
      
 

 
 
 
 
 
 
 
 

       
       

    
 

   
        

       
      

     
    

        

        
        

    
     

          
       

     
      

      

           

    

            

          
  

 
Một số gia đình có câu hỏ     i về ý nghĩa của chế   t não. Bản tin này cung cấp thông tin mà        
những người khác thấy hữu ích. Chúng tôi muố     n giúp quý vị   hiểu làm thế nào các bác    
sĩ xác đị nh rằng một người đã chết dựa trên chức năng não củ    a họ.  
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| Chết Não  
Nghĩa  là  gì  
 

| | 

Chết não  là  gì?  
Chết não là định nghĩa pháp lý của cái chết. Đây là “một 
sự chấm dứt hoàn toàn và không thể đảo ngược (dừng lại) 
của tất cả các chức năng của toàn bộ não, bao gồm cả thân 
não.” 

Khi một người bị chết não, chấn thương hoặc bệnh tật của 
họ nghiêm trọng đến mức họ không thể phục hồi. Vào 
thời điểm này, họ không thể tự thở. Việc thở cần được 
thực hiện bằng một máy gọi là máy thở. Nó có thể gây 
nhầm lẫn, bởi vì trái tim của họ vẫn còn đập, và họ có thể 
trông giống như họ đang ngủ. Nhưng trái tim họ đang đập 
chỉ vì cái máy đang di chuyển không khí qua phổi. 

Điều này có thể khó khăn cho các gia đình đang nhìn thấy 
cơ thể. Họ có thể muốn tin rằng người thân của họ chỉ 
đang ngủ. Nhưng khi tắt máy thở, hơi thở sẽ ngừng lại. 
Ngay sau đó, nhịp tim cũng sẽ ngừng lại. 
Làm thế  nào để  bác sĩ quyết định nếu một người chết não?  

Một cách các bác sĩ đánh giá xem bộ não đã bị tổn thương nặng như thế nào bằng cách 
kiểm tra các chức năng của não. Bác sĩ có thể muốn xem nếu một người có thể làm theo 
các mệnh lệnh đơn giản hoặc đáp ứng với kích thích thân thể bằng cách di chuyển tay 
hoặc chân của họ. Bác sĩ cũng có thể kiểm tra các chức năng cơ bản mà thân não điều 
khiển, như chớp mắt, nôn, ho và cách mắt phản ứng với ánh sáng. 

Các bác sĩ sẽ đánh giá một người cho việc chết não khi tất cả những điều này là đúng: 

• Nguyên nhân của chấn thương não là vĩnh viễn. 

• Không có bằng chứng gì về não hoạt động, bao gồm cả thân não hoạt động. 

• Các yếu tố khác được loại trừ, chẳng hạn như thuốc hoặc nhiệt độ cơ thể thấp. 

Chúng tôi hy vọng rằng thông 
tin trong tài liệu này hữu ích 
vào thời điểm khó khăn này. 
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 Đại não 

Thân não 
Tiểu não 

Sẽ  Diễn Ra Như Thế  Nào   
Chẩn đoán chết não dựa trên các tiêu chuẩn y tế và pháp lý. 
Chẩn đoán cần 2 bác sĩ khác nhau để đánh giá tình trạng 
bệnh nhân ở 2 thời điểm khác nhau. Những bác sĩ này là 
chuyên gia chẩn đoán chết não. 
Các bác sĩ sẽ làm các xét nghiệm y tế theo yêu cầu của pháp 
luật. Để chết não được tuyên bố, cả hai bác sĩ phải thấy rằng: 
• Không có chức năng vận động để  phản  ứng với cơn 
đau.  Các bác sĩ  sẽ  kiểm tra phản ứng  động cơ  (chuyển động) 
với điều gì  đó có th  ể  gây khó ch  ịu, như  bóp mạnh dái tai hoặc 
vai.  Đôi khi phản xạ  tủy sống, chẳng hạn như  co giật ho ặc co 
cơ, có  thể  xảy ra, nhưng  đây không phải là ph ản ứng  động  cơ. 

Bản vẽ  này cho thấy các 

phần của bộ  não được gọi 

là  thân  não,  tiểu não và đại  

não.Thân  não kiểm soát  

các chức năng cơ bản của 

cơ thể  như t hở, nuốt, nhịp 

tim và huyết áp. Nó cũng  

kết nối não  với tủy sống.  

• Không có phản xạ  thân  não.  Các bác s  ĩ  sẽ  chiếu ánh  
sáng vào mắt người ấy để  tìm ki ếm sư  phản ứng. Bác sĩ  cũng
sẽ  chạm vào mắt bệnh nhân và theo dõi nháy m   ắt.  Bác sĩ  sẽ  
chạm vào phía sau c    ổ  họng  để  xem bệnh nhân có ho hay    nôn 
không. Một thử  nghiệm khác liên quan     đến việc đưa nước đá 
vào tai b ệnh nhân và xem chuy   ển động mắt của họ. 

̣

• Không có khả  năng thở  nếu  không có sự  trợ  giúp
của máy th ở.  Trong  một thời gian ng ắn, bác s  ĩ  và chuyên   
viên  trị  liệu hô h  ấp sẽ  ngắt kết nối bệnh nhân  đó với máy th ở

và kiểm tra xem liệu nồng  độ  carbon dioxide   trong máu có kích thích ng   ười đó hít th  ở  
hay không.   

