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PHÒNG XÉT NGHIỆM VÀ KIỂM CHUẨN CHẤT LƯỢNG  

XÉT NGHIỆM HÓA SINH – MIỄN DỊCH 

 

 

STT Tên chương trình 

1 Ngoại kiểm Hoá sinh 

2 Ngoại kiểm Miễn dịch 

3 Ngoại kiểm Khí máu 

4 Ngoại kiểm Tim mạch 

5 Ngoại kiểm HbA1C 

6 Ngoại kiểm Sàng lọc trước sinh 

7 Ngoại kiểm Nước tiểu định tính 

8 Ngoại kiểm Nước tiểu định lượng 

9 Ngoại kiểm Miễn dịch đặc biệt* 

10 Ngoại kiểm Miễn dịch Cyfra 21-1* 

11 Ngoại kiểm Dịch não tuỷ* 

12 Ngoại kiểm Protein đặc biệt* 

 

Ghi chú: * Chương trình mới triển khai cho năm 2022 
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I. Mục đích 

Cuốn Sổ tay là tài liệu cung cấp các thông tin về các Chương trình ngoại kiểm thuộc 

lĩnh vực xét nghiệm Hóa sinh - Miễn dịch năm 2022 nhằm đảm bảo các thông tin được 

cung cấp là đầy đủ, rõ ràng và chính xác tới người sử dụng. 

II. Phạm vi áp dụng 

Cuốn Sổ tay được áp dụng cho các Khoa/phòng xét nghiệm tham gia các Chương 

trình ngoại kiểm thuộc lĩnh vực xét nghiệm Hóa sinh - Miễn dịch năm 2022 và toàn bộ 

nhân viên Phòng Xét nghiệm và Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm Hóa sinh - Miễn dịch, 

thuộc Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học – Trường Đại học Y Hà Nội. 

III. Trách nhiệm thực hiện 

Các Khoa/phòng xét nghiệm tham gia các Chương trình ngoại kiểm thuộc lĩnh vực 

xét nghiệm Hóa sinh - Miễn dịch năm 2022 và nhân viên Phòng Xét nghiệm và Kiểm chuẩn 

chất lượng xét nghiệm phòng Hóa sinh - Miễn dịch (sau đây gọi là Phòng Hóa sinh – Miễn 

dịch), thuộc Trung tâm kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học thực hiện theo các hướng 

dẫn trong cuốn Sổ tay này. 

IV. Thuật ngữ, định nghĩa, từ viết tắt 

1. Thuật ngữ 

− Khách hàng: là tên gọi chung cho các Khoa/phòng xét nghiệm/đơn vị tham gia các 

chương trình ngoại kiểm của Trung tâm kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học. Sau 

đây gọi chung là Khoa/phòng xét nghiệm. 

2. Từ viết tắt 

− SDI (Standard Deviation Index): Chỉ số độ lệch chuẩn 

− TS (Target score): Điểm đích 

− TTKC: Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học - Trường Đại học Y Hà Nội 

− GTTB: Giá trị trung bình. 

V. Giới thiệu về Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học 

Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học – Trường Đại học Y Hà Nội 

(TTKC) được thành lập ngày 30 tháng 7 năm 2010 theo quyết định số 2717/QĐ-BYT của 

Bộ trưởng Bộ Y tế với vai trò chính xây dựng kế hoạch và triển khai các chương trình ngoại 

kiểm cho các Phòng xét nghiệm. 

Địa chỉ liên hệ: 

Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học 

Tầng 6 nhà A6 – Trường Đại học Y Hà Nội, số 1 Tôn Thất Tùng - Đống Đa - Hà Nội 
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Email: trungtamkiemchuanhn@qcc.edu.vn 

Điện thoại: 02435. 747. 248.  

