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HIẾN TẶNG VÀ CẤY GHÉP NỘI TẠNG

Vietnamese

This project is sponsored by

TẠI SAO NÊN LÀ NGƯỜI HIẾN TẶNG 
NỘI TẠNG?
Những người hiến tặng nội tạng và mô có thể  
cứu sống những người bị bệnh nặng hoặc đang 
chờ chết vì suy nội tạng.

Mọi người có thể cần sự cấy ghép nội tạng vì bị 
các chứng di truyền, bệnh tật, tai nạn hoặc bất 
thường về di truyền.

Tại Úc, có khoảng 1.400 người đang trong danh 
sách chờ cấy ghép cứu mạng và 11.000 người 
đang được chạy thận, chờ ghép thận.

Hiến tặng nội tạng có thể thay đổi cuộc sống của 
những người nhận sự cấy ghép nhận ghép và gia 
đình họ.

Tất cả các tôn giáo lớn đều ủng hộ việc hiến tặng 
nội tạng và mô, bao gồm Phật giáo, Ấn Độ giáo, 
Hồi giáo, đạo Sikh, Do Thái giáo và Kitô giáo.

Trở thành người hiến tặng nội tạng không ảnh 
hưởng đến việc sắp xếp tang lễ. Cơ thể của người 
hiến tặng luôn được đối xử với sự trân trọng và 
tôn kính và gia đình vẫn có thể để quan tài mở 
nắp cho việc viếng di thể, nếu muốn.

HÃY CÓ CUỘC TRÒ CHUYỆN
Nói chuyện với gia đình và bạn bè về mong muốn 
hiến tặng nội tạng của quý vị. Gia đình và những 
người gần gũi với quý vị sẽ được yêu cầu xác nhận 
điều quý vị mong muốn hiến tặng nội tạng nếu có 
tình huống phát sinh. Ngay cả khi quý vị đã đăng 
ký là người hiến tặng, gia đình của quý vị vẫn sẽ 
được yêu cầu xác nhận.

Hầu như các gia đình luôn đồng ý với việc hiến 
tặng nội tạng khi biết rằng thân nhân quá cố của 
họ muốn hiến tặng. Do đó, điều quan trọng là 
nên nói với bạn bè và gia đình để những người 
này biết về mong muốn của quý vị.

ĐĂNG KÝ
Đăng ký nhanh chóng và dễ dàng khi đăng ký trực 
tuyến, trên trang mạng donatelife.gov.au. Để đăng 
ký, quý vị sẽ cần thẻ medicare của quý vị. 

Quý vị có thể đăng ký bằng cách:
• Truy cập trang mạng www.donorregister.gov.au 

và đăng ký trực tuyến 
• Gọi số 1800 777 203
• Đến văn phòng Medicare địa phương để lấy 

mẫu đăng ký.

Nếu quý vị cần thông dịch viên, hãy gọi TIS  
131 450 (Dịch Vụ Phiên Dịch và Thông Dịch).

Quý vị có thể giúp cứu sống nhiều người. Một 
người hiến tặng có thể giúp đỡ nhiều người khác 
qua việc hiến tặng các nội tạng và mô. Vì vậy, hãy 
đăng ký ngày hôm nay. 

Để biết thêm thông tin về hiến tặng và cấy  
ghép nội tạng, mời thăm trang mạng  
www.donatelife.gov.au
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