Cử chỉ hảo tâm làm đổi cuộc đời
Tôi là người Việt, 36 tuổi. Cách đây
một năm rưỡi, bác sĩ chẩn đoán tôi bị
ung thư gan. Tôi cảm thấy như mình bị
kết án tử hình và đợi ngày lên đoạn
đầu đài. Đây là thời điểm đau khổ nhất
trong đời tôi.
Bác sĩ chẩn đoán tôi bị ung thư gan
cũng cho tôi biết muốn trị dứt ung thư
tôi cần được ghép gan. Sau đó, tôi
được làm các xét nghiệm khác nữa và
được cho biết khối u trong gan nằm
quá sát động mạch chính và có khi ung
thư đã lan đến phổi và xương. Nếu quả
đúng như vậy thì không thể ghép gan
được.
Sau hai tuần lo lắng và đợi chờ, tôi đã
rất mừng rỡ khi được biết tin phổi và
xương của tôi bình thường. Hai tháng
sau, tôi đã được ghi tên vào danh sách
đợi ghép gan.

Nhờ vào lòng hảo tâm của người hiến
tặng bộ phận và gia đình của họ, giờ
đây tôi không còn bị ung thư và có lá
gan khác. Kể từ ngày giải phẫu đến
nay đã được hai tháng và tôi phục hồi
rất tốt. Trong một vài tháng nữa tôi sẽ
có thể đi làm trở lại và sống cuộc sống
bình thường.
Tôi không thể nói hết được lòng tri ân
của mình đối với người hiến tặng bộ
phận, gia đình họ và tất cả nhân viên
trong toán cấy ghép đã đem lại cho tôi
món quà đặc biệt.
Tôi sẽ không bao giờ quên quý ân
nhân.
Dung

Tôi hy vọng sẽ được ghép gan càng
sớm càng tốt — trước khi ung thư lan
đến bộ phận khác. Nếu điều đó xảy ra
thì tên tôi sẽ bị xóa trong danh sách
đợi ghép gan.
Một năm sau, tôi nhận được cú điện
thoại của điều phối viên cấy ghép. Cú
điện thoại này hoàn toàn thay đổi cuộc
đời tôi.

For more information about organ and tissue donation please visit
www.donatelife.gov.au

