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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 Giám đốc 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 liệuđề 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. 

      ẬN 

  i m   c  Phòng Điều dưỡng  K. Ch ng nhiễm khuẩn 

 P. Kế hoạch tổng hợp  P Chất lượng  K. Khám bệnh CS2 

 P. Hành chính Quản trị  P. Tài chính kế toán  
P. Vật tư - Trang thiết 

bị y tế 

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 

2 Nơinhận Bỏ bớt  

3 Từ viết tắt Thêm từ : VX - vắc xin 

4 Tiếp nhận Vắc xin Nước hồi chỉnh lưu lại 

5 Tiếp nhận Vắc xin Bổ sung ĐD và kế toán cùng cập nhật bảng 

xuất nhập tồn 

7 Hồ sơ Bỏ sổ xuất vắc xin, thêm 2 hồ sơ lưu 

5 Tiếp nhận Vắc xin Bỏ vào sổ nhập vắc xin, vào phần mềm máy 

tính  

8 Phụ lục Bỏ BM.05.KB2.01 - sổ nhập vắc xin 
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1. MỤC  ÍC  

 Quy trình này nhằm quy  ịnh th ng nhất trình tự  tiếp nhận, bảo quản vắc xin 

tại cơ sở 2 

2. PHẠM VI ÁP DỤNG  

 Quy trình này áp dụng cho tất cả cán bộ y tế công tác tại phòng tiêm chủng 

vắc xin ở cơ sở 2 của Bệnh viện. 

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN  

 - Quy chế Bệnh viện - Bộ Y tế ban hành năm 1997. 

 - Thông tư 12/2014/TT - BYT ban hành ngày 20/03/2014. 

        - Quyết  ịnh 1730/ QĐ-BYT ban hành ngày 16/5/2014. 

4. THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT 

4.1 Giải thích thuật ngữ: 

- Vắc xin là những chế phẩm  ặc biệt từ vi sinh vật gây bệnh  ã bất hoạt hoặc còn 

s ng nhưng giảm  ộc lực hoặc từ một phần cấu trúc của vi sinh vật gây bệnh  ược 

sử dụng  ưa vào cơ thể nhằm kích thích sự sinh kháng thể hoặc miễn dịch tế bào 

giúp cơ thể ch ng lại tác nhân gây bệnh. 

-Tiêm chủng là việc  ưa vắc xin vào cơ thể con người với mục  ích tạo cho cơ thể 

khả năng   p ứng miễn dịch  ể dự phòng bệnh tật. 

- Khách hànglà người sử dụng dịch vụ tiêm chủng vắc xin. 

-Dây chuyền lạnh là hệ th ng thiết bị nhằm bảo quản và vận chuyển vắc xin theo 

 úng nhiệt  ộ quy  ịnh từ nhà sản xuất  ến người sử dụng, bao gồm buồng lạnh, 

xe lạnh, tủ lạnh, tủ   , hòm lạnh, phích vắc xin. 

4.2 Từ viết tắt: 

- ĐD: Điều dưỡng 

       - VX: vắc xin 

       - OPV: Vắc xin phòng bệnh Bại liệt dạng u ng 

       - DPT: Vắc xin phòng bệnh Bạch hầu, Ho gà, U n ván 

       - VGB: Vắc xin phòng bệnh Viêm gan virus B 

       - BCG: Vắc xin phòng bệnh Lao 
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       - UV: Vắc xin phòng bệnh U n ván 

       - VNNB: Vắc xin phòng bệnh Viêm não Nhật bản 

      - Hib: Vắc xin phòng bệnh Viêm phổi, viêm màng não mủ, viêm họng... do 

Haemophilus Influenzae type b 

      - Dt: Vắc xin phòng bệnh Bạch hầu - U n ván 

      - Td:Vắc xin phòng bệnh U n ván – Bạch hầu 

 

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH 

 

Tráchnhiệ

m 

Cácbướcthựchi

ện 
Môtả/ Tàiliệuliênquan. 