1. Nhân sự 

1.1. Ban Giám đốc  

−  GS.TS. BS. Tạ Thành Văn 

Chủ tịch Hội đồng trường – Trường Đại học Y Hà Nội 

Trưởng Bộ môn Hóa sinh – Trường Đại học Y Hà Nội 

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Gen-Protein – Trường Đại học Y Hà Nội 

Trưởng khoa Xét nghiệm – Bệnh viện Đại học Y Hà Nội 

−  Các Phó Giám đốc  

+ PGS. TS. BS. Trần Huy Thịnh 

       Thư ký Hội đồng trường – Trường Đại học Y Hà Nội 

       Trưởng phòng Khoa học - Công nghệ – Trường Đại học Y Hà Nội 

        Phó trưởng Bộ môn Hóa sinh – Trường Đại học Y Hà Nội 

+ BSNT. Phạm Thị Hương Trang 

Trưởng phòng Xét nghiệm và kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm Hóa sinh – Miễn dịch 

1.2. Cố vấn chuyên môn  

−  PGS. TS. BS. Đặng Thị Ngọc Dung 

Giảng viên Bộ môn Hóa sinh  

Nguyên Phó giám đốc TTKC – Trường Đại học Y Hà Nội 

Nguyên Trưởng Bộ môn Khoa học xét nghiệm - Khoa Kỹ thuật y học – Trường Đại 

học Y Hà Nội. 

Nguyên Trưởng khoa Xét nghiệm – Bệnh viện Lão Khoa Trung ương. 

1.3.  Phòng Xét nghiệm và Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm Hóa sinh - Miễn dịch 

− Trưởng phòng: BSNT. Phạm Thị Hương Trang 

− Điều phối viên các chương trình: 

+ CN. Nguyễn Trần Phương  

+ ThS. Trịnh Thị Phương Dung  

+ ThS. BSNT. Nguyễn Quỳnh Giao   

+ ThS. BSNT. Ngô Diệu Hoa 

+ ThS. BSNT. Vũ Đức Anh 

+ ThS. BSNT. Lê Vũ Huyền Trang 

+ TS. BS. Lương Linh Ly 
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2. Thông tin liên hệ 

Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm Y học – Trường Đại học Y Hà Nội 

      Phòng Xét nghiệm và Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm Hóa sinh - Miễn dịch. 

      Điện thoại cố định: 02435.747.248 nhánh 13              Hotline: 0966.670.336 

3. Danh mục chương trình ngoại kiểm thuộc phạm vi Phòng 

STT Tên chương trình Email 

1 Ngoại kiểm Hoá sinh  ngoaikiemhoasinh@qcc.edu.vn 

2 Ngoại kiểm Miễn dịch  ngoaikiemmiendich@qcc.edu.vn 

3 Ngoại kiểm Khí máu ngoaikiemkhimau@qcc.edu.vn 

4 Ngoại kiểm Tim mạch ngoaikiemtimmach@qcc.edu.vn 

5 Ngoại kiểm HbA1C ngoaikiemhba1c@qcc.edu.vn 

6 Ngoại kiểm Sàng lọc trước sinh ngoaikiemsangloctruocsinh@qcc.edu.vn 

7 Ngoại kiểm Nước tiểu định tính ngoaikiemnuoctieu@qcc.edu.vn 

8 Ngoại kiểm Nước tiểu định lượng ngoaikiemnuoctieudinhluong@qcc.edu.vn 

9 Ngoại kiểm Miễn dịch đặc biệt ngoaikiemmiendichdacbiet@qcc.edu.vn 

10 Ngoại kiểm Miễn dịch Cyfra 21-1 ngoaikiemcyfra211@qcc.edu.vn 

11 Ngoại kiểm Dịch não tuỷ ngoaikiemdichnaotuy@qcc.edu.vn 

12 Ngoại kiểm Protein đặc biệt ngoaikiemproteindacbiet@qcc.edu.vn 

 

Thông tin các chương trình ngoại kiểm Hóa sinh - Miễn dịch xem chi tiết trong Phụ 

lục 3 đến Phụ lục 14. 

4. Điều kiện tham gia ngoại kiểm 

Các Khoa/phòng xét nghiệm thực hiện xét nghiệm y học đều có thể đăng ký tham gia 

ngoại kiểm các xét nghiệm thuộc lĩnh vực xét nghiệm Hóa sinh - Miễn dịch.  
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VI. Thực hiện ngoại kiểm  

1. Đăng ký tham gia chương trình ngoại kiểm 

Khoa/phòng xét nghiệm đăng ký tham gia ngoại kiểm thông qua tài khoản của đơn vị 

tại trang điện tử: https://eqa.qcc.edu.vn/. Nếu chưa có tài khoản, Khoa/phòng sử dụng 

email chung của Khoa/ Phòng xét nghiệm để đăng ký tài khoản (bắt buộc). TTKC sẽ gửi 

thông tin tài khoản bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu qua email của Khoa/ Phòng xét 

nghiệm. 

