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QUYẾT ĐỊNH 

V/v Ban hành Quy trình truyền máu 

tại Bệnh viện Quân y 4 

 

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN QUÂN Y 4 

Căn cứ Thông tư 26/2013/TT-BYT ngày 16/9/2013 của Bộ Y tế về hướng dẫn 

hoạt động truyền máu; 

 Căn cứ vào tình hình thực tế của Bệnh viện Quân y 4; 

 Theo đề nghị của Trưởng ban KHTH, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ban hành Quy trình truyền máu tại Bệnh viện Quân y 4. 

Điều 2. Nhiệm vụ cụ thể: 

- Ban KHTH chịu trách nhiệm tổ chức hướng dẫn việc thực hiện quy trình 

truyền máu.  

- Khoa XN-CĐHA chịu trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật định nhóm máu tại giường. 

- Khoa Dược chịu trách nhiệm bảo đảm cung cấp thẻ định nhóm máu tại giường 

Điều 3. Các khoa, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định. 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/6/2018./. 

          

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 
- Như Điều 2; 

- Lưu VT; N05. 

 

 

 

 

 

  



CỤC HẬU CẦN QUÂN ĐOÀN 4 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 BỆNH VIỆN QUÂN Y 4 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

       

  Bình Dương, ngày 30 tháng 5  năm 2018 

  

 

QUY TRÌNH TRUYỀN MÁU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  278/QĐ-BV4 ngày 30/5/2018 

Của Giám đốc Bệnh viện Quân y 4 về việc ban hành Quy trình truyền máu) 

 

 
I. TRƯỚC KHI TRUYỀN MÁU 

1. Chuẩn bị người bệnh  

a) Nhiệm vụ của bác sỹ: 

- Lấy ý kiến chấp thuận của người bệnh: Trước khi truyền máu, người bệnh 

phải được thông báo về chỉ định truyền máu, các nguy cơ có thể gặp phải. Trong 

trường hợp phẫu thuật cần truyền máu, cũng cần có sự chấp thuận của người bệnh  

và cần ghi chung vào giấy cam đoan chấp nhận phẫu thuật, thủ  thuật và gây mê hồi 

sức (Có phụ lục 1 kèm theo). Người bệnh hoặc người nhà người bệnh phải xác nhận 

và ký vào bệnh án nếu từ chối việc truyền máu, chế phẩm máu.  

- Ghi chỉ định truyền máu: Nhóm máu, chế phẩm máu, số đơn vị máu cần 

truyền, các thuốc dùng trước khi truyền máu, lý do cần truyền máu. 

- Ghi chỉ định thực hiện các xét nghiệm:  

+ Định nhóm máu hệ ABO  

+ Định nhóm máu hệ Rh (D)  

+ Định nhóm máu tại giường bệnh trước truyền máu. 

+ Phản ứng hòa hợp trong môi trường nước muối ở 220C. 

- Điền và ký vào “Phiếu cung cấp máu và thành phần máu”. 

b) Nhiệm vụ của điều dưỡng: 

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án xem bác sỹ có ra chỉ định: 

+ Truyền máu 

+ Định nhóm máu hệ ABO, Rh (D). 

+ Phản ứng hòa hợp trong môi trường nước muối ở 220C. 

+ Định nhóm máu tại giường bệnh trước truyền máu 

- Đánh máy và in phiếu chỉ định theo y lệnh bác sỹ (Phiếu chỉ định này sẽ 

chuyển cho khoa XN-CĐHA). 

+ Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá)  

+ Định nhóm máu hệ Rh (D) (Kỹ thuật phiến đá)  

+ Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu để truyền máu toàn phần, 

khối hồng cầu, khối bạch cầu và phản ứng hòa hợp trong môi trường nước muối ở 

220C (Cứ bắt đầu truyền một đơn vị máu hoặc chế phẩm máu thì phải tiến hành 

đánh 01 lần chỉ định bao gồm 02 dịch vụ kỹ thuật đó).  

