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Viết ra các dấu hiệu của phản 
ứng có thể xảy ra 

Dấu hiệu phản ứng  

Ngày tháng 

Thời gian (bắt đầu và kết thúc) 

Chi tiết về việc truyền máu 

Details of the transfusion 

⬧ Y tá hoàn thành phần này ⬧

⬧ Nurse completes this section ⬧

Lý do truyền máu Reason for transfusion 

Thành phần / sản phẩm Component/product 

Mã số dơn vị hay số lô Unit serial or lot number 

Ngày và giờ bắt đầu Date and time started 

Thời gian kết thúc Time finished 

Sau khi bạn truyền 
máu  

After your transfusion

Cái gì phải coi chừng 

 Đọc kỹ cuốn sách nhỏ này trước

khi bạn rời đi.

 Hỏi y tá của bạn về bất cứ điều gì

bạn không hiểu.

 Giữ tập sách nhỏ này với bạn.

Nó có thông tin quan trọng.

Vietnamese 



After your transfusion (Vietnamese) kết thúc… 

Sau khi bạn truyền máu 

Bạn đã được truyền máu hôm nay.  

Điều này có nghĩa là chúng tôi đã cung 

cấp cho bạn một phần máu mà bạn 

cần. 

Truyền máu rất an toàn. Nó là hiếm, 

nhưng đôi khi một người có thể có phản 

ứng. Đây có thể là một phản ứng dị ứng 

hoặc cơ thể bạn phản ứng với lượng máu 

được thêm vào. Các phản ứng nghiêm 

trọng là rất hiếm. 

Các y tá đã theo dõi bạn trong khi bạn 

được truyền máu để giữ an toàn cho 

bạn và theo dõi các phản ứng.  

Đôi khi, mọi người có phản ứng ngay 

sau khi xuất viện, hoặc đến 14 ngày sau 

đó. Với ý nghĩ này, bạn nên biết những 

gì cần theo dõi và khi nào cần trợ giúp.  

 Nếu bạn có phản ứng sau khi xuất viện, 

hãy làm theo hướng dẫn trong mục Khi 

nào cần trợ giúp và báo cho y tá của bạn 

trong buổi hẹn truyền máu tiếp theo. 

Bác sĩ gia đình đề cập đến bác sĩ gia đình của 

bạn hoặc học viên y tá 

Khi nào cần giúp đỡ 

Gọi cho bác sĩ đã sắp xếp việc truyền 

máu của bạn hoặc bác sĩ gia đình của 

bạn nếu bạn nhận thấy bất kỳ dấu hiệu 

nào sau đây về phản ứng có thể xảy ra 

trong 14 ngày tới: 

- phát ban, nổi mề đay và ngứa ngáy*
- buồn nôn và nôn mửa (nôn mửa) 

mới đối với bạn

- cơn đau đầu mới đối với bạn

- bị nhiễu bởi ánh sáng rực rỡ

- cảm thấy rất nóng hoặc sốt

- ớn lạnh

- đau lưng

* Lưu ý:  mụn ngứa, nôỉ mề đay thường xuất hiện
trong vòng 24 giờ đầu. 

Nói với bác sĩ của bạn rằng bạn đã được 

truyền máu và cung cấp cho họ thông tin 

chi tiết về việc truyền máu. Họ cần báo cáo 

phản ứng của bạn cho chúng tôi. 

Không thể liên lạc với bác sĩ gia đình của bạn? 

Liên lạc với Fraser Health Virtual Care  

để nói chuyện với y tá đã đăng ký  

từ 10:00 giờ sáng đến 10:00 giờ tối, mỗi ngày. 

 Điện thoại:  1-800-314-0999 

Trò chuyện trực tiếp trực tuyến:  

• Quét mã QR này hoặc

• Truy cập fraserhealth.ca/virtualcare

Gọi 9-1-1 hoặc đến Khoa Cấp cứu gần 

nhất nếu bạn nhận thấy bất kỳ phản ứng 

nào sau đây bất kỳ lúc nào: 

- nhức đầu dữ dội kèm theo đau mắt

và cực kỳ buồn ngủ

- sưng mặt hoặc lưỡi của bạn

- khó thở hoặc

thở gấp

- đau hoặc tức ngực

- đái (nước tiểu) trở nên đỏ hoặc nâu

- da hoặc phần trắng của mắt bạn trở

nên vàng

Hãy mang theo tập tài liệu này để trình 

bày chi tiết về quá trình truyền máu. 

 Bạn có thắc mắc sau khi truyền máu? 

Liên hệ với 

HealthLinkBC để nói chuyện với một 

y tá đã đăng ký bất kỳ lúc nào, ngày hay đêm. 

Điện thoại: 8-1-1

604-215-8110

https://www.fraserhealth.ca/patients-and-visitors/fraser-health-virtual-care