Khoa/phòng xét nghiệm hoàn thành Phiếu đăng ký tham gia chương trình ngoại 

kiểm năm 2022 theo mẫu trên trang thông tin điện tử. Sau khi điền thông tin đầy đủ và xin 

phê duyệt của lãnh đạo đơn vị, Khoa/phòng gửi về TTKC theo thời gian trước 17h00 ngày 

30/9/2021.  

Khoa/phòng xét nghiệm được gửi “Hướng dẫn thực hiện chương trình ngoại kiểm 

năm 2022” (Phụ lục 1) qua địa chỉ email đăng ký và bản cứng theo đường bưu điện. 

2. Ký hợp đồng thực hiện ngoại kiểm 

Trung tâm sẽ soạn thảo hợp đồng và gửi cho đơn vị ngay sau khi nhận được Phiếu 

đăng ký có chữ ký của lãnh đạo, dấu của đơn vị. Khoa/phòng xét nghiệm truy cập vào tài 

khoản của đơn vị trên trang thông tin điện tử https://eqa.qcc.edu.vn/ để kiểm tra nội dung 

các điều khoản hợp đồng. 

Nếu đơn vị cần chỉnh sửa, bổ sung nội dung của hợp đồng, đơn vị liên hệ với Bộ 

phận Kế toán của Trung tâm. Sau khi hai bên thống nhất nội dung hợp đồng, nếu có thay 

đổi, Bộ phận Kế toán của trung tâm sẽ sửa lại hợp đồng và gửi lại cho đơn vị. Đơn vị truy 

cập vào tài khoản của đơn vị trên trang thông tin điện tử https://eqa.qcc.edu.vn/ để in và 

ký đóng dấu hợp đồng gửi qua đường bưu điện về Trung tâm. 

3. Khai báo thông tin về chương trình 

Khoa/phòng xét nghiệm thực hiện khai báo thiết bị, phương pháp/kỹ thuật, hóa chất 

cho các thông số cho từng chương trình ngoại kiểm thông qua trang thông tin điện tử 

https://eqa.qcc.edu.vn/ trước hạn gửi kết quả ít nhất 05 ngày làm việc (Phụ lục 2). 

4. Nhận mã bảo mật (mã ngoại kiểm) 

Sau khi nhận thông tin đăng ký trong vòng 04 tuần làm việc, TTKC sẽ thông báo 

mã bảo mật của Khoa/phòng xét nghiệm qua trang thông tin điện tử 

https://eqa.qcc.edu.vn/. 
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5. Thay đổi thông tin trong quá trình tham gia ngoại kiểm 

Trong quá trình thực hiện ngoại kiểm, nếu có thay đổi bất kỳ thông tin nào (bao gồm 

thông tin hành chính, các thông tin chuyên môn về thông số, thiết bị, hóa chất, phương 

pháp, đơn vị đo, hay nhiệt độ phản ứng), Khoa/phòng xét nghiệm cần phải truy cập bằng 

tài khoản được cấp và thực hiện thay đổi trên trang thông tin https://eqa.qcc.edu.vn/ trước 

hạn gửi kết quả ít nhất 05 ngày làm việc (Phụ lục2). 

Nếu thông tin của Khoa/phòng xét nghiệm được gửi muộn hơn so với thời hạn trên 

thì thông tin này sẽ được cập nhật cho mẫu tiếp theo.  

6. Nhận mẫu ngoại kiểm 

Thời gian gửi mẫu được TTKC thông báo cho Khoa/phòng xét nghiệm qua email 

trước mỗi đợt thực hiện.  

Đối với Khoa/phòng xét nghiệm đăng ký hình thức nhận mẫu qua dịch vụ, mẫu 

được đóng gói theo quy định và gửi tới Khoa/phòng xét nghiệm thông qua đơn vị chuyển 

phát. 

