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Huyền thoại và Quan
niệm sai lầm về việc
Hiến tặng
Organ and Tissue Authority (Cơ quan Thẩm quyền về
Mô và Bộ phận Cơ thể) thực hiện cuộc nghiên cứu
cho thấy rằng một số huyền thoại và quan niệm sai
lầm thông thường đã ngăn chận người Úc trong việc
quyết định hay thảo luận về vấn đề hiến tặng mô và bộ
phận nội tạng.

quá cố trong một khoảng thời gian nhất định sau khi
qua đời và mọi cố gắng sẽ được thực hiện để đáp ứng
nhu cầu này.

Huyền thoại:
khỏe để hiến tặng.

Tôi lớn tuổi quá và không đủ sức

Sự thật:

Trước khi chính thức quyết định về việc hiến tặng mô
và bộ phận cơ thể, điều quan trọng là quí vị nên ‘khám
phá ra sự thật’. Để giúp làm sáng tỏ vấn đề, chúng tôi
đã đập tan một số huyền thoại thông thường nhất về
hiến tặng mô và nội tạng, dưới đây.

Tuổi tác không phải là một trở ngại –
những người trong lứa tuổi 70 và 80 đã cứu vãn đời
sống của những người khác nhờ hiến tặng mô và bộ
phận cơ thể. Quí vị không cần phải có sức khỏe thật
tốt. Những người hút thuốc, uống rượu hay không
theo cách ăn uống lành mạnh vẫn có thể hiến tặng.
Một số mô và bộ phận cơ thể của quí vị rất có thể
thích hợp để hiến tặng. Những yếu tố quyết định là
người qua đời chết tại đâu và lúc nào và tình trạng
của những mô và bộ phận cơ thể của họ. Đừng tự
loại mình ra – hãy nhập cuộc!

Huyền thoại: Quyết định của tôi – tôi không

Huyền thoại: Tôi không biết chắc tôi có đăng ký

cần phải thảo luận với gia đình

Sự thật: Gia đình của quí vị cần phải biết. Gia

đình của quí vị sẽ được hỏi để xác nhận về quyết định
của quí vị. Họ sẽ liên hệ trong từng giai đoạn của tiến
trình hiến tặng và sẽ được hỏi để cung cấp những
thông tin quan trọng về sức khỏe – dù rằng quí vị đã
đăng ký quyết định của mình. Nếu quí vị đã quyết định
muốn hiến tặng, quí vị cần phải thảo luận quyết định
của mình với gia đình để chuẩn bị cho gia đình cảm
thấy thoải mái tham gia vào tiến trình hiến tặng.

không và không có cách nào để kiểm soát.

Sự thật: Quí vị có thể kiểm soát và cập nhật hóa

trái ngược với tôn giáo của tôi.

(hay đăng ký) chi tiết của mình trong Australian Organ
Donor Register (Sổ Bộ Đăng ký Úc về Hiến tặng Bộ
phận Cơ thể) qua trang mạng donorregister.gov.au,
gọi số1800 777 203 hay đến Trung tâm Dịch vụ tại
địa phương của quí vị. Tại Úc, quí vị có thể hiến tặng
những nội tạng như tim, phổi, gan, thận và tụy tạng
cùng những mô tế bào như van tim và màng ngoài
tim, giác mạc và mô tế bào mắt, xương và tế bào
bộ cơ xương liên hệ. Quí vị có thể ghi rõ vào Sổ Bộ
Australian Organ Donor Register mô và bộ phận nào
quí vị muốn hiến tặng.

Sự thật: Hầu hết tất cả tôn giáo đều hỗ trợ việc

Huyền thoại: Tôi không có số Medicare nên

Huyền thoại: Hiến tặng mô và bộ phận cơ thể
hiến tặng mô và nội tạng vì đó là hành động rộng
lượng và nhân từ. Cơ đốc giáo, Hồi giáo, Phật giáo,
Ấn độ giáo và Do Thái giáo tất cả đều hỗ trợ vấn
đề hiến tặng mô và bộ phận cơ thể. Rất ít tôn giáo
không hỗ trợ. Những văn bản về vị thế của đa số
những tôn giáo chính yếu đều có trong trang mạng
www.donatelife.gov.au
Người Úc cần phải biết xem là tiến trình hiến tặng mô
và nội tạng có thể thanh thỏa những yêu cầu về văn
hóa và tôn giáo vào lúc lâm chung của đời người. Một
số tôn giáo hay văn hóa có thể cần chôn cất người

www.donatelife.gov.au

tôi không thể đăng ký hiến tặng.

Sự thật: Quí vị không nhất thiết phải là công dân

Úc hay có số Medicare mới có thể đăng ký vào Sổ
Australian Organ Donor Register để hiến tặng mô và
bộ phận cơ thể. Điều quan trọng là quí vị nên thảo
luận quyết định hiến tặng với người thân cận nhất của
quí vị và quí vị hỏi để biết quyết định của họ về việc
hiến tặng bộ phận cơ thể.

Huyền thoại: Mô và bộ phận cơ thể của tôi
sẽ được sử dụng trong việc nghiên cứu.

Sự thật: Hiến tặng bộ phận cơ thể nhằm giúp cứu
vãn hay cải thiện đời sống của người khác. Mô và bộ
phận hiến tặng sẽ không bao giờ được sử dụng trong
việc nghiên cứu y khoa trừ khi gia đình của quí vị có
văn thư cho phép rõ ràng.

Huyền thoại: Hiến tặng mô và bộ phận làm biến
dạng cơ thể.

