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Các đối tượng tham gia vào phân hệ “Quản lý chương trình ngoại kiểm”, bao gồm: 

- Trung tâm Ngoại kiểm (bao gồm: Phòng Hành chính – Kế toán; Phòng Chuyên môn – Trung 

tâm Ngoại kiểm) 

- Bệnh viện 

- Khoa/Phòng xét nghiệm (thuộc Bệnh viện) 

 

I. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐỐI VỚI NGƯỜI DÙNG CÓ VAI TRÒ LÀ “BỆNH VIỆN” 

 

 

Sau đây là mô tả chi tiết các chức năng cần thực hiện của Bệnh viện: 

 

1. Đăng ký thông tin bệnh viện 

Mục đích: Để bệnh viện có thể đăng ký tham gia các chương trình ngoại kiểm trên hệ thống, 

trước tiên cần phải có tài khoản đăng nhập. Do đó, việc đăng ký thông tin bệnh viện trên hệ 

thống sẽ đồng thời với việc đăng ký tài khoản của bệnh viện. 

Các bước cần thực hiện như sau: 

- Bước 1: Bệnh viện truy cập đường link: http://eqa.qcc.edu.vn/ 

- Bước 2: Tại màn hình đăng nhập, nhấn chọn “Đăng ký ngay” 

http://eqa.qcc.edu.vn/
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- Bước 3: Tại màn hình đăng ký, nhập đầy đủ các trường thông tin của Bệnh viện 

 

- Bước 4: Thực hiện nhập nhập/chọn giá trị vào các trường: 

Lưu ý: Bắt buộc phải nhập/chọn dữ liệu vào các trường bắt buộc (trường có dấu *) thì hệ 

thống mới cho lưu lại. 

+ Mã số thuế *: Nhập mã số thuế của bệnh viện/đơn vị đăng ký 

+ Tên bệnh viện/đơn vị *: Nhập tên của bệnh viện/đơn vị đăng ký 

+ Hạng bệnh viện *: Chọn hạng bệnh viện của bệnh viện/đơn vị đăng ký 

+ Loại hình doanh nghiệp *: Tích chọn loại hình doanh nghiệp của bệnh viện/đơn vị 

đăng ký 
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+ Tỉnh/Thành phố *: Chọn tỉnh/thành phố thuộc bệnh viện/đơn vị đăng ký 

+ Quận/Huyện *: Chọn quận/huyện thuộc bệnh viện/đơn vị đăng ký 

+ Xã/Phường *: Chọn xã/phường thuộc bệnh viện/đơn vị đăng ký 

+ Địa chỉ chi tiết *: Nhập địa chỉ (cụ thể: Số nhà; Ngách; Tên đường) của bệnh viện/đơn 

vị đăng ký 

+ Email *: Nhập địa chỉ email của bệnh viện/đơn vị đăng ký 

Lưu ý: Mỗi bệnh viện chỉ được đăng ký 01 tài khoản duy nhất. Đề nghị sử dụng địa chỉ email 

của Bệnh viện làm email đăng ký tài khoản đăng nhập (Không sử dụng email cá nhân) 

+ Số điện thoại *: Nhập số điện thoại của bệnh viện 

- Bước 5: Sau khi nhập các thông tin hợp lệ, nhấn vào nút “Đăng ký” để gửi thông tin đăng 

ký thông tin của bệnh viện cho quản trị viên. 

Khi đăng ký thành công hệ thống sẽ hiển thị thông báo (ảnh đính kèm bên dưới): 

 

Lưu ý:  

- Sau khi Trung tâm kiểm chuẩn phê duyệt thành công, hệ thống sẽ gửi thông tin tài 

khoản bao gồm: Tên đăng nhập và mật khẩu về email đăng ký của bệnh viện trong 

vòng 24h. 
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- Trường hợp Bệnh viện không nhận được email sau khi đăng ký, vui lòng liên hệ với 

số hotline 0979098583 để được hỗ trợ kịp thời. 

