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8. Khoa Cấp cứu 16 Khoa Nhi 
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1. Mục đích 

Quy định c c  ƣớc chuẩn  ị cho qu  trình trƣớc   t nghiệm  nh m đảm  ảo công 

t c triển khai   t nghiệm đ ng theo yêu cầu t ng lo i   t nghiệm  

2. Phạm vi áp dụng 

Áp dụng cho công t c chuẩn  ị trƣớc   t nghiệm t i  ệnh viện Bệnh viện Bệnh 

Nhiệt đới Trung ƣơng  

3. Trách nhiệm 

- Cán bộ đƣợc phân công công việc có trách nhiệm thực hiện quy trình này. 

- Kỹ thuật viên trƣởng có trách nhiệm giám sát chung. 

- Lãnh đ o khoa có trách nhiệm quản lý chung. 

4. Định nghĩa và chữ viết tắt 

4.1. Định nghĩa 

Không có 

4.2. Chữ viết tắt 

- XN: xét nghiệm 

- PKNT: Phòng khám ngo i trú 

     5. Nội dung thực hiện 

5.1. Thông tin cho ngƣời yêu cầu xét nghiệm 

Tất cả các thông tin hành chính của bệnh nhân nội trú và bệnh nhân phòng 

khám bệnh viện đƣợc cập nhật trong hệ thống máy tính (phần mềm Labconn). 

Đối với khoa Khám bệnh: Điều dƣỡng phòng ti p đón  ệnh nh n nhập đầy đủ 

thông tin  ệnh nh n: Họ tên  địa ch   giới t nh  địa ch , yêu cầu kh m  ệnh v o m y 

t nh  

B c sỹ th m kh m  ệnh nh n  tƣ vấn v  đƣa ra ch  định   t nghiệm  in phi u 

yêu cầu   t nghiệm  có thể có tƣ vấn và giải thích về lâm sàng; các giới h n về mặt 

thời gian trả lời k t quả xét nghiệm và các yêu cầu xét nghiệm bổ sung. 

Đối với các khoa lâm sàng khác: Bác sỹ th m kh m  tƣ vấn bệnh nh n v  đƣa ra 

ch  định xét nghiệm và in phi u yêu cầu xét nghiệm. 

Phi u yêu cầu xét nghiệm cần có đủ c c thông tin nhƣ sau: Mẫu phi u yêu cầu 

xét nghiệm t i bệnh viện đƣợc quy định trong Phụ lục 1: Mẫu phi u yêu cầu xét 

nghiệm t i Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ƣơng  Với các phi u yêu cầu xét nghiệm 
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t  nơi kh c gửi đ n thì cần có đủ các thông tin sau: họ tên, tuổi, giới tính, thời gian gửi 

mẫu, lo i mẫu, yêu cầu xét nghiệm  nơi gửi xét nghiệm  ngƣời yêu cầu xét nghiệm, 

thông tin lâm sàng liên quan n u có. 

Với những bệnh nhân ngo i trú (t  c c PKNT) chƣa đƣợc cập nhật thông tin 

trong hệ thống Labconn thì Phi u yêu cầu xét nghiệm vi t tay cũng cần có đủ các 

thông tin trên. 

5.2 Lấy mẫu và bảo quản mẫu 

Điều dƣỡng viên ti n h nh lấy mẫu v   ảo quản mẫu theo đ ng hƣớng dẫn Sổ tay 

lấy bệnh phẩm, cho t ng lo i xét nghiệm tƣơng ứng. Thông tin bệnh nh n đƣợc nhập 

đầy đủ trong hệ thống thông tin Labconn. Với mỗi phi u xét nghiệm  điều dƣỡng quét 

mã hồ sơ để sinh và in Mã v ch. Mã v ch đƣợc dán lên dụng cụ đựng bệnh phẩm và 

phi u  xét nghiệm. Lấy mẫu ngày nào thì in mã v ch ng y đó  Mã v ch bao gồm các 

thông tin sau:  Họ tên bệnh nhân, giới tính, mã v ch của bệnh nhân, Khoa/phòng, thời 

gian in mã v ch, dãy số mã v ch. Dãy số mã v ch gồm 12 chữ số  ý nghĩa mối chữ số 

cụ thể nhƣ sau  t nh t  trái qua phải 

  + 2 số đầu: Hai số cuối của n m sinh mã v ch  VD: 13 (n m 2013) 

