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Lời nói đầu 

TCVN ISO 15189:2014 hoàn toàn tương đương với ISO 
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TCVN ISO 15189:2014 thay thế cho TCVN  7782:2008; 

TCVN ISO 15189:2014 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 176 

Quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng biên soạn, Tổng cục 

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và        

Công nghệ công bố. 
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Lời giới thiệu 

Tiêu chuẩn này được xây dựng dựa trên hai tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025 và TCVN ISO 9001. 

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về năng lực và chất lượng cụ thể đối với phòng thí nghiệm y tế. 

Mỗi quốc gia đều có thể có các quy định hoặc yêu cầu riêng áp dụng cho một số hoặc tất cả nhân sự 

chuyên nghiệp cũng như các hoạt động và trách nhiệm của họ trong lĩnh vực này. 

Các dịch vụ của phòng thí nghiệm y tế là thiết yếu trong hoạt động chăm sóc bệnh nhân và do đó cần 

sẵn có để đáp ứng nhu cầu của tất cả các bệnh nhân cũng như những nhân viên ngành y chịu trách 

nhiệm chăm sóc những bệnh nhân này. Những dịch vụ này bao gồm sắp xếp các yêu cầu xét 

nghiệm, chuẩn bị bệnh nhân, nhận biết bệnh nhân, lấy mẫu, vận chuyển, bảo quản, xử lý và xét 

nghiệm các mẫu bệnh phẩm, cùng với các diễn giải, báo cáo và tư vấn tiếp theo, bên cạnh các xem 

xét về an toàn và nội quy trong công việc của phòng thí nghiệm y tế. 

Trong trường hợp các quy định, yêu cầu quốc gia, khu vực hoặc địa phương cho phép, các dịch vụ 

thí nghiệm y tế cần bao gồm việc kiểm tra/xét nghiệm bệnh nhân trong các ca hội chẩn và những dịch 

vụ này phải tham gia tích cực vào việc phòng bệnh bên cạnh việc chẩn đoán và quản lý bệnh nhân. 

Mỗi phòng thí nghiệm cũng cần tạo cơ hội thích hợp về giáo dục và kỹ thuật cho các nhân viên 

chuyên ngành làm việc cho mình. 

Mặc dù tiêu chuẩn này nhằm sử dụng cho toàn bộ các lĩnh vực dịch vụ thí nghiệm y tế được thừa 

nhận hiện nay, nhưng cũng có thể hữu ích và phù hợp với các tổ chức hoạt động trong các dịch vụ 

và lĩnh vực khác như sinh lý học lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh và vật lý y khoa. Ngoài ra, các tổ 

chức tham gia vào việc thừa nhận năng lực của phòng thí nghiệm y tế cũng có thể sử dụng tiêu 

chuẩn này làm cơ sở cho hoạt động của mình. Nếu phòng thí nghiệm muốn được công nhận thì nên 

lựa chọn một tổ chức công nhận vận hành theo TCVN ISO/IEC 17011 có tính đến các yêu cầu cụ thể 

đối với phòng thí nghiệm y tế. 

Tiêu chuẩn này không nhằm sử dụng cho các mục đích chứng nhận, tuy nhiên việc đáp ứng các yêu 

cầu của tiêu chuẩn này của phòng thí nghiệm y tế có nghĩa là phòng thí nghiệm đáp ứng cả yêu cầu 

về năng lực kỹ thuật và yêu cầu về hệ thống quản lý cần thiết cho việc cung cấp các kết quả có giá trị 

về mặt kỹ thuật. Các yêu cầu về hệ thống quản lý ở điều 4 được viết bằng ngôn ngữ thích hợp với 

hoạt động của phòng thí nghiệm y tế, theo các nguyên tắc của TCVN ISO 9001:2008, Hệ thống quản 

lý chất lượng – Các yêu cầu, và được hài hòa với các yêu cầu thích hợp của phòng thí nghiệm 

(Thông cáo chung của IAF-ILAC-ISO ban hành năm 2009). 

Mối tương quan giữa các điều của tiêu chuẩn này với các điều của TCVN ISO 9001:2008 và TCVN 

ISO/IEC 17025:2007 được nêu trong Phụ lục A của tiêu chuẩn. 

Các vấn đề về môi trường liên quan đến hoạt động của phòng thí nghiệm y tế được đề cập một cách 

khái quát trong toàn tiêu chuẩn, yêu cầu cụ thể được nêu ở 5.2.2, 5.2.6, 5.3, 5.4, 5.5.1.4 và 5.7. 
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Xuất bản lần 2 
 

 

Phòng thí nghiệm y tế – Yêu cầu về chất lượng và năng lực 
Medical laboratories − Particular requirements for quality and competence 
 
 

 

1   Phạm vi áp dụng 

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với chất lượng và năng lực của phòng xét nghiệm y  tế. 

Tiêu chuẩn này dùng cho phòng xét nghiệm y tế trong việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng và 

đánh giá năng lực. Tiêu chuẩn này cũng có thể được sử dụng cho khách hàng của phòng xét 

nghiệm, cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức công nhận trong việc xác nhận hoặc thừa nhận 

năng lực của các phòng xét nghiệm y tế. 

2   Tài liệu viện dẫn 

Các tài liệu viện dẫn dưới đây rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu ghi năm 

công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với tài liệu không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, 

bao gồm cả các sửa đổi.  

TCVN ISO/IEC 17000, Đánh giá phù hợp – Từ vựng và các nguyên tắc chung 

TCVN ISO/IEC 17025:2007, Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn 

TCVN 6450 (ISO/IEC Guide 2), Tiêu chuẩn hóa và các hoạt động liên quan – Thuật ngữ chung và 

định nghĩa 

TCVN 6165 (ISO/IEC Guide 99), Từ vựng quốc tế về đo lường học – Khái niệm, thuật ngữ chung và 

cơ bản (VIM) 

3   Thuật ngữ và định nghĩa 

Tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa trong TCVN ISO/IEC 17000 (ISO/IEC 17000), 

TCVN 6450 (ISO/IEC Guide 2), TCVN 6165 (ISO/IEC Guide 99) và các thuật ngữ dưới đây. 

3.1 
Công nhận (accreditation) 

Thủ tục qua đó tổ chức có thẩm quyền đưa ra thừa nhận chính thức rằng một tổ chức hoặc cá nhân 
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có đủ năng lực tiến hành các nhiệm vụ cụ thể. 

3.2         

Trị số cảnh báo (alert interval)  

Trị số cảnh báo nguy hiểm (critical interval) 

Khoảng kết quả xét nghiệm của một xét nghiệm được cảnh báo (cảnh báo nguy hiểm) cho biết rủi ro 

tổn thương hoặc tử vong ngay lập tức cho bệnh nhân. 

CHÚ THÍCH 1: Trị số cảnh báo có thể được giới hạn mở, trong đó chỉ có một ngưỡng được xác định. 

CHÚ THÍCH 2: Phòng xét nghiệm sẽ xác định danh mục thích hợp các phép xét nghiệm cảnh báo cho bệnh 

nhân và những người sử dụng. 

3.3 

lựa chọn và báo cáo kết quả tự động (automated selection and reporting of results) 

Quá trình theo đó kết quả xét nghiệm của bệnh nhân được gửi tới hệ thống thông tin của phòng xét 

nghiệm và được đối chiếu với tiêu chí chấp nhận đã được xác định của phòng xét nghiệm, và các kết 

quả thuộc phạm vi chuẩn mực xác định được tự động đưa vào định dạng báo cáo của bệnh nhân mà 

không có bất kỳ can thiệp nào khác. 

3.4 

Khoảng tham chiếu sinh học (biological reference interval) 

Khoảng tham chiếu (reference interval) 

Khoảng xác định của phân bố các giá trị lấy từ một tổng thể tham chiếu sinh học. 

VÍ DỤ: Khoảng tham chiếu sinh học tập trung 95 % các giá trị nồng độ ion natri trong huyết thanh từ tổng thể 

người trưởng thành nam và nữ khỏe mạnh là 135 mmol/l đến 145 mmol/l. 

CHÚ THÍCH 1: Một khoảng tham chiếu thường được xác định là khoảng tập trung 95 %. Trong các trường hợp 
cụ thể, cỡ hoặc một vị trí không đối xứng khác của khoảng tham chiếu có thể thích hợp hơn đối với từng trường 

hợp cụ thể.  

CHÚ THÍCH 2: Khoảng tham chiếu có thể phụ thuộc vào loại mẫu ban đầu và quy trình xét nghiệm được sử 

dụng. 

CHÚ THÍCH 3: Trong một số trường hợp, chỉ một giới hạn tham chiếu sinh học là quan trọng, ví dụ, giới hạn 

trên, x, theo đó khoảng tham chiếu sinh học tương ứng sẽ là nhỏ hơn hoặc bằng x. 

CHÚ THÍCH 4: Các thuật ngữ như “phạm vi bình thường”, “giá trị bình thường” và “phạm vi lâm sàng” là không 

rõ ràng và do đó không khuyến khích. 

3.5         

Năng lực (competence) 

Khả năng được chứng minh về áp dụng kiến thức và kỹ năng. 

CHÚ THÍCH: Khái niệm năng lực được xác định theo nghĩa chung trong tiêu chuẩn này. Việc sử dụng từ ngữ có 

thể cụ thể hơn trong các tài liệu khác của ISO. 
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[Tương ứng TCVN ISO 9000:2007, định nghĩa 3.1.6]. 

 

3.6         

Quy trình dạng văn bản (documented procedure) 

Cách thức được quy định để thực hiện một hoạt động hay quá trình được lập thành văn bản, áp dụng 

và duy trì. 

CHÚ THÍCH 1: Yêu cầu đối với quy trình dạng văn bản có thể được đề cập trong một tài liệu riêng hoặc thông 

qua nhiều tài liệu. 

CHÚ THÍCH 2: Tương ứng TCVN ISO 9000:2007, định nghĩa 3.4.5. 

3.7 

Xét nghiệm (examination) 

Tập hợp các thao tác nhằm mục đích xác định giá trị hoặc các đặc trưng của một thuộc tính. 

CHÚ THÍCH 1: Trong một số chuyên ngành (ví dụ như vi sinh), xét nghiệm là toàn bộ hoạt động của một số 

phép thử, quan trắc hoặc phép đo. 

CHÚ THÍCH 2: Các xét nghiệm của phòng thí nghiệm xác định giá trị của một thuộc tính được gọi là các xét 

nghiệm định lượng; các xét nghiệm để xác định đặc trưng của một thuộc tính được gọi là các xét nghiệm định 
tính. 

CHÚ THÍCH 3: Các xét nghiệm của phòng thí nghiệm cũng thường được gọi là phép phân tích hoặc phép thử. 

3.8 

So sánh liên phòng (interlaboratory comparisons) 

Việc tổ chức, thực hiện và đánh giá các phép đo hoặc phép thử trên cùng mẫu thử hoặc trên mẫu thử 

tương tự nhau bởi hai hay nhiều phòng thí nghiệm theo những điều kiện xác định trước. 

[TCVN ISO/IEC 17043:2011, định nghĩa 3.4]. 

3.9 

Trưởng khoa/phòng xét nghiệm (laboratory director) 

(Những) người có trách nhiệm và quyền hạn đối với phòng thí nghiệm.  

CHÚ THÍCH 1: Với mục đích của tiêu chuẩn này, (những) người đề cập đến được chỉ định chung là “giám đốc 

phòng thí nghiệm”. 

CHÚ THÍCH 2: Có thể áp dụng các quy định quốc gia, khu vực và địa phương đối với trình độ và đào tạo. 

3.10 

Quản lý hoạt động xét nghiệm (laboratory management) 

(Những) người điều hành và quản lý hoạt động của phòng xét nghiệm. 

CHÚ THÍCH: Thuật ngữ “lãnh đạo phòng xét nghiệm” đồng nghĩa với thuật ngữ “lãnh đạo cao nhất” trong TCVN 

ISO 9000:2007. 
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3.11 

Phòng xét nghiệm y tế (medical laboratory /clinical laboratory) 

Phòng xét nghiệm dùng cho  việc xét nghiệm sinh học, vi sinh, miễn dịch học, hóa học, miễn dịch 

huyết học, huyết học, lý sinh, tế bào học, bệnh học, di truyền hoặc xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm 

lấy từ cơ thể người nhằm mục đích cung cấp thông tin để chẩn đoán, quản lý, phòng ngừa và điều trị 

bệnh hoặc đánh giá sức khoẻ con người, đồng thời có thể cung cấp dịch vụ tư vấn về tất cả các khía 

cạnh nghiên cứu của phòng thí nghiệm bao gồm cả việc giải thích các kết quả và lời khuyên về các 

nghiên cứu thích hợp tiếp theo. 

CHÚ THÍCH: Các xét nghiệm này cũng bao gồm các quy trình xác định, đo hoặc mô tả khác về việc có hoặc 
không có các chất hoặc các vi sinh vật khác nhau.  

3.12         

Sự không phù hợp (nonconformity) 

Sự không đáp ứng đầy đủ một yêu cầu. 

[TCVN ISO 9000:2007, định nghĩa 3.6.2]. 

3.13        

Xét nghiệm nhanh tại chỗ (point-of-care testing) 

POCT 

Xét nghiệm gần bệnh nhân (near-patient testing)/Xét nghiệm tại giường bệnh 

Việc xét nghiệm được thực hiện gần hoặc tại vị trí của bệnh nhân với kết quả có thể dẫn đến những 

thay đổi trong việc điều trị chăm sóc cho bệnh nhân 

[ISO 22870:2006, định nghĩa 3.1]. 

3.14 

Quá trình sau xét nghiệm (post-examination processes) 

Giai đoạn hậu phân tích (postanalytical phase) 

Quá trình tiếp sau việc xét nghiệm bao gồm xem xét kết quả, lưu giữ và bảo quản mẫu lâm sàng, 

hủy bỏ mẫu (và chất thải), định dạng, phát hành, báo cáo và lưu giữ các kết quả xét nghiệm. 

3.15 

Quá trình trước xét nghiệm (pre-examination processes) 

Giai đoạn tiền phân tích (preanalytical phase) 

Quá trình bắt đầu, theo trình tự thời gian, từ yêu cầu của bác sỹ lâm sàng, bao gồm cả yêu cầu xét 

nghiệm, chuẩn bị và nhận diện bệnh nhân, thu thập (các) mẫu ban đầu, vận chuyển đến và trong 

phạm vi phòng xét nghiệm và được kết thúc khi quá trình xét nghiệm phân tích bắt đầu. 

3.16 
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Mẫu ban đầu (primary sample) 

Mẫu (specimen) 

Một phần của dịch cơ thể, hơi thở, tóc hoặc mô được lấy để xét nghiệm, nghiên cứu hoặc phân tích 

một hoặc nhiều đại lượng hoặc đặc tính được giả định để áp dụng cho toàn bộ. 

CHÚ THÍCH 1: Nhóm chuyên trách về hài hòa toàn cầu (GHTF) sử dụng thuật ngữ mẫu trong các tài liệu hướng 

dẫn với nghĩa là một mẫu có nguồn gốc sinh học để xét nghiệm bởi phòngxét  nghiệm y tế. 

CHÚ THÍCH 2: Trong một số tài liệu của ISO và CEN, mẫu được định nghĩa là “một mẫu sinh học có nguồn gốc 

từ cơ thể con người”. 

CHÚ THÍCH 3: Ở một số nước, thuật ngữ “mẫu” được dùng thay cho mẫu ban đầu (hoặc mẫu con) là mẫu được 

chuẩn bị để gửi tới, hoặc được tiếp nhận, bởi phòng thí nghiệm với mục đích xét  nghiệm. 

3.17         

Quá trình (process) 

Tập hợp các hoạt động có liên quan lẫn nhau hoặc tương tác để biến đổi đầu vào thành đầu ra 

CHÚ THÍCH 1: Đầu vào của một quá trình thường là đầu ra của các quá trình khác 

CHÚ THÍCH 2: Tương ứng TCVN ISO 9000:2007, định nghĩa 3.4.1. 

3.18 

Chất lượng  

Mức độ của một tập hợp các đặc tính vốn có nhằm đáp ứng các yêu cầu.  

CHÚ THÍCH 1: Thuật ngữ "chất lượng" có thể được sử dụng với các tính từ như kém, tốt, tuyệt hảo. 

CHÚ THÍCH 2: "Vốn có", trái với "được gán cho", nghĩa là tồn tại trong cái gì đó, đặc biệt như một đặc tính lâu bền hay vĩnh 

viễn. 

[TCVN ISO 9000:2007, định nghĩa 3.1.1] 

3.19         

Chỉ số chất lượng (quality indicator) 

Thước đo mức độ tập hợp các đặc tính vốn có nhằm đáp ứng các yêu cầu 

CHÚ THÍCH 1: Thước đo có thể được thể hiện, ví dụ như % kết quả (% nằm trong yêu cầu quy định), % khuyết 

tật (% nằm ngoài yêu cầu quy định), các khuyết tật trên một triệu khả năng xảy ra lỗi (DPMO) hoặc trong khoảng 
6 sigma. 

CHÚ THÍCH 2 Các chỉ số chất lượng có thể đo lường mức độ tổ chức đáp ứng các nhu cầu và yêu cầu của 
người sử dụng và chất lượng của tất cả các quá trình vận hành. 

VÍ DỤ: Nếu yêu cầu là tất cả các mẫu nước tiểu thu được trong phòng xét nghiệm không bị nhiễm bẩn, số lượng 

các mẫu nước tiểu bị nhiễm bẩn nhận được là tỉ lệ % của tất cả các mẫu nước tiểu được nhận (đặc tính vốn có 

của quá trình) là một thước đo chất lượng của quá trình đó. 
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3.20 

Hệ thống quản lý chất lượng (quality management system) 

Hệ thống quản lý để định hướng và kiểm soát một tổ chức về mặt chất lượng. 

CHÚ THÍCH 1: Thuật ngữ “quản lý chất lượng” được đề cập trong định nghĩa này liên quan đến hoạt động quản 

lý nói chung, việc cung cấp và quản lý các nguồn lực, các quá trình trước, trong và sau xét nghiệm và xem xét 
đánh giá, cải tiến liên tục. 

CHÚ THÍCH 2: Tương ứng TCVN ISO 9000:2007, định nghĩa 3.2.3 

3.21 

Chính sách chất lượng (Quality policy) 

Ý đồ và định hướng chung của một tổ chức có liên quan đến chất lượng được lãnh đạo cao nhất 

công bố chính thức. 

CHÚ THÍCH 1: Nói chung, chính sách chất lượng cần phải nhất quán với chính sách chung của tổ chức và cung 
cấp cơ sở để lập các mục tiêu chất lượng. 

CHÚ THÍCH 2: Tương ứng TCVN ISO 9000:2007, định nghĩa 3.2.4. 

3.22 

Mục tiêu chất lượng 

Điều định tìm kiếm hay nhằm tới có liên quan đến chất lượng 

CHÚ THÍCH 1: Các mục tiêu chất lượng nói chung cần dựa trên chính sách chất lượng của tổ chức. 

CHÚ THÍCH 2: Các mục tiêu chất lượng nói chung được qui định cho các bộ phận và các cấp tương ứng trong 

tổ chức. 

CHÚ THÍCH 3: Tương ứng TCVN ISO 9000:2007, định nghĩa 3.2.5 

3.23 

Phòng xét nghiệm tham chiếu (referral laboratory) 

Phòng xét nghiệm bên ngoài nơi mẫu được gửi đến để xét nghiệm. 

CHÚ THÍCH : Phòng xét nghiệm tham chiếu là phòng xét nghiệm được lãnh đạo lựa chọn để gửi mẫu hoặc mẫu 

con đến xét nghiệm hoặc khi các xét nghiệm thường ngày không thể thực hiện được. Phòng xét nghiệm tham 

chiếu này khác với phòng xét nghiệm có thể bao gồm dịch vụ y tế công cộng, pháp y, sàng lọc ung thư hoặc 
một cơ sở trung tâm (đầu não) mà việc gửi mẫu là theo yêu cầu về tổ chức hoặc theo quy định. 

3.24 

Mẫu (sample) 

Một hoặc nhiều phần được lấy từ mẫu ban đầu.  

VÍ DỤ: Một lượng huyết thanh được lấy từ một lượng huyết thanh lớn hơn. 

3.25         
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Thời gian trả kết quả xét nghiệm (turnaround time) 

Khoảng thời gian quy định giữa hai thời điểm xuyên suốt từ quá trình trước xét nghiệm, xét nghiệm và 

sau xét nghiệm. 

3.25 

Xác nhận giá trị sử dụng (validation) 

Sự khẳng định, thông qua việc cung cấp bằng chứng khách quan rằng các yêu cầu đối với việc sử 

dụng đã định được thực hiện. 

CHÚ THÍCH 1: Thuật ngữ  "được xác nhận giá trị sử dụng" được dùng để chỉ một tình trạng tương ứng. 

CHÚ THÍCH 2: Tương ứng TCVN ISO 9000:2007, định nghĩa 3.8.5. 

3.26 

Kiểm tra xác nhận 

Sự khẳng định, thông qua việc cung cấp bằng chứng khách quan rằng các yêu cầu quy định đã được 

thực hiện. 

CHÚ THÍCH 1: Thuật ngữ  "được kiểm tra xác nhận" được sử dụng cho một tình trạng tương ứng. 

CHÚ THÍCH 2: Việc kiểm tra xác nhận có thể bao gồm các hoạt động như: 

- tính toán theo phương pháp khác; 

- so sánh một quy định thiết kế mới với một qui định thiết kế tương tự đã được xác minh; 

- Tiến hành thử nghiệm và chứng minh; và 

- Xem xét các tài liệu trước khi ban hành 

[TCVN ISO 9000:2007, định nghĩa 3.8.4] 

4 Yêu cầu về quản lý 

4.1 Tổ chức và trách nhiệm quản lý 

4.1.1 Tổ chức 

4.1.1.1   Khái quát 

Phòng xét nghiệm y tế (sau đây gọi là “phòng xét nghiệm”) phải đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 

này khi thực hiện công việc tại các cơ sở thường xuyên hoặc tại các cơ sở liên kết hay lưu động. 

4.1.1.2   Tư cách pháp nhân 

Phòng xét nghiệm hoặc tổ chức có phòng xét nghiệm phải là một pháp nhân có thể chịu trách nhiệm 

trước pháp luật đối với các hoạt động của mình. 