Sự thật:

Phẫu thuật về hiến tặng bộ phận là một
lãnh vực chuyên môn không làm biến dạng cơ thể. Việc
tiếp nhận mô và bộ phận cơ thể đều do những chuyên
viên y tế có tay nghề cao thực hiện. Vết mổ trong phẫu
thuật sẽ được may kín lại cũng giống như bất kỳ cuộc
giải phẫu nào khác và sẽ không nhìn thấy dưới lớp
quần áo. Cơ thể của người hiến tặng luôn luôn được
kính cẩn và tôn trọng.

Huyền thoại: Nếu tôi đã đăng ký hiến tặng,
các bác sĩ sẽ không cố gắng hết sức để cứu tôi

Sự thật: Ưu tiên hàng đầu của bác sĩ là luôn luôn
cứu người. Cứu sống quí vị là ưu tiên duy nhất của
nhân viên y khoa – nhân viên y tế, bác sĩ và y tá làm
việc vô cùng cực nhọc để cứu sống con người. Hiến
tặng mô và bộ phận cơ thể chỉ được cứu xét khi biết
chắc chắn rằng người đó đã chết hay không thể nào
tránh khỏi cái chết, lúc bấy giờ danh sách của Sổ
Australian Organ Donor Register mới được kiểm tra.

Huyền thoại: Số người hiến tặng đã đầy đủ nên
tôi không phải suy nghĩ về việc này.

Sự thật: Việc hiến tặng là một sự kiện ít khi xảy ra
– chỉ 1% của số tử vong tại bệnh viện được hiến tặng
bộ phận cơ thể. Hiện tại luôn luôn có trên 1.600 người
đang chờ đợi để được ghép các bộ phận. Họ đang
mong chờ những người có tiềm năng hiến tặng quyết
định và đã thảo luận quyết định của mình với gia đình.

Một người hiến tặng mô và nội tạng có thể biến đổi
và cứu vãn đời sống của nhiều người. Hầu hết những
trường hợp qua đời hiếm hoi này xảy ra bất thình lình
và không biết trước khi người bệnh chết trong bệnh
viện tại Khu Cấp cứu hay Phòng Chăm sóc Đặc biệt
đang thở bằng máy. Để tận dụng mọi tiềm năng hiến
tặng bộ phận, tất cả những gia đình tại Úc cần phải
đưa ra quyết định và thảo luận quyết định hiến tặng này
với những người thân trong gia đình.

tặng được phân phối cho người nhận một cách công
bằng và hợp lý không phân biệt chủng tộc, tôn giáo,
phái tính, địa vị xã hội, tật nguyền hay tuổi tác trừ khi
tuổi tác thích ứng với những tiêu chuẩn thuận hợp của
bộ phận hiến tặng.
Nhiều nhóm khác nhau đang điều hành danh sách chờ
đợi tùy theo bộ phận cơ thể liên hệ và tiểu bang hay
lãnh thổ mà người nhận đang sinh sống. Nước Úc có
những nguyên tắc nghiêm nhặt về việc phân phối mô
và bộ phận hiến tặng. The Transplantation Society of
Australia and New Zealand (TSANZ: Hiệp hội Ghép Bộ
phận Cơ thể của Úc và Tân Tây Lan) đã đề ra những
nguyên tác trong việc ghép nối bộ phận cơ thể, Organ
Transplantation from Deceased Donors (Ghép Bộ
phận của Người Hiến tặng đã Qua đời): Consensus
Statement on Eligibility Criteria and Allocation Protocols
(Văn bản Đồng lòng về Tiêu chuẩn Được hưởng và
Nghi thức Phân phối).

Huyền thoại: Việc buôn bán mô và bộ phận cơ
thể đang thịnh hành tại Úc.

Sự thật: Một số người có thể quan tâm về việc

buôn bán bộ phận cơ thể bất hợp pháp, hay được
biết về việc buôn bán trái phép này tại quê hương của
mình. Hành động xem bộ phận của con người như một
món hàng để buôn bán là điều bất hợp pháp và vẫn sẽ
là điều trái phép tại Úc châu.
Tại Úc châu, luật lệ của Tiểu bang và Lãnh thổ buộc
tội hành động lấy bộ phận cơ thể để buôn bán hay bán
các nội tạng hay lấy bộ phận cơ thể mà không được sự
ưng thuận của người cho.
Luật lệ về buôn bán bộ phận cơ thể của Chính phủ Liên
Bang Úc buộc tội hành động di chuyển người vào, ra
hay trong nước Úc với mục đích lấy bộ phận cơ thể bất
hợp pháp.
Tại nước Úc, việc hiến tặng bộ phận và/hoặc mô tế bào
cơ thể không được khích lệ cho lợi ích tài chính. Vì yếu
tố đạo đức nên luật lệ nước Úc không cung ứng động
lực lợi ích tài chánh cho việc hiến tặng bộ phận cơ
thể vì có thể dẫn đến sự bắt buộc hay lợi dụng người
nghèo và những nhóm người dễ bị lạm dụng khác.

KHÁM PHÁ những sự thật về việc hiến tặng mô
và bộ phận cơ thể

QUYẾT ĐỊNH về việc hiến tặng

Huyền thoại: Tôi có thể chọn lựa người nào sẽ

THẢO LUẬN quyết định của quí vị với người thân

nhận mô và bộ phận cơ thể của tôi hiến tặng.

của mình.

Sự thật: Nước Úc là quốc gia đứng hàng đầu trong

Muốn biết thêm chi tiết hay đăng ký quyết định của quí
vị với Australian Organ Donor Register, xin vào trang
mạng www.donatelife.gov.au

việc ghép bộ phận cơ thể thành công. Bộ phận hiến

www.donatelife.gov.au