 

2. Quản lý thông tin bệnh viện 

Bao gồm các chức năng: 

- Cập nhật thông tin bệnh viện 

- Tạo/Sửa/Xóa thông tin khoa/phòng xét nghiệm thuộc bệnh viện 

2.1 Cập nhật thông tin bệnh viện 

Mục đích: Trong trường hợp thông tin bệnh viện có sự thay đổi so với thời điểm đăng ký thông 

tin trên hệ thống. Bệnh viện sẽ tiến hành cập nhật lại những thông tin thay đổi đó trên hệ thống 

phần mềm. 

Các bước thực hiện như sau: 

- Bước 1: Trên menu trái chọn “Thông tin bệnh viện” 

- Bước 2: Tại màn hình chức năng, kích vào tab [Thông tin bệnh viện]  
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- Bước 3: Thực hiện cập nhật những thông tin thay đổi 

Lưu ý: Hệ thống không cho phép người dùng chỉnh sửa giá trị trường “Email” vì nó liên quan 

đến tài khoản đăng nhập trên ứng dụng – Nếu muốn thay đổi giá trị trường “Email” hãy liên hệ 

với quản trị viên. 

- Bước 4: Nhấn nút “Lưu” để lưu lại những thay đổi đó 

 

 

2.2 Tạo thông tin khoa/phòng xét nghiệm 

Mục đích: Mỗi bệnh viện sẽ có các khoa/phòng xét nghiệm thực hiện các công việc khác nhau. 

Việc tạo thông tin khoa/phòng xét nghiệm đồng thời phục vụ cho việc tạo tài khoản sử dụng phần 

mềm và giúp bệnh viện dễ dàng trong việc quản lý, phân công công việc thực hiện các chương 
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trình ngoại kiểm ở các khoa/phòng xét nghiệm. 

Để tạo thông tin khoa/phòng xét nghiệm, người dùng vai trò bệnh viện thực hiện theo các bước 

sau: 

- Bước 1: Tại màn hình chức năng, kích vào tab [Danh sách khoa/phòng] 

 

- Bước 2: Kích vào nút “Thêm mới” 

 

- Bước 3: Tại màn hình thêm mới, thực hiện nhập nhập/chọn giá trị vào các trường: 

Lưu ý: Bắt buộc phải nhập/chọn dữ liệu vào các trường bắt buộc (trường có dấu *) thì hệ 

thống mới cho lưu lại. 

+ Tên khoa/phòng *: Nhập tên khoa/phòng xét nghiệm thuộc bệnh viện 

+ Email khoa/phòng *: Nhập địa chỉ email của khoa/phòng xét nghiệm thuộc bệnh viện 

+ Số điện thoại khoa/phòng *: Nhập số điện thoại của khoa/phòng xét nghiệm 

Lưu ý: Cần nhập chính xác địa chỉ Email và Số điện thoại vì đây là thông tin để Trung tâm liên 

hệ với Khoa/Phòng sau này. Đồng thời, địa chỉ email cũng là tên đăng nhập của Khoa/Phòng 
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trên phần mềm 

+ Người liên hệ: Nhập họ tên người liên hệ của khoa/phòng xét nghiệm 

+ Tên trưởng khoa: Nhập tên trưởng khoa của khoa/phòng xét nghiệm 

+ Số điện thoại trưởng khoa: Nhập số điện thoại của trưởng khoa 

+ Email trưởng khoa: Nhập địa chỉ email của trưởng khoa 

+ Người nhận mẫu: Nhập họ và tên người nhận mẫu 

+ Số điện thoại người nhận mẫu: Nhập số điện thoại của người nhận mẫu 

+ Email người nhận mẫu: Nhập địa chỉ email của người nhận mẫu  

+ Tỉnh/Thành phố: Hệ thống mặc định giá trị ban đầu là giá trị “Tỉnh/TP” của bệnh viện đã 

đăng ký 

+ Quận/Huyện: Hệ thống mặc định giá trị ban đầu là giá trị “Quận/Huyện” của bệnh viện 

đã đăng ký 

+ Xã/Phường: Hệ thống mặc định giá trị ban đầu là giá trị “Xã/Phường” của bệnh viện đã 

đăng ký 

+ Số nhà, tên đường: Hệ thống mặc định giá trị ban đầu là giá trị “Số nhà, tên đường” của 

bệnh viện đã đăng ký 

 

- Bước 4: Sau khi nhập các thông tin hợp lệ, nhấn vào nút “Lưu” để gửi thông tin khoa/phòng 

xét nghiệm vừa tạo lên cho trung tâm kiểm chuẩn phê duyệt. 