4.1.1.3   Quy phạm đạo đức 

Lãnh đạo phòng xét nghiệm phải có những sắp xếp để đảm bảo: 
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a) không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào làm giảm sự tin cậy về năng lực, tính khách quan, 

việc đánh giá hoặc tính toàn vẹn trong các hoạt động của phòng xét nghiệm; 

b) Lãnh đạo và nhân viên không chịu bất kỳ áp lực nào về thương mại, tài chính hoặc các áp lực 

và tác động khác có thể ảnh hưởng tiêu cực tới chất lượng công việc của họ; 

c) khi có các xung đột tiềm ẩn về lợi ích cạnh tranh thì các xung đột này phải được công bố một 

cách rộng rãi và thích hợp; 

d) có các thủ tục thích hợp để đảm bảo rằng nhân viên xử lý các mẫu lấy từ người, mô hoặc thi 

hài theo các yêu cầu pháp luật hiện hành; 

e) duy trì việc bảo mật thông tin. 

4.1.1.4     Trưởng khoa/phòng xét nghiệm 

Phòng xét nghiệm phải được điều hành bởi một hoặc nhiều người có năng lực và trách nhiệm 

được ủy quyền đối với các dịch vụ cung cấp. 

Trách nhiệm của trưởng khoa/phòng xét nghiệm phải bao gồm các vấn đề về chuyên môn, kỹ 

thuật, tư vấn hoặc cố vấn, về tổ chức, quản trị và giáo dục liên quan đến các dịch vụ phòng xét 

nghiệm cung cấp. 

Trưởng khoa/phòng xét nghiệm có thể giao các nhiệm vụ và/hoặc trách nhiệm được lựa chọn cho 

nhân sự có năng lực; tuy nhiên, Trưởng khoa/phòng xét nghiệm phải là người chịu trách nhiệm cuối 

cùng đối với hoạt động và việc quản lý chung đối với phòng xét nghiệm. 

Các nhiệm vụ và trách nhiệm của Trưởng khoa/phòng xét nghiệm phải được lập thành văn bản. 

Trưởng khoa/phòng xét nghiệm (hoặc người được chỉ định trong các nhiệm vụ được giao) phải có 

năng lực, quyền hạn và nguồn lực cần thiết để thực hiện các yêu cầu của tiêu chuẩn này. 

Trưởng khoa/phòng xét nghiệm (hoặc người được chỉ định) phải: 

a) điều hành có hiệu quả đối với các dịch vụ phòng xét nghiệm y tế, bao gồm việc hoạch định 

ngân sách và quản lý tài chính, theo trách nhiệm được tổ chức phân công; 

b) liên hệ và hoạt động có hiệu quả với các cơ quan công nhận và cơ quan quản lý, các cơ quan 

hành chính, cơ sở phục vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng và bệnh nhân và các nhà cung ứng 

đã có các thỏa thuận chính thức, khi có yêu cầu; 

c) đảm bảo số lượng nhân viên thích hợp được giáo dục, đào tạo theo yêu cầu và có năng lực 

cung cấp các dịch vụ phòng xét nghiệm y tế đáp ứng nhu cầu và yêu cầu của người sử dụng; 

d) đảm bảo việc thực hiện chính sách chất lượng; 

e) thực hiện môi trường phòng xét nghiệm an toàn theo đúng với các thực hành tốt và các yêu 

cầu thích hợp; 
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f) đóng vai trò như một thành viên góp phần trong đội ngũ nhân viên y tế cho các cơ sở được 

phục vụ khi có thể và thích hợp; 

g) đảm bảo đưa ra các tư vấn lâm sàng liên quan đến việc lựa chọn các xét nghiệm, sử dụng 

dịch vụ và diễn giải các kết quả xét nghiệm; 

h) lựa chọn và theo dõi các nhà cung ứng cho phòng xét nghiệm; 

i) chọn phòng xét nghiệm tham chiếu và theo dõi chất lượng dịch vụ của họ (xem thêm 4.5); 

j) cung cấp các chương trình phát triển chuyên môn cho nhân viên phòng xét nghiệm và cơ hội 

tham gia vào các hoạt động khoa học và các hoạt động khác của các tổ chức xét nghiệm 

chuyên nghiệp; 

k) xác định, áp dụng và theo dõi các tiêu chuẩn về việc thực hiện và cải tiến chất lượng các dịch 

vụ phòng xét nghiệm y tế; 

CHÚ THÍCH: Khi thích hợp và có thể áp dụng, việc này có thể được thực hiện trong bối cảnh các ủy ban 

cải tiến chất lượng khác nhau của tổ chức mẹ.  

l) giám sát tất cả các công việc trong phòng xét nghiệm để xác định các thông tin liên quan về 

mặt lâm sàng đã được xử lý; 

m) giải quyết mọi khiếu nại, yêu cầu hoặc đề nghị từ nhân viên và/hoặc những người sử dụng 

dịch vụ của phòng thí nghiệm (xem thêm 4.8, 4.14.3 và 4.14.4); 

n) lập và thực hiện kế hoạch dự phòng để đảm bảo rằng các dịch vụ thiết yếu đều sẵn có trong 

các tình huống khẩn cấp hoặc các điều kiện khác khi các dịch vụ của phòng xét nghiệm bị hạn 

chế hoặc không sẵn có; 

CHÚ THÍCH: Các kế hoạch dự phòng phải được kiểm tra định kỳ. 

o) lập kế hoạch và điều hành việc nghiên cứu và phát triển, nếu thích hợp. 

4.1.2 Trách nhiệm của lãnh đạo 

4.1.2.1     Cam kết của lãnh đạo 

Lãnh đạo phòng xét nghiệm phải cung cấp bằng chứng về cam kết của mình đối với việc xây dựng 

và thực hiện hệ thống quản lý chất lượng và cải tiến liên tục hiệu lực của hệ thống bằng cách: 

a) truyền đạt tới nhân sự của phòng thí nghiệm về tầm quan trọng của việc đáp ứng các nhu cầu 

và yêu cầu của người sử dụng (xem 4.1.2.2) cũng như các yêu cầu chế định và công nhận; 

b) thiết lập chính sách chất lượng (xem 4.1.2.3); 

c) đảm bảo rằng các mục tiêu chất lượng và kế hoạch được thiết lập (xem 4.1.2.4); 

d) xác định trách nhiệm, quyền hạn và mối quan hệ qua lại của toàn bộ nhân sự (xem 4.1.2.5); 
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e) thiết lập quá trình trao đổi thông tin (xem 4.1.2.6); 

f) chỉ định người quản lý chất lượng, với tên gọi bất kỳ (xem 4.1.2.7); 

g) thực hiện xem xét của lãnh đạo (xem 4.15); 

h) đảm bảo rằng tất cả nhân sự đều có năng lực thực hiện các nhiệm vụ được phân công (xem 

5.1.6); 

i) đảm bảo sẵn có các nguồn lực thích hợp (xem 5.1, 5.2 và 5.3) để có thể tiến hành các hoạt 

động trước xét nghiệm, xét nghiệm và sau xét nghiệm (xem 5.4, 5.5 và 5.7). 

4.1.2.2     Nhu cầu của người sử dụng 

Lãnh đạo phòng xét nghiệm phải đảm bảo rằng các dịch vụ của phòng xét nghiệm, bao gồm cả 

dịch vụ tư vấn và dịch vụ giải đáp, đáp ứng các nhu cầu của bệnh nhân và những người sử dụng 

dịch vụ của phòng xét nghiệm. (xem thêm 4.4 và 4.14.3). 

4.1.2.3     Chính sách chất lượng 

Lãnh đạo phòng xét nghiệm phải xác định mục đích của hệ thống quản lý chất lượng trong chính 

sách chất lượng. Lãnh đạo phòng xét nghiệm phải đảm bảo rằng chính sách chất lượng: 

a) phù hợp với mục đích của tổ chức; 

b) bao gồm cam kết đối với thực hành chuyên môn tốt, các xét nghiệm phù hợp với mục đích sử 

dụng, phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn này và việc cải tiến liên tục chất lượng dịch vụ 

phòng xét nghiệm; 

c) cung cấp cơ sở cho việc thiết lập và xem xét mục tiêu chất lượng; 

d) được truyền đạt và thấu hiểu trong tổ chức; 

e) được xem xét để liên tục phù hợp. 

4.1.2.4     Mục tiêu chất lượng và hoạch định 

Lãnh đạo phòng xét nghiệm phải thiết lập các mục tiêu chất lượng, bao gồm cả những mục tiêu cần 

thiết để đáp ứng nhu cầu và yêu cầu của người sử dụng, ở các bộ phận chức năng và các cấp liên 

quan thích hợp trong tổ chức. Các mục tiêu chất lượng phải đo lường được và nhất quán với chính 

sách chất lượng. 

Lãnh đạo phòng xét nghiệm phải đảm bảo rằng việc hoạch định hệ thống quản lý chất lượng được 

thực hiện để đáp ứng yêu cầu (xem 4.2) và mục tiêu chất lượng. 

Lãnh đạo phòng xét nghiệm phải đảm bảo tính nhất quán của hệ thống quản lý chất lượng được 

duy trì khi các thay đổi đối với hệ thống quản lý chất lượng được hoạch định và thực hiện. 
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4.1.2.5     Trách nhiệm quyền hạn và quan hệ tương tác 

Lãnh đạo phòng xét nghiệm phải đảm bảo rằng các trách nhiệm, quyền hạn và mối quan hệ tương 

tác được xác định, lập thành văn bản và truyền đạt trong tổ chức phòng xét nghiệm. Điều này phải 

bao gồm việc bổ nhiệm (những) người chịu trách nhiệm cho từng bộ phận chức năng của phòng 

xét nghiệm và bổ nhiệm cấp phó cho người quản lý và kỹ thuật chủ chốt. 

CHÚ THÍCH: Trong các phòng thí nghiệm nhỏ, các cá nhân có thể đảm nhiệm nhiều hơn một nhiệm vụ và 

việc bổ nhiệm cấp phó cho tất cả các chức năng là không thực tiễn. 

4.1.2.6     Trao đổi thông tin 

Lãnh đạo khoa/phòng xét nghiệm phải có biện pháp hiệu quả để trao đổi thông tin với nhân viên 

(xem thêm 4.14.4). Phải lưu giữ hồ sơ về các vấn đề được thảo luận trong các cuộc trao đổi thông 

tin và các cuộc họp. 

Lãnh đạo khoa/phòng xét nghiệm phải đảm bảo rằng quá trình trao đổi thông tin phù hợp được 

thiết lập giữa phòng xét nghiệm và các bên liên quan và việc trao đổi thông tin về hiệu lực của các 

quá trình trước xét nghiệm, xét nghiệm và sau xét nghiệm và hệ thống quản lý chất lượng của 

phòng xét nghiệm. 

4.1.2.7     Người quản lý chất lượng 

Lãnh đạo phòng xét nghiệm sẽ chỉ định người quản lý chất lượng, ngoài các trách nhiệm khác, có 

trách nhiệm và quyền hạn được giao như sau: 

a) đảm bảo các quá trình cần thiết cho hệ thống quản lý chất lượng được thiết lập, thực hiện và 

duy trì; 

b) báo cáo cho cấp trưởng khoa/phòng xét nghiệm để đưa ra các quyết định về chính sách, mục 

tiêu và các nguồn lực của phòng xét nghiệm, về việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng và 

mọi nhu cầu cải tiến; 

c) đảm bảo thúc đẩy toàn bộ tổ chức phòng xét nghiệm nhận thức về nhu cầu và yêu cầu của 

người sử dụng. 

4.2 Hệ thống quản lý chất lượng  

4.2.1 Yêu cầu chung 

Phòng xét nghiệm phải thiết lập, lập thành văn bản, thực hiện và duy trì hệ thống quản lý chất lượng 

và cải tiến liên tục hiệu lực của hệ thống phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn này. 

Hệ thống quản lý chất lượng phải tích hợp tất cả các quá trình cần thiết để thực hiện chính sách chất 

lượng, mục tiêu chất lượng và đáp ứng nhu cầu, yêu cầu của người sử dụng. 

Phòng xét nghiệm phải: 



TCVN   7782: 2014 
 

 18

a) xác định các quá trình cần thiết đối với hệ thống quản lý chất lượng và đảm bảo việc áp dụng 

các quá trình trong toàn bộ phòng thí nghiệm; 

b) xác định trình tự và mối tương tác giữa các quá trình này; 

c) xác định các chuẩn mực và phương pháp cần thiết để đảm bảo việc vận hành và kiểm soát các 

quá trình này có hiệu lực; 

d) đảm bảo sẵn có của các nguồn lực và thông tin cần thiết để hỗ trợ cho việc vận hành và theo 

dõi các quá trình này; 

e) theo dõi và đánh giá các quá trình; 

f) thực hiện các hành động cần thiết để đạt được kết quả đã được hoạch định và cải tiến liên tục 

các quá trình này. 

4.2.2 Yêu cầu đối với hệ thống tài liệu 

4.2.2.1     Khái quát 

Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng phải bao gồm: 

a) công bố về chính sách chất lượng (xem 4.1.2.3) và mục tiêu chất lượng (xem 4.1.2.4); 

b) sổ tay chất lượng (xem 4.2.2.2); 

c) các thủ tục và hồ sơ theo yêu cầu của tiêu chuẩn này; 

d) các tài liệu và hồ sơ (xem 4.13) do phòng xét nghiệm xác định để đảm bảo việc hoạch định, vận 

hành và kiểm soát có hiệu lực các quá trình của tổ chức; 

e) bản sao các quy định, tiêu chuẩn áp dụng và các tài liệu quy định khác. 

CHÚ THÍCH: Tài liệu có thể dưới bất kỳ hình thức hoặc loại phương tiện truyền thông nào, miễn là có thể dễ 

dàng tiếp cận và được bảo vệ khỏi những thay đổi trái phép và làm hư hỏng quá mức. 

4.2.2.2     Sổ tay chất lượng 

Phòng xét nghiệm phải thiết lập và duy trì sổ tay chất lượng trong đó bao gồm: 

a) chính sách chất lượng (4.1.2.3) hoặc viện dẫn đến chính sách chất lượng; 

b) mô tả phạm vi của hệ thống quản lý chất lượng; 

c) giới thiệu về cơ cấu tổ chức và quản lý của phòng xét nghiệm và vị trí của phòng xét nghiệm 

trong tổ chức mẹ; 

d) mô tả vai trò và trách nhiệm của lãnh đạo phòng xétnghiệm (bao gồm trưởng khoa/ phòng xét 

nghiệm và người quản lý chất lượng) để đảm bảo sự tuân thủ tiêu chuẩn này; 

e) mô tả cấu trúc và các mối quan hệ của hệ thống tài liệu sử dụng trong hệ thống quản lý chất 
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lượng; 

f) các chính sách được thiết lập bằng văn bản đối với hệ thống quản lý chất lượng và viện dẫn đến 

các hoạt động quản lý và kỹ thuật hỗ trợ chúng. 

Tất cả các nhân viên phòng thí nghiệm phải được tiếp cận và được hướng dẫn về việc sử dụng và 

áp dụng của sổ tay chất lượng và các tài liệu được viện dẫn trong sổ tay chất lượng. 

4.3 Kiểm soát tài liệu 

Phòng xét nghiệm phải kiểm soát các tài liệu cần thiết của hệ thống quản lý chất lượng và phải đảm 

bảo ngăn ngừa việc vô tình sử dụng các tài liệu lỗi thời. 

CHÚ THÍCH 1: Các tài liệu cần được xem xét để kiểm soát gồm các tài liệu có thể khác nhau dựa trên những 

thay đổi trong các phiên bản hoặc theo thời gian. Ví dụ bao gồm tuyên bố về chính sách, hướng dẫn sử dụng, 
lưu đồ, các thủ tục, quy định kỹ thuật, biểu mẫu, bảng hiệu chuẩn, khoảng tham chiếu sinh học và nguồn gốc 

của chúng, sơ đồ, áp phích, thông báo, bản ghi nhớ, tài liệu bản mềm, bản vẽ, kế hoạch, thỏa thuận và các tài 

liệu có nguồn gốc bên ngoài như các quy định, tiêu chuẩn và sách từ đó quá trình xét nghiệm được thực hiện. 

CHÚ THÍCH 2: Hồ sơ chứa thông tin tại một thời điểm cụ thể tuyên bố kết quả đạt được hoặc cung cấp bằng 

chứng về các hoạt động được thực hiện và được duy trì theo các yêu cầu nêu ở 4.13, kiểm soát hồ sơ. 

Phòng xét nghiệm phải có một thủ tục dạng văn bản để đảm bảo đáp ứng các điều kiện dưới đây. 

a) Tất cả các tài liệu, bao gồm cả những tài liệu được lưu giữ trong hệ thống máy tính, được ban 

hành như một phần của hệ thống quản lý chất lượng phải được xem xét và phê duyệt bởi người 

có thẩm quyền trước khi ban hành. 

b) Tất cả các tài liệu được xác định bao gồm: 

- tiêu đề; 

- nhận dạng duy nhất trên mỗi trang; 

- ngày ban hành và/hoặc số ban hành 

- số thứ tự trang trên tổng số trang (ví dụ: “Trang 1 trên 5”, “Trang 2 trên 5”); 

- thẩm quyền ban hành. 

CHÚ THÍCH: “Số ban hành” được sử dụng để chỉ một trong số các ấn phẩm được ban hành tại các thời 

điểm khác nhau trong đó kết hợp các thay đổi và sửa đổi. “Số ban hành” có thể được coi là đồng nghĩa với 

“sửa đổi hoặc phiên bản”. 

c) Phiên bản được phê duyệt hiện hành và việc phân phối chúng phải được nhận biết bằng một 

danh mục (ví dụ như danh mục tài liệu, sổ tài liệu hoặc thư mục tổng thể). 

d) Chỉ những phiên bản hiện hành được phê duyệt của tài liệu thích hợp cần sẵn có ở nơi sử 

dụng. 



TCVN   7782: 2014 
 

 20

e) Nếu hệ thống kiểm soát tài liệu của phòng xét nghiệm cho phép sửa đổi các tài liệu bằng tay, thì 

trong khi chờ ban hành lại các tài liệu, các thủ tục và thẩm quyền sửa đổi phải được xác định, 

các sửa đổi phải được đánh dấu rõ ràng, ký nháy, ghi ngày và tài liệu sửa đổi phải được ban 

hành trong một khoảng thời gian quy định. 

f) Các thay đổi của tài liệu phải được nhận biết. 

g) Các tài liệu luôn rõ ràng. 

h) Các tài liệu phải được xem xét định kỳ và cập nhật với tần suất đảm bảo rằng chúng vẫn duy trì 

sự phù hợp với mục đích. 

i) Các tài liệu lỗi thời được kiểm soát được ghi ngày và đánh dấu là lỗi thời. 

j) Ít nhất một bản sao của tài liệu lỗi thời được kiểm soát phải được lưu lại trong một khoảng thời 

gian quy định hoặc theo yêu cầu quy định thích hợp. 

4.4 Thỏa thuận dịch vụ  

4.4.1 Thiết lập thỏa thuận dịch vụ  

Phòng xét nghiệm phải có thủ tục dạng văn bản đối với việc thiết lập và xem xét các thỏa thuận cung 

cấp dịch vụ phòng xét nghiệm y tế. 

Mỗi yêu cầu xét nghiệm được phòng xét nghiệm chấp nhận phải được xem như là một thỏa thuận. 

Thỏa thuận cung cấp dịch vụ phòng xét nghiệm y tế phải tính đến yêu cầu, việc xét nghiệm và báo 

cáo. Thỏa thuận này phải quy định các thông tin cần thiết của yêu cầu để đảm bảo việc xét nghiệm 

và diễn giải kết quả thích hợp. 

Các điều kiện sau đây phải được đáp ứng khi phòng xét nghiệm đưa vào thỏa thuận cung cấp dịch 

vụ phòng xét nghiệm y tế. 

a) Các yêu cầu của khách hàng và người sử dụng, nhà cung cấp dịch vụ phòng xét nghiệm, bao 

gồm cả quá trình xét nghiệm được sử dụng, phải được xác định, lập thành văn bản và thấu hiểu 

(xem 5.4.2 và 5.5). 

b) Phòng xét nghiệm phải có khả năng và nguồn lực để đáp ứng các yêu cầu này. 

c) Nhân sự của phòng xét nghiệm phải có các kỹ năng và chuyên môn cần thiết để thực hiện các 

xét nghiệm dự kiến. 

d) Thủ tục xét nghiệm được lựa chọn phải phù hợp và có thể đáp ứng được nhu cầu của khách 

hàng (xem 5.5.1). 

e) Khách hàng và người sử dụng phải được thông báo về mọi sai khác so với thỏa thuận có tác 

động đến kết quả xét nghiệm. 
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f) Phải viện dẫn đến mọi công việc được phòng xét nghiệm chuyển tới phòng xét nghiệm tham 

chiếu hoặc nhà tư vấn. 

CHÚ THÍCH 1: Khách hàng và người sử dụng có thể bao gồm các bác sĩ lâm sàng, tổ chức chăm sóc sức 

khỏe, tổ chức hoặc cơ quan thanh toán bên thứ ba, các công ty dược và bệnh nhân. 

CHÚ THÍCH 2: Trường hợp bệnh nhân là khách hàng (ví dụ như khi bệnh nhân có khả năng trực tiếp yêu cầu 

làm xét nghiệm), thì những thay đổi trong dịch vụ cần được thể hiện trong thông tin diễn giải và báo cáo của 

phòng xét nghiệm. 

CHÚ THÍCH 3: Phòng xét nghiệm không nên tham gia vào các thỏa thuận tài chính với người hành nghề có 
liên quan hoặc với các tổ chức tài trợ, khi đó những thỏa thuận đóng vai trò như sự thuyết phục cho việc giới 

thiệu đến các xét nghiệm hoặc các bệnh nhân hoặc can thiệp vào việc đánh giá một cách độc lập của bác sỹ về 

những điều tốt nhất cho bệnh nhân. 

4.4.2 Xem xét thỏa thuận dịch vụ 

Việc xem xét các thỏa thuận cung cấp dịch vụ phòng xét nghiệm y tế phải bao gồm mọi khía cạnh 

của thỏa thuận. Hồ sơ xem xét này phải bao gồm mọi thay đổi đối với thỏa thuận và các cuộc thảo 

luận thích hợp. 

