
Hành trình đi tìm Nursing 
Home (NH) 

 
 

Mình làm POA (Power of Attorney) cho một người bạn, tháng 

trước bệnh viện chuyển bạn qua Rehab, nhưng vì không còn chỗ 

nên Case Manager gợi ý là chuyển tới Nursing Home-Rehab, 

mình có hỏi bạn để mình kiếm NH tốt, bạn nói không sao vì 

Social worker nói mấy chỗ NH chung Rehab thường tốt hơn, và 

hứa sẽ kiếm một chỗ tốt cho bạn, gần bệnh viện, để tiện việc đi 

lại. Giải thích cho bạn NH, con quạ nào cũng đen như nhau, 

chẳng qua nó biết che hay không thôi. Bạn nói thấy mình bận 

rộn, với lại bạn biết tiếng Anh và còn tỉnh táo chắc không ai dám 

ăn hiếp bạn. Với lại sau này trước sau cũng vào NH ở, nên coi 

như trải nghiệm. 

2 ngày sau mình vào thăm bạn, bạn nửa thức nửa ngủ, lờ đờ, 

Nurse nói bạn ngủ suốt, thường ngày bạn mình là người mất ngủ 

thường xuyên, mới đầu nghĩ là từ bệnh viện qua, rồi nhiều thuốc 

mới, có thể chưa quen và mệt. Mình yêu cầu coi list những 

thuốc bạn đã uống, họ cho tối đa PRN (thuốc yêu cầu khi cần) 

thuốc ngủ, bạn nói không hề yêu cầu thuốc ngủ, trong khi Nurse 

một mực nói có.  

Trước khi đi mình có chụp hình xung quanh phòng. Hai ngày 

sau quay lại, rác vẫn chưa đổ, gọi charge nurse complaint, họ đổ 

thừa là 2 loại rác, house keeping tưởng là rác y tế nên không 

dọn.  



Đồ ăn thì khỏi phải nói, 90% món ăn là đồ hộp hoặc đông đá, 

thịt gà cứng và khô, rau green bean thì mặn chát, tụi nhà bếp còn 

cắt luôn khẩu phần sữa, lại phải đi cãi lộn, mình biết tỏng là tụi 

nó giấu sữa Ensure đem về. 

Ngày sau nữa đến, Nurse quên làm wound care, trời ạ, vết 

thương cần thay băng mỗi ngày 2 lần. Thuốc thì một số prepack 

trong bịch nhỏ, tụi nó cứ ngắt ra mà không cần coi lại, vì dạng 

thuốc đóng gói sẵn nên chuyện sai sót thuốc dư thiếu là chuyện 

bình thường, nhưng nurse không hề kiểm tra lại, thuốc huyết áp 

mém chút uống gấp đôi. Nói bạn uống phải coi chừng, bạn vì 

quá đau nhức và không đủ sức khỏe nên cũng không lên tiếng. 

Mình biết bạn bị cho uống thêm thuốc ngủ mà không làm gì 

được. 

Đỉnh điểm là khi Nurse Aid đưa cho bạn mình nước, gọi call 

light cách đó 3 hrs, khi ngửi có mùi rất khó chịu, mình nói sao 

đưa nước lấy trong rest room hả, she chối. Mình nói giờ she viết 

giấy xác nhận, mình sẽ gọi State, police liền, đem nước đi phòng 

lab, coi có phải neglected patient không, she hoảng hồn nói chắc 

nhà bếp đưa nhầm, xin lỗi rối rít. 

Họ nói có transportation riêng đưa đón người trong đó, mình 

chứng kiến bà làm front desk kiêm tài xế đưa người đi, ai dè lúc 

đưa người ra khỏi xe, wheelchair bị vướng, ông lão bị lăn cù 

mèo té không đứng lên được, vì không có kinh nghiệm transfer 

người, bả mặc váy lùng phùng, quay ông già vòng vòng bầm 

dập, mình chạy vào gọi người ra giúp. Mình chắc chắn là gia 

đình họ sẽ không hề biết chuyện này. 

Ở NH nên đem đồ nhà càng nhiều càng tốt, thí dụ nước uống, bộ 

trải giường, hay khăn mặt trước đó họ chùi cái gì thì có trời biết 

được. Bạn mình thì cứ nói kệ, cho qua đi, bạn chịu khó để ý là 



được. Ngồi một chút tiếng người già la hét, khóc lóc, tiếng mấy 

cô nhân viên cũng la hét, mùi hôi khai không thể nào chịu nổi. 

Mình thừa biết, State muốn kiểm tra, khi qua được cửa thì mọi 

việc đã khác. 