Trong vòng 03 ngày kể từ ngày TTKC gửi mẫu, Khoa/phòng xét nghiệm cần liên 

hệ với các cá nhân hoặc phòng ban liên quan để nhận mẫu kịp thời (người liên hệ trực tiếp 

của Khoa/phòng xét nghiệm hoặc bộ phận Văn thư của bệnh viện). Sau thời gian 03 ngày, 

nếu Khoa/phòng xét nghiệm không nhận được mẫu cần liên hệ ngay với TTKC để được 

giải quyết. 

Mẫu ngoại kiểm được gửi kèm theo biên bản bàn giao. Khi nhận được mẫu, 

Khoa/phòng xét nghiệm cần kiểm tra các thông tin: 

− Loại mẫu và số lượng mẫu nhận cho từng đợt: tùy thuộc vào số lần vận chuyển mà 

Khoa/phòng xét nghiệm đăng ký. 

− Thông tin về loại và số lượng mẫu phù hợp với thông tin trong Biên bản bàn giao. 

− Chất lượng mẫu: lọ mẫu không bị nứt vỡ, rò rỉ, bật nắp.  

Khoa/phòng xét nghiệm ký nhận vào biên bản bàn giao và gửi một bản lại cho nhân 

viên chuyển phát. 

Nếu xảy ra sai sót, thông tin không phù hợp khi nhận mẫu, hoặc mẫu không đảm 

bảo chất lượng, Khoa/phòng xét nghiệm cần báo ngay về Trung tâm trong vòng 03 ngày 

kể từ ngày nhận được mẫu. 

Đối với Khoa/phòng xét nghiệm tự vận chuyển mẫu, Quý phòng vui lòng mang theo 

hộp vận chuyển mẫu chuyên dụng đến Trung tâm theo ngày giờ thông báo. 
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7. Phân tích mẫu ngoại kiểm 

Để kết quả ngoại kiểm chính xác và phản ánh đúng thực trạng xét nghiệm, 

Khoa/phòng xét nghiệm cần thực hiện theo các bước sau: 

− Đọc kỹ “Hướng dẫn phân tích mẫu ngoại kiểm năm 2022” được cung cấp trên trang 

điện tử https://eqa.qcc.edu.vn/ (Phụ lục 3 đến Phụ lục 14). 

− Thực hiện theo đúng các thông tin trong Hướng dẫn. 

− Mẫu ngoại kiểm cần được phân tích như mẫu bệnh nhân trên thiết bị đã được đăng 

ký tham gia ngoại kiểm từ trước, tránh việc xử lý đặc biệt với mẫu ngoại kiểm. 

Mặc dù mẫu ngoại kiểm đã được kiểm tra âm tính với HIV-1, HIV-1/2, HBsAg, 

anti-HCV, HCV (RNA), Syphilis (RPR và STS) theo các phương pháp được FDA chứng 

nhận, tuy nhiên, để đảm bảo an toàn tuyệt đối, mẫu ngoại kiểm nên được xử lý như mẫu 

bệnh nhân. 

8. Nhập kết quả ngoại kiểm 

Sau khi mẫu ngoại kiểm được phân tích xong, Khoa/phòng xét nghiệm cần in kết 

quả thực hiện trực tiếp từ thiết bị đăng ký tham gia ngoại kiểm và lưu hồ sơ tại Khoa/phòng 

xét nghiệm. Để thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm định và chứng nhận chất lượng xét 

nghiệm y học của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn Trung tâm được phân công 

phụ trách theo quy định của pháp luật, Trung tâm có thể yêu cầu Khoa/phòng xét nghiệm 

cung cấp minh chứng việc thực hiện khi cần thiết. Trường hợp Trung tâm phát hiện có sự 

sai khác giữa kết quả Khoa/phòng xét nghiệm gửi về Trung tâm với kết quả thực hiện trên 

thiết bị, Trung tâm sẽ báo cáo với các cấp có thẩm quyền và dừng cấp hoặc thu hồi chứng 

nhận tham gia ngoại kiểm của Khoa/phòng xét nghiệm. 

