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1. Mục đích 

Quy định cách thức Trả kết quả thƣờng quy, Trả kết quả Cấp cứu/Phòng khám, 

Trả kết quả trong giờ trực, Yêu cầu/test nhanh, Trả kết quả qua điện thoại và Xử lý các 

sai sót về kết quả xét nghiệm, cách lƣu và hủy mẫu trong giờ hành chính và giờ trực, quy 

định sửa kết quả xét nghiệm. 

2. Phạm vi áp dụng 

Áp dụng cho nhân viên KXN trong công t c trả kết quả thƣờng quy, trả kết quả 

Cấp cứu/Phòng khám, Trả kết quả trong giờ trực, Yêu cầu/test nhanh, Trả kết quả qua 

điện thoại và Xử lý các sai sót về kết quả xét nghiệm, c ch lƣu và hủy mẫu trong giờ 

hành chính và giờ trực, quy định sửa kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới 

Trung ƣơng.  

3. Trách nhiệm 

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

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

- Lãnh đạo khoa có trách nhiệm quản lý chung. 

4. Định nghĩa và chữ viết tắt 

4.1. Định nghĩa 

- Kết quả có giá trị cảnh báo: Là các kết quả có giá trị cao hoặc thấp bất thƣờng 

4.2. Chữ viết tắt 

- XN:      Xét nghiệm 

- KXN:   Khoa Xét nghiệm 

- PKNT: Phòng khám ngoại trú 

     5. Nội dung thực hiện 

5.1. Trả kết quả thường quy 

- Sau khi xét nghiệm đƣợc hoàn thành,cán bộ làm xét nghiệm ghi kết quả vào sổ 

lƣu và giấy chỉ định xét nghiệm; 

- Cán bộ trực tiếp làm xét nghiệm ký nháy vào bên phải “Trƣởng KXN”. Kiểm 

tra nếu kết quả có giá trị bất thƣờng thì báo cáo kết quả theo bƣớc 5.2. Danh 

sách cán bộ đƣợc phép ký kết quả xét nghiệm ở phụ lục 1; 

- Trƣởng các Phòng chuyên môn, hoặc Trƣởng/Phó KXN kiểm tra kết quả và so 

sánh dữ liệu trong giấy kết quả và bản in kết quả (nếu có), có thể phối hợp với 
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lâm sàng, xem kết quả có phù hợp không để đảm bảo trƣớc khi  ký duyệt để trả 

kết quả; 

- Kết quả đƣợc chuyển ra khu vực Trả kết quả sẽ đƣợc vào máy, quét mã vạch 

xét nghiệm trên Phiếu chỉ định xét nghiệm.  Trong trƣờng hợp hệ thống phần 

mềm bị lỗi hoặc các phiếu chỉ định không dán mã vạch thì phải viết vào Sổ trả 

kết quả. 

- Cán bộ đƣợc ph n công đi trả kết quả đến c c Khoa/Phòng đúng theo thời gian 

7h30 đến 16h30, thực hiện trả kết quả theo HD.01.2015,  phụ lục 2 và 

BM.QTQL.27.01 

5.2 Trả kết quả có giá trị cảnh báo 

- Khi phát hiện có giá trị bất thƣờng trong kết quả xét nghiệm, cán bộ xét nghiệm 

cần báo cáo với Trƣởng phòng hoặc Trƣởng/Phó KXN. Trƣởng phòng hoặc 

Trƣởng/Phó KXN hoặc nh n viên đƣợc Trƣởng phòng, Trƣởng/Phó KXN chỉ 

định cần thông b o cho b c sĩ hoặc ngƣời điều trị có trách nhiệm chăm sóc bệnh 

nh n để lấy thông tin lâm sàng bệnh nhân và tiến hành kiểm tra kết quả. 

- Nếu có nghi ngờ, thực hiện lại xét ngiệm. Nếu kết quả chạy lại vẫn không có gì 

thay đổi, báo cáo kết quả trên phiếu trả và khẳng định “kết quả đã đƣợc kiểm tra 

lại”; ghi tắt trên phiếu kết quả cạnh giá trị kết quả là ĐKT (đã kiểm tra). 