Lưu ý:  

- Sau khi thêm mới thông tin khoa/phòng xét nghiệm xong, bản ghi đó sẽ được hiển thị ra 

danh sách với trạng thái = Chờ duyệt 
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- Với trạng thái = Chờ duyệt (đồng nghĩa với việc Trung tâm kiểm chuẩn chưa phê duyệt 

thông tin khoa/phòng xét nghiệm mà bệnh viện đã tạo) => Do đó, bệnh viện vẫn được 

sửa/xóa thông tin của khoa/phòng xét nghiệm 

- Với trạng thái = Đã duyệt  (đồng nghĩa với việc Trung tâm kiểm chuẩn đã phê duyệt thông 

tin khoa/phòng xét nghiệm mà bệnh viện đã tạo) => Do đó, bệnh viện vẫn được sửa thông 

tin của khoa/phòng xét nghiệm (Lưu ý: Không được sửa giá trị trường “Email 

khoa/phòng”) 

- Sau khi Trung tâm kiểm chuẩn phê duyệt thành công, hệ thống sẽ gửi thông tin tài 

khoản bao gồm: Tên đăng nhập và mật khẩu về email đăng ký của Khoa/Phòng XN 

trong vòng 24h. 

 

- Trường hợp Khoa/Phòng không nhận được email sau khi đăng ký, vui lòng liên hệ 

với số hotline 0979098583 để được hỗ trợ kịp thời. 

 

3. Quản lý phiếu đăng ký 

3.1 Tạo phiếu đăng ký 

Mục đích: Để Bệnh viện đăng ký tham gia được các chương trình ngoại kiểm cần tạo phiếu 

đăng ký 

Để tạo được phiếu đăng ký, phía Bệnh viện cần thực hiện theo các bước sau: 

- Bước 1: Trên menu trái, chọn Phiếu đăng ký 

- Bước 2: Tại màn hình chức năng, kích nút Tạo phiếu 
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- Bước 3: Tại màn hình tạo phiếu đăng ký, Bệnh viện cần cung cấp đầy đủ các thông tin cần 

thiết, bao gồm: 

+ [Thông tin hành chính]: Chọn/Tạo Khoa/Phòng xét nghiệm tham gia chương trình 

ngoại kiểm bằng cách kích vào nút Chọn khoa/phòng. Lúc này, có 2 trường hợp: 

 Nếu đã có khoa/phòng xét nghiệm: Chỉ cần chọn 

 

 Nếu chưa có khoa/phòng xét nghiệm: kích chọn “Thêm khoa/phòng” 
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+ [Thông tin người phụ trách thủ tục ký hợp đồng và thanh quyết toán]: Nhập thông 

tin của “Kế toán trưởng” và “Người làm hợp đồng” 

 

+ [Chương trình ngoại kiểm đăng ký]: Chọn chương trình ngoại kiểm đăng ký tham gia 

 Tìm kiếm chương trình theo: Năm ngoại kiểm; Loại chương trình (cả năm; 6 tháng) 

 Tích chọn chương trình ngoại kiểm tham gia 

 Cập nhật số lượng và số lượng thiết bị phân tích thêm 



Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm ngoại kiểm 

11 
 

 

+ [Đăng ký hình thức vận chuyển mẫu ngoại kiểm]: Chọn hình thức vận chuyển mẫu 

ngoại kiểm về đơn vị: 

 Tự vận chuyển  

 Dịch vụ vận chuyển của trung tâm (Với hình thức này liên quan đến phí vận chuyển 

– Phần mềm đã có chức năng Cấu hình vận chuyển nằm trong mục II. Hướng dẫn 

QCC quản lý danh mục) 

 

+ [Thông tin làm hợp đồng]: Cập nhật thông tin làm hợp đồng  
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- Bước 4: Sau khi đã nhập/chọn giá trị hợp lệ trong phiếu đăng ký, nhấn nút Tạo phiếu để lưu 

lại các thông tin đã nhập/chọn 

Lưu ý: Sau khi tạo phiếu đăng ký thành công, phiếu đó được hiển thị ra danh sách với trạng thái 

= Đã tạo.  