  + 2 số ti p theo: Tháng sinh mã v ch. VD: 05 (tháng 5) 

  + 2 số ti p theo: Ngày sinh mã v ch. VD: 27 (ngày 27) 

  + 2 số ti p theo: Mặc định “01”  d nh cho t nh n ng sẽ triển khai sau  

  + 4 số cuối cùng: Số thứ tự phi u ch  định xét nghiệm (sinh l i t  1 sau 

mỗi ngày) 

Mỗi bệnh nhân sẽ có một mã số nhận dạng riêng thể hiện trên phiếu chỉ định xét 

nghiệm. 

Ngay sau khi lấy bệnh phẩm  điều dƣỡng ghi l i giờ lấy mẫu vào khoảng trống 

bên trái mã v ch và thuận theo chiều mã v ch  Riêng đối với mẫu bệnh phẩm t i 

Phòng khám, giờ lấy mẫu chính là giờ in  arcorde  Lƣu ý: Điều dƣỡng cần kiểm tra 

qui trình lấy bệnh phẩm theo đ ng yêu cầu của Sổ tay lấy bệnh phẩm; X c định chắc 

chắn đã lấy mẫu xét nghiệm một c ch ch nh   c  Tr nh c c nguy cơ ảnh hƣởng đ n 

chất lƣợng trong quá trình lấy mẫu và bảo quản mẫu; Xử lý an toàn các dụng cụ đã 

đƣợc sử dụng để lấy mẫu; Các mẫu bệnh phẩm phải đƣợc đ nh dấu xác nhận rõ ràng; 

Các mẫu bị đổ hoặc các dụng cụ vỡ phải đƣợc xử lý an toàn; H n ch  những nguy cơ 
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có thể xảy ra để đảm bảo an to n cho ngƣời lấy mẫu  ngƣời vận chuyển mẫu, cho cộng 

đồng nói chung và cho phòng xét nghiệm ti p nhận mẫu nói riêng. 

Trong trƣờng hợp hệ thống thông tin Labconn bị hỏng, Khoa Xét nghiệm ghi 

nhận l i trên phi u và dán trực ti p lên máy. Mẫu t  các bệnh phòng, mẫu t  bên ngoài 

gửi tới  điều dƣỡng viên thực hiện ghi các thông tin lên phi u yêu cầu xét nghiệm và 

giờ lấy bệnh phẩm trên ống.  

5.3 Vận chuyển mẫu xét nghiệm 

Điều dƣỡng vận chuyển mẫu xét nghiệm cần đảm bảo chính xác về mặt thời 

gian t  khi lấy mẫu đ n khi chuyển mẫu cho Khoa Xét nghiệm. Thời gian này không 

vƣợt qu  quy định của t ng lo i xét nghiệm theo hƣớng dẫn trong Sổ tay lấy bệnh 

phẩm. 

Mẫu  ệnh phẩm đƣợc  ảo quản theo đ ng quy định trong Sổ tay lấy bệnh 

phẩm  ống mẫu phải đƣợc đặt th ng đứng trên gi  đựng mẫu chuyên dụng  

5.4 Nhận mẫu 

Đ ng giờ quy định  nh n viên đƣợc phân công nhận bệnh phẩm có mặt t i khu 

vực nhận bệnh phẩm, ghi giờ nhận mẫu trên phi u xét nghiệm và trong sổ nhận của 

Khoa. 

