
 

 

      MẪU CHẤP THUẬN CỦA BÊN THỨ BA 
 

Tên của Bệnh nhân 

 

Họ của Bệnh nhân 

 

Ngày sinh của Bệnh nhân 

 

Tên của Phụ huynh/Người Giám hộ Hợp 
pháp/Người có Quyền Trông nom Khác 

 

 

Tôi là  

☐ Phụ huynh 

☐ Người Giám hộ Hợp pháp 

☐ Người Có Trách nhiệm Trông nom ________________________________ 

                                                                  (mô tả mối quan hệ pháp lý) 

 

của bệnh nhân có tên trên.   

Bằng văn bản này, tôi cho phép (tên đại diện) ____________________________________ làm 
đại diện cho tôi để đồng ý với việc điều trị nếu tôi không có mặt. 

 

Việc điều trị có thể bao gồm, nhưng không chỉ gồm bất kỳ: việc quản lý vắc-xin, kiểm tra X-quang, 
gây mê, chẩn đoán hoặc điều trị y tế, phẫu thuật hoặc nha khoa và chăm sóc tại bệnh viện nào 
được khuyến nghị và thực hiện dưới sự giám sát chung hoặc đặc biệt của bất kỳ bác sĩ hoặc nha 
sĩ được giấy cấp phép nào, cho dù việc chẩn đoán hoặc điều trị đó được thực hiện tại văn phòng 
bác sĩ hay tại bệnh viện. Tôi hiểu rằng sự cho phép này được đưa ra trước cho bất kỳ chẩn đoán, 
điều trị hoặc chăm sóc tại bệnh viện cụ thể nào được yêu cầu, nhưng nhằm mục đích cung cấp 
cho người đại diện được nêu tên ở trên quyền đồng ý đối với bất kỳ và tất cả các chẩn đoán, điều 
trị hoặc chăm sóc tại bệnh viện nào mà bác sĩ hoặc bác sĩ nha khoa được cấp phép khuyến nghị. 
Sự cho phép này được đưa ra theo quy định của Bộ luật Gia đình Mục 6910 và sẽ có hiệu lực đến 
(tháng/ngày/năm) ________________________________________________, trừ khi bị thu hồi 
bằng văn bản. 

 

 

___________________________________________ ___________________ 

Chữ ký của Phụ huynh/Người Giám hộ Hợp pháp/ Ngày 
Người có Quyền Trông nom Khác  

 


