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1. Mục đích 

Hƣớng dẫn cách lựa chọn và đánh giá các phƣơng pháp xét nghiệm đƣợc lựa 

chọn trƣớc khi đƣa vào sử dụng. Các quy trình xét nghiệm đang sử dụng sẽ đƣợc 

xem xét định kỳ hằng năm nhằm đảm bảo tính phù hợp luôn đƣợc duy trì. 

2. Phạm vi áp dụng 

 Áp dụng cho tất cả các phƣơng pháp xét nghiệm trong  hoa  ét nghiệm của 

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ƣơng. 

3. Trách nhiệm 

Các Trƣởng phòng có trách nhiệm triển khai đánh giá phƣơng pháp xét nghiệm của 

quy trình kỹ thuật đăng ký ISO 15189:2012. 

4. Định nghĩa và chữ viết tắt 

4.1. Định nghĩa  

- Quy trình tiêu chuẩn: đƣợc ban hành bởi tổ chức tiêu chuẩn quốc gia hoặc quốc 

tế, khu vực, bộ ngành, hiệp hội khoa học kỹ thuật có uy tín. 

- Quy trình đã đƣợc công bố: đƣợc ban hành bởi cơ sở, nhà sản xuất thiết bị. 

- Quy trình nội bộ: do phòng xét nghiệm tự xây dựng và theo yêu cầu của khác 

hàng. 

 4.2. Chữ viết tắt 

- LĐ :   Lãnh đạo khoa 

- QLCL: Quản lý chất lƣợng 

     5. Nội dung thực hiện 

Bƣớc              

thƣc 

hiện 

Các hoạt động chính và tài  iệu  iên quan 
Ngƣời                

thực hiện 

1. Lựa chọn phƣơng pháp/quy tr nh xét nghiệm  

1.1 

Ƣu tiên sử dụng các quy trình tiêu chuẩn hoặc quy trình đã đƣợc 

công bố trên tạp chí hoặc sách giáo khoa. 

Nếu là quy trình nội bộ thì phòng xét nghiệm phải chứng minh 

đầy đủ các thông số kỹ thuật giống nhƣ một quy trình đã đƣợc 

công bố. 

LĐ  Xét 

nghiệm 

1.2 
Các điều kiện cơ bản để xem xét và lựa chọn phƣơng pháp mới 

có thể bao gồm nhƣng không giới hạn nhƣ sau:  

LĐ  và Trƣởng 

Phòng 
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- Mục đích sử dụng  

- Thiết bị, khả năng hiệu chuẩn thiết bị 

- Chất chuẩn, hóa chất, thuốc thử 

- Thời gian thực hiện mỗi xét nghiệm 

- Nguồn nhân lực (đào tạo, sự hiểu biết, sự thành thạo, kinh 

nghiệm v…v…) 

- Điều kiện môi trƣờng và các điều kiện qui định trong 

phƣơng pháp (lấy mẫu, bảo quản v…v…) 

- Độ chính xác của phƣơng pháp (tiến hành thực nghiệm) 

- Chi phí xét nghiệm 

Trƣờng hợp nhiều phƣơng pháp xét nghiệm có thể đáp ứng cho 

một chỉ tiêu xét nghiệm thì sự lựa chọn có thể dựa vào các yếu 

tố sau: 

- Yếu tố nội bộ của phòng xét nghiệm: giá thành thực hiện, độ 

an toàn, thời gian, thiết bị, độ ổn định, nhân sự.. 

- Yếu tố bên ngoài: nhu cầu khách hàng, chấp nhận của các 

khoa lâm sàng trong bệnh viện, yêu cầu pháp lý, khả năng so 

sánh với các phòng xét nghiệm khác. 

1.3 
Ghi lại toàn bộ nội dung xem xét và lý do lựa chọn vào phiếu 

lựa chọn phƣơng pháp xét nghiệm (BM.QTQL.25.01). 

Trƣởng Phòng 

2. Đánh giá phƣơng pháp/quy tr nh đã  ựa chọn  

2.1 

Lập kế hoạch thử nghiệm phê duyệt phƣơng pháp theo 

BM.QTQL.25.03. Lên kế hoạch về: 

- Cách thức đánh giá (tùy vào phƣơng pháp lựa chọn) 

- Phân công ngƣời thực hiện, 

- Khoảng thời gian thực hiện. 