Khoa/phòng xét nghiệm nhập kết quả phân tích ngoại kiểm trực tiếp vào phần nhập 

kết quả trên trang https://eqa.qcc.edu.vn/ muộn nhất là ngày hạn gửi kết quả (theo lịch 

ngoại kiểm được gửi cho Phòng xét nghiệm từ khi bắt đầu chương trình). Các kết quả ngoại 

kiểm cần có thông tin về người thực hiện và thông tin xác nhận của người chịu trách nhiệm 

(Lãnh đạo Khoa/phòng xét nghiệm). 

Đối với các kết quả gửi muộn hơn lịch này, Trung tâm sẽ không tiếp nhận hay phân 

tích kết quả. Đối với trường hợp bất khả kháng, Khoa/phòng xét nghiệm cần gọi điện thông 

báo tới Trung tâm trước hạn gửi kết quả. Thời gian tiếp nhận cho các trường hợp này tối 

đa là 02 ngày trước hạn quy định. 
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Tất cả các trường hợp Khoa/phòng xét nghiệm không gửi kết quả, hoặc gửi kết 

quả muộn, Khoa/phòng xét nghiệm cần có sự thông báo lý do cho sự việc này với các 

phụ trách chương trình. 

 

9. Phân tích, đánh giá kết quả ngoại kiểm 

9.1. Chương trình ngoại kiểm cho các xét nghiệm định lượng 

Đối với các chương trình ngoại kiểm cho các xét nghiệm định lượng (ngoại trừ 

chương trình ngoại kiểm Nước tiểu định tính), kết quả của Khoa/phòng xét nghiệm được 

đánh giá dựa trên: 

‒ Điểm đích (TS): Có giá trị từ 10 đến 120. TS càng lớn thể hiện kết quả ngoại kiểm 

càng tương đồng với giá trị gán tương ứng. TS ≤ 50 thể hiện kết quả không đạt. 

‒ Chỉ số độ lệch chuẩn (SDI): Không có khoảng giới hạn giá trị. SDI càng gần 0 thể 

hiện kết quả ngoại kiểm càng tương đồng với giá trị gán tương ứng. SDI lớn hơn ±2 thể 

hiện kết quả không đạt. 

‒ Tiêu chuẩn chấp nhận: TTKC dựa vào cả TS và SDI để đánh giá kết quả ngoại kiểm 

của Khoa/phòng xét nghiệm. Cụ thể như sau: 

Tiêu chí Mức độ đánh giá Đánh giá 

101 ≤ TS ≤ 120 hoặc |SDI| ≤ 0.5 Rất tốt 

Đạt 71 ≤ TS ≤ 100 hoặc 0.5 < |SDI| ≤ 1 Tốt 

51 ≤ TS ≤ 70 hoặc 1 < |SDI| ≤ 2 Phù hợp 

41 ≤ TS ≤ 50 hoặc 2 < |SDI| ≤ 3 Cần xem xét 

Không đạt 

TS ≤ 40 và |SDI| > 3 Không phù hợp 

‒ Nếu PXN nhập kết quả > hoặc < hoặc nhập giá trị <0 thì kết quả sẽ không được 

đánh giá. Các thông số mới triển khai (Pilot) thì chưa có đủ dữ liệu tính toán điểm số TS 

nên điểm số TS sẽ được đánh giá là N/A, kết quả đánh giá các thông số này sẽ chỉ dựa vào 

chỉ số SDI. Điểm số TS sẽ có khi nhà cung cấp thu thập đủ dữ liệu. 

‒ Giá trị gán: 

Kết quả của Khoa/phòng xét nghiệm được đánh giá dựa trên sự so sánh với giá trị 

trung bình (GTTB) của nhóm so sánh, được gọi là giá trị gán. 
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+ Giá trị gán được thiết lập theo các nhóm so sánh khác nhau, bao gồm nhóm thiết bị, 

nhóm phương pháp và nhóm tất cả phương pháp. Số lượng tối thiểu để được đánh giá 

theo mỗi nhóm là 05. 

