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      ẬN  

x B n    m  ố  x K. Khám bệnh CS2 x 
K. Kiểm soát  

nhiễm khuẩn 

x 
P. Kế hoạch tổng 

hợp 
x K. Xét nghiệm   

x Phòn  Đ ều dưỡng x 
K. Huyết học và truyền 

máu 
  

 

 

 

THEO DÕI TÌNH TRẠNG SỬA  ỔI (tình trạng sửa đổi so với bản trước đó) 

Trang Hạng mục sửa đổi Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi 

4 Lấy mẫu ĐD hướng dẫn NB quét mã vạch,lấy số thứ tự 

4 Chuyển mẫu Bàn    o  ầy  ủ BP cho NV khoa XN 

4 Trả KQ XN ĐD phòn  lấy mẫu trả KQ XN  ho ĐD phụ BS tại 

phòng khám 

 

 

 

 

 

1. Người có liên quan phải nghiên cứu và thực hiện đúng các nội dung của quy 

định này. 

2. Nội dung trong quy định này có hiệu lực thi hành như sự chỉ đạo của Lãnh 

đạo Bệnh viện. 

3. Mỗi đơn vị được phát 01 bản (có đóng dấu kiểm soát). Các đơn vị khi có nhu 

cầu bổ sung thêm tài liệu, đề nghị liên hệ với thư ký ISO để có bản đóng dấu 

kiểm soát. Cán bộ công chức được cung cấp file mềm trên mạng nội bộ để chia 

sẻ thông tin khi cần. 
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1. MỤC  ÍC  

Quy trình này nhằm quy  ịnh thống nhất trình tự thực hiện công tác tiếp nhận 

và trả kết quả xét nghiệm. 

 

2. PHẠM VI ÁP DỤNG 

Quy trình này áp dụng cho khoa khám bệnh  ơ sở 2 – Bệnh viện bệnh Nhiệt 

Đớ  Trun  ươn . 

 

3. THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT 

3.1 Giải thích thuật ngữ: 

- N ười bệnh: là n ười sử dụng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. 

4.2 Từ viết tắt:  

-  BS:  Bác sỹ. 

-  ĐD: Đ ều dưỡng. 

-  NB: N ười bệnh. 

-  XN: Xét nghiệm. 

-  BP:  Bệnh phẩm. 

 

 

4. NỘI DUNG QUY TRÌNH 

 

 

Trách nhiệm Các bước 

thực hiện 

Mô tả/ hạng mục liên quan 

Đ ều dưỡng 

 ón t ếp 

& 

Bác sỹ khám 

bệnh 

 - ĐD phòn   ón t ếp nhập thông tin NB: họ tên, 

tuổi, giớ  tính,  ịa chỉ, số   ện thoại liên hệ. 

- Thôn  t n NB  ược cập nhật trong hệ thống 

máy tính (phền mềm Lablink) 

- BS thăm kh m NB và  ư  r   hỉ  ịnh XN, in 

phiếu yêu cầu XN. 

- Trường hợp phền mềm lablink bị hỏng, BS 

ghi chỉ  ịnh XN vào mẫu phiếu XN của bệnh 

viện. 

ĐD phòn  lấy 

mẫu XN 

 - 01 bộ tiêm truyền: 2 khay chữ nhật,  

1 ống cắm pank, 2 pank, 1 kéo thẳng, 1 hộp 

bông, bông cồn, bông khô. 

- Ốn   ựng bệnh phẩm. 

- Bơm t êm 5ml, 10ml,20ml 

- Kim nhựa cỡ 20, k m bướm. 

- Băn  dính, dây   rô,  ăn  t y,  ối kê tay. 

 

Chuẩn bị        

NB 

Chuẩn bị 

dụng cụ 
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ĐD phòn  lấy 

mẫu XN 

 - ĐD hướng dẫn NB quét mã vạch,lấy số thứ tự. 

- ĐD v ên mời NB vào phòng lấy mẫu XN theo 

thứ tự trên máy tính. 

- Kiểm tra thông tin NB (Tên, tuổi, giới tính) 

trên   phiếu yêu cầu XN và trên m y tính  ể 

 ảm bảo  ủ chỉ  ịnh của bác sỹ. 

