Nơi cung cấp thông
tin chi tiết?

Cách thức hiến tặng?
Régie de
l'assurance maladie
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Ở Québec, một người có thể cho biết
nguyện vọng hiến tạng của mình bằng 3
cách :
• ký vào nhãn tự dính ở mặt sau thẻ bảo
hiểm y tế của mình
• đăng ký qua Bảo hiểm Y tế Québec
• thông qua một công chứng viên
Dù bạn quyết định thế nào thì bạn vẫn
luôn nhận được những chăm sóc y tế thích
đáng. Hãy thông báo cho người thân về
mong muốn hiến tạng củabạn. Lựa chọn
của bạn sẽ luôn được tôn trọng.
Dù bạn quyết định thế nào thì bạn vẫn
luôn nhận được những chăm sóc y tế
thích đáng. Hãy thông báo cho người thân
về mong muốn hiến tạng củabạn. Lựa
chọn của bạn sẽ luôn được tôn trọng.

?

• Hiến tạng
www.signezdon.gouv.qc.ca

Bạn có thể hiến tạng ở bất cứ tuổi nào, với
điều kiện là không mắc bệnh ung thư.

• Hiến mô
www.signezdon.gouv.qc.ca

Bạn có thể hiến mô nếu bạn từ 85 tuổi trở
xuống. Nếu bạn mắc bệnh ung thư thì bạn
chỉ có thể hiến sừng.

• Hiến cơ thể cho nghiên cứu khoa học
www.deces.info.gouv.qc.ca/en/

Hỏi ý kiến bác sĩ xem trường hợp của bạn có
được chấp thuận. Bạn vẫn hoàntoàn có thể
hiến sừng.

• Các loại hiến tặng khác

Hãy trao đổi với bác sĩ của bạn về những dự
án nghiên cứu đã được chấp nhận.

© Copyright November 14 2016, McGill University Health Centre.
Reproduction in whole or in part without express written permission
from patienteducation@muhc.mcgill.ca is strictly prohibited.

Y tá phòng khám :

Hãy liên hệ y tá phòng khám
của CUSM để hiến tạng và mô
Điệnthoại : 514-934-1934 máy lẻ- 36590

Hiến tạng
và mô

This material is also available through the
MUHC Patient Education Office website
www.muhcpatienteducation.ca

Hiến tạng và mô là lựa chọn cá nhân.
Hãy thông báo với người thân về quyết
định của bạn.
Soạn thảo bởi các y tá
phòng khám của CUSM:
Wendy Sherry & Bernard Tremblay

Hiến tạng và mô là gì?
Hiến tạng và mô đồng nghĩa là cho
phép những người khác được khỏe
mạnh trở lại. Hiến tạng sẽ cứu vớt
được nhiều mạng sống, bởi nó cho
phép thay ghép tạng bị bệnh bằng
tạng lành. Hiến mô giúp nhiều người
sống tốt hơn bằng cách cải thiện thị
giác hoặc phòng tránh nhiễm trùng
sau bỏng nặng.
Những người trong tình trạng cấp
thiết nhất sẽ được nhận tạng và mô
của người hiến tặng. Vấn đề chủng
tộc, giới tính, thu nhập hay tiếng tăm
không quan trọng trong việc chọn
tạng mô được hiến.
Cơ thể của người hiến tặng được xử
lý hết sức cẩn thận với thái độ tôn
trọng. Các tạng được lấy ra trong quá
trình phẫu thuật tại phòng mổ của
bệnh viện sẽ mang tới cho những
người đang chờ được cấy ghép. Tiếp
theo là khâu tiến hành lấy mô và mắt.
Vì hình dạng bên ngoài của người
hiến tặng không thay đổi nên có thể
để quan tài của họ mở nắp cho người
tới viếng.

Hiến tặng những
bộ phận nào?
Có thể hiến các loại tạng và mô dưới
đây :
• Tạng
Tim, phổi, tụy, gan, thận và ruột
• Mô
Sừng (một phần của mắt), da,
van tim, xương và gân

Ai có thể hiến tặng?
Tất cả mọi người đều có thể hiến
tặng, từ trẻ sơ sinh cho tới người
cao tuổi. Hai tổ chức phi lợi nhuận
của chính phủ Québec là TransplantQuébec và Héma-Québec sẽ đánh giá
từng trường hợp để quyết định tạng
mô nào có thể được hiến tặng.

Được bàn bạc với người thân
về việc hiến tạng mô sẽ
khiến bạn thỏa lòng.

Liệu có thể hiến tặng trong
trường hợp bị bệnh?
Việc hiến tạng có thể diễn ra trong
những trường hợp khác nhau. Nó vẫn
có thể thực hiện được ngay cả khi bạn
mắc bệnh mãn tính hoặc bệnh có thể
gây chết người.

Thời điểm nào nên nghĩ tới
việc hiến tặng?
Nói tới cái chết là một việc khó khăn,
không chỉ với riêng bản thân mình
mà đối với cả người thân. Tuy nhiên
đây lại là một chủ đề quan trọng cần
bàn bạc. Việc này sẽ giúp bạn đưa ra
một quyết định liên quan tới việc hiến
tạng. Điều này cũng giúp chỉ ra hình
thức điều trị mà bạn mong muốn khi
bạn không thể tự nói ra điều đó.
Nếu bạn nghĩ tới việc hiến tặng
thì bạn sẽ đượ chỗ trợ và có
nhiều giải pháp đáp ứng nguyện
vọng của bạn.