Khi cần sửa đổi một thỏa thuận sau khi các dịch vụ phòng xét nghiệm đã bắt đầu, thì phải lặp lại 

cùng quá trình xem xét thỏa thuận đó và mọi sửa đổi phải được truyền đạt tới tất cả các bên có bị 

ảnh hưởng. 

4.5 Xét nghiệm thực hiện bởi phòng xét nghiệm tham chiếu 

4.5.1 Lựa chọn và đánh giá phòng xét nghiệm tham chiếu và nhà tư vấn 

Phòng xét nghiệm phải có thủ tục dạng văn bản để lựa chọn và đánh giá các phòng xét nghiệm 

tham chiếu và nhà tư vấn xét nghiệm, những người đưa ra các ý kiến và diễn giải các thử nghiệm 

phức tạp trong mỗi lĩnh vực. 

Thủ tục phải đảm bảo các điều kiện dưới đây được đáp ứng. 

a) Phòng xét nghiệm, với sự đồng ý của người sử dụng các dịch vụ phòng xét nghiệm khi thích 

hợp, có trách nhiệm lựa chọn phòng xét nghiệm tham chiếu và nhà tư vấn, theo dõi chất lượng 

thực hiện và đảm bảo phòng xét nghiệm tham chiếu hoặc nhà tư vấn có đủ năng lực thực hiện 

các xét nghiệm theo yêu cầu. 

b) Các thỏa thuận với các phòng xét nghiệm tham chiếu và tư vấn được xem xét và đánh giá định 

kỳ để đảm bảo rằng các nội dung có liên quan của tiêu chuẩn này được đáp ứng 

c) Hồ sơ đánh giá định kỳ phòng xét nghiệm tham chiếu được duy trì. 

d) Duy trì danh sách tất cả các phòng xét nghiệm tham chiếu và tư vấn được sử dụng. 

e) Các yêu cầu và kết quả của tất cả các mẫu tham chiếu được lưu giữ trong một khoảng thời gian 
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xác định. 

4.5.2 Cung cấp các kết quả xét nghiệm 

Trừ trường hợp được quy định trong hợp đồng, phòng xét nghiệm gửi mẫu (và không phải là phòng 

xét nghiệm tham chiếu) phải có trách nhiệm đảm bảo rằng các kết quả xét nghiệm của phòng xét 

nghiệm tham chiếu được cung cấp cho người yêu cầu. 

Khi phòng xét nghiệm gửi mẫu chuẩn bị báo cáo, thì phải đưa vào tất cả các yếu tố cần thiết trong 

báo cáo kết quả của phòng xét nghiệm tham chiếu hoặc nhà tư vấn, mà không đưa ra những sự 

thay đổi có thể ảnh hưởng đến việc diễn giải lâm sàng. Báo cáo phải chỉ ra các xét nghiệm nào được 

thực hiện bởi phòng xét nghiệm tham chiếu hoặc nhà tư vấn. 

Phòng xét nghiệm phải xác định rõ người đưa ra các nhận xét bổ sung. 

Phòng xét nghiệm phải chấp nhận cách thức báo cáo kết quả phù hợp nhất của phòng xét nghiệm 

tham chiếu, phải tính đến thời gian từ khi lấy mẫu đến thời gian trả kết quả xét nghiệm, tính chính 

xác của phép đo, các yêu cầu quá trình truyền dữ liệu và kỹ năng diễn giải. Trong những trường hợp 

mà việc diễn giải tính chính xác và áp dụng các kết quả xét nghiệm cần có sự cộng tác giữa các bác 

sĩ và chuyên gia từ cả phòng xét nghiệm gửi mẫu và phòng xét nghiệm tham chiếu, thì quá trình này 

không bị gây trở ngại bởi những lý do thương mại hoặc tài chính. 

4.6 Dịch vụ và nguồn cung cấp bên ngoài 

Phòng xét nghiệm phải có thủ tục dạng văn bản cho việc lựa chọn và mua sắm các dịch vụ từ bên 

ngoài, thiết bị, thuốc thử và các vật tư tiêu hao có ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ của phòng xét 

nghiệm (xem thêm 5.3) 

Phòng xét nghiệm phải lựa chọn và phê duyệt các nhà cung cấp dựa trên khả năng cung cấp các 

dịch vụ bên ngoài, thiết bị, thuốc thử và các vật tư tiêu hao theo các yêu cầu của phòng xét nghiệm. 

Tuy nhiên, phòng xét nghiệm cần phải cộng tác với các phòng ban hoặc cơ quan tổ chức khác để 

thực hiện yêu cầu này. Phòng xét nghiệm phải thiết lập các tiêu chí cho việc lựa chọn. 

Danh sách các nhà cung cấp thiết bị, thuốc thử và vật tư tiêu được lựa chọn và phê duyệt, phải 

được duy trì. 

Thông tin mua hàng phải mô tả các yêu cầu đối với sản phẩm hoặc dịch vụ được mua. 

Phòng xét nghiệm phải giám sát việc thực hiện của các nhà cung cấp để đảm bảo rằng các dịch vụ 

hoặc sản phẩm mua đáp ứng phù hợp với các tiêu chí đã nêu. 

4.7 Dịch vụ tư vấn 

Phòng xét nghiệm phải sắp xếp để trao đổi với người sử dụng dịch vụ xét nghiệm những vấn đề 

sau: 

a) tư vấn về việc lựa chọn các xét nghiệm và sử dụng các dịch vụ, bao gồm cả loại mẫu yêu cầu 
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(xem thêm 5.4), chỉ định lâm sàng và các giới hạn của quy trình xét nghiệm cũng như tần suất 

yêu cầu xét nghiệm; 

b) tư vấn về các trường hợp lâm sàng của cá nhân; 

c) nhận xét chuyên môn về diễn giải các kết quả xét nghiệm (xem 5.1.2 và 5.1.6); 

d) thúc đẩy việc sử dụng hiệu quả các dịch vụ của phòng xét nghiệm; 

e) tư vấn về các vấn đề kỹ thuật và hậu cần như trường hợp mẫu không đáp ứng được các tiêu 

chí chấp nhận. 

4.8 Giải quyết khiếu nại 

Phòng xét nghiệm phải có một thủ tục dạng văn bản để quản lý những khiếu nại hoặc phản hồi khác 

nhận được từ các bác sỹ lâm sàng, bệnh nhân, nhân viên phòng xét nghiệm hoặc các bên khác. 

Phải duy trì hồ sơ tất cả các khiếu nại, việc điều tra và hành động được thực hiện đối với chúng 

(xem thêm 4.14.3). 

4.9 Nhận biết và kiểm soát sự không phù hợp 

Phòng xét nghiệm phải có một thủ tục dạng văn bản để nhận biết và quản lý sự không phù hợp 

trong mọi khía cạnh của hệ thống quản lý chất lượng, bao gồm quá trình trước xét nghiệm, xét 

nghiệm hoặc sau xét nghiệm. 

Thủ tục phải đảm bảo rằng: 

a) chỉ định rõ trách nhiệm và quyền hạn của cá nhân xử lý sự không phù hợp; 

b) xác định được các hành động ngay lập tức cần thực hiện; 

c) xác định được phạm vi của sự không phù hợp; 

d) tạm dừng các xét nghiệm và giữ lại các báo cáo khi cần thiết; 

e) xem xét mức độ nghiêm trọng về mặt y tế của các xét nghiệm không phù hợp và khi thích hợp, 

thông báo cho bác sĩ lâm sàng có yêu cầu hoặc cá nhân có thẩm quyền chịu trách nhiệm về 

sử dụng các kết quả; 

f) thu hồi hoặc nhận biết thích hợp các kết quả các xét nghiệm không phù hợp hoặc tiềm ẩn sự 

không phù hợp đã ban hành, khi cần thiết; 

g) xác định rõ được trách nhiệm việc cho phép tiếp tục thực hiện lại các xét nghiệm; 

h) mọi tình tiết về sự không phù hợp phải được ghi nhận và lập thành văn bản, những hồ sơ này 

sẽ được xem xét thường xuyên trong khoảng thời gian quy định để phát hiện được các xu 

hướng và đề xuất hành động phòng ngừa. 

CHÚ THÍCH: Các xét nghiệm hoặc các hành động không phù hợp xuất hiện ở nhiều khu vực khác 
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nhau và có thể xác định theo nhiều cách, bao gồm các khiếu nại của bác sĩ, chỉ dẫn kiểm soát chất 

lượng nội bộ, hiệu chuẩn thiết bị, kiểm tra vật tư tiêu hao, so sánh liên phòng, ý kiến của nhân viên, 

báo cáo và kiểm tra chứng nhận, các xem xét của lãnh đạo phòng xét nghiệm, đánh giá nội bộ và 

bên ngoài. 

Khi xác định được sự không phù hợp trong quy trình trước xét nghiệm, xét nghiệm và sau xét 

nghiệm có thể có sự tái diễn hoặc có nghi ngờ về tính phù hợp của phòng xét nghiệm so với các 

thủ tục của nó thì phòng xét nghiệm phải có hành động xác định, lập thành văn bản và loại trừ các 

nguyên nhân gây ra. Hành động khắc phục cần thực hiện phải được xác định và lập thành văn bản 

(xem 4.10). 

4.10 Hành động khắc phục 

Phòng xét nghiệm phải thực hiện hành động khắc phục để loại bỏ các nguyên nhân gây ra sự 

không phù hợp. Các hành động khắc phục phải tương xứng với tác động của sự không phù hợp 

gặp phải. 

Phòng xét nghiệm phải có một thủ tục dạng văn bản để: 

a) xem xét sự không phù hợp; 

b) Xác định nguyên nhân của sự không phù hợp; 

c) Đánh giá sự cần thiết của hành động khắc phục để đảm bảo rằng sự không phù hợp sẽ không 

tái diễn; 

d) Xác định và thực hiện hành động khắc phục cần thiết; 

e) Ghi lại kết quả của hành động khắc phục đã thực hiện (xem 4.13); 

f) Xem xét lại hiệu lực của hành động khắc phục đã thực hiện (xem 4.14.5). 

CHÚ THÍCH: Hành động thực hiện tại thời điểm có sự không phù hợp nhằm giảm thiểu tác động trực tiếp của 

nó được coi là hành động “tức thời”. Chỉ hành động được thực hiện nhằm loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của vấn 

đề gây ra sự không phù hợp mới được coi là hành động “khắc phục”. 

4.11 Hành động phòng ngừa 

Phòng xét nghiệm phải xác định hành động để loại bỏ nguyên nhân gây ra sự không phù hợp tiềm 

ẩn nhằm ngăn ngừa sự xuất hiện của chúng. Các hành động phòng ngừa phải tương xứng với tác 

động của các vấn đề tiềm ẩn. 

Phòng xét nghiệm phải có một thủ tục dạng văn bản để: 

a) xem xét các dữ liệu và thông tin của phòng xét nghiệm để xác định nơi sự không phù hợp tiềm 

ẩn có thể tồn tại; 

b) xác định nguyên nhân của sự không phù hợp tiềm ẩn; 
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c) đánh giá sự cần thiết của hành động phòng ngừa để ngăn chặn việc xuất hiện của sự không 

phù hợp; 

d) xác định và thực hiện hành động phòng ngừa cần thiết; 

e) ghi lại các kết quả của hành động phòng ngừa đã thực hiện (xem 4.13); 

f) xem xét lại hiệu lực của hành động phòng ngừa đã thực hiện. 

CHÚ THÍCH: Hành động phòng ngừa là một quá trình chủ động nhận biết cơ hội cải tiến chứ không phải là 

phản ứng với việc nhận biết vấn đề hoặc các khiếu nại (ví dụ sự không phù hợp). Ngoài việc xem xét lại các 

quy trình hoạt động, hành động phòng ngừa có thể liên quan đến việc phân tích dữ liệu, bao gồm các phân 
tích xu hướng và rủi ro và đánh giá chất lượng bên ngoài (thử nghiệm thành thạo). 

4.12 Cải tiến liên tục 

Phòng xét nghiệm phải cải tiến liên tục hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng, bao gồm các quy 

trình trước xét nghiệm, xét nghiệm và sau xét nghiệm, thông qua việc sử dụng các xem xét của 

lãnh đạo để so sánh hoạt động thực tế của phòng xét nghiệm với mục đích của nó trong các hoạt 

động đánh giá, hành động khắc phục và hành động phòng ngừa, như đã được nêu trong chính 

sách chất lượng và các mục tiêu chất lượng. Các hành động cải tiến được hướng vào các lĩnh vực 

có ưu tiên cao nhất dựa trên các đánh giá rủi ro. Các kế hoạch hành động cải tiến phải được triển 

khai, ghi thành văn bản và thực hiện một cách thích hợp. Hiệu lực của các hành động thực hiện 

được xác định thông qua tập trung xem xét hoặc đánh giá khu vực có liên quan (xem thêm 4.14.5). 

Lãnh đạo phòng xét nghiệm phải đảm bảo rằng phòng xét nghiệm tham gia vào các hoạt động cải 

tiến liên tục bao gồm các khu vực liên quan và kết quả chăm sóc bệnh nhân. Khi chương trình cải 

tiến liên tục xác định được các cơ hội cải tiến thì lãnh đạo phòng xét nghiệm sẽ giải quyết chúng 

mà không phân biệt nơi chúng xảy ra. Lãnh đạo phòng xét nghiệm phải truyền đạt đến nhân viên 

các kế hoạch cải tiến và các mục tiêu có liên quan. 

4.13 Kiểm soát hồ sơ 

Phòng xét nghiệm phải có một thủ tục dạng văn bản để nhận biết, thu thập, lập danh mục, tiếp cận, 

lưu giữ, bảo quản, sửa đổi và thanh lý an toàn các hồ sơ chất lượng và kỹ thuật. 

Các hồ sơ được tạo ra đồng thời với việc thực hiện mỗi hoạt động có ảnh hưởng đến chất lượng 

của xét nghiệm. 

CHÚ THÍCH 1: Các hồ sơ có thể ở bất kỳ dạng hoặc kiểu phương tiện nào với điều kiện là chúng có thể dễ 
dàng tiếp cận và được bảo vệ khỏi những thay đổi trái phép. 

Nếu thích hợp, ngày và thời điểm sửa đổi hồ sơ được lưu giữ cùng với danh tính của người thực 

hiện việc sửa đổi (xem 5.8.6). 

Phòng xét nghiệm phải xác định khoảng thời gian lưu giữ các hồ sơ khác nhau liên quan đến hệ 

thống quản lý chất lượng, bao gồm các quy trình trước xét nghiệm, xét nghiệm và sau xét nghiệm. 
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Khoảng thời gian lưu hồ sơ có thể thay đổi, tuy nhiên các kết quả báo cáo có thể lấy lại được miễn 

là có liên quan y tế hoặc theo yêu cầu của quy định. 

CHÚ THÍCH 2: Vấn đề trách nhiệm pháp lý liên quan đến một số loại thủ tục (ví dụ như các xét nghiệm mô 

học, các xét nghiệm di truyền, các xét nghiệm nhi khoa) có thể yêu cầu việc lưu giữ một số hồ sơ trong 

khoảng thời gian dài hơn rất nhiều so với các hồ sơ khác. 

Các phòng xét nghiệm phải có khu vực thích hợp cho việc lưu trữ các hồ sơ để ngăn ngừa thiệt hại, hư hỏng, 

mất mát hoặc truy cập trái phép (xem 5.2.6). 

CHÚ THÍCH 3: Đối với một số hồ sơ, đặc biệt là những hồ sơ được lưu trữ dạng điện tử, nơi lưu trữ an toàn 
nhất có thể trên thiết bị lưu trữ trung gian và một vị trí ngoài phòng xét nghiệm (xem 5.8.4). 

Các hồ sơ bao gồm ít nhất những mục sau: 

a) lựa chọn nhà cung ứng và việc thực hiện lựa chọn nhà cung ứng, và những thay đổi đối với 

danh sách các nhà cung ứng đã được phê duyệt; 

b) hồ sơ về việc sát hạch chuyên môn, đào tạo và năng lực của nhân viên;  

c) yêu cầu xét nghiệm 

d) hồ sơ tiếp nhận mẫu trong phòng xét nghiệm 

e) thông tin về các thuốc thử và vật liệu sử dụng cho các xét nghiệm (ví dụ tài liệu về lô hàng, 

các chứng nhận nguồn cung cấp, các hướng dẫn kèm trong bao gói); 

f) sổ hoặc phiếu ghi chép của phòng xét nghiệm; 

g) các dữ liệu được in từ thiết bị  đo lường và dữ liệu được ghi lại; 

h) các kết quả và báo cáo xét nghiệm; 

i) hồ sơ bảo dưỡng thiết bị, bao gồm các hồ sơ hiệu chuẩn nội bộ và bên ngoài; 

j) các chức năng hiệu chuẩn và chuyển đổi các tham số; 

k) hồ sơ kiểm soát chất lượng; 

l) hồ sơ các bất thường và hành động được thực hiện; 

m) hồ sơ các sự cố và hành động được thực hiện; 

n) hồ sơ quản lý rủi ro; 

o) sự không phù hợp đã được nhận biết và hành động tức thời hoặc hành động khắc phục được 

thực hiện; 

p) hành động phòng ngừa được thực hiện; 

q) các khiếu nại và các hành động được thực hiện; 

r) hồ sơ về đánh giá nội bộ và bên ngoài; 
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s) so sánh liên phòng các kết quả xét nghiệm; 

t) hồ sơ các hành động cải tiến chất lượng; 

u) biên bản cuộc họp ghi lại các quyết định về các hành động quản lý chất lượng của phòng xét 

nghiệm; 

v) hồ sơ xem xét của lãnh đạo. 

Tất cả các hồ sơ chất lượng và kỹ thuật cần sẵn sàng cho việc xem xét của quản lý phòngxét 

nghiệm (xem 4.15). 

4.14 Đánh giá nội bộ và đánh giá của tổ chức bên ngoài 

4.14.1 Khái quát 

Phòng xét nghiệm phải lập kế hoạch và thực hiện các quá trình đánh giá nội bộ và đánh giá của 

các tổ chức bên ngoài để: 

a) chứng minh rằng các quá trình trước xét nghiệm, xét nghiệm và sau xét nghiệm và các quá 

trình hỗ trợ được tiến hành theo một cách thức đáp ứng nhu cầu và yêu cầu của những người 

sử dụng; 

b) đảm bảo sự phù hợp với hệ thống quản lý chất lượng; 

c) cải tiến liên tục hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng. 

Kết quả của các hành động đánh giá và cải tiến được đưa vào trong đầu vào để xem xét quản lý 

(xem 4.15). 

CHÚ THÍCH: Đối với các hành động cải tiến, xem 4.10, 4.11 và 4.12. 

4.14.2 Xem xét định kỳ các yêu cầu và sự phù hợp của các thủ tục và các yêu cầu mẫu 

Người có thẩm quyền phải xem xét định kỳ các xét nghiệm được cung cấp bởi phòng xét nghiệm 

để đảm bảo rằng chúng phù hợp với các yêu cầu nhận được về mặt y tế. 

Phòng xét nghiệm phải xem xét định kỳ khối lượng mẫu, dụng cụ lấy mẫu và các yêu cầu bảo quản 

đối với máu, nước tiểu, các dịch cơ thể khác, mô và các dạng mẫu khác, nếu có thể áp dụng được, 

để đảm bảo thu thập được lượng mẫu không thiếu hoặc không thừa và mẫu được thu thập đúng 

cách để bảo toàn giá trị đo. 

4.14.3     Đánh giá phản hồi của người sử dụng 

Phòng xét nghiệm phải tìm kiếm thông tin liên quan đến nhận thức của người sử dụng về việc liệu 

dịch vụ đã đáp ứng được nhu cầu và yêu cầu của người sử dụng. Các phương pháp để thu thập 

và sử dụng thông tin này phải bao gồm việc hợp tác với những người sử dụng hoặc người đại diện 

của họ trong việc giám sát việc thực hiện của phòng xét nghiệm, với điều kiện phòng xét nghiệm 

đảm bảo tính bảo mật cho những người sử dụng khác. Các hồ sơ phải lưu giữ các thông tin được 
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thu thập và các hành động được thực hiện. 

4.14.4 Các đề xuất của nhân viên 

Lãnh đạo phòng xét nghiệm phải khuyến khích nhân viên đóng góp ý kiến để cải tiến các khía cạnh 

dịch vụ của phòng xét nghiệm. Các đề xuất sẽ được đánh giá, thực hiện nếu thích hợp và phản hồi 

lại cho nhân viên. Hồ sơ các đề xuất và hành động thực hiện của lãnh đạo phải được duy trì. 

4.14.5 Đánh giá nội bộ 

Phòng xét nghiệm phải thực hiện các cuộc đánh giá nội bộ theo thời gian đã được hoạch định để 

xác định xem các hoạt động trong hệ thống quản lý chất lượng, bao gồm trước xét nghiệm, xét 

nghiệm và sau xét nghiệm có: 

a) phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn này và với các yêu cầu được lập ra bởi phòng thí 

nghiệm, và 

b) được thực hiện, có hiệu quả và được duy trì. 

CHÚ THÍCH 1 Chu kỳ đánh giá nội bộ thông thường nên được hoàn thành trong một năm. Không nhất thiết 

phải đánh giá nội bộ mỗi năm, cụ thể hơn là tất cả các yếu tố của hệ thống quản lý chất lượng. Phòng xét 

nghiệm có thể quyết định tập trung vào một hoạt động cụ thể mà không hoàn toàn bỏ qua các hoạt động khác. 

Đánh giá được thực hiện bởi nhân viên được đào tạo để đánh giá việc thực hiện của quy trình 

quản lý và kỹ thuật của hệ thống quản lý chất lượng. Chương trình đánh giá phải tính đến tình 

trạng và tầm quan trọng của các quá trình và các lĩnh vực kỹ thuật và quản lý được đánh giá, cũng 

như là các kết quả của lần đánh giá trước. Tiêu chuẩn, phạm vi, tần suất và phương pháp đánh giá 

phải được xác định và lập thành văn bản. 

Lựa chọn đánh giá viên và tiến hành đánh giá phải đảm bảo tính khách quan và công bằng của quá 

trình đánh giá. Ở bất cứ đâu nguồn lực cho phép, đánh giá viên phải độc lập với hoạt động được 

đánh giá. 