- In mã vạ h theo hướng dẫn sử dụng phần 

mềm LABCONN. 

- Dán mã vạch lên dụng cụ  ựng BP và phiếu 

yêu cầu xét nghiệm. 

- Lấy mẫu và bảo quản mẫu theo  ún  hướng 

dẫn trong sổ tay lấy BP. 

- Giờ lấy mẫu chính là giờ in barcorde. 

- Xử lý an toàn các dụng cụ  ã sử dụn   ể lấy 

mẫu. 

- Các mẫu bị  ổ hoặc các dụng cụ bị vỡ phải 

 ược xử lý an toàn. 

- Tron  trường hợp hệ thống Lablink bị hỏng, 

ĐD v ên thực hiện  h   ầy  ủ thôn  t n như trên 

barcode lên ống BP. 

- Ghi vào sổ trả kết quả (BM.04.KB2.02): họ 

tên NB, giới, tuổi, yêu cầu XN, giờ lấy mẫu. 

- Hẹn NB thời gian trả kết quả XN trên phiếu 

XN theo  ún  hướng dẫn trong sổ tay lấy BP. 

-  Với các XN gửi về  ơ sở 1 phải ghi phiếu hẹn 

lấy kết quả (BM.04.KB2.01). 

 

 

ĐD phòn  lấy 

mẫu XN 

 - ĐD vận chuyển mẫu XN cần  ảm bảo chính 

xác về mặt thời gian từ khi lấy mẫu  ến khi 

chuyển mẫu  ho kho  XN theo  ún  hướng dẫn 

trong sổ tay lấy BP. 

- Ống mẫu phả   ượ   ặt thẳn   ứng trong giá 

 ựng mẫu chuyên dụng. 

-Bàn    o  ầy  ủ BP cho nhân viên khoa XN 

 

Nhân viên 

khoa XN 

 - Nhân viên khoa XN bàn giao kết quả XN cho 

ĐD phòn  lấy mẫu XN. 

- Ghi giờ trả kết quả. Ký tên n ười trả và nhận 

vào sổ trả kết quả xét nghiệm cận lâm sàng. 

 

 

ĐD phòng lấy 

mẫu XN 

 - Đ ều dưỡng phòng lấy mẫu xét nghiệm bà gia 

kết quả XN  ho ĐD phụ BS tại phòng khám 

ngay khi nhận  ược kết quả từ khoa XN. 

- Ghi rõ thời gian lấy kết quả. Ký n ười giao 

&nhận vào sổ trả kết quả (BM.04.KB2.02). 

- Trường hợp kết quả XN bất thườn , ĐD 

phòng lấy mẫu XN b o  ho ĐD phụ BS ngay. 

 

 

 

Lấy mẫu 

 Chuyển mẫu 

Bàn giao kết 

quả 

Trả kết 

quả  XN 
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5.HỒ S  

STT Tên hồ sơ lưu  ơi lưu Thời gian lưu 

1. Sổ trả kết quả. Khoa khám bệnh 2 05 năm 

2. Sổ giao và nhận bệnh phẩm. 

Khoa huyết học – truyền máu 

Khoa huyết học- 

truyền máu 

05 năm 

3. Sổ trả kết quả XN cận lâm sàng. 

Khoa huyết học – truyền máu 

Khoa huyết học- 

truyền máu 

05 năm 

 Sổ giao và nhận bệnh phẩm. 

Khoa xét nghiệm 

Khoa XN 05 năm 

 Sổ trả kết quả XN cận lâm sàng. 

Khoa xét nghiệm 

Khoa XN 05 năm 

4. Sổ xét nghiệm. 

(Đôn  m u, huyết học,  

hóa sinh, miễn dịch, vi khuẩn…) 

Khoa huyết học- 

truyền máu 

&Khoa XN 

05 năm 

5. PHỤ LỤC 

 

STT Tên biểu mẫu Mã hiệu 

1. Phiếu hẹn lấy kết quả. BM.04.KB2.01 

2 Sổ trả kết quả BM.04.KB2.02 

3. Phiếu xét nghiệm ( hóa sinh, huyết học, 

huyết thanh, bệnh phẩm, nước dị h…) . 

MS:27,28,33…./BV-01 

 


