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Sự chẩn đoán bị bệnh mất trí nhớ có thể đến như là một 
cú sốc. Nó đi kèm với nhiều thay đổi khác nhau đến cách 
sống và các nhu cầu của người bệnh. Quyển sách nhỏ 
này có thể được sử dụng bởi bất kỳ người lái xe nào có 
bệnh mất trí nhớ.

Hầu hết những người lớn tuổi lái xe một cách an toàn và 
vẫn không bị tai nạn trong nhiều năm. Rất tiếc, bệnh mất 
trí nhớ có thể âm thầm làm rối loạn các kỹ năng lái xe.  
Đôi khi, các thành viên trong gia đình để ý thấy hành vi lái 
xe không an toàn trước quý vị. Vì nhiều lý do khác nhau, 
vấn đề an toàn của việc lái xe thường không được nêu lên 
bởi bác sĩ, y tá, gia đình hay bạn bè.

Mục đích của quyển sách nhỏ này là để giúp đỡ quý vị 
quyết định khi nào ngưng lái xe sau khi nhận được sự 
chẩn đoán bị bệnh mất trí nhớ. Hy vọng rằng việc sắp 
đặt sớm để ngưng lái xe sẽ tránh được sự cần thiết phải 
ngưng đột ngột trong tương lai.

Ấn bản 3 Ấn hành 2014
Version 3, Vietnamese Translation, Produced in 2016

LỜI GIỚI THIỆU



•   Xin hãy đọc quyển sách nhỏ này từ đầu đến 
cuối 

•   Quý vị sẽ được hướng dẫn qua 4 bước 

•   Dùng viết chì để trả lời các câu hỏi

    Đánh dấu vào các ô màu xanh lá cây này nếu 
quý vị đồng ý 

•   Xin hãy viết các câu trả lời của 
quý vị trên đường kẻ chấm chấm  

•   Quý vị có thể dùng lại quyển sách nhỏ này 
thường xuyên tùy ý thích của quý vị

HƯỚNG DẪN
BƯỚC 1
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GIÚP LÀM RÕ 
QUYẾT ĐỊNH 
CỦA QUÝ VỊ
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Bệnh mất trí nhớ là gì? 
Thông thường, bệnh mất trí nhớ là một căn bệnh làm rối loạn dần dần trí 
nhớ, lời nói, sự tập trung, phán đoán và khả năng suy tính của người bệnh. 
Những dạng thông thường nhất của bệnh mất trí nhớ là bệnh Alzheimer, 
bệnh mất trí nhớ mạch, bệnh Cơ Thể Lewy và bệnh mất trí nhớ vùng trán 
và thái dương. Vào khoảng 6% số người có độ tuổi trên 65 bị mắc bệnh.
Bệnh mất trí nhớ đi kèm với nhiều căn bệnh khác và việc sử dụng thuốc. 
Một số dạng của bệnh mất trí nhớ làm tăng rủi ro của quý vị bị co giật và 
đột quỵ.

Bệnh mất trí nhớ có thể ảnh 
hưởng đến các kỹ năng lái xe của 
quý vị không?
Có. Cuối cùng, hầu hết những người bị bệnh mất trí nhớ không còn an toàn 
để lái xe nữa. Lái xe là công việc phức tạp. Để lái xe an toàn, quý vị phải 
nhờ vào một số các kỹ năng khác nhau như phán đoán, trí nhớ, tập trung 
và khả năng đánh giá tình hình chung quanh quý vị. Rất tiếc, những người 
bị bệnh mất trí nhớ thường bị mất đi những kỹ năng quan trọng này. Đối 
với nhiều người, điều này xảy ra mà quý vị không nhận thấy. Về lâu dài, rủi 
ro quý vị bị lạc đường hay tai nạn xe cộ gia tăng đáng kể.

Quý vị có những chọn lựa gì? 
•  Tiếp tục lái xe không thay đổi gì

•  Ngưng lái xe ngay bây giờ

•  Lái xe ít lại

•  Sẽ ngưng lái xe sau này

Quý vị tiến triển được bao xa rồi 
với việc quyết định về việc lái xe?

 Tôi chưa suy nghĩ về những chọn lựa của tôi

 Tôi đang suy nghĩ về những chọn lựa của tôi

 Tôi gần quyết định được rồi

 Tôi đã quyết định xong rồi

Quý vị sẽ chịu như thế nào khi 
không có xe của mình? 
Những người bị bệnh mất trí nhớ muốn lái xe vì nhiều lý do khác nhau: 
thú vui lái xe; sự độc lập; đi mua sắm; làm việc; viếng thăm gia đình hay 
bạn bè; đi đến các cuộc hẹn; và du lịch. Nhiều người ngại nói chuyện về 
sự an toàn của việc lái xe vì sợ bị mất bằng lái của mình.