+ Nhóm thiết bị: là nhóm có các kết quả ngoại kiểm được thực hiện cùng phương pháp 

và cùng thiết bị. Kết quả của Khoa/phòng xét nghiệm được đánh giá theo nhóm thiết 

bị nếu có bằng hoặc lớn hơn 05 kết quả cùng phương pháp và cùng thiết bị của 

Khoa/phòng xét nghiệm. Nếu số lượng kết quả nhận được trong nhóm thiết bị nhỏ hơn 

05, kết quả của Khoa/phòng xét nghiệm được so sánh theo nhóm phương pháp. 

+ Nhóm phương pháp: là nhóm có các kết quả ngoại kiểm được thực hiện cùng phương 

pháp (có thể cùng hoặc khác thiết bị). Kết quả của Khoa/phòng xét nghiệm được đánh 

giá theo nhóm phương pháp nếu số lượng kết quả nhận được của nhóm thiết bị nhỏ 

hơn 05 và số lượng kết quả nhận được của nhóm phương pháp lớn hơn hoặc bằng 05.  

+ Nhóm tất cả các phương pháp. Nếu số lượng kết quả nhận được của nhóm thiết bị và 

nhóm phương pháp đều nhỏ hơn 05, kết quả ngoại kiểm của Khoa/phòng xét nghiệm 

được so sánh với giá trị gán của tất cả các phương pháp. 

+ Trong một số trường hợp đặc biệt, kết quả ngoại kiểm của Khoa/phòng xét nghiệm vẫn 

được so sánh với nhóm thiết bị hoặc nhóm phương pháp (dù số lượng kết quả nhận 

được của mỗi nhóm nhỏ hơn 05). Khi đó, trên bản kết quả đánh giá của Khoa/phòng 

xét nghiệm sẽ được bổ sung thêm ghi chú “Số lượng phòng xét nghiệm tham gia thông 

số … trong nhóm đồng đẳng < 5. Kết quả chỉ có giá trị tham khảo”. 

9.2.  Chương trình ngoại kiểm Nước tiểu định tính 

Một số khái niệm:  

 Category là danh mục đơn vị cho từng thông số được lấy từ bảng so màu trên lọ hóa 

chất.  

 Kết quả đích là kết quả được nhiều PXN chọn nhất, thể hiện sự đồng thuận về kết 

quả của các Phòng xét nghiệm. 

 Giá trị mode: là kết quả có sự đồng thuận cao nhất giữa các Phòng xét nghiệm. 

Hệ thống phân tích kết quả của chương trình nước tiểu định tính: điểm số của 

Khoa/phòng xét nghiệm được tính dựa trên kết quả của mỗi category và sự khác biệt của 

kết quả Khoa/phòng xét nghiệm so với kết quả đích. 

Ví dụ về category: 

Thông số Bilirubin được phân tích bởi thiết bị và hóa chất của Erba lachema, khi 

chọn đơn vị là ARB01 sẽ có category là NEG, +, ++, +++. Khi kết quả đích là NEG, có 
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nghĩa là kết quả NEG là kết quả đảm bảo sự đồng thuận của các Khoa/phòng xét nghiệm 

có cùng thiết bị và hóa chất của Erba lachema và đơn vị là ARB01. 

Tiêu chí đánh giá của chương trình ngoại kiểm Nước tiểu định tính: 

Tiêu chí Mức độ đánh giá Đánh giá 

|Điểm số| ≤ 6 Phù hợp Đạt 

|Điểm số| = 7 Cần xem xét 

Không đạt 

|Điểm số| > 7 Không phù hợp 

Giá trị gán của nhóm so sánh hay nhóm đích (Target Categories): 

- Giá trị gán là giá trị mode khi nhóm này chiếm tỷ lệ cao hơn 30% so với nhóm kết quả 

có sự đồng thuận kế tiếp (nhóm có số lượng kết quả đồng thuận cao thứ hai). 

- Nếu tiêu chí trên không đạt, tiếp tục xét giá trị mode: 

 Nếu mode là NEG (âm tính) thì kết quả của thông số đó được coi là không đồng 

thuận và sẽ được đánh giá là “Không đánh giá” (xem ví dụ 1). 

 Nếu mode là các kết quả dương tính, giá trị gán của nhóm đích được tính như sau: 

 Nếu tổng % nhóm mode và nhóm liền kề có số lượng kết quả cao tiếp 

theo đạt trên 80% thì coi là đồng thuận, lúc này giá trị nhóm đích gồm cả 2 

nhóm trên (xem ví dụ 2). 