CHÚ THÍCH 2 Xem ISO 19011 để được hướng dẫn. 

Phòng xét nghiệm phải có một thủ tục dạng văn bản để xác định trách nhiệm và các yêu cầu cho 

việc lập kế hoạch và thực hiện đánh giá, và cho báo cáo kết quả và lưu giữ hồ sơ (xem 4.13). 

Nhân viên chịu trách nhiệm về phạm vi được đánh giá phải đảm bảo rằng hành động thích hợp 

được thực hiện ngay khi xác định được sự không phù hợp. Hành động khắc phục phải được thực 

hiện không chậm trễ để loại bỏ nguyên nhân gây ra sự không phù hợp phát hiện được (xem 4.10). 

4.14.6 Quản lý rủi ro 

Phòng xét nghiệm phải đánh giá tác động của việc thực hiện các quá trình, các sai lỗi tiềm ẩn trong 

các kết quả xét nghiệm bởi vì chúng ảnh hưởng đến sự an toàn của bệnh nhân, và phải sửa đổi 

các quá trình để giảm thiểu hoặc loại bỏ những rủi ro được xác định và ghi thành văn bản các quyết 
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định và hành động được thực hiện. 

4.14.7 Các chỉ tiêu chất lượng 

Phòng xét nghiệm phải thiết lập các chỉ số chất lượng để theo dõi và đánh giá việc thực hiện thông 

qua các khía cạnh quan trọng của các quá trình trước xét nghiệm, xét nghiệm và sau xét nghiệm. 

VÍ DỤ: Số mẫu không thể chấp nhận, số lỗi khi đăng kí và/hoặc tham gia, số lượng báo cáo được sửa chữa. 

Quá trình kiểm tra các chỉ số chất lượng phải được hoạch định, trong đó bao gồm việc thiết lập các 

mục tiêu, phương pháp luận, giải thích, các giới hạn, kế hoạch hành động và đo lường thời gian 

thực hiện. 

Các chỉ số này phải được xem xét lại định kỳ để đảm bảo cho chúng tiếp tục phù hợp. 

CHÚ THÍCH 1: Các chỉ số chất lượng để theo dõi các quy trình không phải là quy trình xét nghiệm, như là môi 
trường phòng xét nghiệm an toàn, tính đầy đủ của thiết bị và hồ sơ nhân sự, và hiệu quả của hệ thống kiểm 

soát tài liệu có thể đem lại những hiểu biết có giá trị cho việc quản lý. 

CHÚ THÍCH 2: Phòng xét nghiệm phải thiết lập các chỉ số chất lượng cho việc kiểm tra có hệ thống và đánh 

giá đóng góp của phòng xét nghiệm đối với việc chăm sóc bệnh nhân (xem 4.12). 

Phòng xét nghiệm, tham khảo ý kiến của những người sử dụng, phải thiết lập khoảng thời gian 

thực hiện cho mỗi xét nghiệm thể hiện được các yêu cầu về lâm sàng. Phòng xét nghiệm phải đánh 

giá định kỳ xem liệu nó có đáp ứng với thời gian thực hiện xét nghiệm đã được thiết lập hay không. 

4.14.8 Đánh giá của các tổ chức bên ngoài 

Khi đánh giá của các tổ chức bên ngoài cho thấy phòng xét nghiệm có sự không phù hợp hoặc sự 

không phù hợp tiềm ẩn thì phòng xét nghiệm phải thực hiện ngay các hành động thích hợp và khi 

thích hợp, thực hiện hành động khắc phục hoặc hành động phòng ngừa để đảm bảo tiếp tục tuân 

thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn này. Các hồ sơ đánh giá, hồ sơ các hành động khắc phục và hành 

động phòng ngừa được thực hiện đều phải được lưu giữ. 

CHÚ THÍCH: Ví dụ về đánh giá của các tổ chức công nhận bên ngoài bao gồm: đánh giá công nhận, kiểm tra 

của cơ quan quản lý, và kiểm tra sức khỏe và an toàn. 

4.15 Xem xét của lãnh đạo 

4.15.1 Khái quát 

Lãnh đạo phòng xét nghiệm phải xem xét hệ thống quản lý chất lượng theo thời gian đã hoạch định 

để đảm bảo sự thích hợp liên tục, đầy đủ và hiệu lực của nó và hỗ trợ cho việc chăm sóc bệnh nhân. 

4.15.2 Đầu vào xem xét 

Đầu vào để xem xét quản lý phải bao gồm thông tin từ kết quả đánh giá của ít nhất những điều 

sau: 
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a) xem xét định kỳ các yêu cầu và sự phù hợp của các thủ tục và các yêu cầu lấy mẫu (xem 

4.14.2); 

b) đánh giá phản hồi của người sử dụng (xem 4.14.3); 

c) các đề xuất của nhân viên (xem 4.14.4); 

d) đánh giá nội bộ (xem 4.14.5); 

e) quản lý rủi ro (xem 4.14.6); 

f) sử dụng các chỉ tiêu chất lượng (xem 4.14.7); 

g) đánh giá bởi các tổ chức bên ngoài (xem 4.14.8); 

h) các kết quả tham gia trong chương trình so sánh liên phòng (PT/EQA) (xem 5.6.3); 

i) giám sát và giải quyết các khiếu nại (xem 4.8); 

j) hoạt động của các nhà cung ứng (xem 4.6); 

k) nhận biết và kiểm soát sự không phù hợp (xem 4.9); 

l) các kết quả của cải tiến liên tục (xem 4.12) bao gồm tình trạng hiện tại của các hành động 

khắc phục (xem 4.10) và các hành động phòng ngừa (xem 4.11); 

m) các hành động tiếp theo từ các đánh giá quản lý trước đó; 

n) những thay đổi về khối lượng và phạm vi công việc, nhân sự và những việc có thể ảnh hưởng 

đến hệ thống quản lý chất lượng; 

o) các khuyến nghị để cải tiến, bao gồm các yêu cầu về kỹ thuật. 

4.15.3 Các hoạt động xem xét 

Xem xét phải phân các tích thông tin đầu vào cho các nguyên nhân của sự không phù hợp, các xu 

hướng và mô hình chỉ ra các vấn đề của quá trình. 

Xem xét này phải bao gồm việc đánh giá các cơ hội cải tiến và nhu cầu thay đổi đối với hệ thống 

quản lý chất lượng, bao gồm chính sách chất lượng và các mục tiêu chất lượng. 

Chất lượng và sự phù hợp của những đóng góp của phòng xét  nghiệm đối với chăm sóc bệnh 

nhân phải, trong phạm vi có thể, cũng được đánh giá một cách khách quan. 

4.15.4 Đầu ra của xem xét 

Đầu ra của xem xét của lãnh đạo phải được sáp nhập trong một hồ sơ mà trong đó  dẫn chứng  bất 

kỳ các quyết định được đưa ra và các hành động được thực hiện trong suốt quá trình xem xét quản 

lý có liên quan đến: 

a) cải tiến hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng và các quy trình của nó; 
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b) cải tiến các dịch vụ cho người sử dụng; 

c) nhu cầu nguồn lực. 

CHÚ THÍCH: Khoảng cách giữa các lần xem xét quản lý không lớn hơn 12 tháng, tuy nhiên, khoảng thời gian 
ngắn hơn nên được áp dụng khi một hệ thống quản lý chất lượng đang được thiết lập. 

Các phát hiện và hành động phát sinh từ các xem xét quản lý phải được ghi lại và báo cáo cho nhân 

viên phòng xét nghiệm. 

Lãnh đạo phòng xét nghiệm phải đảm bảo rằng các hành động phát sinh từ xem xét của lãnh đạo 

được hoàn thành trong một khoảng thời gian xác định. 

5 Yêu cầu kỹ thuật 

5.1 Nhân sự 

5.1.1 Khái quát 

Phòng xét nghiệm phải có một thủ tục dạng văn bản cho việc quản lý nhân sự và lưu giữ các hồ sơ 

về toàn bộ nhân sự để chỉ rõ sự phù hợp với các yêu cầu. 

5.1.2 Trình độ chuyên môn của nhân viên 

Lãnh đạo phòng xét nghiệm phải lập thành văn bản trình độ chuyên môn cho từng vị trí.  Trình độ 

chuyên môn phải phản ánh được  việc giáo, đào tạo, kinh nghiệm dục thích hợp và chứng tỏ những 

kỹ năng cần thiết, và tương ứng với nhiệm vụ thực hiện. 

Các bằng chứng đánh giá nhân viên liên quan đến các xét nghiệm phải có kiến thức và nền tảng lý 

thuyết và thực hànhvà kinh nghiệm có thể áp dụng được. 

CHÚ THÍCH: Các đánh giá chuyên môn có thể được thể hiện dưới dạng các ý kiến, các diễn giải, các dự đoán, 
các mô phỏng và mô hình và các giá trị, và phải phù hợp với các quy định của quốc gia, khu vực và địa 

phương và các hướng dẫn chuyên môn. 

5.1.3 Bản mô tả công việc 

Phòng xét nghiệm phải có các bản mô tả công việc mô tả trách nhiệm, quyền hạn và nhiệm vụ của 

tất cả các nhân viên. 

5.1.4 Giới thiệu với nhân viên về môi trường tổ chức 

Phòng xét nghiệm phải có một chương trình để giới thiệu nhân viên mới với tổ chức, bộ phận hoặc 

khu vực mà người đó sẽ làm việc, các nội quy và điều kiện làm việc của nhân viên, các phương tiện 

làm việc của nhân viên, sức khỏe và yêu cầu an toàn (bao gồm hỏa hoạn và xử lý các trường hợp 

khẩn cấp) và các dịch vụ sức khỏe nghề nghiệp. 

5.1.5 Đào tạo 
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Phòng xét nghiệm phải cung cấp các khóa đào tạo cho tất cả các nhân viên bao gồm các lĩnh vực 

sau: 

a) hệ thống quản lý chất lượng; 

b) các thủ tục và quá trình công việc được giao; 

c) hệ thống thông tin phòng xét nghiệm có thể áp dụng được; 

d) sức khỏe và an toàn, bao gồm việc phòng ngừa hoặc ngăn chặn các ảnh hưởng của những 

sự cố bất lợi; 

e) nội quy; 

f) bảo mật thông tin của bệnh nhân. 

Nhân viên đang trong quá trình đào tạo phải được giám sát thường xuyên. 

Hiệu lực của chương trình đào tạo phải được xem xét lại định kỳ. 

5.1.6 Đánh giá năng lực 

Sau quá trình đào tạo phù hợp, phòng xét nghiệm phải đánh giá năng lực của mỗi cá nhân để khẳng 

định năng lực trong các nhiệm vụ quản lý hoặc kỹ thuật được giao tùy theo các tiêu chí đã được thiết 

lập 

Việc đánh giá lại sẽ được tiến hành định kỳ. Việc đào tạo lại sẽ được thực hiện khi cần thiết. 

CHÚ THÍCH 1: Năng lực của nhân viên phòng xét nghiệm có thể được đánh giá bằng cách sử dụng bất kỳ kết 

hợp nào hoặc tất cả các phương pháp tiếp cận sau trong cùng điều kiện như môi trường làm việc nói chung: 

a) quan sát trực tiếp việc thực hiện các thủ tục và quá trình thường ngày, bao gồm tất cả các 

thực hành an toàn có thể áp dụng được; 

b) quan sát trực tiếp việc bảo dưỡng và kiểm tra tính năng thiết bị; 

c) theo dõi việc ghi chép và báo cáo các kết quả xét nghiệm; 

d) xem xét các hồ sơ công việc; 

e) đánh giá kỹ năng giải quyết vấn đề; 

f) thực hiện xét nghiệm trên các mẫu được cung cấp đặc biệt, ví dụ như các mẫu được xét 

nghiệm trước đây, vật liệu so sánh liên phòng, hoặc các mẫu chia. 

CHÚ THÍCH 2: Việc đánh giá năng lực để đánh giá chuyên môn cần được thiết kế riêng và phù hợp với mục 

đích. 

5.1.7 Xem xét kết quả thực hiện của nhân viên 

Ngoài việc đánh giá năng lực kỹ thuật, phòng xét nghiệm phải đảm bảo rằng việc xem xét kết quả 

thực hiện của nhân viên có cân nhắc đến nhu cầu của phòng xét nghiệm và của cá nhân để duy trì 
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hoặc cải tiến chất lượng dịch vụ cung cấp cho người sử dụng và khuyến khích mối quan hệ làm việc 

hiệu quả. 

CHÚ THÍCH: Xem xét kết quả thực hiện của nhân viên phải nhận được sự đào tạo thích hợp. 

5.1.8 Đào tạo liên tục và phát triển chuyên môn 

Phải có sẵn một chương trình đào tạo liên tục cho các nhân viên tham gia vào các quá trình quản lý 

và kỹ thuật. Các nhân viên phải tham gia vào quá trình đào tạo liên tục. Hiệu lực của chương trình 

đào tạo liên tục phải được xem xét định kỳ. 

Nhân viên phải tham gia phát triển chuyên môn thường xuyên hoặc các hoạt động có liên quan đến 

chuyên môn khác. 

5.1.9 Hồ sơ nhân sự 

Những hồ sơ về trình độ giáo dục và sát hạch chuyên môn, đào tạo và kinh nghiệm cũng như các 

hoạt động đánh giá năng lực của tất cả các nhân viên phải được duy trì. 

Các hồ sơ này phải sẵn có cho những người liên quan và phải bao gồm, nhưng không giới hạn ở: 

a) trình độ giáo dục và sát hạch chuyên môn; 

b) bản sao chứng nhận hoặc chứng chỉ, khi cần thiết; 

c) kinh nghiệm làm việc trước đó; 

d) bản mô tả công việc; 

e) hướng dẫn nhân viên mới về môi trường phòng xét nghiệm;  

f) đào tạo về các nhiệm vụ hiện tại; 

g) đánh giá năng lực; 

h) hồ sơ về việc đào tạo liên tục và các thành tích; 

i) xem xét năng lực nhân viên; 

j) thông báo về các tai nạn hoặc nguy cơ phơi nhiễm nghề nghiệp; 

k) tình trạng miễn dịch, nếu có liên quan với các nhiệm vụ được giao. 

CHÚ THÍCH: Các hồ sơ được liệt kê ở trên không cần phải được lưu trữ trong phòng xét nghiệm nhưng có thể 

được lưu giữ tại các địa điểm được quy định với điều kiện là chúng có thể truy cập được khi cần. 

5.2 Tiện nghi và điều kiện môi trường 

5.2.1 Khái quát 

Phòng xét nghiệm phải có không gian được phân bổ để thực hiện các công việc được thiết kế để 

đảm bảo chất lượng, an toàn và hiệu quả của các dịch vụ cung cấp cho người sử dụng, sức khỏe và 
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an toàn cho các nhân viên của phòng xét nghiệm, bệnh nhân và người đến thăm. Phòng xét nghiệm 

phải đánh giá và xác định tính đầy đủ và thích hợp của không gian được phân bổ để thực hiện công 

việc. 

Phải có các quy định tương tự đối với việc lấy mẫu ban đầu và khu vực xét nghiệm tại vị trí khác với 

cơ sở chính của phòng xét nghiệm nếu có, ví dụ xét nghiệm nhanh tại chỗ cho bệnh nhân (POCT) 

dưới sự quản lý của phòng xét nghiệm. 

5.2.2 Tiện nghi phòng xét nghiệm và văn phòng 

Tiện nghi điều kiện môi trường phòng xét nghiệm và văn phòng nhân viên phải tạo một môi trường 

thích hợp cho các nhiệm vụ sẽ được thực hiện, đảm bảo các điều kiện sau đây được đáp ứng. 

a) Phải kiểm soát việc tiếp cận những khu vực ảnh hưởng đến chất lượng của các xét nghiệm. 

CHÚ THÍCH: Kiểm soát việc tiếp cận phải đưa ra những lưu ý về an toàn, bảo mật, chất lượng và các 
thực hành phổ biến. 

b) Phải bảo vệ các thông tin y học, mẫu bệnh phẩm và các nguồn lực của phòng xét nghiệm khỏi 

sự truy cập trái phép. 

c) Các tiện nghi để xét nghiệm cho phép thực hiện chính xác các xét nghiệm. Các điều kiện này 

bao gồm, ví dụ, nguồn năng lượng, ánh sáng, thông gió, tiếng ồn, nước, xử lý chất thải và các 

điều kiện môi trường. 

d) Hệ thống liên lạc trong phòng xét nghiệm phù hợp với phạm vi và độ phức tạp của tiện nghi 

môi trường để đảm bảo việc truyền đạt thông tin hiệu quả. 

e) Phải cung cấp môi trường làm việc và điều kiện an toàn cho phòng xét nghiệm và chức năng 

của chúng phải được kiểm tra thường xuyên. 

VÍ DỤ: Hoạt động ngắt điện khẩn cấp, hệ thống liên lạc nội bộ và hệ thống báo động cho các phòng lạnh 

và tủ âm; khả năng tiếp cận vòi tắm khẩn cấp và thuốc rửa mắt, v.v. 

5.2.3  Điều kiện tiện nghi cho việc lưu trữ 

Phải cung cấp không gian và các điều kiện lưu giữ để đảm bảo tính toàn vẹn liên tục của các mẫu 

vật liệu, tài liệu, thiết bị, thuốc thử, vật tư tiêu hao, hồ sơ, kết quả và các yếu tố khác mà có thể ảnh 

hưởng đến chất lượng của kết quả xét nghiệm. 

Các mẫu bệnh phẩm và vật liệu được sử dụng trong các quá trình xét nghiệm phải được lưu trữ theo 

phương thức để ngăn chặn lây nhiễm chéo. 

Các phương tiện lưu giữ và thanh lý các vật liệu độc hại phải tương ứng với những mối nguy của vật 

liệu và được quy định trong các yêu cầu có thể áp dụng được. 

5.2.4 Điều kiện tiện nghi cho nhân viên 
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Phòng xét nghiệm phải lối đi thích hợp dẫn đến phòng rửa, nguồn cung cấp nước uống và các 

phương tiện để lưu giữ các dụng cụ bảo vệ và quần áo cá nhân. 

CHÚ THÍCH: Phòng xét nghiệm phải cung cấp không gian cho các hoạt động của nhân viên như là các cuộc 

họp, nơi học tập yên tĩnh và khu vực nghỉ ngơi, khi có thể. 

5.2.5 Khu vực lấy mẫu bệnh phẩm 

Các khu vực lấy mẫu bệnh phẩm phải riêng biệt với khu vực cho tiếp nhận/chờ và là các khu vuecj 

được chỉ định. Phải lưu ý đến nhu cầu, tiện nghi và sự riêng tư cho bệnh nhân (ví dụ như việc người 

khuyết tật tiếp cận sử dụng, các dụng cụ vệ sinh) và tiện nghi cho người đi kèm thích hợp (ví dụ 

người giám hộ hoặc thông dịch viên) trong quá trình lấy mẫu. 

Tiện nghi/khu vực để thực hiện các quá trình lấy mẫu bệnh phẩm (ví dụ thủ thuật mở tĩnh mạch) phải 

cho phép thực hiện lấy mẫu theo cách thức không làm ảnh hưởng đến kết quả hoặc ảnh hưởng bất 

lợi đến chất lượng của xét nghiệm. 

Các khu vực lấy mẫu phải có và duy trì các dụng cụ sơ cứu thích hợp cho nhu cầu của bệnh nhân 

và các nhân viên lấy mẫu. 

CHÚ THÍCH: Một vài khư vực có thể cần các thiết bị thích hợp cho việc hồi sức; có thể áp dụng các quy định 

của địa phương. 

5.2.6 Duy trì cơ sở vật chất và điều kiện tiện nghi môi trường 

Các phòng xét nghiệm phải được duy trì trong điều kiện theo đúng chức năng và đáng tin cậy. Khu 

vực làm việc phải sạch sẽ và được duy trì tốt. 

Phòng xét nghiệm phải theo dõi, kiểm soát và ghi nhận lại các điều kiện môi trường khi có yêu cầu 

kỹ thuật liên quan hoặc nơi chúng có thể ảnh hưởng đến chất lượng của mẫu, kết quả, và/hoặc sức 

khỏe của nhân viên. Phải chú ý đến các yếu tố như ánh sáng, tính vô trùng, bụi, khí độc hại hoặc 

nguy hiểm, nhiễu điện từ, phóng xạ, độ ẩm, nguồn cung cấp điện, nhiệt độ, âm thanh và độ rung, 

hậu cần cho tiến trình công việc, khi thích hợp với các hoạt động có liên quan thì chúng không làm 

ảnh hưởng đến các kết quả hoặc ảnh hưởng bất lợi đến chất lượng yêu cầu của bất kỳ xét nghiệm 

nào. 

Phải có sự cách ly hiệu quả giữa các khu vực phòng xét nghiệm có các hoạt động không tương 

thích với nhau. Các thủ tục phải được gắn ở nơi thích hợp để ngăn ngừa việc lây nhiễm chéo tại nơi 

các quy trình xét nghiệm có các mối nguy hoặc nơi công việc có thể bị tác động hoặc ảnh hưởng do 

không được cách ly. 

Phòng xét nghiệm phải cung cấp một môi trường làm việc yên tĩnh và không bị gián đoạn ở những 

nơi cần thiết. 

CHÚ THÍCH: Ví dụ về khu vực làm việc yên tĩnh và không bị gián đoạn bao gồm tầm soát bệnh học tế bào, biệt 
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hóa ở mức độ hiển vi của tế bào máu và các vi sinh vật, phân tích dữ liệu từ các phản ứng giải trình tự và xem 
xét các kết quả đột biến phân tử. 

5.3 Thiết bị phòng xét nghiệm, thuốc thử và vật tư tiêu hao 

CHÚ THÍCH 1 Theo mục đích của tiêu chuẩn này, thiết bị phòng xét nghiệm bao gồm phần cứng và phần 

mềm của thiết bị, hệ thống đo lường và hệ thống thông tin phòng xét nghiệm. 

CHÚ THÍCH 2 Các thuốc thử bao gồm hóa chất, mẫu chuẩn và mẫu kiểm tra chất lượng (mẫu QC); vật tư tiêu 
hao bao gồm dụng  cụ nuôi cấy, đầu pipette, kính hiển vi lamen (slide glass), v.v. 

