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Hình thức và thời gian hiến

máu tại bệnh viện Chợ Rẫy

Hình thức
Thời gian hiến

trung bình 
Thể tích 

trung bình

Máu toàn 
phần

10 phút 250/350/450 ml

Tiểu cầu
60 – 90 phút (kit đơn)
90 – 120 phút (kit đôi)

250 ml (kit đơn)
500ml (kit đôi)

Ghi chú: Thời gian và thể tích tùy thuộc vào 
từng trường hợp người hiến



Tiêu chuẩn của người hiến

máu toàn phần

●Người thực sự khỏe mạnh, không

có tiền căn bệnh tật.

● Tuổi: Nam: 18- 60;

Nữ: 18 – 55.

●Huyết áp bình thường, mạch 60 -

90 lần/phút.

●Cân nặng: Nam: từ 45kg trở lên

Nữ: từ 43kg trở lên.

● Thời gian cách lần hiến hồng cầu

trước (nếu có): tối thiểu 12 tuần.

● Thời gian cách lần hiến tiểu cầu

trước (nếu có): tối thiểu 4 tuần.



Tiêu chuẩn của người

hiến tiểu cầu

● Cân nặng: từ 50kg trở lên;

● Số lượng tiểu cầu: >200gr/l (hoặc

>200.000/mm3) (sẽ được làm xét nghiệm trước

khi hiến);

● Tình trạng tĩnh mạch tốt;

● Trong vòng 6 tháng không tiêm vaccine, tiêm

chủng phòng bệnh.

Các tiêu chuẩn khác:

● Người thực sự khỏe mạnh, không tiền căn

bệnh tật;

● Tuổi: Nam: 18 – 60. Nữ: 18 – 55;

● Huyết áp bình thường, mạch 60 - 90 lần/phút;

● Thời gian cách lần hiến hồng cầu trước (nếu

có): tối thiểu 12 tuần;

● Thời gian cách lần hiến tiểu cầu trước (nếu

có): tối thiểu 4 tuần.



Người không hiến máu

Người tạm thời không tham gia hiến

máu:

● Người đang uống thuốc;

● Đang cảm thấy không khỏe;

● Phụ nữ đang có kinh nguyệt, có thai

hoặc đang cho con bú.

Người không được hiến máu:

● Người đã nhiễm hoặc đã thực hiện

hành vi có nguy cơ nhiễm HIV;

● Người đã nhiễm viêm gan siêu vi B

(HBV), C (HCV) và các siêu vi lây

truyền qua đường máu;

● Người có bệnh mạn tính: tim mạch,

huyết áp, ung thư, thần kinh, dạ dày...



Chế độ ăn và sinh hoạt

trước và sau khi hiến máu

Trước khi hiến máu:

● Đêm trước ngày hiến: không nên thức quá
khuya, tránh làm việc quá sức. Ăn uống, nghỉ
ngơi đầy đủ;

● Ăn nhẹ trước khi hiến máu, tuy nhiên tránh
thức ăn có nhiều dầu mỡ, không uống rượu
bia, cà phê trước khi hiến máu;

● Uống nước trà đường trước khi hiến máu;

● Mang theo chứng minh nhân dân trong ngày
hiến.

Sau khi hiến máu:

● Giữ chế độ ăn uống, sinh hoạt bình thường.

● Tránh lao động nặng nhọc; không thức
khuya, không uống rượu bia trong 2-3 ngày
sau khi hiến máu.

● Tăng cường thực phẩm bổ máu như: thịt,
trứng, sữa... hoặc sử dụng viên sắt.

● Trong 3 ngày đầu nên giữ sạch vị trí nơi lấy
máu.



Lợi ích của hiến máu

Đối với sức khỏe người hiến:

● Hiến máu làm giảm lượng sắt dư thừa, giảm

hình thành mảng xơ vữa, giảm nguy cơ mắc

bệnh tim mạch, giảm nguy cơ đột quỵ.

● Giảm hủy tế bào trong cơ thể: giảm hình

thành gốc tự do, giảm nguy cơ gây ung thư.

● Mỗi lần hiến máu được kiểm tra sức khỏe

(khám, xét nghiệm).

Quyền lợi của người hiến máu tình nguyện:

● Giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện

(trong trường hợp phải truyền máu tại các cơ

sở y tế công lập, được bồi hoàn máu miễn

phí bằng lượng máu đã hiến).

