng viên thường yếu hơn cả về
sức khoẻ tinh thần lẫn thể chất so với
người không làm công việc chăm sóc.2 Đối
với một nhóm người vốn đã chịu đựng những
bất bình đẳng về sức khoẻ, đây là một vấn đề
vô cùng đáng quan tâm. Việc chăm sóc chính
bạn rất quan trọng, cho dù bạn có thể đang
chú tâm vào việc chăm sóc người khác. Đi
kiểm tra y tế đều đặn, nhận hỗ trợ tinh thần
khi bạn cần đến, và xác lập thời gian riêng
cho những gì bạn yêu thích sẽ giúp bạn trở
thành một điều dưỡng viên tốt hơn cho người
thân yêu của bạn.

Những chi phí cho công việc điều dưỡng có thể làm cho sự bất
bình đẳng tài chính trở nên nghiêm trọng hơn, cả trực tiếp (như
việc chi trả các chi phí y tế) lẫn gián tiếp (như mất việc). Hầu hết
những người cao niên thuộc nhóm LGBT không có đủ điều kiện tài
chính để trang trải cho chính bản thân họ nếu họ cần chăm sóc y tế
dài hạn.3 Và khi có ít người hơn tham gia vào việc chăm sóc gia
đình, nhiều tiền hơn sẽ phải bỏ ra từ túi của mỗi cá nhân đóng góp
vào công việc chăm sóc.
Nhiều người thuộc nhóm LGBT đã và đang là điều dưỡng viên,
đặc biệt trong thời kỳ khủng hoảng AIDS. Nếu chăm sóc một người
thân đang khiến bạn có những ký ức hoặc cảm giác nặng nề, có thể
sẽ đỡ hơn nếu bạn tìm ai đó để chia sẻ. Hãy xem các nguồn tài
nguyên ở bên phải đây để có thêm thông tin.

Bạn không cô đơn!

SAGE (Dịch vụ và Cổ động cho Người cao tuổi thuộc
nhóm GLBT) - Trung tâm cung cấp các dịch vụ ở
New York City & 30 Thành viên Liên kết trên toàn
Liên bang.
www.sageusa.org
Đường dây nóng Người Cao tuổi thuộc nhóm LGBT
của SAGE - Hỗ trợ đồng hành, thông tin và các
nguồn tài nguyên địa phương: 1-888-234-SAGE hoặc
www.sageusa.org/programs/hotline.cfm

Trung tâm Tài nguyên Quốc gia về LGBT cao niên Các nguồn tài nguyên và giáo dục cho các nhà cung
cấp dịch vụ, người cao tuổi thuộc nhóm LGBT, và
Phần lớn các tiểu bang đã thông qua các phiên bản của Luật điều dưỡng viên.
CARE (Tư vấn, Ghi thông tin, và Đảm bảo quyền làm việc của www.lgbtagingcenter.org

Điều dưỡng viên) để yêu cầu các bệnh viện phải hỏi mỗi bệnh nhân
khi họ nhập viện nếu họ muốn được chỉ định ai đó làm điều dưỡng
viên cho họ. Người điều dưỡng viên này KHÔNG nhất thiết phải là
bạn đời hoặc một thành viên có quan hệ ruột thịt; bệnh nhân có thể
chỉ định bất kỳ ai mà họ muốn. Bệnh viện sau đó có trách nhiệm
thông báo tới điều dưỡng viên được chỉ định này các thông tin về
kế hoạch xuất viện và phải hướng dẫn điều dưỡng viên những việc
mà họ cần làm tại nhà cho bệnh nhân của họ. Hãy liên hệ với văn
phòng AARP tại địa phương của bạn để có thông tin chi tiết về luật
CARE tại tiểu bang của bạn.
Những giấy tờ Chỉ định Cao cấp như giấy chỉ định người đại
diện về chăm sóc sức khoẻ, giấy uỷ quyền quyết định các vấn đề
liên quan đến chăm sóc sức khoẻ và giấy uỷ nhiệm người đại
diện pháp lý đặc biệt quan trọng với trường hợp mà điều dưỡng
viên chính không phải là người có quan hệ máu mủ gần nhất
với bệnh nhân – nói chung là những ai không phải bạn đời, bố mẹ
hoặc con cái của người được chăm sóc. Bất luận là mối quan hệ như
thế nào, một điều dưỡng viên có thể có quyền quyết định về mặt y
tế, quản lý tài chính, và quyết định mọi việc của người mà họ chăm
sóc khi cần thiết, NẾU người được chăm sóc đã làm văn bản thể
hiện nguyện vọng của họ từ trước đó. Hãy liên hệ với Cơ sở Địa
phương về người Cao tuổi nơi bạn sinh sống, cục y tế tiểu bang của
bạn, hoặc các nguồn tài nguyên liệt kê bên phải đây để có thêm
thông tin về những loại văn bản pháp lý này.
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SAGECAP Baltimore - Một chương trình hợp tác của
SAGE và Trung tâm Tài nguyên Sức khoẻ LGBT của
Viện Chăm sóc Sức khoẻ Chase Brexton
resourcecenter.lgbt
Hiệp hội Alzheimer - Các nguồn tài nguyên cho điều
dưỡng viên của những người mắc bệnh Alzheimer và
chứng mất trí liên quan
http://www.alz.org

AARP - Các nguồn tài nguyên cho điều dưỡng viên
https://www.aarp.org
Cơ sở Chăm sóc người Cao tuổi - Kho dữ liệu có
công cụ hỗ trợ tra cứu các nguồn tài nguyên được
cung cấp bởi Cơ quan Quốc gia Hoa Kỳ về Người
Cao Tuổi
www.eldercare.gov
Liên minh Điều dưỡng viên gia đình - Các nguồn tài
nguyên và nhóm tương trợ dành cho điều dưỡng viên
của nhóm LGBT
www.caregiver.org
Ngày Quyết nghị Chăm sóc Sức khoẻ Quốc gia - Các
nguồn tài nguyên về những giấy tờ chỉ định cao cấp
www.nhdd.org
Cơ sở Nghỉ dưỡng Quốc gia - Kho dữ liệu có công cụ
hỗ trợ tra cứu về các chương trình nghỉ dưỡng
www.archrespite.org/respitelocator
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