CHÚ THÍCH 3 Xem mục 4.6 các thông tin liên quan đến lựa chọn và mua các dịch vụ ở bên ngoài, thiết bị, 
thuốc thử và vật tư tiêu hao. 

5.3.1 Thiết bị 

5.3.1.1     Khái quát 

Phòng xét nghiệm phải có một thủ tục dạng văn bản cho việc lựa chọn, mua sắm và quản lý thiết bị. 

Phòng xét nghiệm phải được trang bị tất cả các thiết bị cần thiết cho việc cung cấp các dịch vụ (bao 

gồm lấy mẫu ban đầu, chuẩn bị mẫu, xử lý mẫu, xét nghiệm và lưu giữ). Trong những trường hợp 

phòng xét nghiệm cần sử dụng thiết bị không thuộc phạm vi kiểm soát thường xuyên của phòng thì 

lãnh đạo phòng xét nghiệm phải đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu của tiêu chuẩn này. 

Phòng xét nghiệm phải thay thế thiết bị khi cần thiết để đảm bảo chất lượng của các kết quả xét 

nghiệm. 

5.3.1.2     Kiểm tra nghiệm thu thiết bị 

Phòng xét nghiệm phải kiểm tra xác nhận sau khi lắp đặt và trước khi sử dụng để xem thiết bị có khả 

năng đạt được các tính năng cần thiết và có phù hợp với các yêu cầu liên quan với các xét nghiệm 

được quan tâm hay không (xem thêm 5.5.1). 

CHÚ THÍCH: Yêu cầu này được áp dụng đối với: các thiết bị được sử dụng trong phòng xét nghiệm, thiết bị 
cho mượn hoặc thiết bị được sử dụng kết hợp hoặc các thiết bị di động của các cơ quan khác được phòng xét 

nghiệm ủy quyền. 

Mỗi chi tiết của thiết bị phải được dán nhãn riêng, được đánh dấu hoặc có dấu hiệu nhận biết khác. 

5.3.1.3     Hướng dẫn sử dụng thiết bị 

Thiết bị phải được vận hành ở mọi thời điểm bởi nhân viên được đào tạo và được ủy quyền. 

Các hướng dẫn sử dụng, an toàn và bảo trì thiết bị hiện hành, bao gồm các hướng dẫn sử dụng có 

liên quan và các hướng dẫn sử dụng được nhà sản xuất thiết bị cung cấp, phải sẵn có để sử dụng. 

Phòng xét nghiệm phải có các thủ tục vận hành an toàn, vận chuyển, bảo quản và sử dụng thiết bị 

để ngăn ngừa nhiễm bẩn hoặc hư hỏng thiết bị. 
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5.3.1.4    Hiệu chuẩn thiết bị và liên kết chuẩn đo lường 

Phòng xét nghiệm phải có một thủ tục dạng văn bản cho việc hiệu chuẩn thiết bị có ảnh hưởng trực 

tiếp hoặc gián tiếp đến kết quả xét nghiệm. Thủ tục này bao gồm: 

a) tính đến các điều kiện sử dụng và hướng dẫn của nhà sản xuất; 

b) hồ sơ liên kết chuẩn đo lường của các chuẩn dùng để hiệu chuẩn và khả năng liên kết chuẩn 

từng phần của thiết bị; 

c) kiểm tra độ chính xác cần thiết của phép đo và chức năng của hệ thống đo lường theo thời 

gian đã xác định; 

d) ghi lại tình trạng hiệu chuẩn và ngày hiệu chuẩn lại; 

e) đảm bảo rằng nếu hiệu chuẩn làm tăng tập hợp các hệ số được hiệu chính thì các hệ số hiệu 

chuẩn trước đó phải được cập nhật chính xác; 

f) các biện pháp an toàn để ngăn ngừa sự điều chỉnh hoặc giả mạo có thể làm mất hiệu lực các 

kết quả xét nghiệm; 

Liên kết chuẩn đo lường phải là một vật liệu quy chiếu hoặc một thủ tục quy chiếu của cấp đo lường 

cao hơn sẵn có. 

CHÚ THÍCH  Tài liệu cho việc truy xuất hiệu chuẩn đến mẫu chuẩn tham chiếu cao hơn hoặc các quy trình 

hiệu chuẩn tham chiếu có thể được cung cấp bởi nhà sản xuất hệ thống xét nghiệm. Những tài liệu như vậy 

được chấp nhận miễn là hệ thống xét nghiệm và các thủ tục hiệu chuẩn của nhà sản xuất được sử dụng mà 

không sửa đổi. 

Ở những nơi không thể áp dụng hoặc có liên quan, có thể áp dụng các phương tiện khác để cung 

cấp độ tin cậy trong kết quả, bao gồm không giới hạn những phương tiện sau: 

- sử dụng các tài liệu tham khảo đã được chứng nhận; 

- xét nghiệm hoặc hiệu chuẩn bằng thủ tục khác; 

- các tiêu chuẩn được thừa nhậnhoặc phương pháp được thiết lập rõ ràng, được xác định, 

được mô tả đặc điểm và được tất cả các bên liên quan thừa nhận 

5.3.1.5    Bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị 

Phòng xét nghiệm phải có chương trình bằng văn bản cho việc bảo dưỡng thiết bị ở mức tối thiểu, 

theo các hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Các thiết bị phải được bảo quản trong điều kiện làm việc an toàn và theo trình tự làm việc. Điều này 

phải bao gồm việc kiểm tra an toàn điện, bộ phận dừng khẩn cấp và vận hành an toàn và việc thải 

hóa chất, vật liệu phóng xạ và sinh học được thực hiện bởi người có thẩm quyền. Ở mức tối thiểu, 

phải sử dụng thời hạn hoặc hướng dẫn của nhà sản xuất, hoặc cả hai. 
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Khi thiết bị bị lỗi, phải ngừng hoạt động và ghi nhãn rõ ràng. Phòng xét nghiệm phải đảm bảo rằng 

thiết bị có lỗi không được sử dụng cho đến khi được sửa chữa và được thể hiện bằng việc kiểm tra 

các tiêu chí chấp nhận đã quy định. Phòng xét nghiệm phải kiểm tra ảnh hưởng của các lỗi này trong 

các xét nghiệm trước đó và tiến hành hành động tức thời hoặc hành động khắc phục (xem 4.10) 

Phòng xét nghiệm phải có biện pháp đánh giá hợp lý để làm sạch thiết bị trước khi sử dụng, sửa 

chữa hoặc ngừng hoạt động, cung cấp không gian thích hợp để sửa chữa và cung cấp thiết bị bảo 

hộ cá nhân thích hợp. 

Khi thiết bị bị đưa ra khỏi sự kiểm soát trực tiếp của phòng xét nghiệm thì phòng xét nghiệm phải 

đảm bảo rằng tính năng của thiết bị được kiểm tra trước khi được đưa trở lại sử dụng trong phòng 

xét nghiệm. 

5.3.1.6    Báo cáo sự cố không mong muốn đối với thiết bị 

Các sự cố bất lợi và tai nạn tác động trực tiếp đến các thiết bị cụ thể phải được điều tra và báo cáo 

cho nhà sản xuất và các cơ quan chức năng, theo yêu cầu. 

5.3.1.7    Hồ sơ thiết bị 

Phải lưu giữ hồ sơ cho từng hạng mục thiết bị tham gia vào việc thực hiện các xét nghiệm. Các hồ 

sơ thiết bị này phải bao gồm, nhưng không giới hạn, các mục sau: 

a) nhận dạng thiết bị; 

b) tên nhà sản xuất, kiểu máy, số sêri hoặc nhận dạng duy nhất khác; 

c) thông tin liên hệ với người cung cấp hoặc nhà sản xuất; 

d) ngày nhận và ngày đưa vào sử dụng; 

e) vị trí; 

f) điều kiện khi nhận được (ví dụ: mới, đã sử dụng hoặc sửa lại); 

g) các hướng dẫn của nhà sản xuất; 

h) hồ sơ xác nhận sự nghiệm thu ban đầu của thiết bị để sử dụng khi thiết bị được nhập vào 

phòng xét nghiệm; 

i) thực hiện bảo dưỡng và kế hoạch bảo dưỡng phòng ngừa; 

j) hồ sơ về tính năng của thiết bị nhằm xác nhận sự thích hợp để sử dụng của thiết bị; 

k) hỏng hóc hoặc sự cố, thay đổi hoặc sửa chữa thiết bị. 

Hồ sơ tính năng được đề cập ở điểm j) cần bao gồm bản sao của các báo cáo/giấy chứng nhận của 

tất cả các lần hiệu chuẩn và/hoặc kiểm định bao gồm ngày tháng, thời gian và kết quả, các hiệu 

chỉnh, tiêu chí chấp nhận và thời hạn cho lần hiệu chỉnh và/hoặc kiểm định tiếp theo, để đáp ứng 
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một phần hoặc toàn bộ yêu cầu này. 

Phải lưu các hồ sơ này và phải có sẵn trong suốt vòng đời của thiết bị hoặc lâu hơn theo yêu cầu 

của thủ tục Kiểm soát hồ sơ của phòng xét nghiệm (xem 4.13). 

5.3.2 Thuốc thử và vật tư tiêu hao 

5.3.2.1 Khái quát 

Phòng xét nghiệm phải có một thủ tục dạng văn bản cho việc tiếp nhận, bảo quản, thử nghiệm chấp 

nhận và quản lý hàng tồn kho các thuốc thử và các vật tư tiêu hao. 

5.3.2.2 Thuốc thử và vật tư tiêu hao - Tiếp nhận và bảo quản 

Nếu phòng xét nghiệm không phải là nơi tiếp nhận thì phải xác minh rằng nơi tiếp nhận có khả năng 

lưu trữ đầy đủ và khả năng xử lý để duy trì các mặt hàng mua theo cách thức phòng ngừa thiệt hại 

hoặc hư hỏng. 

Phòng xét nghiệm phải lưu giữ các thuốc thử và vật tư tiêu hao được nhận theo các chỉ dẫn kỹ thuật 

của nhà sản xuất. 

5.3.2.3 Thuốc thử và vật tư tiêu hao - kiểm tra nghiệm thu 

Mỗi công thức mới của các bộ kit xét nghiệm có sự thay đổi về các loại thuốc thử hoặc quy trình, 

hoặc lô hàng hoặc cách thức vận chuyển hàng mới, đều phải được kiểm tra tính năng trước khi sử 

dụng trong các xét nghiệm. 

Các vật tư tiêu hao có thể ảnh hưởng đến chất lượng của các xét nghiệm phải được kiểm tra tính 

năng trước khi sử dụng trong các xét nghiệm. 

5.3.2.4 Thuốc thử và vật tư tiêu hao - Quản lý hàng tồn kho 

Phòng xét nghiệm phải thiết lập hệ thống kiểm soát hàng tồn kho đối với thuốc thử và vật tư tiêu 

hao. 

Hệ thống kiểm soát hàng tồn kho phải tách riêng các thuốc thử và vật tư tiêu hao không được kiểm 

soát và không được chấp nhận từ những thuốc thử và vật tư tiêu hao đã được chấp nhận sử dụng. 

5.3.2.5 Thuốc thử và vật tư tiêu hao - Hướng dẫn sử dụng 

Hướng dẫn sử dụng thuốc thử và vật tư tiêu hao, bao gồm những thuốc thử và vật tư tiêu hao do 

nhà sản xuất cung cấp, phải sẵn có. 

5.3.2.6 Thuốc thử và vật tư tiêu hao -  Báo cáo sự cố không mong muốn 

Các sự cố không mong muốn và các tai nạn tác động trực tiếp đến các thuốc thử hoặc vật tư tiêu 

hao cụ thể phải được kiểm tra và báo cáo cho nhà sản xuất và các cơ quan chức năng, theo yêu 

cầu. 
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5.3.2.7 Thuốc thử và vật tư tiêu hao - Hồ sơ 

Phải lưu giữ các hồ sơ cho mỗi thuốc thử và vật tư tiêu hao tham gia vào việc thực hiện các xét 

nghiệm. Những hồ sơ này phải bao gồm, nhưng không giới hạn, những mục sau: 

a) nhận dạng thuốc thử hoặc vật tư tiêu hao; 

b) tên nhà sản xuất và mã số đợt hoặc số lô; 

c) thông tin liên hệ với người cung cấp hoặc nhà sản xuất; 

d) ngày nhận, ngày hết hạn, ngày đưa vào sử dụng và, nếu có thể, ngày vật liệu được đưa ra 

khỏi sử dụng; 

e) điều kiện khi nhận (ví dụ: được chấp nhận hoặc bị hư hỏng); 

f) các hướng dẫn của nhà sản xuất; 

g) hồ sơ xác nhận sự chấp nhận ban đầu của thuốc thử hoặc vật tư tiêu hao cho sử dụng; 

h) hồ sơ tính năng xác nhận sự thích hợp để sử dụng thuốc thử hoặc vật tư tiêu hao khi đưa 

vào sử dụng. 

Khi phòng xét nghiệm sử dụng thuốc thử đã được pha chế hoặc sản xuất trong phòng xét nghiệm thì 

hồ sơ phải bao gồm, ngoài các thông tin ở trên, chỉ dẫn đến người hoặc những người thực hiện sự 

chuẩn bị và ngày chuẩn bị. 

5.4 Quá trình trước xét nghiệm 

5.4.1 Khái quát 

Phòng xét nghiệm phải có thủ tục dạng văn bản và thông tin cho các hoạt động trước xét nghiệm để 

đảm bảo hiệu lực của các kết quả xét nghiệm.  

5.4.2 Thông tin cho bệnh nhân và người sử dụng 

Phòng xét nghiệm phải sẵn có thông tin cho bệnh nhân và những người sử dụng dịch vụ của phòng 

xét nghiệm. Thông tin phải bao gồm: 

a) đia điểm của phòng thí nghiệm; 

b) các dạng dịch vụ lâm sàng được cung cấp bởi phòng  xét nghiệm bao gồm các xét nghiệm có 

liên quan tới các phòng xét nghiệm khác; 

c) giờ làm việc của phòng xét nghiệm; 

d) các xét nghiệm được cung cấp bởi phòng xét nghiệm bao gồm, nếu thích hợp, thông tin liên 

quan đến mẫu yêu cầu, lượng mẫu ban đầu, biện pháp phòng ngừa đặc biệt, thời gian từ khi 

lấy mẫu đến khi trả kết quả (có thể được cung cấp trong danh mục chung hoặc theo nhóm các 

xét nghiệm), khoảng tham chiếu sinh học và giá trị quyết định điều trị; 
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e) hướng dẫn hoàn thành biểu mẫu yêu cầu; 

f) hướng dẫn về sự chuẩn bị của bệnh nhân; 

g) hướng dẫn cho các mẫu bệnh phẩm được thu thập; 

h) hướng dẫn cho việc vận chuyển mẫu, bao gồm nhu cầu xử lý đặc biệt;  

i) các yêu cầu đồng ý của bệnh nhân (ví dụ đồng ý tiết lộ thông tin lâm sàng và tiền sử gia đình 

cho các chuyên gia y tế có liên quan, nếu cần tham khảo); 

j) các tiêu chí chấp nhận và loại bỏ mẫu của phòng xét nghiệm; 

k) danh sách các yếu tố được biết đến ảnh hưởng đáng kể đến việc thực hiện xét nghiệm hoặc 

diễn giải các kết quả; 

l) có sẵn các tư vấn lâm sàng theo yêu cầu của các xét nghiệm và diễn giải các kết quả xét 

nghiệm; 

m) chính sách của phòng xét nghiệm về bảo vệ thông tin cá nhân; 

n) thủ tục giải quyết khiếu nại của phòng xét nghiệm. 

Phòng xét nghiệm phải sẵn có thông tin cho bệnh nhân và người sử dụng bao gồm giải thích về thủ 

tục lâm sàng được thực hiện để có được sự đồng ý của bệnh nhân. Tầm quan trọng của việc cung 

cấp thông tin bệnh nhân và gia đình, nếu liên quan (ví dụ cho giải thích các kết quả xét nghiệm di 

truyền), phải được giải thích cho bệnh nhân và người sử dụng. 

5.4.3 Thông tin biểu mẫu yêu cầu 

Biểu mẫu yêu cầu hoặc bản điện tử tương đương cần phải có chỗ trống cho các nội dung, nhưng 

không giới hạn ở: 

a) nhận dạng bệnh nhân bao gồm giới tính, ngày sinh và địa chỉ liên lạc/vị trí của bệnh nhân và 

nhận dạng đơn nhất về bệnh nhân; 

CHÚ THÍCH: Nhận dạng duy nhất bao gồm định danh bảng chữ cái và/hoặc định danh số như số bệnh 

việc hoặc số sức khỏe cá nhân. 

b) tên hoặc nhận dạng duy nhất khác của bác sỹ, trung tâm y tế hoặc người được ủy quyền hợp 

pháp khác đưa ra yêu cầu xét nghiệm hoặc sử dụng thông tin y học cùng với nơi gửi báo cáo 

và địa chỉ liên lạc; 

c) loại mẫu ban đầu và vị trí giải phẫu, khi thích hợp; 

d) các xét nghiệm được yêu cầu; 

e) thông tin lâm sàng liên quan đến bệnh nhân và yêu cầu để tiến hành xét nghiệm và cho mục 

đích diễn giải các kết quả; 

CHÚ THÍCH:Thông tin cần thiết cho xét nghiệm và diễn giải kết quả có thể bao gồm dòng họ của bệnh 
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nhân, tiền sử gia đình, tiền sử phơi nhiễm và đi lại, bệnh truyền nhiễm và thông tin liên quan về lâm 
sàng khác. Thông tin tài chính cho mục đích thanh toán, kiểm toán tài chính, quản lý nguồn lực và đánh 

giá dịch vụ y tế cũng có thể được thu thập. Bệnh nhân phải biết các thông tin được thu thập và mục đích 

thu thập thông tin. 

f) ngày và thời gian lấy mẫu ban đầu, khi thích hợp; 

g) ngày và thời gian nhận mẫu. 

CHÚ THÍCH: Dạng biểu mẫu yêu cầu (ví dụ dạng điện tử hoặc giấy) và cách thức trao đổi các yêu cầu 

với phòng xét nghiệm cần được xác định bằng việc thảo luận với người sử dụng các dịch vụ của phòng 
xét nghiệm. 

Phòng xét nghiệm phải có thủ tục dạng văn bản liên quan đến các yêu cầu bằng lời nói cho các xét 

nghiệm, bao gồm cung cấp xác nhận thông qua biểu mẫu yêu cầu hoặc bản điện tử tương đương 

trong một thời gian nhất định. 

Phòng xét nghiệm phải sẵn sàng hợp tác với người sử dụng hoặc đại diện của họ trong việc làm rõ 

yêu cầu của người sử dụng. 

5.4.4 Thu thập và xử lý mẫu ban đầu 

5.4.4.1 Khái quát 

Phòng xét nghiệm phải có thủ tục dạng văn bản cho việc lấy và xử lý  thích hợp đối với các mẫu ban 

đầu. Thủ tục này phải có sẵn cho những người chịu trách nhiệm về lấy mẫu ban đầu bất kể người 

lấy mẫu có phải là nhân viên của phòng xét nghiệm hay không. 

Khi người sử dụng có những yêu cầu khác với thủ tục và các loại trừ, hoặc bổ sung thêm vào thủ tục 

lấy mẫu đã được lập thành văn bản thì những yêu cầu này sẽ được ghi lại và đưa vào trong tất cả 

các văn bản có chứa các kết quả xét nghiệm và phải được truyền đạt tới nhân sự thích hợp. 

CHÚ THÍCH 1 Tất cả các thủ tục được thực hiện trên bệnh nhân đều cần sự đồng ý của bệnh nhân. Đối với 

hầu hết các thủ tục thông thường của phòng xét nghiệm, sự đồng ý có thể được hiểu là khi bệnh nhân có mặt 
tại phòng xét nghiệm với một biểu mẫu yêu cầu và sẵn sàng làm theo thủ tục lấy mẫu thường dùng, ví dụ như 

tiêm tĩnh mạch. Các bệnh nhân nằm trên giường bệnh cần có cơ hội để từ chối. 

Các thủ tục đặc biệt, bao gồm các thủ tục cấp thiết, hoặc những thủ tục phức tạp làm tăng các nguy 

cơ, cần sự giải thích chi tiết hơn, và trong một số trường hợp, phải có sự đồng ý bằng văn bản. 

Trong những trường hợp khẩn cấp sự đồng ý không thể thực hiện được, trong những hoàn cảnh 

này có thể chấp nhận được để thực hiện các thủ tục cần thiết, miễn là chúng có lợi nhất cho bệnh 

nhân. 

CHÚ THÍCH 2 Phải có sự riêng tư phù hợp trong quá trình tiếp nhận và lấy mẫu và thích hợp với loại thông tin 

được yêu cầu và mẫu ban đầu được lấy. 

5.4.4.2 Hướng dẫn hoạt động trước khi lấy mẫu 
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Hướng dẫn của phòng xét nghiệm đối với các hoạt động trước khi thu mẫu phải bao gồm những 

thông tin sau: 

a) hoàn thành biểu mẫu yêu cầu hoặc bản yêu cầu điện tử; 

b) chuẩn bị cho bệnh nhân (ví dụ các hướng dẫn cho điều dưỡng viên, người lấy máu, người lấy 

mẫu và bệnh nhân); 

c) loại và số lượng mẫu ban đầu được lấy cùng với mô tả về dụng cụ chứa mẫu ban đầu và các 

phụ kiện cần thiết khác; 

d) thời điểm lấy mẫu đặc biệt, nếu cần; 

e) thông tin bệnh án liên quan tới hoặc ảnh hưởng tới việc lấy mẫu, tiến hành xét nghiệm hoặc 

diễn giải kết quả (ví dụ như tiền sử sử dụng thuốc). 