 

Lưu ý và giải thích các trạng thái của phiếu đăng ký trên danh sách: 

- Với trạng thái = Đã tạo (tức là bệnh viện mới chỉ ở bước tạo phiếu đăng ký và lưu lại), hệ 

thống hiển thị và cho phép người dùng thao tác vào các chức năng: Xem phiếu đăng ký; Gửi 

phiếu đăng ký; Sửa phiếu đăng ký; Sao chép phiếu đăng ký; Xóa phiếu đăng ký; Tải xuống 

phiếu đăng ký dưới định dạng .docx 
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- Với trạng thái = Đã gửi (tức là phiếu đăng ký đã được gửi lên QCC thành công và chưa được 

phê duyệt), hệ thống hiển thị và cho phép người dùng thao tác vào các chức năng: Xem phiếu 

đăng ký; Sửa phiếu đăng ký; Sao chép phiếu đăng ký; Xóa phiếu đăng ký; Tải xuống phiếu 

đăng ký dưới định dạng .docx 

 

- Với trạng thái = Đã duyệt hoặc Từ chối (tức là phiếu đăng ký của bệnh viện được QCC phê 

duyệt/QCC từ chối phê duyệt), hệ thống hiển thị và cho phép người dùng thao tác vào các 

chức năng: Xem phiếu đăng ký; Sao chép phiếu đăng ký; Tải xuống phiếu đăng ký dưới định 

dạng .docx 
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- Với trạng thái = Đã nhận bản cứng (tức là phiếu đăng ký của bệnh viện được QCC xác nhận 

đã nhận bản cưng phiếu đăng ký) 

- Với trạng thái = Đã lập hợp đồng, hệ thống hiển thị và cho phép người dùng thao tác vào các 

chức năng: Xem phiếu đăng ký; Sao chép phiếu đăng ký; Gán chương trình cho khoa/phòng 

xét nghiệm (lưu ý: chức năng này đã ghi chú tại mục 3.3); Tải xuống phiếu đăng ký dưới 

định dạng .docx 

 

3.2 Gửi phiếu đăng ký 

Mục đích: Sau khi tạo xong phiếu đăng ký, Bệnh viện sẽ gửi phiếu đăng ký lên QCC để phê 

duyệt 

Điều kiện thực hiện được chức năng: Bệnh viện tạo phiếu đăng ký thành công 

Các bước thực hiện như sau: 

- Tại màn hình danh sách, tìm kiếm bản ghi có trạng thái = Đã tạo 

- Sau đó, kích nút [Thao tác] và chọn [Gửi phiếu đăng ký] 
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- Tại màn hình xác nhận gửi phiếu, kích nút “Đồng ý” 

 

Lưu ý: Với các phiếu đăng ký đã được gửi tới QCC và chưa được QCC phê duyệt, Bệnh viện 

vẫn được chỉnh sửa/xóa phiếu này. 

 

3.3 Gán chương trình đăng ký cho khoa/phòng xét nghiệm 

Mục đích: Để các khoa/phòng XN được phép tiếp cận và thực hiện các quy trình chuyên môn, 

Bệnh viện cần chỉ định khoa/phòng XN nào thực hiện các chương trình này thông qua tính năng 

[Gán chương trình cho khoa/phòng XN] 

Điều kiện để thực hiện chức năng này: QCC xác nhận đã nhận bản cứng phiếu đăng ký thành 

công hoặc QCC cho phép nhận mẫu 
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Các bước thực hiện: 

- Bước 1: Trên menu trái chọn Phiếu đăng ký 

- Bước 2: Chọn bản ghi cần gán chương trình cho khoa/phòng XN 

- Bước 3: Kích vào icon Gán chương trình cho khoa/phòng XN tại cột Thao tác 

 

- Bước 4: Tại màn hình gán chương trình cho khoa/phòng xét nghiệm, thực hiện gán chương 

trình cho các khoa/phòng XN tương ứng 

 

- Bước 5: Nhấn nút Lưu để thực hiện gán chương trình cho khoa/phòng XN 

 

4. Quản lý hợp đồng 

Mục đích:  
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- Sau khi nhận được email thông báo đã có bản thảo hợp đồng, Bệnh viện/Đơn vị thực hiện 

