Hiến Tặng Sự Sống...
Món quà quý báu nhất.

Muốn hiến sự sống và tặng
món quà quý báu nhất,
quý vị hãy thảo luận ý
muốn hiến tặng nội tạng và
mô tế bào với gia đình.

“Hãy yêu người
thân cận như
chính mình.”
Rôma 13:9

Cơ hội cứu mạng người khác
Người hiến tặng nội tạng và mô tế bào có thể cứu mạng người. Khi
quyết định trở thành người hiến tặng nội tạng và mô tế bào, điều đó
có nghĩa là quý vị có thể đem lại cuộc sống cho một người nào đó
đang bị bệnh nặng hay nguy đến tính mạng. Bất luận quý vị quyết
định ra sao về việc hiến tặng, quý vị hãy nhớ thảo luận quyết định
của mình với gia đình vì họ sẽ được yêu cầu xác nhận ý muốn của
quý vị.

Tại sao tôi nên trở thành người hiến tặng?
Người ta cần được ghép nội tạng khi các bộ phận của riêng họ bị hư
hỏng. Tình trạng hư hỏng bộ phận xảy ra với người ở mọi lứa tuổi
(kể cả trẻ sơ sinh và trẻ em) và không phân biệt giới tính, sắc tộc,
hay tôn giáo. Bất kỳ lúc nào cũng có 1.600 người có tên trong các
danh sách đợi nội tạng hiến tặng Úc và có khi họ phải ở trong bệnh
viện hàng tuần hay hàng tháng, hoặc phải đi tới bệnh viện mỗi tuần
để được điều trị. Tính trung bình, nhiều khi người ta phải đợi trong
khoảng từ sáu tháng tới bốn năm mới được cấy ghép. Khi trở thành
người hiến tặng, quý vị có thể cứu mạng ít nhất 10 người hoặc giúp
ít nhất 10 người có cuộc sống tốt hơn.

Người Thiên Chúa Giáo ở Úc nghĩ thế nào?
Nhiều người còn sống ngày nay là nhờ được cấy ghép nội tạng và
mô tế bào. Các phương pháp mới đó được Giáo Hội hoan nghênh
như sự cống hiến tuyệt vời cho sự sống. Một cách nuôi dưỡng ý
niệm quý mạng sống là qua thiện ý sẵn sàng hiến tặng nội tạng và
mô tế bào để cho người bệnh có cơ hội khỏe lại và thậm chí là
được sống. (Muốn biết đầy đủ quy luật, xin truy cập
www.donatelife.gov.au)

Gia đình tôi có cần phải biết không?
Quý vị cần phải thảo luận với gia đình về việc hiến tặng nội tạng và
mô tế bào của mình. Ngay cả khi quý vị đã đăng bạ ý muốn của mình
trong Sổ Bộ Người Hiến Tặng Nội Tạng Úc (Australian Organ Donor
Register), gia đình của quý vị sẽ được yêu cầu xác nhận quyết định
của quý vị trước khi việc hiến tặng được thực hiện. Những gia đình
đã thảo luận và biết ý muốn của mỗi người trong nhà thường dễ
dàng tôn trọng những ý muốn đó hơn. Đó là lý do tại sao việc thảo
luận quyết định hiến tặng của mình với gia đình – và biết được quyết
định hiến tặng của họ – là điều quan trọng.

Các bộ phận và mô tế bào nào có thể hiến tặng được?
Ở Úc, người dân có thể hiến tặng các bộ phận sau đây:
Nội tạng – bao gồm thận, tim, phổi, gan và tụy tạng.
Mô tế bào – bao gồm van tim, mô xương, da, mắt và mô tụy tạng.

Cách đăng bạ
Sổ Bộ Người Hiến Tặng Nội Tạng Úc (Australian Organ Donor
Register) (Sổ Bộ Người Hiến Tặng) là sổ bộ toàn quốc duy nhất dành
cho người dân đăng bạ quyết định của mình về việc trở thành người
hiến tặng nội tạng và/hoặc mô tế bào cho việc cấy ghép.
Quý vị có thể đăng bạ quyết định hiến tặng của mình bằng cách:
•

Truy cập www.donatelife.gov.au và đăng bạ trên mạng

•

Gọi số 1800 777 203 (tiếng Anh)

•

Đích thân tới Trung Tâm Dịch Vụ Medicare.

Gia đình của quý vị sẽ vẫn được yêu cầu xác nhận quyết định hiến
tặng của quý vị ngay cả khi quý vị có đăng bạ với Sổ Bộ Người Hiến
Tặng. Hãy nói chuyện với gia đình của quý vị hôm nay để quyết định
của quý vị có giá trị.
Muốn biết thêm thông tin về việc hiến tặng nội tạng và mô tế bào,
bao gồm lập trường tín ngưỡng của quý vị, xin truy cập
www.donatelife.gov.au

donatelife

Muốn biết thêm thông tin về việc hiến tặng nội
tạng và mô tế bào, xin truy cập:
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