Nh n viên đƣợc ph n công nhận  ệnh phẩm có tr ch nhiệm: 

Kiểm ống mẫu: thông tin có khớp với c c thông tin đã ghi trên phi u yêu cầu 

xét nghiệm không. 

  Kiểm tra phi u yêu cầu   t nghiệm: có đầy đủ rõ ràng các thông tin về họ tên, 

tuổi hay mã số bệnh nhân (ở 1 số đơn vị gửi đ n), chẩn đo n    c sĩ ch  định, ngày ch  

định, giờ đƣa  ệnh phẩm, các yêu cầu xét nghiệm, dấu thu lệ phí, dán mã v ch bệnh 

nhân t  khu vực lấy mẫu của Phòng khám hoặc bệnh phòng  Đƣa phi u ch  định xét 

nghiệm đã d n mã v ch qua máy quét mã v ch để kh ng định các thông tin bệnh nhân 

của bệnh nhân và các ch  định xét nghiệm có khớp trên giấy và trên ống bệnh phẩm 

không. Mục đ ch của việc n y l  đối chi u và kh ng định Khoa Xét nghiệm đã ti p 

nhận bệnh phẩm. Thực hiện theo HD 01 2013: Hƣớng dẫn sử dụng phần mềm 

Labconn 

Kiểm tra yêu cầu kỹ thuật: lo i ống  số lƣợng và chất lƣợng có đ ng yêu cầu 

l m   t nghiệm  Mẫu bệnh phẩm sau khi nhận đƣợc bảo quản theo yêu cầu của t ng 

lo i xét nghiệm theo hƣớng dẫn Sổ tay lấy mẫu bệnh phẩm. 
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Ghi vào sổ giao nhận  ệnh phẩm theo phi u yêu cầu và các thông tin về mẫu 

bệnh phẩm, ghi ngày và thời gian nhận;  ký nhận  ên giao mẫu theo BM.QTQL.22.01. 

Giám sát thời gian t  khi lấy mẫu bệnh phẩm t i c c Khoa/phòng đ n khi 

chuyển lên Khoa Xét nghiệm theo yêu cầu trong Sổ tay lấy bệnh phẩm dựa vào thời 

gian lấy mẫu ghi trên mã v ch (dán trên ống xét nghiệm).  

Ch  ý: Quy định về xử lý các mẫu bệnh phẩm có xét nghiệm Cấp: n u trên 

phi u yêu cầu XN l  “cấp cứu” hoặc cán bộ chuyển mẫu t i các khoa/phòng yêu cầu 

b ng miệng làm xét nghiệm nhanh thì c n  ộ nhận mẫu thông   o cho c n  ộ Phòng 

XN để thực hiện   t nghiệm ngay sau khi ti p nhận  ệnh phẩm   

Với những mẫu bệnh phẩm t  nơi kh c gửi đ n, không có dán mã v ch thì cần 

kiểm tra – đối chi u đầy đủ các thông tin về tên tuổi  địa ch  (nơi gửi), giờ lấy mẫu, 

chất lƣợng mẫu. Với các mẫu xét nghiệm CD4 gửi đ n t  c c đơn vị bên ngoài (tr  

bệnh viện B ch Mai) phải đƣợc vận chuyển trong thùng vận chuyển, vào mùa hè phải 

có gel l nh (chƣa tan h t). Tình tr ng nhận mẫu CD4 v o mùa hè đƣợc ghi nhận trong 

cột ghi chú BM.QTQL.22.01 (gel l nh chƣa tan h t hoặc không có gel l nh). 

