
 

 

 

 

                                                      

 

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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THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU 

 

Số phiên bản Vị trí sửa đổi Nội dung sửa đổi 
Ngày xem 

xét/sửa đổi 

Ngƣời xem 

xét/sửa đổi 
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1. Mục đích 

 Quy trình này quy định cách thức kiểm tra chất lƣợng sinh phẩm và vật tƣ tiêu hao 

của Khoa Xét nghiệm tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ƣơng. 

2. Phạm vi áp dụng 

Áp dụng đối với hoạt động kiểm tra chất lƣợng sinh phẩm và vật tƣ tiêu hao trong 

quá trình nhập kho và trƣớc khi đƣa vào sử dụng cho các hoạt động xét nghiệm tại 

Khoa Xét nghiệm. 

3. Trách nhiệm 

- Tất cả các phòng thuộc Khoa Xét nghiệm có trách nhiệm thực hiện quy trình này. 

- Cán bộ phụ trách quản lý sinh phẩm và vật tƣ tiêu hao có trách nhiệm quản lý, 

hƣớng dẫn và giám sát thực hiện quy trình. 

- Lãnh đạo khoa có trách nhiệm quản lý chung. 

4. Định nghĩa và chữ viết tắt 

4.1. Định nghĩa 

- Hóa đơn: hóa đơn tài chính hợp lệ do Bộ Tài chính phát hành hoặc là do Doanh 

nghiệp tƣ nhân nhƣng đƣợc chấp nhận theo công văn của Tổng cục thuế. 

4.2. Chữ viết tắt 

     - HCSP Hóa chất sinh phẩm  

     - VTTH Vật tƣ tiêu hao 

     - KXN Khoa Xét nghiệm 

     - KTV       Kỹ thuật viên 

     - TCKT Tài chính kế toán 

     5. Nội dung thực hiện 

5.1. Kiểm tra chất lượng HCSP và VTTH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quy trình kiểm tra chất lƣợng hàng hóa Mã số: XN-QTQL-29 

 

Phiên bản: 1.0 Trang: 4/7 

Ngày hiệu lực: 15/04/2016 

 

 

 

Các bƣớc thực hiện Các hoạt động chính liên quan    Ngƣời thực hiện 

Nhập HCSP, VTTH - Công ty cung cấp chuyển sinh 

phẩm và VTTH theo đơn hàng đã 

gọi nhập kho của Khoa Dƣợc có sự 

kiểm nhập của đại diện Phòng 

TCKT; 

- Khoa Dƣợc thông báo cho KXN 

xuống nhận sinh phẩm và VTTH; 

- Khoa Xét nghiệm viết phiếu lĩnh 

sinh phẩm và VTTH tại kho Dƣợc, 

kiểm tra hàng hóa theo các tiêu 

chuẩn sau: 

+ Hàng nguyên vẹn, không vỡ, bẹp, 

rách, thấm nƣớc.  

+ Số lƣợng đúng theo hóa đơn và 

không quá so với dự trù. 

+ Quy cách đóng gói theo đúng 

danh mục trúng thầu 

+ Với hàng yêu cầu nhiệt độ bảo 

quản lạnh thì yêu cầu còn đá khô 

(với hàng cần bảo quản ở nhiệt đội 

dƣới 0
o
C) hoặc gel lạnh/khối nƣớc 

đá không đƣợc tan hết. Hiện trạng 

của đá khô hoặc gel lạnh/khối nƣớc 

đá đƣợc ghi rõ trong biên bản nhận 

(đá khô còn; gel lạnh/khối nƣớc đá 

chƣa tan hết). 

+ Với hàng không yêu cầu nhiệt độ 

bảo quản lạnh thì ghi rõ nhiệt độ 

bảo quản: Thƣờng. 

+ Hạn sử dụng của hóa chất sinh 

phầm phải có thời gian ít nhất 6 

tháng tính từ thời điểm nhận. Trừ 1 

- Khoa Dƣợc; 

- Phòng TCKT. 

 

 

 

- Khoa Dƣợc; 

- KTV Trƣởng KXN 

 

- KTV Trƣởng; 

- Cán bộ phụ trách hóa 

chất trong phòng; 

- Đại diện Khoa Dƣợc 
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số hóa chất đặc biệt nhƣ hóa chất 

CD4 đƣợc phân phối theo sự quản 

lý của cục Phòng chống 

HIV/AIDS. Mọi ngoại lệ đƣợc ghi 

lại trong biên bản nhận. 