ĐD 

phòngvắcxi

n, kếtoán 

  

Tiếpnhận VX từcôngtycungcấp: 

ĐD vàKếtoán phải kiểm tra và lưu giữ những thông tin 

sau  ây: 

- Ngày tiếp nhận  

- Loại vắc xin 

- Tên vắc xin 

- S  giấy phép  ăng ký lưu hành hoặc s  giấy phép 

nhập khẩu 

- Giấy chứng nhận xuất xưởng của từng lô vắc xin 

do cơ quan có thẩm quyền cấp ( bản sao ) 

- Tên nước sản xuất 

- Hàm lượng, quy c ch  óng gói 

- S  lô 

- Hạn dùng của từng lô 

- S  liều cấp phát của từng lô 

- Đơn vị tiếp nhận 

- Tình trạng nhiệt  ộ bảo quản  

- Nếu có nước hồi chỉnh kèm theo thì phải lưu lại 

những thông tin   i với nước hồi chỉnh bao gồm: 

cơ sở sản xuất, nước sản xuất,  ơn vị cung cấp, 

s  lô, hạn dùng của từng lô. 

 

Tiếp 

nhận 

VX 
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- Không tiếp nhận vắc xin nếu phát hiện có bất cứ 

biểu hiện bất thường nào về các thông tin , tình 

trạng trên. 

 

- ĐD, Kế toán cập nhật vào phần mềm VX trên máy tính 

- ĐD,Kế toán cu i tháng cập nhật Bảng nhập xuất tồn. 

 

Cán bộ 

phòng tiêm 

chủng 

 

 

 

 

1.Vắc xin và dung môi kèm theo phải  ược bảo quản 

 úng nhiệt  ộ theo  ăng ký của nhà sản xuất với Bộ y tế 

từ +2ºC  ến +8ºC.  

2.Vắc xin phải  ược bảo quản riêng trong dây chuyền 

lạnh theo quy  ịnh cơ sở tiêm chủng, không bảo quản 

chung với các sản phẩm khác:  

a) Ảnh hưởng của nhiệt  ộ cao tới vắc xin 

- Tất cả các vắc xin  ều chịu ảnh hưởng bởi nhiệt  ộ 

nhưng một s  vắc xin nhạy cảm với nhiệt  ộ cao hơn 

các vắc xin khác. 

- Ảnh hưởng của nhiệt  ộ cao  ược xếp thứ tự như sau: 

OPV, Sởi, DPT-VGB-Hib, DPT, BCG, Dt, Td, UV, 

VGB, VNNB. 

- Chú ý: tất cả vắc xin  ông khô  ều trở nên rất nhạy 

cảm với nhiệt  ộ cao sau khi pha hồi chỉnh. 

b) Ảnh hưởng của nhiệt  ộ lạnh với vắc xin 

- Một s  vắc xin cũng bị ảnh hưởng bởi nhiệt  ộ lạnh, 

khi bị  ông băng hoặc khi ở nhiệt  ộ dưới 0ºC có thể 

làm mất hiệu lực của vắc xin. Không  ược  ể những vắc 

xin này tiếp xúc với nhiệt  ộ  ông băng và nhiệt  ộ cao. 

- Các vắc xin ảnh hưởng bởi nhiệt  ộ  ông băng: 

VGB,DPT, DT, Td, UV, DPT-VGB-Hib, VNNB, 

thương hàn, tả.  

c) Ảnh hưởng của ánh sáng tới vắc xin  

- Vắc xin BCG, Sởi là những vắc xin rất nhạy cảm với 

 nh s ng và không  ược  ể những vắc xin này tiếp xúc 

trực tiếp với ánh nắng mặt trời và  nh s ng  èn huỳnh 

quang(  èn nê ông). 

d) Thời gian bảo quản vắc xin và hạn sử dụng 

- Cần lưu ý tới chỉ thị nhiệt  ộ lọ vắc xin ( nếu có) và 

Bảo quản 

vắc xin  
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hạn sử dụng lọ vắc xin, không bao giờ  ược sử dụng vắc 

xin  ã hết hạn sử dụng hoặc chỉ thị nhiệt  ộ lọ vắc xin 

cho thấy vắc xin cần phải hủy bỏ. 

e) Cách sắp xếp tủ lạnh  ể bảo quản vắc xin 

- Tất cả các vắc xin phải bảo quản ở khoang chính 

- Sắp xếp các hộp vắc xin sao cho không khí có thể lưu 

thông giữa chúng,  ể những hộp vắc xin dễ bị hỏng 

 ông băng c ch xa khoang làm   , giàn làm lạnh, thành 

hoặc   y của tủ lạnh là những nơi dễ bị  ông băng. 

f) Cách sắp xếp vắc xin vào hòm lạnh, phích vắc xin 

- Lấy bình tích lạnh  ã  ông băng ra khỏi khoang làm 

   và  óng cửa tủ lạnh lại 

- Để các bình tích lạnh  ã  ông băng ở nhiệt  ộ phòng 

cho  ến khi    trong bình tích lạnh bắt  ầu tan. Kiểm tra 

bình tích lạnh  ã  ạt yêu cầu chưa bằng cách lắc và 

nghe tiếng nước óc ách. 