•   Gia đình hay bạn bè cho quý vị 
quá giang

•   Phương tiện giao thông công 
cộng hay cộng đồng (xe buýt 
nhỏ, xe buýt, xe lửa hay phà)

•   Taxi (quý vị có thể xin hỗ 
trợ giá)

•   Đổi nhà (dọn đến ở gần trung 
tâm hơn)

•   Sử dụng Internet WWW để mua 
sắm trên mạng hay giao tiếp 
với bạn bè và gia đình

•   Năng động lên (đi bộ nhiều hơn 
hay chơi một môn thể thao)

•   Thưởng thức các hoạt động cơ 
khí (bảo trì xe hơi hay xe đạp)

May thay, có những thay thế khác mà quý vị có thể xem xét:
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Nhiều người đánh giá thấp số tiền họ có thể tiết kiệm bằng việc ngưng lái 
xe. Họ sẽ không còn cần phải trả tiền đăng ký xe hàng năm, bảo hiểm xe, 
kiểm tra bảo trì, sửa chữa và giá cả nhiên liệu ngày một gia tăng.

Quý vị có để ý thấy các dấu hiệu 
cảnh báo của việc lái xe không an 
toàn chưa? 
Các lỗi lầm khi lái xe là một dấu hiệu cho thấy các kỹ năng lái xe 
của quý vị không còn đủ tốt nữa. Quý vị có bị bất kỳ những dấu hiệu 
cảnh báo sau đây khi lái xe không?

 Thấy khó khăn khi chuyển đổi làn xe

 Thấy khó khăn khi sử dụng bùng binh

 Lái xe rất chậm

 Lẫn lộn trái và phải

 Bị lạc khi đi những đoạn đường ngắn

 Lái xe lộn bên đường

  Để ý thấy hư hỏng trên xe của tôi mà tôi không thể giải 
thích được

 Tai nạn xe cộ hay gần đụng

 Bị phạt giao thông

 

Quý vị gặp bất kỳ dấu hiệu 
cảnh báo này thường xuyên 
như thế nào? 

  Không bao giờ

  Hiếm khi

  Thỉnh thoảng

  Thường xuyên
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BƯỚC 2 Hỗ trợ 
•  Tôi có đủ giúp đỡ hay cố vấn của những người khác để 

chọn lựa không? 

  Có  Không

•  Tôi có đang bị những người khác ép buộc chọn 
lựa không?   

  Có  Không

Kiến thức 
• Tôi có biết những chọn lựa của tôi không? 

  Có  Không

•  Tôi có biết những lợi ích và rủi ro của mỗi sự chọn 
lựa không?   

  Có  KhôngQUÝ VỊ CẦN 
NHỮNG GÌ ĐỂ 
QUYẾT ĐỊNH? 
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Giá trị 
•  Tôi có biết rõ những lợi ích và rủi ro nào quan trọng 

nhất đối với tôi không?  

  Có  Không

Chắc chắn 
•  Tôi có cảm thấy chắc chắn về sự chọn lựa tốt nhất cho 

tôi không? 

  Có  Không

BƯỚC 3

CÂN NHẮC 
NHỮNG CHỌN 

LỰA CỦA 
QUÝ VỊ
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Hỗ trợ
• Ai khác tham dự vào quyết định của tôi về việc lái xe?

 

• Họ thích chọn lựa nào? 

 

  NHỮNG CHỌN LỰA =
Không thay đổi / Ngưng lái xe ngay bây giờ / Lái xe ít lại / 
Sẽ ngưng lái xe sau này

• Người này có đang làm áp lực đối với tôi không? 

  Có  Không

• Người này có thể giúp tôi được không? 

  Có  Không

• Tôi thích gì hơn? 

   Tôi thích tự quyết định cho mình hơn

   Tôi thích để người khác quyết định hơn

    Tôi thích chia sẻ quyết định với những 
người khác hơn

Kiến thức
Hầu hết các chuyên gia có thể sẽ đồng ý rằng những người lái 
xe bị bệnh mất trí nhớ sẽ có rủi ro cao hơn về đi lạc hay tai nạn 
xe cộ. Một số các nhà nghiên cứu tìm thấy rủi ro tai nạn cao hơn 
từ 2,5 đến 10 lần so với những người khác ở cùng độ tuổi. Đây là 
đề tài khó nghiên cứu và mức rủi ro chính xác của quý vị thì không 
chắc chắn.

NHỮNG LỢI ÍCH CỦA VIỆC 
LÁI XE LÀ GÌ?

NHỮNG RỦI RO CỦA VIỆC 
LÁI XE LÀ GÌ?