Trong trƣờng hợp mẫu bệnh phẩm không đ t yêu cầu Sổ tay lấy bệnh phẩm để 

làm xét nghiệm, cần đƣa ra c c tiêu chuẩn lo i bỏ: thông tin  ệnh nh n không đầy đủ  

thông tin trên giấy v  ống không khớp  qu  thời gian  lo i ống không phù hợp  thể t ch 

mẫu không đủ  chất lƣợng mẫu không đ t   ghi ch p l i các mẫu bệnh phẩm đã lo i bỏ, 

đồng thời yêu cầu lấy l i những bệnh phẩm này. Bệnh phẩm không đ t yêu cầu đƣợc 

cập nhật thông tin vào sổ theo dõi thông tin các bệnh phẩm không đ t 

BM.QTQL.22.02. 

Với những bệnh phẩm không đ t yêu cầu nhƣng khó lấy l i mẫu nhƣ: mẫu bệnh 

phẩm là dịch não tủy; mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân nhi khó lấy, mẫu ở các t nh xa 

gửi đ n ... thì cán bộ nhận mẫu cần ghi l i trong sổ theo dõi thông tin các bệnh phẩm 

không đ t  đồng thời ghi nhận l i trên giấy xét nghiệm và nhận mẫu  ình thƣờng. T i 

các phòng chuyên môn, khi làm những mẫu bệnh phẩm này cần ghi chú l i tình tr ng 

mẫu không đ t yêu cầu vào trong sổ k t quả; đồng thời ghi l i trong sổ theo dõi sự 

không phù hợp. 

C n  ộ t i c c Phòng   t nghiệm có tr ch nhiệm: 

Cứ 15 – 30 phút, cán bộ t i mỗi phòng  ra khu vực nhận mẫu để lấy bệnh phẩm 

và phi u yêu cầu xét nghiệm ở c c ô quy định vào Phòng mình. Cán bộ làm xét 

nghiệm phải kiểm tra ch nh   c l i c c thông tin trên ống v  giấy trƣớc khi ti n h nh 

l m   t nghiệm  Mẫu bệnh phẩm sau khi đƣợc nhận và chuyển về t ng phòng thì các 

mẫu n y đƣợc đ nh số thứ tự theo quy định của t ng phòng và t ng lo i xét nghiệm. 
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Cán bộ t i các Phòng xét nghiệm cần phản ánh l i ngay tất cả các các sai sót về 

bệnh phẩm và phi u yêu cầu xét nghiệm cho ngƣời nhận bệnh phẩm kịp xử lý. 

Ghi nhận v o sổ chuyên môn t i mỗi Phòng xét nghiệm c c thông tin: Họ tên 

 ệnh nh n  yêu cầu l m   t nghiệm  ng y  l m   t nghiệm    

Trƣờng hợp c c mẫu  ệnh phẩm chƣa l m ngay cần phải lƣu mẫu riêng  phi u 

yêu cầu   t nghiệm lƣu v o gi  riêng  

Một số lƣu ý: 

- Nhân viên nhận bệnh phẩm không đƣợc rời vị tr  khi đang l m nhiệm vụ. Thời 

gian nhận bệnh phẩm t  7h30 đ n 12h và t  13h30 đ n 16h30; 

- Thời gian t  12h đ n 13h30 và sau 16h30 cán bộ nhận bệnh phẩm phải bàn giao 

cho ngƣời trực. 

6. Lƣu hồ sơ 

STT Tên hồ sơ lƣu Nơi lƣu Thời gian lƣu 

1. Sổ theo dõi các thông tin bệnh phẩm 

không đ t BM.QTQL.22.02 

Phòng Hành 

chính-KXN 

3 n m 

2. Sổ giao nhận bệnh phẩm 

BM.QTQL.22.01 

7. Tài liệu liên quan  

- Sổ tay lấy mẫu bệnh phẩm 

- Phụ lục 1: Các lo i phi u xét nghiệm  

- Phụ lục 2: Phi u bàn giao mẫu  

8. Tài liệu tham khảo  

ISO 15189: 2012 – Phòng thí nghiệm y t  - yêu cầu về chất lƣợng v  n ng lực 

(VILAS). 