- Tiếp tục đánh máy và in phiếu chỉ định (Phiếu chỉ định này được lưu tại khoa): 

Định nhóm máu tại giường bệnh trước truyền máu (Nếu truyền máu toàn phần; khối 

hồng cầu; khối bạch cầu thì chỉ định dịch vụ kỹ thuật: Định nhóm máu tại giường 



bệnh trước truyền máu [toàn phần] (Giá DV và BHYT là 22.400đ). Nếu truyền chế 

phẩm tiểu cầu hoặc huyết tương thì chỉ định dịch vụ kỹ thuật: Định nhóm máu tại 

giường bệnh trước truyền máu [chế phẩm] (Giá DV và BHYT là 20.100đ). Nếu cùng 

một thời điểm, người bệnh được truyền nhiều đơn vị máu toàn phần hoặc khối hồng 

cầu, khối bạch cầu thì từ đơn vị thứ hai trở đi cử bắt đầu truyền 01 đơn vị phải tiến 

hành đánh 1 lần chỉ định dịch vụ kỹ thuật “Định nhóm máu tại giường bệnh trước 

truyền máu [chế phẩm]” (Giá DV và BHYT là 20.100đ). Các phiếu chỉ định này sẽ 

đính kèm kết quả định nhóm máu tại giường bệnh do điều dưỡng khoa điều trị thực 

hiện và được lưu vào hồ sơ bệnh án. Đối với khối huyết tương, tiểu cầu dù truyền 

một hay nhiềuđơn vị chỉ thực hiện định nhóm máu tại giường một lần và cũng chỉ 

được thanh toán một lần với giá là 20.100đ cho đối tượng DVYT và BHYT. 

- Hoàn thành “Phiếu cung cấp máu và thành phần máu”  

- Lấy mẫu máu tĩnh mạch của người bệnh có chỉ định truyền máu theo các yêu 

cầu sau: 

+ Khi lấy mẫu máu phải kiểm tra chỉ định truyền máu, tên, tuổi, mã số người 

bệnh, khoa, số giường điều trị đối chiếu với hồ sơ bệnh án; 

+ Mẫu máu của người bệnh phải lấy vào 2 ống nghiệm với thể tích từ 1 ml đến 

2 ml máu có chống đông và 4 ml đến 5 ml máu không chống đông; 

+ Ghi thông tin trên nhãn ống nghiệm: 

– Họ và tên hoặc mã số của người bệnh; 

– Năm sinh của người bệnh; 

– Số giường, khoa phòng điều trị. 

- Liên hệ với khoa Xét nghiệm-Chẩn đoán hình ảnh để xác định máu, chế phẩm 

máu đã sẵn sàng cấp phát (Trường hợp máu, chế phẩm máu đó có sẵn tại Bệnh viện). 

- Đảm bảo đường truyền tĩnh mạch cho người bệnh theo yêu cầu (Khuyến cáo 

dùng loại 18G/20G). 

- Thực hiện y lệnh dùng thuốc trước khi truyền nếu có chỉ định. 

2. Lĩnh máu  

a) Điều dưỡng các khoa đi lĩnh máu cung cấp cho KTV khoa XN-CĐHA: 

- Phiếu cung cấp máu và thành phần máu 

- 2 ống nghiệm chứa mẫu máu người bệnh 

- Giấy chỉ định các xét nghiệm về định nhóm máu ABO, Rh (D), phản ứng hòa hợp…   

b) KTV khoa XN-CĐHA khi tiếp nhận bệnh phẩm cần kiểm tra đầy đủ thông tin: 

- Phiếu cung cấp máu và thành phần máu 

- 2 ống nghiệm chứa mẫu máu người bệnh. 

- Giấy chỉ định các xét nghiệm 

- Đối chiếu thông tin xem có trùng khớp không. 

Sau khi kiểm tra đầy đủ, KTV khoa XN-CĐHA ghi thời gian nhận bệnh phẩm 

vào sổ của khoa. Tiến hành định nhóm máu hệ ABO, Rh (D) của người bệnh và phản 

ứng hòa hợp. 