• Sự độc lập

• Thú vui lái xe

• Viếng thăm gia đình & bạn bè

• Đi đến các cuộc hẹn

• Bị lạc đường

• Tai nạn xe cộ

• Thương tích cá nhân

• Thương tích cho người khác
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Rủi ro của quý vị có thay đổi theo 
thời gian không?
Có, nó có thay đổi. Những kỹ năng lái xe của quý vị sẽ tệ hơn theo thời 
gian. Với lại, rủi ro của quý vị bị thương tích nghiêm trọng hay tử vong khi 
bị đụng xe tăng lên khi quý vị lớn tuổi hơn. Biểu đồ này cho thấy con số 
những người lái xe khỏe mạnh bị thương hay tử vong trong các vụ đụng 
xe tùy theo tuổi. Tuy nhiên, những người lái xe bị bệnh mất trí nhớ được 
phỏng đoán có mức rủi ro sẽ cao hơn (cao hơn đến 10 lần).

Các hướng dẫn ở Úc là gì?
Hội Úc và Tân Tây Lan về Y Học Lão Khoa nói rằng:

 •  Một số người bị bệnh mất trí nhớ nhẹ có thể an toàn tiếp 
tục lái xe trong một thời gian giới hạn

Những hướng dẫn toàn quốc của Đường Bộ Úc (Austroads) nói rằng:

 •  Những người bị bệnh mất trí nhớ có thể có bằng 
lái xe có điều kiện

 •   Cần phải có kiểm tra y khoa về khả năng lái xe 
mỗi 12 tháng

TUỔI NGƯỜI LÁI XE VÀ RỦI RO 
BỊ THƯƠNG TÍCH HAY TỬ VONG 

KHI ĐỤNG XE

TUỔI NGƯỜI LÁI XE
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Lý do quan trọng nhất của quý vị 
để tiếp tục lái xe là gì?

 Sự độc lập

 Thú vui lái xe

 Viếng thăm gia đình

 Viếng thăm bạn bè

 Đi đến các cuộc hẹn

 Du lịch đến những nơi mới

 Đi mua sắm

  Sự tiếp cận nghèo nàn đến phương tiện giao 
thông công cộng

 Lý do khác  

Lý do quan trọng nhất để quý vị 
ngưng lái xe là gì? 

 Rủi ro bị lạc đường

 Rủi ro bị tai nạn xe cộ

 Rủi ro bị thương tích cho tôi

 Rủi ro gây thương tích cho người khác

 Đụng xe dẫn đến tử vong

 Gia đình bị lo lắng

 Bạn bè bị lo lắng

 Lý do khác  
 

 

Với tất cả các mục trên trang 
này – một mục nào là quan 
trọng nhất đối với quý vị?
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BƯỚC 4 Hỗ trợ
Nếu quý vị cảm thấy mình không có đủ hỗ trợ để quyết định thì quý 
vị có thể tìm đến hỗ trợ thêm từ những người khác. Quý vị thích nói 
chuyện với ai hơn? Quý vị có thể dùng danh sách này để nhắc quý 
vị sau này.

 Bác sĩ của tôi (bác sĩ gia đình hay chuyên khoa)

 Y tá hay một người nào khác trong nghề y khoa

 Gia đình tôi

 Bạn bè tôi

  Đường Dây Nóng Toàn Quốc cho Bệnh Mất Trí Nhớ 
(National Dementia Hotline) 1800 100 500

  Tư vấn bệnh Alzheimer ở Úc (Alzheimer’s Australia) 
1800 100 500

KẾ TIẾP 
LÀ GÌ?
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Kiến thức 
Nếu quý vị không có đủ thông tin để quyết định thì quý vị có thể hỏi thêm 
dữ kiện từ những nguồn khác. Quý vị muốn hỏi ở đâu hơn?

 Bác sĩ của tôi (bác sĩ gia đình hay chuyên khoa)

 Thư viện gần nhà tôi

  Đường Dây Nóng Toàn Quốc cho Bệnh Mất Trí Nhớ 
1800 100 500

  Truy cập trang mạng của Bệnh Alzheimer ở Úc để đọc 
thông tin về bệnh mất trí nhớ www.fi ghtdementia.org.au

  Truy cập trang mạng của Đường Bộ Úc để biết chi tiết về 
quy định cho bằng lái xe www.austroads.com.au

  Truy cập trang mạng của Lao Động Trị Liệu ở Úc 
(Occupational Therapy Australia) để biết thông tin về 
các bài thi lái xe www.otaus.com.au

Giá trị 
Đây là một vài lời khuyên để xác định rõ những giá trị quan trọng nhất đối 
với quý vị. Quý vị có thể chọn nhiều những chọn lựa này tùy theo ý thích 
của quý vị:

 • Nói chuyện với những người khác đã quyết định rồi

 •   Bàn luận với những người khác về các vấn đề quan 
trọng nhất đối với tôi

 •   Xem xét về việc tham gia vào nhóm hỗ trợ tại địa 
phương

 •   Các chi tiết có sẵn tại Đường Dây Nóng Toàn Quốc 
cho Bệnh Mất Trí Nhớ 1800 100 500

Các câu hỏi
Những câu hỏi nào cần thiết phải trả lời để giúp quý vị quyết định? Quý vị 
có thể muốn cho những người khác xem các câu hỏi này ví dụ những bác 
sĩ của quý vị. Việc thảo luận quyển sách nhỏ này với gia đình và bạn bè 
thường có ích.