5.4.4.3 Hướng dẫn hoạt động lấy mẫu 

Hướng dẫn của phòng xét nghiệm đối với các hoạt động lấy mẫu phải bao gồm những thông tin sau: 

a) xác định nhận dạng của bệnh nhân được lấy mẫu ban đầu; 

b) xác minh rằng bệnh nhân đáp ứng các yêu cầu trước xét nghiệm [ví dụ lúc đói, tình trạng sử 

dụng thuốc (thời gian của liều cuối cùng, thời gian dừng sử dụng thuốc), lấy mẫu theo các 

khoảng thời gian hoặc theo thời gian định trước, v.v]; 

c) các hướng dẫn lấy mẫu máu ban đầu và các mẫu không phải máu cùng với mô tả về dụng cụ 

chứa mẫu ban đầu và các phụ kiện cần thiết khác; 

d) trong trường hợp các mẫu ban đầu được thu thập là một phần của thực hành lâm sàng thì 

thông tin và các hướng dẫn liên quan đến dụng cụ chứa mẫu ban đầu, các phụ kiện cần thiết 

và các điều kiện xử lý và vận chuyển mẫu phải được xác định và trao đổi với nhân viên y tế 

thích hợp; 

e) hướng dẫn cho việc ghi nhãn các mẫu ban đầu theo cách thức đưa ra liên kết rõ ràng với 

bệnh nhân được lấy mẫu; 

f) ghi hồ sơ dấu hiệu nhận biết về người lấy mẫu ban đầu và ngày lấy mẫu; và khi cần thiết, ghi 

lại thời gian lấy mẫu; 

g) những hướng dẫn về các điều kiện bảo quản thích hợp trước khi lấy mẫu phải được gửi đến 

cho phòng xét nghiệm; 

h) loại bỏ an toàn các vật liệu được sử dụng khi lấy mẫu. 

5.4.5 Vận chuyển mẫu 

Hướng dẫn của phòng xét nghiệm đối với các hoạt động sau khi lấy mẫu phải bao gồm việc đóng gói 

mẫu để vận chuyển. 
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Phòng xét nghiệm phải có thủ tục dạng văn bản về giám sát vận chuyển mẫu để đảm bảo chúng 

được vận chuyển:  

a) trong khoảng thời gian phù hợp với tính chất của xét nghiệm được yêu cầu và quy định có liên 

quan khác của phòng xét nghiệm; 

b) trong khoảng nhiệt độ được xác định cho việc lấy mẫu và xử lý mẫu, cùng với các chất bảo 

quản được chỉ định để đảm bảo tính toàn vẹn của mẫu; 

c) theo cách thức đảm bảo tính toàn vẹn của mẫu và an toàn cho người vận chuyển,  cộng đồng 

và phòng xét nghiệm nhận mẫu, phù hợp với các yêu cầu đã được thiết lập. 

CHÚ THÍCH: Phòng xét nghiệm không tham gia lấy và vận chuyển mẫu ban đầu được coi là thỏa mãn với 
điều khoản 5.4.5 c) ở trên khi, sau khi nhận được một mẫu mà tính toàn vẹn đã bị xâm nhập hoặc có thể gây 

nguy hiểm đến sự an toàn của người vận chuyển hoặc  cộng đồng thì phải liên lạc ngay lập tức với người gửi 

mẫu và thông báo về các biện pháp cần được thực hiện để loại bỏ sự tái diễn. 

5.4.6 Tiếp nhận mẫu 

Thủ tục tiếp nhận mẫu của phòng xét nghiệm phải đảm bảo đáp ứng những điều kiện sau. 

a) Có thể truy xuất nguồn gốc rõ ràng (đơn nhất) của mẫu, bởi yêu cầu và ghi nhãn, tới bệnh 

nhân hoặc vị trí được xác định. 

b) Việc xây dựng và văn bản hóa các tiêu chí đối với việc chấp nhận hoặc loại bỏ mẫu của 

phòng xét nghiệm phải được áp dụng. 

c) Trường hợp có vấn đề với việc nhận dạng bệnh nhân hoặc mẫu, mẫu không ổn định do chậm 

trễ trong vận chuyển hoặc dụng cụ chứa không phù hợp, lượng mẫu không đủ, hoặc khi mẫu 

rất quan trọng về mặt lâm sàng hoặc không thể thay thế được và phòng xét nghiệm lựa chọn 

để xử lý mẫu thì báo cáo cuối cùng phải chỉ rõ bản chất của vấn đề và, nếu có thể, cần đưa ra 

cảnh báo khi giải thích kết quả. 

d) Tất cả các mẫu nhận được phải ghi vào sổ tiếp nhận, biểu mẫu ghi tiến trình công việc, máy 

tính hoặc hệ thống có thể đối chiếu được khác. Ngày tháng và thời gian tiếp nhận và/hoặc 

đăng ký mẫu phải được ghi lại. Nếu có thể, dấu hiệu nhận biết về người nhận mẫu cũng được 

ghi lại. 

e) Người được ủy quyền phải đánh giá mẫu được tiếp nhận để đảm bảo rằng chúng đáp ứng 

tiêu chí chấp nhận mẫu liên quan tới (các) xét nghiệm được yêu cầu.  

f) Nếu thích hợp, phòng xét nghiệm phải có hướng dẫn cho việc tiếp nhận, ghi nhãn, xử lý và 

báo cáo các mẫu được đánh dấu đặc biệt là khẩn cấp. Hướng dẫn phải bao gồm chi tiết về 

việc ghi nhãn đặc biệt của biểu mẫu yêu cầu và mẫu, cơ chế chuyển mẫu đến khu vực xét 

nghiệm của phòng xét nghiệm, phương thức xử lý nhanh bất kỳ được sử dụng, và tiêu chí báo 

cáo đặc biệt cần tuân thủ. 
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Tất cả các phần của mẫu ban đầu cũng phải có khả năng truy xuất nguồn gốc rõ ràng (đơn nhât) 

về mẫu gốc ban đầu. 

5.4.7 Xử lý , chuẩn bị và bảo quản mẫu trước xét nghiệm 

Phòng xét nghiệm phải có các thủ tục và phương tiện phù hợp để đảm bảo tính bền vững ổn định 

của mẫu và tránh hư hỏng, mất mát hoặc thiệt hại trong các hoạt động trước xét nghiệm và trong 

quá trình xử lý, chuẩn bị và lưu giữ. 

Các thủ tục của phòng xét nghiệm phải bao gồm giới hạn thời gian cho các xét nghiệm bổ sung theo 

yêu cầu hoặc các xét nghiệm sâu hơn trên cùng mẫu ban đầu. 

5.5 Quá trình xét nghiệm 

5.5.1 Lựa chọn, kiểm tra xác nhận và xác nhận giá trị sử dụng của quá trình xét nghiệm 

5.5.1.1 Khái quát 

Phòng xét nghiệm phải lựa chọn các quy trình xét nghiệm đã được xác nhận cho mục đích sử dụng 

của chúng. Dấu hiệu nhận biết về người thực hiện các hoạt động trong quá trình xét nghiệm phải 

được ghi lại. 

Các yêu cầu quy định (đặc điểm kỹ thuật thực hiện) cho mỗi quy trình xét nghiệm phải liên quan tới 

mục đích sử dụng xét nghiệm đó. 

CHÚ THÍCH Các quy trình được ưu tiên là những quy trình được quy định trong hướng dẫn sử dụng các 
thiết bị y tế in vitro hay các thủ tục được xuất bản trong các sách có sẵn/có căn cứ đích xác, bài báo khoa học 

hoặc tạp chí có qua hệ thống bình duyệt, hoặc các tiêu chuẩn hoặc hướng dẫn đồng thuận quốc tế, hoặc các 

quy định quốc gia hoặc khu vực. 

5.5.1.2 Kiểm tra xác nhận quy trình xét nghiệm 

Phòng xét nghiệm sẽ phải xác nhận giá trị sử dụng của các quy trình xét nghiệm trước khi sử dụng, 

kể cả khi không sửa đổi quy trình xét nghiệm 

Phòng xét nghiệm phải lấy thông tin từ nhà sản xuất/nhà phát triển phương pháp để xác nhận các 

đặc tính thực hiện của quy trình. 

Việc thẩm định độc lập của phòng xét nghiệm phải khẳng định, thông qua việc thu thập bằng chứng 

khách quan (dưới dạng các đặc tính thực hiện), rằng các tuyên bố về việc thực hiện các quy trình xét 

nghiệm được đáp ứng. Các tuyên bố thực hiện quy trình xét nghiệm được khẳng định trong quá trình 

xét nghiệm phải là những tuyên bố liên quan với mục đích sử dụng của các kết quả xét nghiệm. 

Phòng xét nghiệm phải lập thành văn bản các quy trình sử dụng cho kiểm tra và ghi lại các kết quả 

đạt được. Nhân viên có thẩm quyền phù hợp sẽ xem xét các kết quả thẩm định và ghi lại các xem 

xét. 
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5.5.1.3 Xác nhận quá trình xét nghiệm 

Phòng xét nghiệm phải xác nhận giá trị sử dụng của các quá trình xét nghiệm được lấy từ các nguồn 

sau: 

a) các phương pháp không phải là phương pháp tiêu chuẩn; 

b) các phương pháp do phòng xét nghiệm tự thiết kế hoặc xây dựng; 

c) các phương pháp chuẩn được sử dụng bên ngoài phạm vi dự kiến của chúng; 

d) các phương pháp được xác nhận đã được sửa đổi sau dó. 

Việc xác nhận giá trị sử dụng phải đủ các thông số cần thiết và khẳng định, thông qua cung cấp các 

bằng chứng khách quan (dưới dạng tính hiệu lực của các thông số), rằng các yêu cầu cụ thể cho 

mục đích sử dụng của quy trình xét nghiệm đã được hoàn thành. 

CHÚ THÍCH Tính hiệu lực của một quy trình xét nghiệm phải bao gồm việc xem xét: độ đúng, độ chính xác, 
độ chụm của phép đo bao gồm khả năng lặp lại của phép đo và độ chụm trung gian của phép đo; độ không đảm 

bảo đo, đặc trưng phân tích bao gồm các yếu tố ảnh hưởng, độ nhạy phân tích, giới hạn phát hiện và giới hạn 

định lượng, khoảng đo, đặc trưng chẩn đoán và độ nhạy chẩn đoán. 

Phòng xét nghiệm phải lập thành văn bản quy trình sử dụng cho việc xác nhận giá trị sử dụng và ghi 

lại các kết quả thu được. Nhân viên có thẩm quyền phải xem xét việc các kết quả đã xác nhận và lưu 

hồ sơ xem xét. 

Khi có những thay đổi đối với quy trình xét nghiệm đã được xác nhận giá trị sử dụng thì ảnh hưởng 

của những thay đổi đó phải được lập thành văn bản và, khi thích hợp, phòng xét nghiệm phải thực 

hiện một xác nhận giá trị sử dụng mới. 

5.5.1.4 Độ không đảm bảo đo của các giá trị định lượng 

Phòng xét nghiệm phải xác định độ không đảm bảo đo cho mỗi quy trình đo trong giai đoạn xét 

nghiệm được sử dụng để báo cáo các giá trị đại lượng đo được trên mẫu của bệnh nhân. Phòng xét 

nghiệm phải xác định các thành phần của độ không đảm bảo đo của mỗi quy trình xét nghiệm và 

định kỳ xem xét độ không đảm bảo đo. 

CHÚ THÍCH 1 Các thành phần không đảm bảo đo liên quan là những thành phần gắn liền với quá trình đo 

thực tế, bắt đầu với việc chuẩn bị mẫu cho quy trình đo và kết thúc với kết quả của giá trị đo được. 

CHÚ THÍCH 2 Độ không đảm bảo đo có thể tính toán được bằng cách sử dụng các giá trị định lượng nhận 
được thông qua các mẫu kiểm soát chất lượng dưới hình thức độ chụm trung gian bao gồm những thay đổi 

thường xuyên một cách thích hợp trong thao tác tiêu chuẩn của một quy trình đo, ví dụ những thay đổi về thuốc 

thử và các lần hiệu chuẩn, người thực hiện khác nhau, việc bảo trì thiết bị theo lịch trình. 

CHÚ THÍCH 3 Ví dụ về các tiện ích thực tế của việc ước lượng độ không đảm bảo đo có thể bao gồm việc 

xác nhận rằng các giá trị đo từ bệnh nhân đáp ứng các mục tiêu chất lượng được thiết lập bởi phòng xét 
nghiệm và so sánh có ý nghĩa giá trị đo từ bệnh nhân với giá trị cùng loại trước đó hoặc với giá trị đưa ra quyết 
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định lâm sàng. 

Phòng xét nghiệm phải xem xét đến độ không đảm bảo đo khi diễn giải các giá trị đại lượng được 

đo. Theo yêu cầu trên, phòng xét nghiệm phải sẵn có ước lượng độ không đảm bảo đo cho những 

người sử dụng phòng xét nghiệm. 

Khi các xét nghiệm bao gồm một bước đo nhưng không báo cáo giá trị đại lượng đo được thì phòng 

xét nghiệm phải tính toán độ không đảm bảo của bước đo trong trường hợp nó có ích trong việc 

đánh giá độ tin cậy của quy trình xét nghiệm hoặc có ảnh hưởng đến kết quả báo cáo. 

5.5.2 Khoảng tham chiếu sinh học hoặc giá trị quyết định lâm sàng 

Phòng xét nghiệm phải xác định khoảng tham chiếu sinh học hoặc các giá trị quyết định về mặt lâm 

sàng, lập thành văn bản cơ sở các khoảng tham chiếu sinh học hoặc các giá trị quyết định và việc 

trao đổi thông tin này với những người sử dụng. 

Khi một khoảng tham chiếu sinh học hoặc giá trị quyết định cụ thể không còn phù hợp cho việc sử 

dụng trong một thời gian dài thì phòng xét nghiệm phải thực hiện những thay đổi thích hợp và trao 

đổi với những người sử dụng. 

Khi phòng xét nghiệm thay đổi một quy trình xét nghiệm hoặc quy trình trước xét nghiệm thì phòng 

xét nghiệm phải xem xét khoảng tham chiếu có liên quan và các giá trị quyết định lâm sàng, nếu có 

thể áp dụng. 

5.5.3 Lập thành văn bản các quy trình xét nghiệm 

Phòng xét nghiệm phải lập thành văn bản các quy trình xét nghiệm. Các quy trình dạng văn bản phải 

được viết bằng một ngôn ngữ mà các nhân viên trong phòng xét nghiệm đều có thể hiểu được và 

phải có sẵn ở những vị trí thích hợp. 

Bất kỳ tài liệu định dạng nén nào (ví dụ như các hồ sơ dạng thẻ hoặc các hệ thống tương tự được 

sử dụng) phải tương ứng với quy trình dạng văn bản. 

CHÚ THÍCH 1 Các hướng dẫn công việc, hồ sơ dạng thẻ hoặc hệ thống tương tự tóm tắt các thông tin quan 

trọng được chấp nhận sử dụng như là cách tham chiếu nhanh tại nơi làm việc, với điều kiện phải có sẵn một 
quy trình dạng văn bản đầy đủ để tham khảo. 

CHÚ THÍCH 2 Thông tin trong các hướng dẫn sử dụng sản phẩm phải được đưa vào trong các quy trình xét 
nghiệm dưới dạng tham khảo. 

Tất cả các tài liệu có liên quan đến việc thực hiện các xét nghiệm, bao gồm các quy trình, tài liệu tóm 

tắt, dạng tài liệu định dạng nén và các hướng dẫn sử dụng sản phẩm phải là các tài liệu được kiểm 

soát. 

Ngoài ký hiệu nhận dạng kiểm soát tài liệu, tài liệu phải bao gồm, khi áp dụng với quy trình xét 

nghiệm, những nội dung sau: 
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a) mục đích của xét nghiệm; 

b) nguyên tắc và phương pháp của quy trình được sử dụng cho các xét nghiệm; 

c) các đặc tính thực hiện (xem 5.5.1.2 và 5.5.1.3); 

d)  loại mẫu (ví dụ huyết tương, huyết thanh, nước tiểu); 

e) sự chuẩn bị của bệnh nhân; 

f) loại  dụng cụ chứa và các phụ kiện; 

g) thiết bị và thuốc thử yêu cầu; 

h) kiểm soát môi trường và an toàn; 

i) quy trình hiệu chuẩn (truy xuất nguồn gốc đo lường); 

j) các bước của quy trình; 

k) quy trình kiểm soát chất lượng; 

l) nhiễu (ví dụ lipid máu, tan máu, bilirubin máu, thuốc) và các phản ứng chéo; 

m) nguyên tắc của quy trình để tính toán kết quả bao gồm, nếu phù hợp, độ không đảm bảo đo 

của các giá trị đại lượng đo được; 

n) khoảng tham chiếu sinh học hoặc các giá trị quyết định lâm sàng; 

o) khoảng có thể báo cáo các kết quả xét nghiệm; 

p) các hướng dẫn để xác định các kết quả định lượng khi kết quả không nằm trong khoảng đo; 

q) trị số cảnh báo/nguy hiểm, khi thích hợp; 

r) diễn giải lâm sàng của phòng xét nghiệm; 

s) nguồn biến động tiềm ẩn; 

t) tài liệu tham khảo. 

Nếu phòng xét nghiệm có ý định thay đổi một quy trình xét nghiệm hiện tại mà kết quả hoặc diễn giải 

của nó có thể có khác biệt đáng kể thì phòng xét nghiệm phải giải thích cho người sử dụng các dịch 

vụ của phòng xét nghiệm sau khi xác nhận giá trị sử dụng của quy trình. 

CHÚ THÍCH 3  Yêu cầu này có thể được thực hiện theo nhiều cách khác nhau, tùy theo hoàn cảnh 

của địa phương. Một vài phương pháp bao gồm hướng dẫn qua thư, bản tin của phòng xét nghiệm 

hoặc một phần của chính báo cáo xét nghiệm. 

5.6 Đảm bảo chất lượng của kết quả xét nghiệm 

5.6.1 Khái quát 
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Phòng xét nghiệm phải đảm bảo chất lượng của các xét nghiệm bằng cách thực hiện chúng dưới 

các điều kiện được xác định. 

Các quy trình trước và sau xét nghiệm phải được thực hiện (xem 4.14.7, 5.4, 5.7 và 5.8). 

Phòng xét nghiệm không được làm giả kết quả. 

5.6.2 Kiểm soát chất lượng 

5.6.2.1 Khái quát 

Phòng xét nghiệm phải thiết kế các quy trình kiểm soát chất lượng để kiểm tra xác nhận việc đạt 

được chất lượng của các kết quả như dự kiến. 

CHÚ THÍCH    Ở một vài nước, kiểm soát chất lượng, như được đề cập đến trong mục này, cũng được gọi 

là “nội kiểm” 

5.6.2.2 Mẫu kiểm soát chất lượng 

Phòng xét nghiệm phải sử dụng các mẫu kiểm soát chất lượng mà phản ứng với hệ thống xét 

nghiệm theo cách gần với các mẫu bệnh phẩm nhất càng tốt. 

Các mẫu kiểm soát chất lượng phải được kiểm tra định kỳ với tần suất dựa trên độ ổn định của quy 

trình mà nguy cơ gây nguy hiểm cho bệnh nhân bởi kết quả không chính xác. 

CHÚ THÍCH 1 Phòng xét nghiệm phải lựa chọn nồng độ của mẫu kiểm soát chất lượng, bất cứ khi nào có thể, 

đặc biệt là tại hoặc gần với giá trị quyết định lâm sàng, đảm bảo hiệu lực của các quyết định được đưa ra. 

CHÚ THÍCH 2 Phòng xét nghiệm nên sử dụng mẫu kiểm soát của bên thứ ba độc lập, hoặc thay thế hẳn, hoặc 

thêm vào, bất kỳ tài mẫu kiểm soát nào được cung cấp bởi nhà sản xuất thuốc thử hoặc thiết bị. 

5.6.2.3 Dữ liệu kiểm soát chất lượng 

Phòng xét nghiệm phải có một quy trình để ngăn ngừa sự phát hành các kết quả của bệnh nhân 

trong trường hợp có sai lỗi về kiểm soát chất lượng. 

Khi các quy tắc kiểm soát chất lượng bị vi phạm và chỉ ra rằng các kết quả xét nghiệm có khả năng 

chứa các lỗi quan trọng về lâm sàng, các kết quả phải bị loại bỏ và các mẫu bệnh phẩm liên quan 

được xét nghiệm lại sau khi các điều kiện bị lỗi được khắc phục và hoạt động trong đặc điểm kỹ 

thuật được kiểm tra xác nhận. Phòng xét nghiệm cũng phải đánh giá các kết quả từ các mẫu bệnh 

phẩm được xét nghiệm sau đợt kiểm soát chất lượng thành công gần nhất. 

Dữ liệu kiểm soát chất lượng phải được xem xét định kỳ để phát hiện các xu hướng trong hoạt động 

xét nghiệm mà có thể chỉ ra các vấn đề trong hệ thống xét nghiệm. Khi những xu hướng như vậy 

được ghi nhận thì phòng xét nghiệm phải ghi lại các hành động phòng ngừa được thực hiện. 

CHÚ THÍCH: Các kỹ thuật thống kê và không thống kê cho kiểm soát quá trình phải được sử dụng ở mọi nơi có 

thể để giám sát liên tục khả năng thực hiện của hệ thống xét nghiệm. 
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5.6.3 So sánh liên phòng 

5.6.3.1 Sự tham gia 

Phòng xét nghiệm phải tham gia vào (các) chương trình so sánh liên phòng (ví dụ chương trình 

ngoại kiểm hoặc chương trình thử nghiệm thành thạo) thích hợp để thực hiện xét nghiệm và diễn 

giải các kết quả xét nghiệm. Phòng xét nghiệm phải theo dõi các kết quả của chương trình so sánh 

liên phòng và tham gia thực hiện các hành động khắc phục khi chuẩn mực thực hiện được xác định 

không được hoàn thành. 

CHÚ THÍCH: Phòng xét nghiệm phải tham gia chương trình so sánh liên phòng mà hoàn thành về cơ bản các 
yêu cầu liên quan của ISO/IEC 17043. 

Phòng xét nghiệm phải thiết lập một thủ tục dạng văn bản cho việc tham gia so sánh liên phòng, bao 

gồm trách nhiệm được quy định và các hướng dẫn cho các đơn vị tham gia, và bất kỳ tiêu chí hoạt 

động nào khác với các tiêu chí được sử dụng trong chương trình so sánh liên phòng. 

Chương trình so sánh liên phòng được phòng xét nghiệm lựa chọn phải, trong chừng mực có thể, 

cung cấp những mẫu có biểu hiện lâm sàng tương tự mẫu của bệnh nhân và kiểm tra có hiệu quả 

toàn bộ quy trình xét nghiệm, bao gồm các quy trình trước xét nghiệm, và các quy trình sau xét 

nghiệm, nếu có thể. 