đăng nhập tài khoản được cấp trên http://eqa.qcc.edu.vn/ để kiểm tra nội dung các điều 

khoản hợp đồng 

- Nếu Bệnh viện/Đơn vị cần chỉnh sửa/bổ sung nội dung của hợp đồng, hãy liên hệ với bộ 

phận hỗ trợ soạn thảo hợp đồng của Trung tâm. Bộ phận Kế toán của Trung tâm sẽ sửa lại 

và cập nhật nội dung hợp đồng trên phần mềm => Giúp Bệnh viện/Đơn vị dễ dàng theo dõi 

tình trạng hợp đồng 

Bệnh viện được cung cấp các nhóm tính năng dưới đây để quản lý hợp đồng: 

- Tìm kiếm hợp đồng 

- Xem chi tiết hợp đồng (dưới định dạng file .pdf) 

- Tải hợp đồng (dưới định dạng file .docx) 

 

 

5. Quản lý hợp đồng thanh lý 

Mục đích: Giúp bệnh viện dễ dàng quản lý các hợp đồng đã thanh lý 

Bệnh viện được cung cấp các nhóm tính năng dưới đây để quản lý hợp đồng thanh lý: 

- Tìm kiếm hợp đồng thanh lý 

- Xem biên bản thanh lý hợp đồng (dưới định dạng file .pdf) 

- Tải biên bản thanh lý hợp đồng (dưới định dạng file .docx) 

http://eqa.qcc.edu.vn/
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II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐỐI VỚI NGƯỜI DÙNG CÓ VAI TRÒ LÀ KHOA/PHÒNG 

XÉT NGHIỆM THUỘC BỆNH VIỆN 

 

1. Khai báo thông số 

Mục đích: Giúp khoa/phòng xét nghiệm thực hiện khai báo thiết bị, phương pháp/kỹ thuật sử 

dụng tham gia ngoại kiểm trước hạn của mỗi chương trình. 

Để khoa/phòng xét nghiệm thực hiện khai báo thông số cho các chương trình ngoại kiểm, cần 

thực hiện theo các bước sau: 

- Bước 1: Trên menu trái chọn Nhập dữ liệu, và chọn Khai báo thông số 



Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm ngoại kiểm 

19 
 

 

- Bước 2: Tìm kiếm chương trình ngoại kiểm cần khai báo thông số 

 

Lưu ý: Giá trị trường tìm kiếm “Chương trình ngoại kiểm” hệ thống sẽ lấy ra những chương 

trình ngoại kiểm mà khoa/phòng xét nghiệm được bệnh viện gán. 

Ví dụ: Khoa/phòng xét nghiệm A được Bệnh viện gán thực hiện 3 chương trình ngoại kiểm  

 Giá trị trường tìm kiếm “Chương trình ngoại kiểm” cũng chỉ hiển thị 3 chương trình 

ngoại kiểm đó 

- Bước 3: Kích vào nút “Nhập thông số” ở từng chương trình ngoại kiểm 
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- Bước 4: Thực hiện khai báo thông số tương ứng cho từng chương trình ngoại kiểm: 

Lưu ý: Mỗi chương trình ngoại kiểm sẽ thực hiện khai báo thông số là khác nhau 

Sau đây là hướng dẫn thực hiện khai báo thông số cụ thể một số chương trình ngoại kiểm: 

 Khai báo thông số chương trình ngoại kiểm Vi sinh: 

Chương trình ngoại kiểm Vi sinh gồm 3 nội dung – tương ứng với 3 thông số: Nhuộm soi vi 

khuẩn; Nuôi cấy và Định danh vi khuẩn; Kháng sinh đồ. 

Khoa/phòng xét nghiệm tích chọn thông số xét nghiệm mà khoa/phòng XN đăng ký: 

- Nếu tích chọn thông số “Nhuộm soi vi khuẩn”, hệ thống bắt buộc người dùng khai báo mục 

1 và mục 2 của mục II. Khai báo 

 

- Nếu tích chọn thông số “Nuôi cấy và định danh vi khuẩn”, hệ thống bắt buộc người dùng 
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khai báo mục 3 của mục II. Khai báo 

 

- Nếu tích chọn thông số “Kháng sinh đồ”, hệ thống bắt buộc người dùng khai báo mục 4 và 

mục 5 của mục II. Khai báo 

 

