
 

 

 

 

                                                      NƠI NHẬN 

STT Nơi nhận STT Nơi nhận 

1. Phòng Miễn dịch-HIV 5. Phòng Hóa sinh 

2. Phòng Sinh học phân tử 6. Phòng Nghiên cứu và phát triển 

3. 
Phòng Vi khuẩn-Môi trƣờng-Lao-

Hấp rửa 
7. 

Khoa Xét nghiệm cơ sở Đông 

Anh  

4. Phòng Ký sinh trùng   
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1. Mục đích 

Quy trình này quy định phƣơng pháp đánh giá, lựa chọn phòng xét nghiệm 

tham chiếu và cách thức tiếp nhận, kiểm tra kết quả xét nghiệm do phòng xét nghiệm 

tham chiếu thực hiện. 

     2. Phạm vi áp dụng 

 Áp dụng đối với mọi phòng xét nghiệm tham chiếu mà Khoa Xét nghiệm sử 

dụng. 

3. Trách nhiệm 

- Các trƣởng phòng, nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quy trình 

này 

- Lãnh đạo khoa chịu trách nhiệm chung. 

4. Định nghĩa và chữ viết tắt 

4.1. Định nghĩa 

Phòng xét nghiệm tham chiếu: là phòng xét nghiệm có năng lực đƣợc lựa chọn để 

sử dụng khẳng định kết quả xét nghiệm. 

4.2. Chữ viết tắt 

- KXN: Khoa Xét nghiệm 

- QLCL: Quản lý chất lƣợng 

- QLKT: Quản lý kỹ thuật 

     5. Nội dung quy trình 

Bước              

thực hiện 

Các hoạt động chính và tài  iệu  iên quan Người                

thực hiện 

1. Xác 

định nhu 

cầu sử 

dụng 

phòng xét 

nghiệm 

tham chiếu 

      Xác định nhu cầu sử dụng phòng xét nghiệm tham 

chiếu hàng năm:  

Căn cứ trên năng lực xét nghiệm của từng phòng trong 

KXN và nhu cầu của khách hàng, Trƣởng phòng xác định 

chính xác chỉ tiêu xét nghiệm cần gửi mẫu tới phòng xét 

nghiệm tham chiếu thực hiện hàng năm. 

Thời gian đề nghị và xác định nhu cầu hàng năm vào 

Trƣởng 

phòng  
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tháng 01. Nhu cầu đề xuất theo biểu BM.QTQL.19.01 

gửi cán bộ QLKT của Khoa để tổng hợp trình lãnh đạo 

Khoa xét duyệt. 

Xác định nhu cầu sử dụng phòng xét nghiệm tham 

chiếu đột xuất: khi có nhu cầu đột xuất không có trong 

danh mục đã đƣợc phê duyệt thì Trƣởng phòng cần đề 

xuất trực tiếp và gửi Trƣởng Khoa Xét nghiệm phê duyệt. 

Hiện tại KXN chƣa sử dụng dịch vụ bác sĩ tƣ vấn. 

2. Đánh 

giá và lựa 

chọn 

phòng xét 

nghiệm 

tham chiếu 

a) Đánh giá năng lực lựa chọn phòng xét nghiệm tham 

chiếu ban đầu theo tiêu chí: 

- Những KXN tham chiếu phải áp dụng quy trình 

kiểm tra chất lƣợng trong quá trình xét nghiệm. 

- Có đầy đủ các quy trình xét nghiệm, quy trình trƣớc 

và sau xét nghiệm đƣợc lập thành văn bản. 

- Có khả năng đáp ứng đƣợc các yêu cầu về thiết bị, 

hóa chất, môi trƣờng và năng lực của nhân viên. 

- Những KXN tham chiếu phải trả kết quả đúng giờ. 

- Đảm bảo tính khách quan và không xung đột về lợi 

ích giữa KXN và KXN tham chiếu. 

b) Đánh giá phòng x t nghiệm tham chiếu định kỳ hàng 

năm: 

- Cứ sau 12 tháng, Khoa Xét nghiệm thực hiện đánh 

giá lại năng lực của Phòng xét nghiệm tham chiếu 

theo BM.QTQL.19.03. 