LĐ  và QLCL, 

Trƣởng phòng 

2.2 

Cách thức đánh giá: (tham khảo thêm “hƣớng dẫn đánh giá 

phƣơng pháp xét nghiệm” của BoA) 

 Đối với phƣơng pháp định lƣợng: xác định 

- Độ lặp lại (repeatability) và độ tái lập (reproducibility) 

- Phạm vi đo 

- Giới hạn phát hiện 

- Độ không đảm bảo đo (nếu có thể) 

 Đối với phƣơng pháp định tính và bán định lƣợng: xác định 

- Độ lặp lại (repeatability) và độ tái lập (reproducibility) 

QLCL và 

Trƣởng Phòng 
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- Độ nhạy  

- Độ đặc hiệu 

Ghi kết quả đánh giá vào phiếu đánh giá phƣơng pháp xét 

nghiệm mã BM.QTQL.25.02 và lƣu hồ sơ tất cả các kết quả 

thực hiện đƣợc. Tổng hợp phiếu lựa chọn và phiếu đánh giá 

phƣơng pháp gửi cho ngƣời có thẩm quyền để phê duyệt. 

2.3 

Tiến hành soạn thảo quy trình kỹ thuật và các tài liệu liên quan 

cho phƣơng pháp đã đƣợc phê duyệt theo quy trình kiểm soát tài 

liệu  khoa Xét nghiệm XN.QTQL.25.02. 

Trƣởng Phòng 

và nhân viên 

2.4 

Đào tạo toàn thể nhân viên hay những nhân viên đƣợc phân 

công thực hiện quy trình xét nghiệm này trƣớc khi đƣa vào sử 

dụng thƣờng quy. 

Thực hiện đánh giá sau đào tạo để đảm bảo độ thành thạo của 

nhân viên. (tham khảo quy trình đánh giá năng lực nhân viên 

XN-QTQL-05). 

Trƣởng Phòng, 

nhân viên và 

QLCL 

2.5 
Thông báo cho khách hàng về việc thực hiện phƣơng pháp/quy 

trình mới.  
LĐ  

3. Xem xét định kỳ  

3.1 

Tất cả phƣơng pháp xét nghiệm đƣợc sử dụng trong khoa sẽ 

đƣợc tiến hành xem xét định kỳ hàng năm để đảm bảo tính hợp 

lệ của quy trình. 

LĐ , QLCL và 

Trƣởng Phòng 

3.2 

Các yếu tố sau đây có thể đƣợc dùng để xem xét lại nhƣng không 

giới hạn : 

- Độ lặp lại và độ tái lặp (có thể sử dụng kết quả từ các lần 

kiểm tra độ thành thạo của nhân viên) 

- Lỗi hệ thống (áp dụng cho các phƣơng pháp có sử dụng thiết 

bị) 

- Kết quả nội kiểm và ngoại kiểm (nếu có) 

- Chi phí xét nghiệm  

 

3.3 

Ghi kết quả vào Phiếu đánh giá phƣơng pháp xét nghiệm 

BM.QTQL.25.02 và kết quả đánh giá phƣơng pháp xét nghiệm 

ghi đạt hoặc không đạt. 

 

 

6. Lƣu hồ sơ 
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Stt Tên hồ sơ  ƣu Nơi  ƣu Thời gian  ƣu 

1 
Phiếu lựa chọn phƣơng pháp xét 

nghiệm BM.QTQL.25.01 

QLCL 

Phòng chuyên môn 
3 năm 

2 
Phiếu đánh giá phƣơng pháp xét 

nghiệm BM.QTQL.25.02 

3 

Kế hoạch thử nghiệm phê duyệt 

phƣơng pháp xét nghiệm 

BM.QTQL.25.03 

 

7. Tài liệu liên quan  

Không có 

8. Tài liệu tham khảo 

- ISO 15189: 2012 – phòng thí nghiệm y tế - Yêu cầu  về chất lƣợng và năng lực 

- Hƣớng dẫn đánh giá phƣơng pháp xét nghiệm (BoA) 

 

 

 

 