5.6.3.2 Các tiếp cận khác 

Khi không có sẵn chương trình so sánh liên phòng thì phòng xét nghiệm phải phát triển các hướng 

tiếp cận khác và cung cấp các bằng chứng khách quan để xác định khả năng chấp nhận các kết quả 

xét nghiệm. 

Bất cứ khi nào có thể, cách thức này phải sử dụng các vật liệu thích hợp. 

CHÚ THÍCH: Ví dụ về các vật liệu này có thể bao gồm: 

- mẫu chuẩn đã được chứng nhận; 

- các mẫu đã được xét nghiệm trước đó; 

- vật liệu từ kho tế bào hoặc mô; 

- trao đổi mẫu với các phòng xét nghiệm khác; 

- mẫu kiểm soát được xét nghiệm hàng ngày trong các chương trình so sánh liên phòng. 

5.6.3.3 Phân tích các mẫu của chương trình so sánh liên phòng 

Phòng xét nghiệm phải kết hợp các mẫu so sánh liên phòng vào tiến trình công việc thường ngày 

theo cách vẫn làm xử lý các mẫu bệnh phẩm, càng nhiều càng tốt. 

Các mẫu so sánh liên phòng phải được xét nghiệm bởi nhân viên thường xuyên xét nghiệm các mẫu 

bệnh phẩm bằng cách sử dụng quy trình tương tự với các quy trình sử dụng cho các mẫu bệnh 
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phẩm. 

Phòng xét nghiệm không được trao đổi với các thành viên khác trong chương trình so sánh liên 

phòng về dữ liệu mẫu cho đến sau ngày trình dữ liệu. 

Phòng xét nghiệm không được tham khảo các mẫu so sánh liên phòng nhằm khẳng định các lần xét 

nghiệm trước khi trình dữ liệu, mặc dù việc này có thể thường xuyên được thực hiện với các mẫu 

bệnh phẩm. 

5.6.3.4 Đánh giá kết quả thực hiện của phòng xét nghiệm 

Người có thẩm quyền trong chương trình so sánh liên phòng phải xem xét thảo luận kết quả với các 

nhân viên có liên quan. 

Khi các tiêu chí thực hiện đã xác định c không được hoàn thành (ví dụ có sự không phù hợp) thì các 

nhân viên phải tham gia vào thực hiện và lưu hồ sơ về hành động khắc phục. Phòng xét nghiệm 

phải kiểm soát được hiệu lực của hành động khắc phục. Kết quả được trả về phải đánh giá được 

các xu hướng chỉ ra sự không phù hợp tiềm ẩn và hành động phòng ngừa phải được thực hiện. 

5.6.4 So sánh các kết quả xét nghiệm 

Phòng xét nghiệm phải có một cách thức xác định để so sánh các quy trình, thiết bị và phương pháp 

được sử dụng và thiết lập so sánh các kết quả đối với mẫu bệnh phẩm trong suốt khoảng thời gian 

điều trị thích hợp. Cách thức này có thể áp dụng cho các quy trình giống và khác nhau, thiết bị, các 

vị trí khác nhau hoặc tất cả những điều trên. 

CHÚ THÍCH Các kết quả đo lường trong các trường hợp đặc biệt có thể liên kết chuẩn đo lường tới cùng 
chuẩn thì các kết quả được mô tả là có so sánh đo lường  với điều kiện có thể thay thế được các bộ định 

chuẩn. 

Phòng xét nghiệm phải thông báo cho người sử dụng về bất kỳ sự khác biệt nào khi so sánh các kết 

quả và thảo luận các hệ quả về thực hành lâm sàng khi hệ thống đo lường cung cấp các khoảng đo 

khác nhau đối với cùng đối tượng đo (ví dụ glucose) và khi các phương pháp xét nghiệm bị thay đổi. 

Phòng xét nghiệm phải lập thành văn bản, ghi lại và, nếu thích hợp, khẩn trương hành động theo 

các kết quả từ việc so sánh đã được thực hiện. Các vấn đề hoặc thiếu sót được xác định phải có 

hành động và hồ sơ của các hành động được giữ lại. 

5.7 Quá trình sau xét nghiệm 

5.7.1 Xem xét các kết quả 

Phòng xét nghiệm phải có thủ tục để đảm bảo rằng người có thẩm quyền xem xét các kết quả xét 

nghiệm trước khi phát hành và đánh giá chúng dựa vào việc kiểm soát chất lượng nội bộ và, nếu 

thích hợp, có sẵn thông tin lâm sàng và các kết quả xét nghiệm trước đó. 

Khi thủ tục đánh giá kết quả liên quan đến việc tự động lựa chọn và báo cáo thì các tiêu chí đánh giá 
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phải được thiết lập, thông qua và lập thành văn bản (xem 5.9.1). 

5.7.2 Bảo quản, lưu giữ và loại bỏ các mẫu bệnh phẩm 

Phòng xét nghiệm phải có thủ tục dạng văn bản để xác định, lấy, lưu giữ, lập danh mục, tiếp cận, 

bảo quản, lưu giữ và loại bỏ an toàn các mẫu bệnh phẩm. 

Phòng xét nghiệm phải xác định thời gian lưu giữ mẫu bệnh phẩm. Thời gian lưu giữ phải được xác 

định dựa trên bản chất của mẫu, xét nghiệm và các yêu cầu có thể áp dụng được. 

CHÚ THÍCH: Vấn đề trách nhiệm pháp lý liên quan đến một số loại quy trình (ví dụ các xét nghiệm mô học, các 
xét nghiệm di truyền, các xét nghiệm nhi khoa) có thể yêu cầu lưu giữ các mẫu nhất định trong thời gian dài 

hơn nhiều so với các mẫu khác. 

Loại bỏ an toàn các mẫu phải được thực hiện theo các quy định của địa phương hoặc theo các 

khuyến cáo của nhà quản lý chất thải. 

5.8 Báo cáo kết quả 

5.8.1 Khái quát 

Kết quả của mỗi xét nghiệm phải được báo cáo đúng, rõ ràng, chính xác và phù hợp với các hướng 

dẫn cụ thể trong các quy trình xét nghiệm. 

Phòng xét nghiệm phải xác định hình thức và phương tiện báo cáo (ví dụ bản điện tử hoặc giấy) và 

cách thức mà nó được phòng xét nghiệm truyền đạt. 

Phòng xét nghiệm phải có một thủ tục để đảm bảo tính chính xác của việc sao chép các kết quả của 

phòng xét nghiệm. 

Các báo cáo phải bao gồm thông tin cần thiết cho việc diễn giải các kết quả xét nghiệm. 

Phòng xét nghiệm phải có một quy trình thông báo cho người yêu cầu khi xét nghiệm bị trì hoãn mà 

có thể làm tổn hại đến việc chăm sóc bệnh nhân. 

5.8.2 Các thuộc tính của báo cáo 

Phòng xét nghiệm phải đảm bảo rằng các thuộc tính báo cáo sau đây của phòng xét nghiệm được 

truyền đạt một cách có hiệu quả và đáp ứng nhu cầu của người sử dụng: 

a) các diễn giải về chất lượng mẫu mà có thể ảnh hưởng đến các kết quả xét nghiệm; 

b) các diễn giải về sự phù hợp đối với các tiêu chí chấp nhận/loại bỏ; 

c) các kết quả nguy hiểm, nếu có thể; 

d) các ý kiến diễn giải về kết quả, nếu có thể, có thể bao gồm kiểm tra việc diễn giải các kết quả 

được lựa chọn tự động và các kết quả được báo cáo (xem 5.9.1) trong báo cáo cuối cùng. 

5.8.3 Nội dung báo cáo 
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Báo cáo phải bao gồm, nhưng không giới hạn, những nội dung sau: 

a) xác định rõ ràng, chính xác về xét nghiệm bao gồm, nếu thích hợp, quy trình xét nghiệm; 

b) nhận biết phòng xét nghiệm trong báo cáo được ban hành;  

c) nhận biết tất cả các xét nghiệm được thực hiện bởi phòng xét nghiệm tham chiếu; 

d) nhận dạng bệnh nhân và vị trí của bệnh nhân trên mỗi trang; 

e) tên hoặc danh tính duy nhất khác của người yêu cầu và chi tiết liên lạc của người yêu cầu;  

f) ngày lấy mẫu ban đầu (và thời gian nếu có và có liên quan đến việc chăm sóc bệnh nhân); 

g) loại mẫu ban đầu; 

h) quy trình đo lường, nếu thích hợp; 

i) các kết quả xét nghiệm được báo cáo trong đơn vị SI, các đơn vị có thể truy xuất được tới 

các đơn vị SI, hoặc các đơn vị được áp dụng khác; 

j) khoảng tham chiếu sinh học, giá trị quyết định lâm sàng hoặc biểu đồ hỗ trợ cho các giá trị 

quyết định lâm sàng, nếu có thể áp dụng; 

CHÚ THÍCH: Trong một số trường hợp, việc phân phối các danh mục hoặc bảng khoảng tham chiếu 

sinh học cho tất cả những người sử dụng dịch vụ của phòng xét nghiệm tại các địa điểm mà các báo 
cáo được nhận có thể là thích hợp. 

k) diễn giải các kết quả, nếu phù hợp; 

CHÚ THÍCH: Việc diễn giải đầy đủ các kết quả đòi hỏi có ngữ cảnh của thông tin lâm sàng mà có thể 

không sẵn có cho các phòng xét nghiệm. 

l) các diễn giải khác như là các ghi chú cảnh báo hoặc giải thích (ví dụ chất lượng hoặc sự đầy đủ 

của mẫu ban đầu mà có thể ảnh hưởng đến kết quả, các kết quả/diễn giải từ các phòng thí 

nghiệm tham chiếu, sử dụng quy trình tự phát triển); 

m) nhận biết các xét nghiệm được thực hiện như là một phần của một nghiên cứu hoặc chương 

trình phát triển và không có tuyên bố cụ thể về hoạt động đo lường có sẵn; 

n) nhận biết (những) người xem xét các kết quả và được ủy quyền phát hành báo cáo (nếu không 

có trong báo cáo, sẵn có khi cần thiết); 

o) ngày của báo cáo và thời gian phát hành (nếu không có trong báo cáo, sẵn có khi cần thiết); 

p) số trang trong tổng số trang (ví dụ: “Trang 1 của 5”, “Trang 2 của 5”, v.v). 

5.9 Công bố kết quả 

5.9.1 Khái quát 

Phòng xét nghiệm phải thiết lập thủ tục dạng văn bản cho việc công bố các kết quả xét nghiệm, bao 
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gồm các chi tiết về người có thể công bố kết quả và công bố kết quả cho ai. Thủ tục phải đảm bảo 

những điều kiện sau được đáp ứng. 

a) Khi chất lượng mẫu ban đầu nhận được không phù hợp để xét nghiệm, hoặc có thể ảnh 

hưởng đến kết quả thì điều này phải được chỉ ra trong báo cáo. 

b) Khi các kết quả xét nghiệm nằm trong khoảng “báo động” hoặc “giá trị cảnh báo nguy hiểm” đã 

được thiết lập thì: 

— một bác sĩ (hoặc chuyên gia y tế có thẩm quyền) phải được thông báo ngay lập tức [bao 

gồm các kết quả nhận được từ mẫu gửi cho các phòng xét nghiệm tham chiếu để xét 

nghiệm (xem 4.5)]; 

— phòng xét nghiệm phải duy trì hồ sơ các hành động đã được thực hiện bao gồm ngày 

của hồ sơ, thời gian, nhân viên phòng thí nghiệm chịu trách nhiệm, người được thông 

báo và các kết quả xét nghiệm được chuyển tải và bất kỳ khó khăn nàogặp phải 

trongviệc thông báo. 

c) Các kết quả phải rõ ràng, không có lỗi trong quá trình sao chép và được báo cáo cho người có 

thẩm quyền tiếp nhận và sử dụng thông tin. 

d) Khi kết quả được chuyển giao dưới dạng một báo cáo tạm thời thì báo cáo cuối cùng phải 

luôn được chuyển đến cho người yêu cầu. 

e) Phòng xét nghiệm phải có các quy trình để đảm bảo các kết quả được chuyển tải qua điện 

thoại hoặc các phương tiện điện tử chỉ đến được người nhận có thẩm quyền. Các kết quả 

được cung cấp bằng lời nói phải có báo cáo dạng văn bản đính kèm. Phải có hồ sơ cho tất cả 

các kết quả được cung cấp bằng lời nói. 

CHÚ THÍCH 1 Đối với kết quả của một số xét nghiệm (ví dụ kiểm tra di truyền hoặc bệnh truyền nhiễm) phải 

cần có các tư vấn đặc biệt. Phòng xét nghiệm phải thấy rằng các kết quả có tác động nghiêm trọng không được 

trao đổi trực tiếp với bệnh nhân nếu không có cơ hội để tư vấn đầy đủ. 

CHÚ THÍCH 2 Các kết quả xét nghiệm của phòng xét nghiệm đã được tách biệt khỏi các nhận dạng của bệnh 

nhân có thể được sử dụng cho những mục đích như dịch tễ học, nhân khẩu học hoặc các phân tích thống kê 
khác. 

Xem thêm 4.9. 

5.9.2 Lựa chọn tự động và báo cáo kết quả 

Nếu phòng xét nghiệm thực hiện hệ thống lựa chọn tự động và báo cáo kết quả thì phòng thí nghiệm 

phải thiết lập một thủ tục dạng văn bản để đảm bảo rằng: 

a) tiêu chí để lựa chọn tự động và báo cáo được xác định, thông qua, sẵn có và các nhân viên 

của phòng xét nghiệm đều hiểu; 

CHÚ THÍCH Các mục để xem xét khi thực hiện lựa chọn tự động và báo cáo bao gồm những thay đổi từ giá 
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trị trước đó của bệnh nhân được yêu cầu xem xét và giá trị được yêu cầu sự can thiệp bởi nhân viên phòng xét 
nghiệm, chẳng hạn như giá trị vô lý, giá trị không đúng hoặc giá trị cảnh báo tới hạn. 

b) các tiêu chí được xác nhận giá trị sử dụng đối với chức năng thích hợp trước khi sử dụng và 

xác nhận  sau khi những thay đổi đối với hệ thống có thể ảnh hưởng đến chức năng đó; 

c) có quá trình để chỉ ra sự có mặt của các yếu tố ảnh hưởng tới mẫu (ví dụ hiện tượng tán 

huyết, vàng da, mỡ máu) mà có thể làm sai lệch các kết quả xét nghiệm; 

d) có quá trình để kết hợp các thông báo cảnh báo phân tích từ thiết bị vào tiêu chí chọn lựa và 

báo cáo tự động, khi thích hợp; 

e) các kết quả được lựa chọn để báo cáo tự động phải nhận dạng được tại thời điểm xem xét 

trước khi công bố và bao gồm ngày và thời gian lựa chọn; 

f) phòng xét nghiệm phải có quá trình để đình chỉ nhanh chóng lựa chọn tự động và báo cáo. 

5.9.3 Sửa đổi báo cáo 

Khi báo cáo ban đầu được sửa đổi thì phòng xét nghiệm phải có các hướng dẫn bằng văn bản liên 

quan đến việc sửa đổi sao cho: 

a) báo cáo sửa đổi được nhận biết rõ là một bản sửa đổi và bao gồm việc tham chiếu đến thời 

điểm và nhận dạng của bệnh nhân trong báo cáo ban đầu; 

b) người sử dụng được biết về việc sửa đổi; 

c) hồ sơ sửa đổi chỉ rõ thời gian và ngày sửa đổi và tên của người chịu trách nhiệm cho sự sửa 

đổi; 

d) các mục báo cáo ban đầu giữ nguyên trong hồ sơ khi các sửa đổi được thực hiện. 

Các kết quả sẵn có cho việc ra quyết định lâm sàng và được sửa đổi phải được sử dụng tiếp trong 

các báo cáo kế tiếp theo và được nhận biết rõ là đã được sửa đổi. 

Khi hệ thống báo cáo không thể thực hiện được việc sửa đổi, thay đổi hoặc bổ sung và lược bỏ thì 

hồ sơ như vậy phải được lưu giữ. 

5.10 Quản lý thông tin phòng thí nghiệm 

5.10.1 Khái quát 

Phòng xét nghiệm phải tiếp cận được dữ liệu và thông tin cần thiết để cung cấp dịch vụ đáp ứng nhu 

cầu và yêu cầu của người sử dụng. 

Phòng xét nghiệm phải có một thủ tục dạng văn bản để đảm bảo rằng tính bảo mật thông tin của 

bệnh nhân được duy trì ở mọi thời điểm. 

CHÚ THÍCH Trong tiêu chuẩn này, “hệ thống thông tin” bao gồm quản lý dữ liệu và thông tin chứa trong cả 

hệ thống máy tính và không phải máy tính. Một số yêu cầu có thể được áp dụng nhiều hơn đối với hệ thống 
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máy tính so với các hệ thống không phải máy tính. Các hệ thống máy tính có thể bao gồm những phần tích hợp 
với hoạt động của thiết bị phòng xét nghiệm và các hệ thống độc lập sử dụng phần mềm chung, như là xử lý 

văn bản, bảng tính và các ứng dụng cơ sở dữ liệu tạo ra, đối chiếu, báo cáo và lưu trữ thông tin bệnh nhân và 

các báo cáo. 

5.10.2 Quyền hạn và trách nhiệm 

Phòng xét nghiệm phải đảm bảo rằng quyền hạn và trách nhiệm quản lý hệ thống thông tin được xác 

định, bao gồm bảo trì và sửa đổi hệ thống thông tin mà có thể ảnh hưởng đến chăm sóc bệnh nhân. 

Phòng xét nghiệm phải xác định quyền hạn và trách nhiệm của tất cả các nhân viên sử dụng hệ 

thống, đặc biệt là những người: 

a) truy cập dữ liệu và thông tin bệnh nhân; 

b) nhập dữ liệu bệnh nhân và các kết quả xét nghiệm; 

c) thay đổi dữ liệu của bệnh nhân và các kết quả xét nghiệm; 

d) cho phép công bố các kết quả xét nghiệm và báo cáo. 

5.10.3  Quản lý hệ thống thông tin 

(Các) Hệ thống được sử dụng để thu thập, xử lý, ghi chép, báo cáo, lưu trữ hoặc khôi phục dữ liệu 

và thông tin xét nghiệm phải: 

a) được xác nhận bởi nhà cung cấp và được phòng xét nghiệm kiểm tra xác nhận khả năng vận 

hành trước khi đưa vào sử dụng, với mọi thay đổi được phép đối với hệ thống được lập thành văn 

bản và kiểm tra trước khi thực hiện; 

CHÚ THÍCH: Việc xác nhận và kiểm tra bao gồm, nếu có thể, việc vận hành phù hợp của các giao 

diện giữa hệ thống thông tin phòng xét nghiệm và các hệ thống khác như với thiết bị phòng xét 

nghiệm, hệ thống quản trị bệnh nhân bệnh viện và hệ thống chăm sóc ban đầu. 

b) được lập thành văn bản và cung cấp tài liệu, bao gồm tài liệu cho hoạt động thường ngày 

của hệ thống, có sẵn cho những người sử dụng có thẩm quyền; 

c) được bảo vệ khỏi truy cập trái phép; 

d) bảo vệ chống lại giả mạo hoặc mất mát; 

e) được vận hành trong môi trường phù hợp với các thông số kỹ thuật của nhà cung cấp hoặc, 

trong trường hợp của hệ thống không phải máy tính, cung cấp các điều kiện bảo vệ tính chính xác 

của việc ghi chép và sao chép bằng tay; 

f) được truy trì theo phương thức đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu và thông tin và bao gồm 

việc ghi lại các lỗi hệ thống và các hành động tức thời thích hợp và các hành động khắc phục; 

g) phù hợp với các yêu cầu của quốc gia hoặc quốc tế về bảo vệ dữ liệu. 
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Phòng xét nghiệm phải kiểm tra xem các kết quả của xét nghiệm, thông tin liên quan và các ý kiến 

được sao chép chính xác bằng điện tử và dưới dạng bản in nếu có thể, bởi các hệ thống thông tin 

bên ngoài phòng xét nghiệm nhằm mục đích nhận trực tiếp thông tin (ví dụ hệ thống máy tính, máy 

fax, e-mail, trang web, các thiết bị mạng cá nhân). Khi một xét nghiệm mới hoặc các bình luận tự 

động được thực hiện thì phòng xét nghiệm phải kiểm tra xem các thay đổi có được sao chép chính 

xác bởi hệ thống thông tin bên ngoài phòng xét nghiệm nhằm mục đích nhận thông tin trực tiếp từ 

phòng xét nghiệm. 

Phòng xét nghiệm phải có kế hoạch ứng phó khẩn cấp bằng văn  bản nhằm duy trì các dịch vụ trong 

trường hợp có hỏng hóc hoặc thời gian chết của hệ thống thông tin làm ảnh hưởng đến khả năng 

cung cấp dịch vụ của phòng xét nghiệm. 

Khi (các) hệ thống thông tin được quản lý và duy trì ở chỗ khác hoặc được ký hợp đồng phụ với nhà 

cung cấp thay thế thì lãnh đạo phòng xét nghiệm phải chịu trách nhiệm đảm bảo rằng nhà cung cấp 

hoặc người điều khiển hệ thống tuân thủ tất cả các yêu cầu có thể áp dụng được của tiêu chuẩn này. 
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Phụ lục A 

(tham khảo) 

Mối tương quan với TCVN ISO 9001:2008 và TCVN ISO/IEC 17025:2007 

 

Bộ tiêu chuẩn về hệ thống chất lượng TCVN ISO 9000 là bộ tài liệu tiêu chuẩn về hệ thống quản lý 

chất lượng. Bảng A.1 minh họa quan hệ khái niệm giữa tiêu chuẩn này và TCVN ISO 9001:2008.  

Phiên bản này gần giống với dạng của TCVN ISO/IEC 17025:2007 sử dụng mô hình cấu trúc của tiêu 

chuẩn này với điều chỉnh cụ thể cho phòng thí nghiệm y tế. Bảng A.2 thể hiện mối quan hệ giữa hai 

tiêu chuẩn này. 