- Nếu kết quả chạy lại khác với ban đầu, cán bộ xét nghiệm cần thực hiện kiểm 

tra lại mẫu bệnh phẩm, thiết bị thí nghiệm,... đã đạt yêu cầu hay chƣa, sau đó 

thực hiện xét nghiệm một lần nữa. Nếu kết quả chạy lại có giá trị không khác 

với lần vừa chạy thì hủy kết quả lần 1 (kết quả có giá trị cảnh báo) và tiến hành 

trả kết quả theo nhƣ thƣờng quy (5.1) 

- Các kết quả xét nghiệm sau khi đƣợc kiểm tra có giá trị nằm ở mức “cảnh b o” 

cần đƣợc báo cáo lại kết quả cuối cùng cho trƣởng phòng và tiến hành trả kết 

quả ngay theo bƣớc 5.3. Đồng thời ngƣời kiểm tra có trách nhiệm thông báo 

ngay cho bác sỹ/y tá tại khoa phòng kết quả kiểm tra. Các thông tin về kết quả 

xét nghiệm ở mức cảnh b o đƣợc ghi nhận lại theo biểu mẫu BM.QTQL.27.04. 

5.3 Trả kết quả Cấp cứu/Phòng khám yêu cầu/test nhanh 



Quy trình xử lý sau xét nghiệm Mã số: XN-QTQL-27 

 

Phiên bản: 5.0 Trang: 5/8 

Ngày hiệu lực: 15/4/16 

 

- Sau khi hoàn thành các xét nghiệm có yêu cầu “test nhanh” hoặc chữ “Cấp cứu” 

hoặc đóng dấu “Phòng kh m yêu cầu”, phòng xét nghiệm xem xét và thực hiện 

tiến trình nhƣ đã đề cập ở bƣớc 5.1; 

- Không trì hoãn và ƣu tiên trả trƣớc cho những xét nghiệm này; 

5.4 Trả kết quả qua điện thoại và thông báo kết quả tạm thời 

- Cán bộ xét nghiệm sẽ thông báo kết quả trong trƣờng hợp có yêu cầu trả kết quả 

qua điện thoại hoặc thông báo kết quả tạm thời; 

- Trƣớc khi trả kết quả, kiểm tra c c thông tin cơ bản: Tên ngƣời yêu cầu, tên 

bệnh nh n, mã, ngày th ng năm sinh, tên xét nghiệm, ngày đƣa xét nghiệm và 

loại mẫu, tên ngƣời nhận điện thoại; 

- Ghi lại các chi tiết thông tin trong Sổ báo kết quả qua điện thoại và thông báo 

kết quả tạm thời theo BM.QTQL.27.02. 

5.5 Trả kết quả trong giờ trực (12-13h30 và từ 16h30-7h30 ngày hôm sau) và các 

ngày nghỉ, ngày lễ, tết 

- Cán bộ xét nghiệm ghi đầy đủ các thông tin cần có vào sổ nhận bệnh phẩm và 

trả kết quả giống nhƣ nhận bệnh phẩm trong giờ hành chính; 

- Thời gian trả kết quả phụ thuộc vào từng loại xét nghiệm; 

- Các xét nghiệm Cấp cứu, Test nhanh trả kết quả giống nhƣ trong mục 5.3; 

- Các Khoa/Phòng chủ động lên KXN lấy kết quả và có ký nhận giữa các 

Khoa/Phòng và KXN trong sổ Nhận và Trả kết quả trong giờ trực. 

- Cán bộ xét nghiệm trong giờ trực có quyền ký phiếu kết quả  xét nghiệm trong 

giờ trực và hoàn toàn chịu trách nhiệm với kết quả đó. 

5.6 Trả kết quả khi lượng mẫu không phù hợp 

- Khi lƣợng mẫu không phù hợp mà KXN vẫn phải thực hiện vì mẫu khó lấy, 

ngƣời trả kết quả phải ghi rõ vào phiếu trả kết quả: ”mẫu không phù hợp nhƣng 

vẫn phải thực hiện vì mẫu khó lấy”. 

