
 

 

 

TƯ VẤN VỀ CHO – NHẬN TINH TRÙNG 

1. Trường hợp nào có thể xin tinh trùng? 

Cặp vợ chồng hiếm muộn do chồng không có tinh trùng hoặc phụ nữ muốn 

làm mẹ đơn thân có thể xin tinh trùng từ ngân hàng tinh trùng làm hỗ trợ sinh sản 

để mang thai và sinh con. 

2. Việc cho - nhận tinh trùng được thực hiện thế nào? 

Cho – nhận tinh trùng cần tuân theo “Nguyên tắc vô danh” tức là cần đảm 

bảo giữa người cho và người nhận không được biết thông tin về nhau. Việc cho 

– nhận tinh trùng cần thực hiện ngẫu nhiên, người nhận không được lựa chọn 

trực tiếp người cho. Do đó, muốn nhận mẫu từ ngân hàng tinh trùng thì sẽ phải 

hoán đổi với ngân hàng một mẫu khoẻ mạnh khác.  

Người cho sẽ được khám kiểm tra sức khoẻ tổng quát, sau đó được hẹn lấy 

mẫu tinh trùng trữ đông. Sau 03 tháng trữ đông, người cho sẽ đến bệnh viện 

kiểm tra HIV lần cuối, nếu không nhiễm HIV thì mẫu tinh trùng này mới đủ 

điều kiện để nhập vào ngân hàng tinh trùng.  

3. Người cho tinh trùng cần có điều kiện gì? 

 Từ đủ 18 đến 45 tuổi. 

 Không nhiễm HIV, viêm gan B, viêm gan C và một số bệnh lây truyền 

khác theo quy định về y tế.  

 Không có bệnh di truyền ảnh hưởng đến trẻ sinh ra. 

 Không có bệnh tâm thần hay bệnh khác ảnh hưởng đến khả năng nhận 

thức, làm chủ hành vi của mình. 

 Cam kết chưa từng cho, hiến tặng tinh trùng.  

4. Có rủi ro về việc kết hôn cận huyết sau này hay không? 

Luật pháp Việt Nam quy định một mẫu tinh trùng trong ngân hàng chỉ dùng 

điều trị cho 01 phụ nữ đến khi hết mẫu hoặc đến khi họ có thai và sinh con. Sau 

khi người nhận tinh trùng sinh con, số tinh trùng còn lại của người cho sẽ phải 

được bệnh viện tiêu hủy hoàn toàn. Thêm nữa, người cho tinh trùng chỉ được phép 



 

 

cho tinh trùng một lần duy nhất. Do đó, khả năng xảy ra kết hôn cận huyết giữa 

những người con sinh học của người cho tinh trùng là rất thấp, điều này đã được 

các cơ quan y tế tính toán và cho phép thực hiện. 
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