Khi đã biết nhóm máu của người bệnh, nhân viên khoa XN-CĐHA vào tủ trữ 

máu để lấy túi máu phù hợp về hệ ABO và Rh (D). Trong trường hợp không có máu, 

chế phẩm máu phù hợp mà phải liên hệ lấy máu, chế phẩm máu từ Bệnh viện khác, 

thì báo Ban KHTH (Trong giờ hành chính), Trực y vụ (Ngoài giờ hành chính) điều 



xe đi mua máu; KTV ghi đầy đủ thông tin vào “Phiếu dự trù và lĩnh máu, chế phẩm 

máu ngoại viện”, tiến hành đi mua máu, chế phẩm máu.  

Sau khi đã vận chuyển máu, chế phẩm máu về Bệnh viện, tiếp tục thực hiện các 

bước như sau:  

- Định lại nhóm máu, túi máu, 

- Thực hiện phản ứng hòa hợp, dán nhãn hòa hợp. 

- Ghi chép các thông tin vào “Phiếu cung cấp máu và thành phần máu” và sổ 

kết quả.  

- Kiểm tra lại các thông tin người bệnh trên nhãn của đơn vị máu; Phiếu cung 

cấp máu và thành phần máu; Sổ kết quả phản ứng hòa hợp và phiếu truyền máu. 

Sau khi đã hoàn tất các bước trên, KTV khoa XN-CĐHA báo khoa điều trị đến 

để lĩnh máu, chế phẩm máu (Máu, chế phẩm máu chỉ được phát cho điều dưỡng 

không được phát cho hộ lý hay người nhà của người bệnh). Yêu cầu điều dưỡng lĩnh 

máu ký vào sổ phát máu. Ghi rõ ngày giờ phát máu, chế phẩm máu. 

- Điều dưỡng lĩnh máu tiếp nhận phiếu truyền máu, máu, chế phẩm máu (Cần 

kiểm tra bằng mắt thường máu, chế phẩm máu xem có bọt khí, màu sắc bất thường, 

vón cục…) 

II. THỰC HIỆN VÀ THEO DÕI TRUYỀN MÁU TẠI KHOA ĐIỀU TRỊ 

1. Bác sỹ điều trị và điều dưỡng phải thực hiện kiểm tra, đối chiếu, định nhóm 

máu, làm phản ứng chéo, theo dõi truyền máu, phát hiện, xử trí kịp thời các bất 

thường, tai biến không mong muốn xảy ra trong và sau truyền máu. 

2. Thực hiện kiểm tra, đối chiếu các nội dung sau: 

- Đối chiếu thông tin của người bệnh, đơn vị máu và phiếu truyền máu; 

- Kiểm tra hạn sử dụng và hình thức bên ngoài túi máu, 

3. Thực hiện định nhóm máu hệ ABO của người bệnh, của túi máu ngay tại 

giường bệnh và đối chiếu với thông tin trên phiếu truyền máu. 

Dán kết quả định nhóm máu tại giường trước truyền máu vào phiếu chỉ định và 

lưu vào bệnh án. 

4. Thực hiện việc truyền máu, theo dõi diễn biến, phát hiện, xử trí các bất 

thường về tình trạng sức khỏe của người bệnh: 

- Kiểm tra, theo dõi các chỉ số mạch, nhiệt độ, huyết áp, trạng thái tinh thần của 

người bệnh vào các thời điểm trước và trong quá trình truyền máu (Mỗi 15 phút x 4 

lần, sau đó mỗi 30 phút x 2 lần, sau đó 1 giờ 1 lần cho đến khi truyền xong), đặc biệt 

lưu ý theo dõi trong 15 phút đầu truyền máu để phát hiện và xử trí kịp thời tai biến 

liên quan đến truyền máu. Nếu người bệnh có biểu hiện bất an như hốt hoảng, rùng 

mình ớn lạnh, hoặc có biến đổi đột ngột các dấu hiệu sinh tồn (huyết áp, mạch, nhịp 

thở…) thì cần ngừng truyền máu ngay (khóa đường truyền và giữ nguyên), theo dõi 

chặt trạng thái người bệnh và nếu cần thì kiểm tra túi máu (phù hợp nhóm máu ABO 

và Rh (D), chất lượng túi máu…). 