 

Đôi khi thử nghiệm khác có thể cần thiết. Yêu cầu bác sĩ giải thích hoặc chỉ cho quý vị 
cách xác định chết não đối với người thân yêu của quý vị. 
Điều gì xảy ra sau khi    một người được tuyên b  ố  là chết não?  
Nếu ai  đó ch ết não  thì h ọ  đã chết. Chết não là v   ĩnh viễn và không th   ể  đảo ngược. Không   
có sự  phục hồi.  
Một người đã được tuyên bố là chết có thể tim vẫn còn đập trong khi máy thở đang hoạt 
động. Nhưng não của họ không còn gửi các tín hiệu bảo cơ thể thở. Không có máy thở, cơ 
thể không thể thở và tim sẽ sớm ngừng đập. 
Giờ chết pháp lý là khi bác sĩ tuyên bố chết não. Giờ chết không phải là lúc máy 
thở được tháo ra. Khi bác sĩ tuyên bố chết não, chúng tôi sẽ bắt đầu quá trình dừng tất cả 
việc chăm sóc y tế giữ cho phổi, tim và các cơ quan cơ thể khác hoạt động. 
Nếu người quá cố muốn trở thành người hiến tạng, chúng tôi có thể giữ cho máy 
thở hoạt động sau khi họ bị tuyên bố là chết não. Nhân viên từ tổ chức hiến nội tạng sẽ 
giải thích quy trình hiến. Những nhân viên này không phải là nhân viên bệnh viện. 
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Các bác sĩ đánh giá chết não không phải là nhân viên của tổ chức hiến tạng. Những bác sĩ 
này cũng không thể có bệnh nhân trong danh sách chờ ghép nội tạng. 

Chúng  Tôi  Ở  Đây  Để  Giúp  Đỡ  
Nói lời tạm biệt với một người thân yêu đã chết não có thể rất khó khăn. Người thân yêu 
của quý vị có thể ấm khi chạm vào và có màu sắc trên mặt trong khi máy thở làm đầy 
phổi của họ bằng oxy. 

Quý vị và gia đình của quý vị có thể muốn ở trong phòng trong khi máy thở được tháo ra. 
Hãy nói với các y tá nếu quý vị và gia đình muốn ở lại. Hầu hết các truyền thống, nghi lễ 
và nghi thức gia đình có thể được thực hiện. Nói với y tá của quý vị nếu muốn ai đó từ 
các dịch vụ tâm linh của bệnh viện có mặt. 

Một số gia đình quyết định về nhà ngay sau khi chết não được tuyên bố. Quý vị hãy quyết 
định những gì là phù hợp với gia đình của quý vị. Chúng tôi sẽ hỗ trợ quý vị. 

Hãy nói với y tá những gì quý vị và gia đình quý vị cần. chúng tôi ở đây để giúp đỡ. 

Các  Câu  Hỏi  Mà  Nhưng  Gia  Đình  Khác  Đã  Có  ̃
Có thể  là người  đó  đang trong tì  nh tr ạng hôn mê hoặc trạng thái  thực vật?  

Không. Cái chết não không phải là trạng thái hôn mê hay thực vật. Một người hôn mê có 
hoạt động não. Một người ở trạng thái thực vật thường có chức năng trong thân não cho 
phép họ thở. Một khi chết não xảy ra, tất cả các chức năng não dừng lại. 

Có ai  đã từng hồi phục sau khi chết não không?   

Không. Chết là vĩnh viễn. Nếu bất cứ ai tuyên bố đã hồi phục sau khi chết não, thì việc 
chẩn đoán đó đã là sai. 

Có bất cứ  điều gì khác    có th ể  được  thực hiện  không?  

Trước khi ch ết não được tuyên bố, chúng tôi s ẽ  làm mọi cách có th ể  để  cứu mạng người 
thân yêu c  ủa quý  vị, đồng thời tôn tr ọng mong muốn của họ  như  đã  đươc chỉ  ra  trong chỉ  
thị  chăm sóc s  ức khỏe trước của họ. Sau khi ch  ết não  thì không có c   ơ  hội phục hồi.  

̣

Bảo hiểm y tế  có  ảnh hưởng  đến chẩn đoán chết não  không?  

Không. Chẩn đoán chết não hoàn toàn tách biệt với các cân nhắc tài chính. Nhiệm vụ của 
bác sĩ là tuyên bố cái chết của bệnh nhân khi nó xảy ra. 

Câu  hỏi?  Chúng tôi  nên  làm gì  nếu các  bác  sĩ  nói những  điều không 
phù hợp với văn hóa hoặc  tôn giáo c  ủa chúng tôi?  

Câu hỏi của quý vị rấ  t 
quan trọng. Hãy gọi 
cho bác sĩ hoặc nhà    
cung cấp chăm sóc   
sức khỏe của quý vị   
nếu quý vị có câu hỏi      
hoặc lo lắng.  

Hãy nói chuyện với bác  sĩ,  y  tá,  nhân  viên  xã  hội của quý  vị  hoặc một 
giáo  sĩ.  Quý  vị  có thể  mời  lãnh đạo  tôn  giáo  hoặc người quý  vị đáng
tin  cậy đến bệnh viện để  nói chuyện với nhóm  bệnh viện,  hoặc quý  vị  
có thể  yêu cầu  nói chuyện với nhân  viên  dịch vụ  chăm  sóc  tâm  linh 
của bệnh viện.  
 

Hãy hỏi chúng tôi b ất kỳ  câu hỏi nào mà quý  vị  có. 
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