Tất cả những hóa chất sinh phẩm 

đáp ứng đƣợc các yêu cầu trên sẽ 

đƣợc Khoa Xét nghiệm đóng dấu 

Kiểm soát hàng hóa vào phiếu giao 

nhận hàng (của công ty) và tiếp 

nhận hàng. 

Nếu HCSP nào không đáp ứng 

đƣợc 1 trong các yêu cầu trên thì 

Khoa Xét nghiệm sẽ từ chối nhận 

hàng và lập biên bản từ chối nhận 

hàng theo biểu mẫu 

BM.QTQL.29.01; có ký xác nhận 

của công ty cung cấp, Dƣợc, Tài 

chính kế toán.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sử dụng và bảo quản 

sinh phẩm và VTTH 

- Các sinh phẩm và VTTH lĩnh về 

đƣợc bảo quản và lƣu giữ trong 

điều kiện quy định của từng loại 

trong tủ có khoá. Đảm bảo đủ điều 

kiện nhiệt độ, độ ẩm, ánh 

sáng,...dựa theo yêu cầu của nhà 

sản xuất; 

- Hóa chất sinh phẩm mỗi lần lĩnh 

về đƣợc đánh giá chất lƣợng theo 

từng lô trƣớc khi đƣa vào sử dụng. 

Với mỗi lô hóa chất cần thực hiện 

kiểm tra nhƣ sau: Lấy ngẫu nhiên 1 

đơn vị đóng gói hóa chất của lô: 

+ Với các hóa chất có chất chuẩn 

- Cán bộ phụ trách 

HCSP từng phòng; 

- Trƣởng phòng. 
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thì thực hiện xét nghiệm 1 lần với 

chất chuẩn 

+ Với hóa chất không có chất 

chuẩn mà có chất chứng thì thực 

hiện xét nghiệm với chất chứng 

(theo tất cả các mức chứng đƣợc 

cung cấp) 

+ Với hóa chất vừa có chất chứng, 

vừa có chất chuẩn thì thực hiện xét 

nghiệm kiểm tra trên cả chất chứng 

và chất chuẩn. 

+ Với hóa chất không có chất 

chứng, chất chuẩn thì thực hiện xét 

nghiệm với 1 chứng âm, chứng 

dƣơng. 

+ Kết quả kiểm tra đƣợc ghi lại 

theo biểu mẫu BM.QTQL.29.02 và 

báo cáo với Trƣởng phòng để xem 

xét. Những hóa chất đạt chất lƣợng 

kiểm tra với chất chuẩn, chất chứng 

sẽ đƣợc đƣa vào sử dụng.  

- Với những thay đổi về thiết bị 

(hoặc sau bảo dƣỡng), kít thử hoặc 

hóa chất…thì cần thực hiện quy 

trình kiểm tra chất lƣợng nhƣ trên. 

 

5.2. Kiểm tra chất lượng trang thiết bị 

 Phòng chuyên môn phải kiểm tra xác nhận trƣớc khi lắp đặt và trƣớc khi sử 

dụng xem thiết bị có khả năng đạt đƣợc tính năng cần thiết hay không và có phù hợp 

với các yêu cầu liên quan đến các xét nghiệm đƣợc quan tâm hay không. 
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 Sau khi tiếp nhận thiết bị, bộ phận sử dụng thiết bị có trách nhiệm thực hiện chạy 

thử nghiệm trên mẫu nội kiểm và mẫu bệnh phẩm. Kết quả thu đƣợc nếu đạt yêu cầu 

sẽ đƣa thiết bị vào sử dụng và ghi nhận vào BM.QTQL.07.08. 

6. Lƣu hồ sơ 

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

STT Tên hồ sơ lƣu Nơi lƣu Thời gian lƣu 

1 
Biên bản từ chối nhận hàng 

BM.QTQL.29.01 
Phòng chuyên môn  3 năm 

2 

Biên bản kiểm tra chất lƣợng 

hóa chất sinh phẩm 

BM.QTQL.29.02 

Phòng chuyên môn  3 năm 

 

7. Tài liệu liên quan  

- BM.QTQL.07.08: Phiếu đánh giá sau thử nghiệm chấp nhận thiết bị 

8. Tài liệu tham khảo 

- Bộ Y tế, Quy chế Bệnh viện, Hà Nội, 2001; 

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

Dƣợc Bệnh viện; 

- Bộ Y tế, Số: 5530/QĐ-BYT - Hƣớng dẫn xây dựng quy trình thực hành chuẩn 

trong Quản lý chất lƣợng xét nghiệm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

 