- Phải sử dụng bộ dây truyền máu có bầu lọc để truyền cho người bệnh; 

- Ghi đầy đủ các chỉ số mạch, nhiệt độ, huyết áp, trạng thái tinh thần, diễn biến 

lâm sàng của người bệnh, các xử trí (nếu có) vào phiếu truyền máu. Căn cứ tình 

trạng của người bệnh và diễn biến trong quá trình truyền máu, bác sỹ điều trị chỉ 

định việc theo dõi sau khi kết thúc truyền máu. 



5. Làm tan đông, ủ ấm túi máu, chế phẩm máu 

a) Làm tan đông chế phẩm máu  

– Không để bề mặt túi máu, các vị trí cắm kim truyền máu tiếp xúc trực tiếp 

với dung dịch làm tan đông; 

– Làm tan đông ở nhiệt độ từ 30oC đến 37oC trong thời gian không quá 15 phút 

đối với chế phẩm tủa lạnh và không quá 45 phút đối với huyết tương đông lạnh; 

– Đơn vị máu, chế phẩm máu đã được làm tan đông thì không được làm đông 

lạnh lại. 

Thời gian từ khi kết thúc việc làm tan đông đến khi kết thúc việc truyền máu 

cho người bệnh không quá 06 giờ; 

Sau khi làm tan đông, phải kiểm tra tình trạng túi máu, chế phẩm máu (Có màu 

sắc bất thường; Thủng, hở, nứt vỡ túi đựng máu; Có cục đông vẩn tủa; có nổi váng trên 

bề mặt…). Nếu phát hiện túi máu không bảo đảm chất lượng thì phải hủy túi máu đó. 

b) Ủ ấm đoạn dây truyền đơn vị chế phẩm máu khi cần truyền nhanh và khối 

lượng lớn (trên 50 ml/kg/giờ ở người lớn và trên 15 ml/kg/giờ ở trẻ em). Nhiệt độ ủ 

ấm không vượt quá 37oC. 
6. Không được bổ sung bất cứ chất gì (bao gồm cả các loại thuốc) vào túi máu, 

trừ trường hợp có chỉ định hoà loãng khối hồng cầu thì chỉ được sử dụng dung dịch 

muối đẳng trương (NaCl 0,9%) loại truyền tĩnh mạch. 

7. Khi xảy ra các tai biến liên quan đến truyền máu, cơ sở điều trị phải thực 

hiện ngay các việc sau: 

- Tùy theo mức độ nghiêm trọng của tai biến mà phải giảm tốc độ hoặc ngừng 

truyền máu. Trường hợp ngừng truyền máu, phải duy trì đường truyền tĩnh mạch 

bằng cách sử dụng dung dịch muối đẳng trương; 

- Xử trí cấp cứu người bệnh; 

- Không được tiếp tục truyền đơn vị máu, chế phẩm máu có liên quan đến tai 

biến sau khi đã ngừng truyền quá 4 giờ. 
III. SAU KHI TRUYỀN MÁU 

Sau khi hoàn thành truyền máu mà không có tai biến gì, bác sỹ và điều dưỡng 

phải ký xác nhận điều này vào phiếu truyền máu. Phiếu truyền máu sẽ được dán vào 

bệnh án của người bệnh. 

Theo dõi người bệnh trong vài giờ để có thể biết được các dấu hiệu hay triệu 

chứng của các phản ứng do truyền máu./. 

 
Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 
- Ban Giám đốc (Để biết); 

- Các khoa ban; 

- Lưu: VT, KHTH; N15. 

 

 

  



Phụ lục I 

GIẤY CAM ĐOAN CHẤP NHẬN 

PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT, GÂY MÊ HỒI SỨC VÀ TRUYỀN MÁU 

 
 

- Tên tôi là:  ................................................ Sinh năm ..............  Nam         Nữ   

- Dân tộc: ...  ................................................ Ngoại kiều  .............................................  

- Nghề nghiệp  ............................................ Nơi làm việc  ..........................................  

- Địa chỉ  …. .......................................... . ......  .............................................................  

Là người bệnh   Đại diện gia đình người bệnh /Họ tên là: ..........................  

hiện đang được điều trị tại khoa: ................................... Bệnh viện Quân y 4. 

