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Hiến tặng bộ 
phận cơ thể Quà 
tặng cho cuộc 
sống. 
 
Thông tin về  Đăng ký Hiến Tặng 
Bộ Phận Cơ Thể, thuộc Dịch Vụ 
Sức Khỏe Quốc Gia (NHS) 



Trao quà tặng cho 
cuộc sống 
 
Cấy ghép là một trong những 
thành tựu kì diệu nhất của y 
học hiện đại. Tuy nhiên điều 
này lại hoàn toàn phụ thuộc 
vào lòng hảo tâm của  người 
hiến tặng và các thành viên 
trong gia đình họ, những 
người sẵn lòng trao tặng một 
phần cơ thể để cứu sống 
người khác. 
  
Một người quyên tặng có thể 
giúp cứu sống nhiều người và 
phục hồi thị lực cho 2 người 
khác. 
 
Các bộ phận cơ thể thiếu hụt 
một cách trầm trọng, và sự 
chênh lệch giữa số lượng các bộ 
phận cơ thể quyên tặng và số 
người đợi cấy ghép ngày càng 
lớn. Ngay lúc này, ở vương quốc 
Anh có hơn 9000 người cần 
được cấy ghép bộ phận cơ thể 
và hằng năm, khoảng 400 người 
đã qua đời trong khi chờ đợi. 
 
Chưa bao giờ nhu cầu về người 
hiến tặng lại cao nhu lúc này. 
Vậy sao lại không đăng ký vì một 
cuộc sống? 
 
Hãy trao món quà tặng cho 
cuộc sống ngay hôm nay. 
 
 

Thế nào là hiến 
tặng bộ phận cơ 
thể? 
 
Hiến tặng bộ phận cơ thể 
nghĩa là tặng lại một bộ phận 
của cơ thể để giúp người cần 
được cấy ghép. Mỗi ngày hàng 
trăm người đang được cứu 
sống từ lòng hảo tâm của 
những người hiến tặng.  
 
Các bộ phận có thể hiến tặng 
sau khi một người qua đời bao 
gồm  tim, phổi, thận, gan, tụy, 
ruột non,  Các mô như da, 
xương, van tim và giác mạc cũng 
có thể được dùng để giúp đỡ 
những người khác. 
 
Các bác sĩ và y tá luôn toàn tâm 
để cứu sống người bệnh bằng 
mọi cách và việc hiến tặng các 
bộ phận cơ thể chỉ diễn ra sau 
khi người bệnh đã qua đời. Hầu 
hết các bộ phận cơ thể hiến tặng 
thuộc về những người qua đời 
khi đang thở ôxi trong phòng hồi 
sức cấp cứu sau khi bị chấn 
thương não nghiêm trọng. 
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Đem lại cho ai đó 
một tương lai 
 
Quyết định để bạn muốn trao 
tặng cuộc sống cho ai đó sau 
khi bạn đã qua đời là một việc 
rất riêng tư và điều quan trọng 
là mỗi người cần tự mình 
quyết định. 
 
Ngay cả khi đã có Thẻ Người 
hiến tặng, bạn vẫn nên đăng ký 
vào Danh Sách Những Người 
Hiến Tặng Bộ Phận Cơ Thể của 
Dịch vụ Sức Khỏe Quốc Gia ( 
NHS) để đảm bảo là ý nguyện 
của bạn được lưu lại. Hãy thảo 
luận với những người thân để 
mọi người biêt về quyết định của 
bạn nếu có bao giờ thời điểm đó 
đến. 
 
Đăng ký vào Danh Sách là để 
bạn cho phép các bộ phận cơ 
thể và mô của mình sẽ được 
dùng để ghép, vì mục đích cứu 
sống hay cải thiện cuộc sống của 
ai đó sau khi bạn đã qua đời. 
 
Đăng ký vào Danh Sách là để 
bạn cho phép các bộ phận cơ 
thể và mô của mình sẽ được 
dùng để ghép, vì mục đích cứu 
sống hay cải thiện cuộc sống của 
ai đó sau khi bạn đã qua đời. 
 
 
 
 

Sự kiện 
 
Nhiều thân nhân nói rằng họ 
cảm thấy vui khi biết rằng sự 
ra đi của người thân đã mang 
đến cơ hội sống cho người 
khác. 
 
Có nhiều khả năng là bạn sẽ cần 
được ghép hơn là trở thành 
người hiến tặng. 
 
Mổ tách bộ phận cơ thể sẽ được 
thực hiện một cách cẩn thận và 
tôn trọng như bất cứ một ca mổ 
nào khác. 
 
Ở Vương quốc Anh, mỗi năm có 
gần 3500 bộ phận cơ thể người 
được ghép và khoảng 2500 ca 
ghép giác mạc để cứu sống 
người bệnh đã được thực hiện. 
 
Hơn 16 triệu người ở Anh quốc 
đã đăng ký vào Danh sách Hiến 
Tặng Bộ Phận Cơ Thể trực 
thuộc NHS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Làm thế nào để 
đăng ký vào Danh 
Sách 
 
Bạn có thể gọi cho chúng tôi 
đến số điện thoại dưới đây để 
đăng ký vào Danh Sách và đặt 
ra bất kỳ câu hỏi nào: 
 
Đường dây cho Người 
Hiến Tặng: 
0300 123 23 23  
 
Người trực điện thoại chỉ có 
thể trả lời các câu hỏi bằng 
tiếng Anh. 
 
 
Hoặc bạn có thể đăng ký trực 
tuyến tại : 
www.organdonation.nhs.uk 
 
Nếu muốn, bất cứ lúc nào bạn 
cũng có thể bổ sung hoặc rút hồ 
sơ của mình khỏi Danh Sách 
Hiến Tặng Bộ Phận Cơ Thể 
thuộc NHS, qua điện thoại hoặc 
ở trang web của chúng tôi. 
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