- Trƣởng phòng đánh giá Phòng x t nghiệm tham 

chiếu theo những tiêu chuẩn đánh giá sau: 

 Độ chính xác của kết quả xét nghiệm hay việc 

thực hiện chạy QC (kiểm tra chất lƣợng ) 

 Thiết bị, phƣơng pháp x t nghiệm 

Trƣởng 

phòng 
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 Trả kết quả đúng thời gian 

 Sự thuận tiện trong việc giao và nhận mẫu 

 Giá thành 

 Điều kiện thanh toán  

 Chỉ định của bác sĩ 

 Khác  

c )  Trong trƣờng hợp KXN tham chiếu đã đƣợc công 

nhận đạt chứng chỉ ISO 15189 thì hàng năm đơn vị gửi 

xét nghiệm tham chiếu cần cập nhật KXN vẫn còn hiệu 

lực đƣợc công nhận ISO 15189 (danh sách các xét 

nghiệm đƣợc công nhận chứng chỉ ISO 15189). 

3. Gửi mẫu 

tới phòng 

x t nghiệm 

tham chiếu 

a) Khoa xét nghiệm nhận mẫu bệnh phẩm có chỉ định 

làm xét nghiệm nằm trong danh sách Phòng xét 

nghiệm tham chiếu, cán bộ QLKT có trách nhiệm 

liên hệ với Phòng xét nghiệm tham chiếu để gửi. 

b) Yêu cầu xét nghiệm cần đƣợc ghi và lƣu vào sổ giao 

nhận mẫu đƣợc lƣu tại Khoa Xét nghiệm. 

BM.QTQL.19.02  

 

4. Tiếp 

nhận và 

kiểm tra 

kết quả x t 

nghiệm 

của Phòng 

x t nghiệm 

tham chiếu 

 Sau khi nhận đƣợc kết quả từ Phòng xét nghiệm tham 

chiếu, nhân viên xét nghiệm phải xem lại kết quả và 

chuẩn bị việc trả kết quả theo nhƣ quy trình trả kết quả 

của Khoa xét nghiệm. Kết quả của Khoa xét nghiệm phải 

đƣợc ghi chú trên phiếu “Kết quả có sử dụng phòng xét 

nghiệm tham chiếu” 

- Kết quả gốc từ Phòng xét nghiệm tham chiếu trả 

trực tiếp cho bệnh nhân hay khách hàng và Khoa 

xét nghiệm chịu trách nhiệm kết quả từ Phòng xét 

nghiệm tham chiếu. 

- Nhân viên xét nghiệm ghi lại dữ liệu vào sổ lƣu tại 

phòng.  

Nhân 

viên xét 

nghiệm  
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5.Trao đổi 

và phản 

h i thông 

tin với 

phòng x t 

nghiệm 

tham chiếu   

a) Khi có các bất thƣờng đối với kết quả trả về (không 

phù hợp với kết quả của KXN), nhân viên xét nghiệm 

trao đổi với phòng xét nghiệm tham chiếu để kiểm tra lại 

và theo d i kết quả xử lý vào Sổ theo dõi xử lý sự không 

phù hợp và hành động khắc phục. 

 

Nhân 

viên xét 

nghiệm 

 

 

6. Lưu hồ sơ 

Ghi ch p đầy đủ các thông tin vào các biểu mẫu liên quan dƣới đây: 

 

STT Tên hồ sơ  ưu Nơi  ưu 
Thời gian 

 ưu 

1 
Danh sách Phòng Xét nghiệm tham chiếu 

BM.QTQL.19.01 
QLCL 3 năm 

2 
Phiếu giao nhận bệnh phẩm Phòng Xét 

nghiệm tham chiếu BM.QTQL.19.02 

Phòng chuyên 

môn 
3 năm 

3 
Biên bản đánh giá Phòng Xét nghiệm 

tham chiếu BM.QTQL.19.03 

Phòng chuyên 

môn 
3 năm 

 

7. Tài liệu liên quan  

  Không có 

8. Tài liệu tham khảo 

     - Bộ Y tế, Số: 22/2011/TT-BYT - Quy định tổ chức và hoạt động của Khoa Dƣợc 

Bệnh viện; 

     - ISO 15189: 2012 phòng thử nghiệm y tế - Yêu cầu cụ thể về năng lực và chất 

lƣợng. 

 