Sau khi nghe bác sỹ cho biết tình trạng bệnh của tôi / của người nhà gia đình 

tôi / những nguy hiểm của bệnh nếu không thực hiện phẫu thuật, thủ thuật, gây mê 

hồi sức và những rủi ro có thể xảy ra do bệnh tật, do khi tiến hành phẫu thuật, thủ 

thuật, gây mê hồi sức; Tôi tự nguyện viết giấy cam đoan này: 

1. Đồng ý xin phẫu thuật, thủ thuật, gây mê hồi sức và để giấy này làm bằng chứng  

(Phương pháp phẫu thuật: Nội soi  Mổ mở ) 

2. Không đồng ý phẫu thuật, thủ thuật, gây mê hồi sức và để giấy này làm bằng chứng  

(Câu 1 và câu 2 do người bệnh, đại diện gia đình tự viết) 

Tôi đồng ý xin phẫu thuật, thủ thuật, gây mê hồi sức, chấp thuận truyền máu và 

để giấy này làm bằng chứng. 

 Ngày ….tháng …….năm 201 

 NGƯỜI BỆNH/ĐẠI DIỆN GIA ĐÌNH  

 

 

 

  Họ tên:………………………… 

 

  

 

  



Phụ lục II  

BỆNH TRÌNH ĐIỀU TRỊ HỘ LÝ 

(Ví dụ minh họa) 

 
 CỤC HẬU CẦN QUÂN ĐOÀN 4 

  BỆNH VIỆN QUÂN Y 4 

  Số vào viện: ………………  Số:……….  

 Khoa: A1 - Giường:……….    

   

 Họ tên BN: NGUYỄN VĂN A Năm sinh: 1962 Nam:   Nữ:  

Chẩn đoán: Xuất huyết tiêu hóa mức độ nặng nghi do loét dạ dày - hành tá tràng 
 

Ngày/ 

Tháng/ 

Năm 

DIỄN BIẾN BỆNH Y LỆNH 

9h30’ 

ngày 

13/4 

Khám vào khoa 

- Bệnh nhân đau bụng thượng vị kèm ợ 

hơi, ợ chua. Vài ngày nay ăn kém, đau 

bụng tăng, sáng sớm nay nôn ra máu đỏ 

sẫm lẫn thức ăn 02 lần (tổng khoảng 

300ml), đi cầu phân đen sệt, mùi khắm. 

Sau khi nôn ra máu, đi cầu phân đen, mệt 

nhiều, hoa mắt, chóng mặt vã mồ hôi. 

Được người nhà đưa vào Khoa Cấp 

cứu/BVQY4. 

- Hiện tại: tỉnh, mệt, da xanh niêm mạc 

nhợt. 

M: 95l/p; T0: 36,80C, HA: 100/60 mmHg. 

- Nhịp tim đều 95 ck/p, T1-T2 rõ không 

tiếng bất thường. 

- Hai phổi: Rì rào phế nang êm dịu,  

không ral. 

- Bụng mềm, gan lách không to, ấn điểm 

thượng vị đau, Mendel (+). 

- XN: HC: 2,85 T/l; Hb: 85 g/l; Hct: 24,5 % 

Chẩn đoán: Xuất huyết tiêu hóa mức độ 

nặng nghi do loét dạ dày – hành tá tràng. 

Ghi xét nghiệm:  

+ Định nhóm máu hệ ABO  

+ Định nhóm máu hệ Rh (D)  

+ Phản ứng hòa hợp trong môi 

trường nước muối ở 220C. 

 

 

 

(Sau khi điều dưỡng nhận máu, chế 

phẩm máu về khoa, bác sỹ tiếp tục 

ra y lệnh) 

+ Định nhóm máu tại giường bệnh 

trước truyền máu. 

 

1. Hồng cầu lắng nhóm [O+] x 04 

đơn vị. 

2. Huyết tương tươi đông lạnh nhóm 

[O+] x 04 đơn vị. 

Truyền TM 40 g/p xen kẽ. 

- Theo dõi sát trong quá trình truyền 

máu. 

 