- Lau khô bình tích lạnh, xếp bình tích lạnh vào 4 thành 

xung quanh 

- Đóng gói c c hộp vắc xin  ể  ầu lọ vắc xin quay lên 

trên 

- Gói vắc xin và dung môi vào túi ni lông và xếp vào 

giữa phích vắc xin 

- Để nhiệt kế cùng với vắc xin  

- Để miếng x p ở trên cùng 

- Đậy nắp phích vắc xin 

- Không  ể phích vắc xin trực tiếp dưới ánh nắng mặt 

trời trong quá trình vận chuyển 

- Lưu ý: Có thể sử dụng    trong trường hợp không  ủ 

bình tích lạnh, mặc dù  ây không phải là cách t t nhất. 

Nếu sử dụng   : 

+ Để    trong túi ni lông ở   y của phích vắc xin  

+ Để miếng bìa ngăn c ch vắc xin và    

+ Để lọ vắc xin và nhiệt kế trong túi ni lông  ảm bảo 

nhãn không ướt và bị bong bởi nước    

+ Không  ể    trực tiếp lên trên vắc xin 
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+ Để miếng x p lên trên cùng và  ậy nắp lại 

g) Không  ể thực phẩm và  ồ u ng, các thu c, hóa chất, 

bệnh phẩm trong tủ lạnh bảo quản vắc xin 

3. Vắc xin phải  ược theo dõi các thông tin về nhiệt  ộ, 

 iều kiện bảo quản hàng ngày. Các vắc xin, nước hồi 

chỉnh hết hạn dùng hoặc có những dấu hiệu bất thường 

không sử dụng  ược, phải tiêu hủy và có biên bản tiêu 

hủy ( BM.QĐ.02.DUOC.03/15.06.2014 ) 

- Theo dõi và ghi lại nhiệt  ộ tủ lạnh 2 lần/ngày ( sáng, 

chiều ) và 7 ngày/tuần ( cả ngày nghỉ và ngày lễ ) 

- Không mở tủ lạnh thường xuyên. 

Cán bộ 

phòng tiêm 

chủng 

  

6. HỒ S  

TT Tênhồsơlưu  gườilưu  ơilưu 
Thờigianl

ưu 

1. Sổ theo dõi nhiệt  ộ tủ lạnh hàng ngày    Cán bộ y 

tế phòng 

tiêm chủng 

 

 

 

Phòng 

Tiêm 

chủng vắc 

xin 

05 năm 

2. Biên bản giao nhận hàng và giấy 

chứng nhận xuất xưởng của từng lô 

vắc xin 

3. Bảng tổng hợp nhập xuất tồn hàng 

tháng 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu hồ 

sơ  
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7.  PHỤ LỤC 

- BM.05.KB2.02     Sổ theo dõi nhiệt độ tủ lạnh hàng ngày 

 
1 

s-c 

2 

s-c 

 

3 

s-c 

 

4 

s-c 

5     

s-c 

 

6 

s-c 

.... 

 

.... 

 

.... 

 

27 

s-c 

 

28 

s-c 

 

29 

s-c 

 

30 

s-c 

 

31 

s-c 
+21 

 ến 

+ 30 

              

...+8  

.....   

              

+2     

...... 

              

0     

.... 

              

Dướ

i -5 

              

 
Ngườitheodõi 

 

 

 

 

 

 

-BM.05.KB2.03TổngHợpNhậpXuấtTồn 

 
Từngàyđếnngày 

 

Stt Mãvậttư Tênvậttư Đvt 

Tồn ầukỳ Nhậptrongkỳ 

Tổngsl tổnggt gvtt Bảnggiá 

Xuấttrongkỳ Tồncu ikỳ  

S  

lượng 

Giátrị S  

lượng 

Giátrị S  

lượng 

Tiềnv n Tiềnbán S  

lượng 

Giátrị 

 

 

 