1. 

 

2. 

 

3. 
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Qua quyển sách nhỏ này bây giờ 
quý vị đã xem xét
•   Bệnh mất trí nhớ ảnh hưởng như thế nào đến các 

kỹ năng lái xe

•  Các chọn lựa của quý vị về việc lái xe

•  Quý vị có để ý gì việc lái xe của quý vị

•  Quý vị có những hỗ trợ nào

•  Các lý do tốt và xấu cho việc lái xe

•  Đi đâu để tìm thêm thông tin và hỗ trợ

Quyết định
Sau khi đã đọc xong quyển sách nhỏ này, quý vị đã quyết định về 
việc lái xe chưa? Quý vị đã quyết định gì rồi?

 Tôi sẽ tiếp tục lái xe không thay đổi gì

 Tôi sẽ ngưng lái xe ngay bây giờ

 Tôi sẽ lái xe ít lại

 Tôi sẽ ngưng lái xe sau này

 Tôi không chắc

BƯỚC KẾ TIẾP
Sắp xếp làm hẹn với bác sĩ của quý vị, y tá hay ai đó có thể giúp quý vị 
thảo luận thêm về vấn đề này. Quý vị có thể thấy có ích khi đem theo 
quyển sách nhỏ này. Xin quý vị hãy dùng quyển sách nhỏ này thường 
xuyên theo ý thích của quý vị.
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CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

MÂU THUẪN VỀ LỢI ÍCH
Hỗ trợ về tài chánh được cung cấp bởi (i) Bệnh Viện 
Wollongong Hospital, và (ii) Dịch Vụ Đường Hàng Hải và 
Đường Bộ NSW (NSW Roads and Maritime Services (RMS)). 
Cả các tác giả và các cơ quan liên kết với họ đều không trục 
lợi về tài chánh từ việc sử dụng quyển sách nhỏ này.

PHỎNG THEO 
The Ottawa Personal Decision Guide © 2006, O’Connor, 
Jacobsen & Stacey. Ottawa Hospital Research Institute 
(OHRI), Ottawa, Canada.

TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM
Mục đích của quyển sách nhỏ này không nhằm thay thế lời 
khuyên của bác sĩ hay nhân viên y tế của quý vị. Tất cả mọi 
cố gắng được thực hiện để bảo đảm nội dung của quyển sách 
nhỏ này được chính xác vào thời điểm ấn hành. Ấn bản này 
(số 3, 2014) sẽ được cập nhật trong 2 năm (2016).
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Giáo sư Prof Don Iverson

BSc, MSc, DSc, PhD

Chủ Nhiệm Khoa Executive Dean, Khoa Sức Khỏe, Nghệ Thuật và Thiết Kế 
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Cô Ms Catherine Andrew
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CÁC TÁC GIẢCẢM ƠN
Các tác giả xin được bày tỏ lòng biết ơn đối với công việc của 
Giáo sư Prof Annette O’Connor và Giáo sư Prof Dawn Stacey 
(The Patient Decision Aids Research Group, OHRI, Canada). 
Chúng tôi xin được cảm ơn những người phê bình cho quyển 
sách nhỏ này: Phó Giáo sư A/Prof Guy Bashford; Bác sĩ Dr Vida 
Bliokas; Giáo sư Prof Andrew Bonney; Cô Ms Jenny Davies; Giáo 
sư Prof Glyn Elwyn’s Decision Laboratory (Cardiff University, 
Wales); Cô Ms Robyn Faine (Alzheimer’s Australia NSW); Cô 
Ms Kate Lewis; Giáo sư Prof Elena Marchetti; Giáo sư Prof Jan 
Potter; Ông Mr Anton Saarimaki (OHRI, Canada); và Bác sĩ Dr 
Christine Stirling. Chúng tôi cũng xin cảm ơn các bệnh nhân, 
người chăm sóc và các thành viên gia đình đã đóng góp trong 
việc tạo nên sự hỗ trợ quyết định này. Nếu không có sự hỗ trợ tốt 
bụng này, chắc sẽ không thể có được thành quả này. Cuối cùng, 
là sự hỗ trợ vô giá của Ông Mr Robert Reynolds, Roads and 
Maritime Services, Wollongong, NSW vô cùng được biết ơn.
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