Mình gọi phone cho Bác sĩ nói xin chuyển him đi chỗ khác, lần 

này mình tìm được NH khác, với rating khá cao, có RN, BSN 

chứ không phải LPN (*), phòng ốc sạch sẽ không hôi khai. 

Giường tối tân có gắn sensor, mỗi 2hr sẽ gọi vào beeper có 

người vào coi chừng, turn, thực đơn thì tương đối phong phú, có 

chef nấu. Nói chung mọi thứ vô cùng yên tâm. 

Sau 2 ngày thăm bạn, bạn than đau nhức quá, bị muscle spasm 

liên tục, tự nhiên mình nghi ngờ he bị withdrawal thuốc, hỏi có 

uống thuốc giảm đau không, he nói có, mình chờ đúng giờ gọi 

đưa thuốc, nói bạn nhìn kỹ viên thuốc tối nay coi nó đưa đúng 

thuốc không, y chang nó đổi thuốc thay thuốc Hydrocodone 

giảm đau loại mạnh, bằng Tylenol, mình lại làm người xấu đi 

complaint Nurse cãi nói viên đó không phải, sau đó thì mọi việc 

yên ổn, không còn bị uống thuốc dzỏm. (Tình trạng Nurse ăn 

cắp thuốc rất phổ biến ở NH) 

Nurse ở đây làm việc máy móc, computer bị lỗi software, không 

hiện thông báo, là có khi không cho thuốc antibiotics (through 

IV) bạn mình phải setup alarm để nhắc. 

Chuyện cái giường hiện đại, cứ 2hrs bất kể ngủ hay không CNA 

cứ đè bạn mình ra turn trái phải � làm 2 đêm đầu mất ngủ. He 

kể con nhỏ CNA mới đầu thấy him người VN tưởng không biết 

tiếng Anh, nên vừa ôm phone 8 vừa giúp him, bạn hỏi mày nói 

chuyện với tao hả, nó nói tưởng bạn mình không biết Anh, sau 

đó ôm phone xí xố ngôn ngữ khác. Mình kêu bạn thu âm gửi 



mình, nhờ cả đám coworker nghe là tiếng nước nào, sau khi biết 

là Creole nhờ coworker dịch, bả không dám dịch, nói tục quá. 

Mình nói cứ dịch, hôm sau lai chạy lên nữa gặp Nurse Manager, 

Social Worker, Administrator nói chuyện, họ tưởng mình là dân 

làm tiền chuyên nghiệp, kiểu như giả vờ bị abuse neglected rồi 

giả vờ đòi đi kiện, để được ăn ở free, hay hù dọa kiếm tiền. Bả 

offer này nọ, mắc cười chết luôn. Mình nói tôi từng làm việc nên 

biết, chỉ cần take care tốt cho bạn thôi. 

Thời gian 3 tuần cũng qua, bạn mình nói đâu ngờ Nursing Home 

kinh khủng vậy, mặc dù nghe mình nói rất nhiều chuyện, cứ 

nghĩ biết tiếng Anh, biết luật là không ai ăn hiếp, mình nói tụi nó 

rành mọi kẽ hở, lơ mơ là mình không làm gì được.  

Phải nói thêm là mỗi Nursing Home mình vào thăm, vài ba ngày 

lại đem hộp bánh, hộp kẹo vào, coi như vừa ủy lạo tinh thần, 

mình biết công việc NH không dễ dàng chút nào, và cũng ngầm 

ý, bạn tôi có người nhà. 

Mình suy nghĩ rất nhiều trước khi viết bài này. Là một người 

từng làm Nursing Home, Hospice, Bệnh viện, mình biết người 

nhà luôn phải tôn trọng, hòa nhã,với nhân viên, cũng là viec 

bình thường trong giao tiếp. Những ai đã gặp mình ở ngoài biết 

mình hiền khô à � Nhưng nhiều khi cũng nổi điên luôn. 

Dù biết mỗi nhà mỗi cảnh. Nếu bạn thật lòng yêu thương cha mẹ 

và người thân, xin đừng đem họ vào Nursing Home!  

(*) BSN= The Bachelor of Science in Nursing cao hơn RN= 

Registered Nurse, cao hơn LPN= Licensed Practical Nurse. (NH 

không phải cái nào cũng như nhau, cũng như ở đâu cũng có 

người tốt và người xấu. Nếu như không có sự chọn lựa phải vào 



NH, mình cũng hy vọng anh/chị tìm được một nơi tốt. Bài viết 

là kinh nghiệm bản thân, không thể dùng làm thước đo cho hệ 

thống NH ở Mỹ) 
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