Bảng A.1  Mối quan hệ giữa TCVN ISO 9001:2008 và tiêu chuẩn này 

TCVN ISO 9001:2008  TCVN 7782:2014 (ISO 15189:2012) 

1 Phạm vi áp dụng 1 Phạm vi áp dụng 

1.1 Khái quát  

1.2 Áp dụng  

2 Tài liệu viện dẫn 2 Tài liệu viện dẫn 

3 Thuật ngữ và định nghĩa 3 Thuật ngữ và định nghĩa 

4 Hệ thống quản lý chất lượng  4.2  Hệ thống quản lý chất lượng  

4.1 Yêu cầu chung 4.2.1 Yêu cầu chung 

4.2 Yêu cầu đối với hệ thống tài liệu 4.2 Yêu cầu đối với hệ thống tài liệu  

5.5.3 Tài liệu về thủ tục xét nghiệm 

4.2.1   Khái quát 4.2.2.2.1 Khái quát 

4.2.2   Sổ tay chất lượng 4.2.2.2   Sổ tay chất lượng 

4.2.3   Kiểm soát tài liệu 4.3 Kiểm soát tài liệu 

4.2.4   Kiểm soát hồ sơ 4.13 Kiểm soát hồ sơ 

5.1.9  Hồ sơ nhân sự 

5.3.1.7 Hồ sơ thiết bị 

5.3.2.7 Hồ sơ thuốc thử và vật tư tiêu hao 

5.8.5 Nội dung báo cáo 
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5 Trách nhiệm của lãnh đạo 4 Yêu cầu quản lý 

4.1 Tổ chức và trách nhiệm của lãnh đạo 

4.1.1 Tổ chức 

4.1.2 Trách nhiệm của lãnh đạo 

5.1 Cam kết của lãnh đạo 4.1.2.1 Cam kết của lãnh đạo 

5.2 Hướng vào khách hàng 4.1.2.2 Nhu cầu của người sử dụng 

5.3 Chính sách chất lượng 4.1.2.3 Chính sách chất lượng 

5.4  Hoạch định 4.1.2.4 Mục tiêu chất lượng và hoạch định 

5.4.1   Mục tiêu chất lượng 4.1.2.4 Mục tiêu chất lượng và hoạch định 

5.4.2   Hoạch định hệ thống quản lý chất lượng  4.1.2.4 Mục tiêu chất lượng và hoạch định 

5.5 Trách nhiệm, quyền hạn và trao đổi thông tin 4.1.2.5 Trách nhiệm, quyền hạn và mối quan hệ 

5.5.1   Trách nhiệm và quyền hạn  4.1.2.5 Trách nhiệm, quyền hạn và mối quan hệ 

5.5.2   Đại diện của lãnh đạo 4.1.2.7 Quản lý chất lượng 

5.5.3  Trao đổi thông tin nội bộ 4.1.2.6 Trao đổi thông tin 

5.6 Xem xét của lãnh đạo 4.15 Xem xét của lãnh đạo  

5.6.1   Khái quát 4.15.1   Khái quát 

5.6.2   Đầu vào của việc xem xét 4.15.2 Đầu vào của việc xem xét 

4.15.3 Hoạt động xem xét 

5.6.3   Đầu ra của việc xem xét 4.15.4 Đầu ra của việc xem xét 

6 Quản lý nguồn lực 5 Yêu cầu kỹ thuật 

5.3 Thiết bị phòng thí nghiệm, thuốc thử và vật 

tư tiêu hao 

6.1 Cung cấp nguồn lực  

6.2 Nguồn nhân lực 5.1 Nhân sự 

6.2.1   Khái quát 5.1.1 Khái quát 

5.1.2 Năng lực của nhân sự 

5.1.3 Mô tả công việc 

5.1.4 Giới thiệu nhân sự 
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6.2.2   Năng lực, nhận thức và đào tạo 5.1.5 Đào tạo 

5.1.6 Đánh giá năng lực 

5.1.7 Xem xét việc thực hiện của nhân viên 

5.1.8 Giáo dục và phát triển nghề nghiệp 

6.3 Cơ sở hạ tầng 5.2 Điều kiện tiện nghi và môi trường 

5.2.1 Khái quát 

5.2.2 Cơ sở vật chất phòng thí nghiệm và văn 

phòng 

5.2.3 Cơ sở bảo quản 

5.2.4 Cơ sở cho nhân viên 

5.2.5 Cơ sở lựa chọn mẫu bệnh phẩm 

6.4 Môi trường làm việc  5.2.6 Duy trì cơ sở vật chất và điều kiện môi 

trường 

7 Tạo sản phẩm  

7.1 Hoạch định việc tạo sản phẩm 4.4 Thỏa thuận dịch vụ 

4.7 Dịch vụ tư vấn 

7.2 Các quá trình liên quan đến khách hàng  

7.2.1   Xác định các yêu cầu liên quan đến sản 

phẩm 

4.4.1 Thiết lập thỏa thuận dịch vụ 

7.2.2   Xem xét các yêu cầu liên quan đến sản 

phẩm 

4.4.2 Xem xét thỏa thuận dịch vụ 

7.2.3   Trao đổi thông tin với khách hàng  

7.3 Thiết kế và phát triển Xem thêm 7.5 

7.3.1   Hoạch định thiết kế và phát triển  

7.3.2   Đầu vào của thiết kế và phát triển  

7.3.3   Đầu ra của thiết kế và phát triển  

7.3.4   Xem xét thiết kế và phát triển  

7.3.5   Kiểm tra xác nhận thiết kế và phát triển  

7.3.6   Xác nhận giá trị sử dụng của thiết kế và  
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phát triển 

7.3.7   Kiểm soát thay đổi của thiết kế và phát triển  

7.4 Mua hàng 4.6 Dịch vụ và vật tư mua ngoài 

7.4.1   Quá trình mua hàng 4.5 Xét nghiệm của phòng thí nghiệm tham 

chiếu 

4.5.1 Lựa chọn và đánh giá phòng thí nghiệm 

tham chiếu và tư vấn 

4.5.2 Cung cấp các kết quả xét nghiệm 

7.4.2   Thông tin mua hàng 5.3 Thiết bị phòng thí nghiệm, thuốc thử và vật 

tư tiêu hao 

5.3.1 Thiết bị 

5.3.1.1 Khái quát 

5.3.2 Thuốc thử và vật tư tiêu hao 

5.3.2.1 Khái quát 

5.3.2.2 Thuốc thử và vật tư tiêu hao - tiếp nhận 

và bảo quản 

7.4.3   Kiểm tra xác nhận sản phẩm mua vào 5.3.1.2 Thử nghiệm chấp nhận thiết bị 

5.3.2.2 Thử nghiệm chấp nhận thuốc thử và vật 

tư tiêu hao 

7.5 Sản phẩm và cung cấp dịch vụ Quá trình trước kiểm tra/xét nghiệm 

Quá trình kiểm tra/xét nghiệm 

Quá trình sau kiểm tra/xét nghiệm 

Báo cáo kết quả 

Công bố kết quả 

7.5.1   Kiểm soát sản phẩm và cung cấp dịch vụ  

7.5.2   Xác nhận giá trị sử dụng của các quá trình 

sản xuất và cung cấp dịch vụ 

5.5.1 Lựa chọn, kiểm tra và xác nhận quá trình 

xét nghiệm 

5.5.1.2 Xác nhận hiệu lực của quá trình xét 

nghiệm 

5.5.1.3 Xác nhận quá trình xét nghiệm 
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5.5.1.4 Độ không đảm bảo đo của các giá trị 

định lượng 

7.5.3   Nhận biết và xác định nguồn gốc 5.4.6 Tiếp nhận mẫu 

7.5.4   Tài sản của khách hàng 5.7.2 Bảo quản, lưu giữ và loại bỏ các mẫu 

bệnh phẩm 

7.5.5   Bảo toàn sản phẩm 5.10 Quản lý thông tin phòng thí nghiệm 

7.6 Kiểm soát phương tiện theo dõi và đo lường 5.3.1.3     Hướng dẫn sử dụng thiết bị 

5.3.1.4    Hiệu chuẩn thiết bị và liên kết chuẩn 

đo lường 

5.3.1.5    Bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị 

5.3.1.6    Báo cáo sự cố thiết bị có hại 

5.3.2.5 Thuốc thử và vật tư tiêu hao — 

Hướng dẫn sử dụng 

5.3.2.6 Thuốc thử và vật tư tiêu hao —  Báo 
cáo sự cố bất lợi 

8 Đo lường, phân tích và cải tiến 4.14 Đánh giá và kiểm tra 

8.1 Khái quát 4.14.1 Khái quát 

8.2 Theo dõi và đo lường 5.6 Đảm bảo chất lượng của quy trình kiểm 

tra 

8.2.1   Thỏa mãn khách hàng 4.8 Giải quyết khiếu nại 

4.14.3 Đánh giá thông tin phản hồi của người 

sử dụng 

4.14.4 Đề xuất của nhân viên 

8.2.2   Đánh giá nội bộ 4.14 Đánh giá nội bộ 

8.2.3   Quá trình theo dõi và đo lường 4.14.2 Xem xét định kỳ các yêu cầu và sự phù 

hợp của các thủ tục và các yêu cầu mẫu 

4.14.6 Quản lý rủi ro 

4.14.7 Các chỉ tiêu chất lượng 

4.14.8 Đánh giá của các tổ chức bên ngoài 

5.6 Đảm bảo chất lượng của kết quả kiểm 

tra/xét nghiệm 
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8.2.4   Theo dõi và đo lường sản phẩm 5.5 Quy trình kiểm tra; 5.6, Đảm bảo chất 

lượng quy trình kiểm tra; và 5.7, Quy trình sau 

kiểm tra 

8.3 Kiểm soát sản phẩm không phù hợp 4.9. Nhận biết và kiểm soát sự không phù hợp 

5.9.2 Báo cáo sửa đổi 

8.4 Phân tích dữ liệu 4. 

8.5 Cải tiến  

8.5.1   Cải tiến liên tục 4.12 Cải tiến liên tục 

8.5.2   Hành động khắc phục 4.10 Hành động khắc phục 

8.5.3   Hành động phòng ngừa 4.11 Hành động phòng ngừa 
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Bảng A.2  Mối quan hệ giữa TCVN ISO/IEC 17025:2007 và tiêu chuẩn này 

TCVN ISO/IEC 17025:2007  TCVN   7782:2014 (ISO 15189:2007) 

1 Phạm vi áp dụng 1 Phạm vi áp dụng 

2 Tài liệu viện dẫn 2 Tài liệu viện dẫn 

3 Thuật ngữ và định nghĩa 3 Thuật ngữ và định nghĩa 

4 Yêu cầu về quản lý 4 Yêu cầu về quản lý 

4.1 Tổ chức 4.1 Tổ chức và trách nhiệm của lãnh đạo 

4.2 Hệ thống quản lý 4.2 Hệ thống quản lý chất lượng  

4.3 Kiểm soát tài liệu 4.3 Kiểm soát tài liệu 

4.4 Xem xét các yêu cầu, đề nghị thầu và hợp đồng 4.4 Thỏa thuận dịch vụ 

4.5 Hợp đồng phụ về thử nghiệm và hiệu chuẩn 4.5 Kiểm tra của phòng thí nghiệm tham 

chiếu 

4.6 Mua dịch vụ và vật dụng thí nghiệm 4.6 Dịch vụ và vật tư bên ngoài 

4.7 Dịch vụ đối với khách hàng 4.7 Dịch vụ tư vấn 

4.8 Khiếu nại 4.8 Giải quyết khiếu nại 

4.9 Kiểm soát việc thử nghiệm và/hoặc hiệu chuẩn 

không phù hợp 

4.9 Nhận biết và kiểm soát sự không phù 

hợp 

4.10   Cải tiến 4.12   Cải tiến liên tục 

4.11 Hành động khắc phục 4.10   Hành động khắc phục 

4.12   Hành động phòng ngừa 4.11   Hành động phòng ngừa 

4.13   Kiểm soát hồ sơ 4.13   Kiểm soát hồ sơ  

4.14   Đánh giá nội bộ 4.14   Đánh giá nội bộ 

4.15   Xem xét của lãnh đạo 4.15   Xem xét và đánh giá 

5 Yêu cầu kỹ thuật 5 Yêu cầu kỹ thuật 

5.1 Yêu cầu chung  

5.2 Nhân sự 5.1 Nhân sự 

5.3 Điều kiện tiện nghi và môi trường 5.2 Điều kiện tiện nghi và môi trường 

5.4 Phương pháp thử nghiệm, hiệu chuẩn và xác 5.5 Quá trình kiểm tra 
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nhận giá trị sử dụng của phương pháp 

5.5 Thiết bị  5.3 Thiết bị phòng thí nghiệm, thuốc thử và 

vật tư tiêu hao  

5.6 Liên kết chuẩn đo lường 5.3.1.4 Hiệu chuẩn thiết bị và liên kết chuẩn đo 

lường 

5.7 Lấy mẫu 5.4 Quá trình trước kiểm tra 

5.8 Quản lý mẫu thử nghiệm và hiệu chuẩn  

5.9 Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm và hiệu 

chuẩn 

5.6 Đảm bảo chất lượng kết quả kiểm tra 

5.10   Báo cáo kết quả 5.7 Quá trình sau xét nghiệm 

5.8 Báo cáo kết quả 

5.9 Phát hành kết quả 

 5.10 Quản lý thông tin phòng thí nghiệm 
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Phụ lục B 

(tham khảo) 

So sánh TCVN 7782:2007 và TCVN ISO 15189:2014 

 

Bảng B.1  So sánh TCVN 7782:2007 và tiêu chuẩn này 

TCVN ISO/IEC 17025:2007  TCVN ISO 15189:2014 (ISO 15189:2012) 

Lời nói đầu Lời nói đầu 

Lời giới thiệu Lời giới thiệu 

1 Phạm vi áp dụng 1 Phạm vi áp dụng 

2 Tài liệu viện dẫn 2 Tài liệu viện dẫn 

3 Thuật ngữ và định nghĩa 3 Thuật ngữ và định nghĩa 

4 Yêu cầu về quản lý 4 Yêu cầu về quản lý 

4.1 Tổ chức và quản lý 4.1 Tổ chức và trách nhiệm của lãnh đạo 

 4.1.1 Tổ chức 

 4.1.2 Trách nhiệm của lãnh đạo 

4.2 Hệ thống quản lý chất lượng  4.2 Hệ thống quản lý chất lượng  

 4.2.1 Yêu cầu chung 

 4.2.2 Yêu cầu đối với hệ thống tài liệu 

4.3 Kiểm soát tài liệu 4.3 Kiểm soát tài liệu 

4.4 Xem xét hợp đồng 4.4 Thỏa thuận dịch vụ 

 4.4.1 Thiết lập thỏa thuận dịch vụ 

 4.4.2 Xem xét thỏa thuận dịch vụ 

4.5 Kiểm tra của phòng thí nghiệm tham chiếu 4.5 Kiểm tra của phòng thí nghiệm tham 

chiếu 

 4.5.1 Lựa chọn và đánh giá phòng thí nghiệm 

tham chiếu 

4.5.2 Cung cấp kết quả xét nghiệm 

4.6 Dịch vụ và vật tư bên ngoài 4.6 Dịch vụ và vật tư bên ngoài 
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4.7 Dịch vụ tư vấn 4.7 Dịch vụ tư vấn 

4.8 Giải quyết khiếu nại 4.8 Giải quyết khiếu nại 

4.9 Nhận biết và kiểm soát sự không phù hợp 4.9 Nhận biết và kiểm soát sự không phù 

hợp 

4.10   Hành động khắc phục 4.10   Hành động khắc phục 

4.11   Hành động phòng ngừa 4.11   Hành động phòng ngừa 

4.12   Cải tiến liên tục 4.12   Cải tiến liên tục 

4.13   Hồ sơ chất lượng và kỹ thuật 4.13   Kiểm soát hồ sơ  

4.14   Đánh giá nội bộ 4.14   Đánh giá nội bộ 

 4.14.1 Khái quát 

 4.14.2 Xem xét định kỳ các yêu cầu và sự phù 

hợp của các thủ tục và các yêu cầu mẫu 

 4.14.3 Đánh giá phản hồi của người sử dụng 

 4.14.4 Các đề xuất của nhân viên 

 4.14.5 Đánh giá nội bộ 

 4.14.6 Quản lý rủi ro 

 4.14.7 Các chỉ tiêu chất lượng 

 4.14.8 Đánh giá của các tổ chức bên ngoài 

4.15   Xem xét của lãnh đạo 4.15   Xem xét của lãnh đạo 

 4.15.1 Khái quát 

 4.15.2 Đầu vào xem xét 

 4.15.3 Các hoạt động xem xét 

 4.15.4 Đầu ra của xem xét 

5 Yêu cầu kỹ thuật 5 Yêu cầu kỹ thuật 

5.1 Nhân sự 5.1 Nhân sự 

 5.1.1 Khái quát 

 5.1.2 Trình độ chuyên môn của nhân viên 

 5.1.3 Bản mô tả công việc 
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 5.1.4 Giới thiệu với nhân viên về môi trường tổ 

chức 

 5.1.5 Đào tạo 

 5.1.6 Đánh giá năng lực 

 5.1.7 Xem xét lại năng lực của nhân viên 

 5.1.8 Đào tạo liên tục và phát triển chuyên 

môn 

 5.1.9 Hồ sơ nhân sự 

5.2 Điều kiện tiện nghi và môi trường 5.2 Điều kiện tiện nghi và môi trường 

 5.2.1 Khái quát 

 5.2.2 Tiện nghi phòng thí nghiệm và văn phòng 

 5.2.3  Khu vực lưu trữ 

 5.2.4 Phòng làm việc của nhân viên 

 5.2.5 Khu vực thu thập mẫu bệnh nhân 

 5.2.6 Duy trì cơ sở vật chất và điều kiện tiện 

nghi môi trường 

5.5 Quá trình kiểm tra 5.5 Quá trình kiểm tra 

5.3 Thiết bị phòng thí nghiệm, thuốc thử và vật tư 

tiêu hao  

5.3 Thiết bị phòng thí nghiệm, thuốc thử và 

vật tư tiêu hao  

 5.3.1 Thiết bị 

 5.3.1.1     Khái quát 

 5.3.1.2     Kiểm tra nghiệm thu thiết bị 

 5.3.1.3     Hướng dẫn sử dụng thiết bị 

 5.3.1.4    Hiệu chuẩn thiết bị và liên kết chuẩn 

đo lường 

 5.3.1.5    Bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị 

 5.3.1.6    Báo cáo sự cố thiết bị có hại 

 5.3.1.7    Hồ sơ thiết bị 

 5.3.2 Thuốc thử và vật tư tiêu hao 



TCVN 7782:2014 

 69
 

 5.3.2.1 Khái quát 

 5.3.2.2 Thuốc thử và vật tư tiêu hao — Tiếp 

nhận và bảo quản 

 5.3.2.3 Thuốc thử và vật tư tiêu hao — kiểm 

tra nghiệm thu 

 5.3.2.4 Thuốc thử và vật tư tiêu hao — Quản 
lý hàng tồn kho 

 5.3.2.5 Thuốc thử và vật tư tiêu hao — Hướng 

dẫn sử dụng 

 5.3.2.6 Thuốc thử và vật tư tiêu hao —  

Báo cáo sự cố bất lợi 

 5.3.2.7 Thuốc thử và vật tư tiêu hao — Hồ sơ 

5.4 Quá trình trước kiểm tra 5.4 Quá trình trước kiểm tra 

 5.4.1 Khái quát 

 5.4.2 Thông tin cho bệnh nhân và người sử 

dụng 

 5.4.3 Thông tin biểu mẫu yêu cầu 

 5.4.4 Thu thập và xử lý mẫu ban đầu 

 5.4.4.1 Khái quát 

 5.4.4.2 Hướng dẫn cho các hoạt động trước 

khi thu mẫu 

 5.4.4.3 Hướng dẫn cho các hoạt động thu mẫu 

 5.4.5 Vận chuyển mẫu 

 5.4.6 Tiếp nhận mẫu 

 5.4.7 Quản lý mẫutrước xét nghiệm, chuẩn bị 

và lưu giữ 

5.5 Quá trình kiểm tra 5.5 Quá trình kiểm tra 

 5.5.1 Lựa chọn, kiểm tra và xác nhận quy 

trình xét nghiệm 

 5.5.1.1 Khái quát 

 5.5.1.2 Xác nhận hiệu lực của quy trình xét 
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nghiệm 

 5.5.1.3 Xác nhận quy trình xét nghiệm 

 5.5.1.4 Độ không đảm bảo đo của các giá trị 

định lượng 

 5.5.2 Khoảng tham chiếu sinh học hoặc giá 

trị quyết định y tế 

 5.5.3 Lập thành văn bản các quy trình xét 

nghiệm 

5.6 Đảm bảo chất lượng kết quả kiểm tra 5.6 Đảm bảo chất lượng kết quả kiểm tra 

 5.6.1 Khái quát 

 5.6.2 Kiểm soát chất lượng 

 5.6.3 So sánh liên phòng 

 5.6.4 So sánh các kết quả xét nghiệm 

 5.7 Quy trình sau xét nghiệm 

 5.8 Báo cáo kết quả 

 5.9 Phát hành kết quả 

 5.9.1 Khái quát 

 5.9.2 Lựa chọn tự động và báo cáo kết quả 

 5.10 Quản lý thông tin phòng thí nghiệm 
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Thư mục tài liệu tham khảo 

 

[1] International vocabulary of basic and general terms in metrology (VIM), BIPM, IEC, IFCC, ISO, 

IUPAC, IUPAP, OIML (Từ vựng quốc tế về các thuật ngữ cơ bản và thuật ngữ chugn trong đo lường) 

[2] TCVN 7777-2 (ISO/IEC Guide 43-2),   Thử nghiệm thành thạo bằng so sánh liên phòng thí 

nghiệm  Phần 2: Lựa chọn và sử dụng chương trình thử nghiệm của tổ chức công nhận phòng thí 

nghiệm   

[3] TCVN 5954 (ISO/IEC Guide 58),   Hệ thống công nhận phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn  

Yêu cầu chung về hoạt động và thừa nhận 

[4] ISO 1087-1, Terminology work  Vocabulary  Part 1: Theory and application (Sản phẩm thuật 
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