
Nơi chăm  
sóc cận tử  
nhi đồng ở Úc

Ở Úc có ba nơi chăm sóc cận tử nhi đồng. Để có thêm 
thông tin, hãy vào trang mạng của cơ quan: 

 › Very Special Kids (Các Trẻ Em Rất Đặc Biệt) – 
Melbourne, Victoria 03 9804 6222  •  vsk.org.au

 › Bear Cottage (Ngôi nhà Gấu) – Sydney, NSW  
02 9976 8300  •  bearcottage.chw.edu.au

 › Hummingbird House – Brisbane, Queensland 
07 3621 4364  •  hummingbirdhouse.org.au

Các dịch vụ chăm sóc cận tử nhi đồng giúp trẻ em bị các căn bệnh giới hạn sự sống và 
dự kiến sẽ không sống đến tuổi trưởng thành. Nơi chăm sóc cận tử trợ giúp trẻ em 
và gia đình họ đối phó với những thử thách tinh thần và thể chất họ phải đối diện và 
tranh thủ tận hưởng cuộc sống. Sự chăm sóc này có thể được cung cấp suốt cuộc đời 
trẻ em, thanh thiếu niên và cả sau đó.
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Các dịch vụ chăm sóc cận tử dành cho trẻ em nhằm đáp 
ứng các nhu cầu về mặt thể chất, tinh thần, xã hội và tâm 
linh của trẻ sơ sinh, trẻ em, thanh thiếu niên và gia đình 
họ. Sự chăm sóc được cung cấp bởi một đội ngũ nhân viên 
chuyên môn đa ngành, cùng làm việc với nhau để đảm 
bảo cung cấp một sự hỗ trợ liên tục cho toàn thể gia đình 
bao gồm anh chị em và ông bà nội ngoại. 

Nơi chăm sóc cận tử nhi đồng cung cấp sự chăm sóc tại 
một tòa nhà được xây với mục đích riêng, thân thiện với 
trẻ em và gia đình và hỗ trợ trong một phạm vi rộng, có 
thể bao gồm: 

 ›  giúp đỡ thực tiễn, lời khuyên và thông tin 

 ›  chăm sóc cho thời gian nghỉ ngắn chuyên biệt 

 ›  quá trình chuyển tiếp từ bệnh viện về nhà 

 ›  liệu pháp chuyên môn, bao gồm liệu pháp chơi, nghệ 
thuật và âm nhạc 

 ›  hỗ trợ tâm lý 

 ›  chăm sóc cuối đời 

 ›  giữ gìn thi hài trẻ sau khi qua đời 

 ›  hỗ trợ tang tóc 

 ›  cắm trại và nhóm hỗ trợ dành cho các thành viên  
trong gia đình

Children’s Hospices in Australia (Vietnamese)

Palliative Care Australia is funded by the Australian Government  
Palliative Care Australia (Cơ quan Chăm sóc Giảm nhẹ Úc) được 
tài trợ bởi Chính phủ Úc

palliativecare.org.au/children
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