5.7 Xử lý sai sót về kết quả xét nghiệm 

- Trƣờng hợp bộ phận xét nghiệm phát hiện kết quả đã trả có lỗi sai sót nào đó thì 

sẽ thông báo cho bác sỹ lâm sàng về lỗi đó và yêu cầu xin lấy lại kết quả đã trả; 

hoặc bác sỹ điều trị phát hiện thấy sự không phù hợp giữa các kết quả với nhau 
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hoặc không phù hợp với lâm sàng của ngƣời bệnh sẽ phản ánh trực tiếp cho 

KXN để xem xét và thực hiện lại kết quả xét nghiệm nếu cần; 

- Qui trình tiếp nhận, xử lý bệnh phẩm để thực hiện lại xét nghiệm cần tuân thủ 

c c bƣớc nhƣ một bệnh phẩm mới. 

- Trong trƣờng hợp kết quả xét nghiệm lần một sai thì thực hiện c c bƣớc tiếp 

theo: 

+ Hủy kết quả lần một và in lại kết quả mới; 

+ Xem xét, ký duyệt kết quả và Cán bộ làm xét nghiệm chuyển kết quả trực tiếp 

cho bác sỹ điều trị; 

 + Ghi lại tên nhân viên, ngày và thời gian, kết quả mới trong sổ lƣu và ghi rõ 

nguyên nhân vào sổ theo dõi xử lý sự không phù hơp, hành động khắc phục 

phòng ngừa .  

5.8 Sửa đổi kết quả xét nghiệm  

- Trong quá trình làm xét nghiệm nếu phát hiện ra sai sót về kết quả xét nghiệm 

của c c trƣờng hợp nhƣ: kết quả kiểm tra lại khác với kết quả ban đầu, hoặc quá 

trình sao chép kết quả sai (từ máy vào sổ lƣu, từ máy vào phiếu trả kết quả hoặc 

từ sổ lƣu vào phiếu trả kết quả), Ngƣời làm xét nghiệm cần thông báo ngay với 

Trƣởng phòng. Trƣởng phòng có trách nhiệm kiểm tra lại kết quả và sửa kết 

quả bằng cách: gạch chéo kết quả, viết kết quả mới bên cạnh và ký tên ngƣời 

sửa kết quả trong sổ lƣu và trên phiếu xét nghiệm. 

- Trong giờ trực, ngƣời trực nếu phải sửa kết quả, làm c c bƣớc nhƣ sau: gạch 

chéo kết quả, viết kết quả mới bên cạnh và ký tên trong sổ lƣu và trên phiếu xét 

nghiệm. 

5.9 Trả kết quả chậm  

- KXN có trách nhiệm thông báo với b c sĩ l m sàng trả kết quả chậm trong các 

trƣờng hợp nhƣ sau: hết hóa chất sinh phẩm, máy hỏng,... để tránh hiểu nhầm 

giữa hai bên. 

5.10 Lưu giữ kết quả 

- Sổ lƣu Kết quả xét nghiệm từng bộ phận đƣợc lƣu theo thời gian 3 năm. 
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- Các kết quả đƣợc ghi trên Giấy yêu cầu xét nghiệm và dán vào Bệnh án, Bệnh 

 n đƣợc lƣu theo qui định của Bộ Y tế. 

5.11 Lưu và hủy mẫu bệnh phẩm  

- Các mẫu bệnh phẩm sau khi thực hiện xét  nghiệm xong lƣu theo yêu cầu của 

quy định của từng loại xét nghiệm và theo quy định Phụ lục 01 của quy trình 

này. Các mẫu bệnh phẩm đƣợc cán bộ xét nghiệm ghi cụ thể thời gian lƣu và 

hủy mẫu vào Sổ lƣu và hủy mẫu bệnh phẩm theo dõi của từng phòng chuyên 

môn trong Khoa theo biểu mẫu BM.QTQL.27.03; 

- Các mẫu lƣu đƣợc lƣu giữ tại khu vực riêng của mỗi phòng, trong tủ có khóa. 