● Nhận quà, hỗ trợ chi phí đi lại và phục vụ ăn

nhẹ tại chỗ.

● Được xã hội ghi nhận và tôn vinh.



Hiến máu có hại đến 

sức khỏe không?
Hiến máu theo đúng hướng dẫn

không có hại cho sức khỏe vì:

● Mỗi lần hiến một lượng máu không

quá 9ml/kg cân nặng (khoảng 1/10

lượng máu cơ thể) thì hoàn toàn

không có hại cho sức khỏe;

● Các thành phần máu có đời sống nhất

định và được thay thế hằng ngày (ví

dụ: hồng cầu trong cơ thể có đời sống

khoảng 120 ngày và được thay thế bởi

hồng cầu mới);

● Thực tế có hàng triệu người hiến máu

mà vẫn hoàn toàn khỏe mạnh.



Hiến máu tình nguyện tại 

BV Chợ Rẫy có đảm bảo an 

toàn không?

Người hiến luôn được an toàn khi

hiến máu tình nguyện vì:

● Dụng cụ lấy máu đảm bảo vô trùng và

chỉ dùng 1 lần;

● Quy trình kỹ thuật lấy máu đảm bảo

đúng quy định của ngành y tế;

● Sau 72 giờ, cơ thể người hiến máu sẽ

phục hồi lượng máu đã hiến;

● Luôn được khám sơ tuyển, xét

nghiệm, tư vấn, chăm sóc trước và

sau khi hiến máu.



Quy trình hiến máu

1. Khám và tư vấn sức khỏe;

2. Xét nghiệm trước khi hiến máu;

3. Hiến máu;

4. Nghỉ ngơi, ăn nhẹ, nhận quà và giấy

chứng nhận hiến máu.



Sơ lược thành phần - chức 

năng của máu

Máu gồm nhiều thành phần, mỗi thành

phần có nhiệm vụ khác nhau:

● Hồng cầu làm nhiệm vụ chính là vận

chuyển oxy;

● Bạch cầu làm nhiệm vụ bảo vệ cơ thể

chống nhiễm trùng;

● Tiểu cầu tham gia vào quá trình đông

cầm máu;

● Huyết tương chứa nhiều yếu tố khác

nhau như : Kháng thể, các yếu tố

đông máu, các chất dinh dưỡng ...



Tần suất các nhóm 

máu trong hệ ABO

Chủng tộc
Nhóm máu ABO

O A B AB

Người da trắng 45% 40% 11% 4%

Người da đen 49% 27% 20% 4%

Viêt Nam 45% 21,2% 28,3% 5,5%



Nguyên tắc truyền máu

cơ bản

● Hệ nhóm máu ABO:

➢Nhóm máu O: cho được tất cả các nhóm

máu (A, B, AB, O). Chỉ nhận máu từ nhóm

máu O;

➢Nhóm máu AB: chỉ cho được nhóm máu

AB. Nhận được máu từ tất cả các nhóm

máu (A, B, AB, O);

➢Nhóm máu A: cho được nhóm máu A và

AB. Nhận được từ nhóm máu A và O;

➢Nhóm máu B: cho được nhóm máu B và

AB. Nhận được từ nhóm máu B và O.

● Hệ nhóm máu Rhesus (Rh):

➢Người có nhóm máu Rh âm (Rh - ): không

nhận máu từ nhóm Rh dương (Rh + )



Sự cần thiết của việc 

hiến máu đối với cộng 

đồng
● Mỗi năm nước ta cần khoảng 1,7-1,8

triệu đơn vị máu (số đơn vị máu cần

bằng 2% dân số/năm)

● Máu rất cần thiết cho việc điều trị và

cấp cứu:

➢Dự phòng các tình huống khẩn cấp

(thiên tai, thảm họa, tai nạn cần truyền

máu số lượng lớn

➢Mỗi giờ có hàng trăm người bệnh cần

truyền máu vì: mất máu do chấn

thương, tai nạn, xuất huyết, các bệnh

lý gây mất máu, ung thư máu, suy tủy

xương, ghép tạng…



Trung tâm Truyền Máu - BV Chợ Rẫy

Địa chỉ: 201B Nguyễn Chí Thanh, Q.5, 

TP.HCM