 Khai báo thông số chương trình ngoại kiểm Giang mai: 
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 Khai báo thông số chương trình ngoại kiểm HBV – DNA: 

 

 Khai báo thông số chương trình ngoại kiểm Nhóm máu: 

 

 Khai báo thông số chương trình ngoại kiểm Nước tiểu định tính: 
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 Khai báo thông số chương trình ngoại kiểm Nước tiểu định lượng cơ bản; Hóa sinh: 

 

 Khai báo thông số chương trình ngoại kiểm Định lượng: 

 

- Bước 5: Sau khi đã nhập/chọn dữ liệu hợp lệ cho các thông số, nhấn nút “Lưu” để thực 

hiện lưu lại 

Lưu ý: 
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- CTNK Vi sinh: Hệ thống cho phép thực hiện khai báo thông số đồng thời tất cả các đợt 

xét nghiệm. Ngược lại, các CTNK còn lại hệ thống cho phép cập nhật khai báo thông số 

cho từng đợt xét nghiệm 

- Sau khi thực hiện khai báo thông số xong, hệ thống hiển thị chức năng “Xuất file” cho 

phép người dùng xem dữ liệu khai báo của các chương trình dưới định dạng file excel và 

file PDF 

 

 

2. Nhập kết quả 

Mục đích: Giúp Khoa/Phòng XN cập nhật kết quả xét nghiệm đối với từng đợt xét nghiệm trong 

từng chương trình ngoại kiểm mà khoa/phòng xét nghiệm tham gia 

Điều kiện thực hiện chức năng: Khoa/Phòng XN thực hiện khai báo thông số cho chương trình 

ngoại kiểm cần nhập kết quả thành công 

- Bước 1: Trên menu chọn Nhập dữ liệu và chọn Nhập kết quả để chuyển đến giao diện nhập 

kết quả 

- Bước 2: Chọn Năm ngoại kiểm và Chương trình ngoại kiểm 
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- Bước 3: Nhấn vào mẫu tương ứng của chương trình đang thực hiện để nhập kết quả  

Lưu ý: Mỗi mẫu có hạn bắt đầu và kết thúc nhập kết quả. Khoa/phòng xét nghiệm cần chú ý để 

gửi kết quả đúng hạn. 

+ Bước 3.1: Tại từng chương trình ngoại kiểm, chọn đợt nhập kết quả 

Lưu ý: Khoa/Phòng XN thực hiện nhập kết quả cho tất cả các mẫu trong cùng 1 đợt xét nghiệm 

 

+ Bước 3.2: Tại màn hình nhập kết quả, thực hiện nhập kết quả tương ứng với thông số đã 

khai báo trong chương trình ngoại kiểm 

 Lưu ý: Mỗi chương trình ngoại kiểm sẽ thực hiện nhập kết quả là khác nhau 

 Khai báo thông số chương trình ngoại kiểm Vi sinh: 
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 Khai báo thông số chương trình ngoại kiểm Giang mai: 

 

 Khai báo thông số chương trình ngoại kiểm HBV – DNA: 

 

 Khai báo thông số chương trình ngoại kiểm Nhóm máu: 
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 Khai báo thông số chương trình ngoại kiểm Nước tiểu định lượng cơ bản; Hóa sinh: 

 

 Khai báo thông số chương trình ngoại kiểm Định lượng: 

 

Lưu ý:  

Sau khi nhập kết quả cho đợt xét nghiệm của chương trình ngoại kiểm thành công, nếu chưa hết 

hạn, Khoa/Phòng XN được quyền chỉnh sửa 

Ngoài ra, hệ thống hiển thị chức năng: Xuất file excel; Xuất file PDF 
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3. Xem báo cáo ngoại kiểm 

Mục đích: Giúp khoa/phòng xét nghiệm xem được báo cáo ngoại kiểm mà Trung tâm kiểm 

chuẩn trả về của các chương trình mà khoa/phòng xét nghiệm tham gia 

Khoa/Phòng xét nghiệm được quyền sử dụng nhóm tính năng dưới đây: 

- Tìm kiếm báo báo theo: Năm ngoại kiểm; Chương trình ngoại kiểm; Loại báo cáo 

- Xem báo cáo 

- Tải báo cáo  

 

 