Chìa khóa do cán bộ phụ trách việc lƣu mẫu mỗi phòng cất giữ. Chỉ những cán 

bộ phụ trách việc lƣu mẫu đƣợc tiếp cận mẫu lƣu. Khi cần sử dụng mẫu lƣu để 

kiểm tra, cán bộ phụ trách việc lƣu mẫu ghi lại các thông tin về thời gian, ngƣời 

lấy, mục đích vào mục ghi chú trong BM.QTQL.27.03. 

- Bệnh phẩm khi đến hết thời gian lƣu, c n bộ từng phòng  đƣợc đƣa đi hủy theo 

nhƣ quy trình Ph n loại và thu gom xử lý rác thải theo quy định về quản lý chất 

thải Y tếvà có ký bàn giao giữa của các phòng với Y công của KXN trƣớc khi 

đem đi hủy; 

- Lƣu ý: những mẫu bệnh phẩm sử dụng cho c c chƣơng trình ngoại kiểm tra thời 

gian lƣu theo yêu cầu nhà cung cấp mẫu. 

- Những mẫu lƣu (chủng lƣu) sử dụng cho mục đích nghiên cứu cũng đƣợc cất 

giữ trong các tủ âm có khóa, có cán bộ phụ trách tủ đƣợc tiếp cận, có sơ đồ lƣu 

mẫu. 

5.12 Tiếp nhận phản hồi của khách hàng 

- Khi có phản hồi của khách hàng về kết quả xét nghiệm thông qua việc trao đổi 

thông tin nhƣ: gọi điện thoại, trực tiếp bằng lời; phản ánh ở giao ban bệnh 

viện.... thì nhân viên tiếp nhận thông tin cần phản ánh lại ngay với Trƣởng/Phó 

khoa hoặc KTV trƣởng. Thông tin phản hồi sẽ đƣợc Lãnh đạo khoa xem xét và 

phân công giải quyết. Ngƣời/Đơn vị giải quyết theo sự phân công và báo cáo lại 

kết quả cho Lãnh đạo khoa. Lãnh đạo khoa sẽ xem xét kết quả của việc xử lý và 

đƣa ra c c khuyến  nghị nếu có. Kết quả xử lý sẽ đƣợc KTV trƣởng hoặc Lãnh 
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đạo khoa thông báo ngay cho khách hàng. Mọi thông tin về việc xử lý đƣợc 

KTV trƣởng ghi chép lại  theo biểu mẫu BM.QTQL.11.01. 

- Khi có khiếu nại của kh ch hàng dƣới dạng văn bản thì việc giải quyết theo quy 

định bệnh viện.  

- Những phàn nàn, khiếu nại của khách hàng là do kết quả của sự không phù hợp 

thì ngƣời đƣợc giao nhiệm vụ xử lý cần ghi chép lại cả trong BM.QTQL.16.01. 

6. Lưu hồ sơ 

STT Tên hồ sơ lưu Nơi lưu Thời gian lưu 

1 Sổ trả kết quả BM.QTQL.27.01 Phòng Hành 

chính 
3 năm 

2 Sổ trả kết quả qua điện thoại và 

thông báo kết quả tạm thời 

BM.QTQL.27.02 
Phòng chuyên 

môn 

 

3 năm 3 Sổ lƣu và hủy mẫu bệnh phẩm 

BM.QTQL.27.03 

4 Sổ theo dõi kết quả có giá trị mức 

”cảnh b o” BM.QTQL.27.04 

 

7. Tài liệu liên quan  

- Phụ lục 1: Danh sách cán bộ ký xét nghiệm 

- Phụ lục 2: Phiếu nhận kết quả  

- BM.QTQL.11.01: Sổ theo dõi giải quyết khiếu nại khách hàng 

- BM.QTQL.16.01: Sổ theo dõi xử lý sự không phù hợp và hành động khắc phục 

8. Tài liệu tham khảo  

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

(VILAS). 