 Nếu tiêu chí trên chưa đạt, tính tổng nhóm mode và 2 nhóm liền kề, nếu 

tổng 3 nhóm đạt trên 80% thì coi là đồng thuận, lúc này giá trị nhóm đích 

gồm cả 3 nhóm (xem ví dụ 3). 

 Nếu tổng 3 nhóm trên vẫn chưa đạt 80%, thì thông số đó được coi là không 

đồng thuận và sẽ được đánh giá là “Không đánh giá”. 

Ví dụ 1:  
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Thông số Glucose với phương pháp là Humasis U-AQS đơn vị là mg/dL sẽ có các 

category là NEG (âm tính), 100, 250, 500, ≥1000. Giá trị mode là NEG với 7 kết quả (37%), 

lớn hơn nhóm cao kế tiếp 100 (6 kết quả, 32%) là 5%, nghĩa là dưới 30%. Vì giá trị NEG 

(Âm tính) không thể cộng với nhóm dương tính, như vậy giá trị đích (khoanh tròn đỏ) được 

tính là của NEG sẽ có kết quả là 37% < 80%, nên thông số Glucose được coi là không đồng 

thuận và sẽ được đánh giá là “Không đánh giá” với số điểm là N/A (Not Score). 

Ví dụ 2:  

 

Thông số Glucose với phương pháp là Siemens Clinitek Novus đơn vị là mg/dL sẽ có 

các category là NEG (âm tính), 100, 250, 500, ≥1000. Giá trị mode là 250 với 23 kết quả 

(45%), lớn hơn nhóm cao kế tiếp 500 (21 kết quả, 41%) 4%, nghĩa là dưới 30%. Như vậy 

giá trị đích (khoanh tròn đỏ) được tính là tổng của 2 nhóm category 250 và 500, sẽ có kết 

quả là 45%+41% = 86% > 80%. 

Ví dụ 3:   
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  Thông số Bạch cầu (Leucocytes) với phương pháp là 77 Elektronika kft đơn vị là 

Leu/uL sẽ có các category là NEG (âm tính), 25,75,125 và 500. Giá trị mode là 500 với 48 

kết quả (54 %), lớn hơn nhóm cao kế tiếp 75 (35 kết quả, 39%) là 13% nghĩa là dưới 30%. 

Như vậy giá trị đích (khoanh tròn đỏ) được tính là tổng của 2 nhóm category 500 và 125, 

sẽ có kết quả là 50/89=56% < 80%, sẽ được cộng tiếp nhóm liền kề tiếp theo là 75 (39%), 

tổng 3 nhóm là 54+2+39= 95%>80%. 

 

Điểm số đối với các thông số bán định lượng: 

Nếu kết quả của Khoa/phòng xét nghiệm trùng với giá trị gán của nhóm đích, điểm 

số sẽ bằng 0. 

Nếu kết quả của Khoa/phòng xét nghiệm không trùng với giá trị gán của nhóm đích, 

điểm số sẽ được ±2 đối với mỗi nhóm kết quả lệch so với giá trị gán của nhóm đích. Điểm 

số là dương khi kết quả Khoa/phòng xét nghiệm lớn hơn giá trị gán của nhóm đích, điểm 

số là âm khi kết quả Khoa/phòng xét nghiệm nhỏ hơn giá trị gán của nhóm đích. 

Ví dụ: kết quả đích là ++, kết quả Khoa/phòng xét nghiệm là +++ thì điểm số là +2. 

Ngược lại kết quả đích là ++, kết quả Khoa/phòng xét nghiệm là + thì điểm số là -2. 

Nếu kết quả ngoại kiểm của Khoa/phòng xét nghiệm thuộc nhóm kết quả ngay cạnh 

giá trị gán của nhóm đích, tuy nhiên có sự khác biệt giữa phân loại nhóm kết quả (Dương 

tính và Âm tính), điểm số sẽ bằng -7 hoặc +7 và thông số được đánh giá là “Cần xem xét”. 

Tình huống này không được áp dụng đối với các thông số định tính. 

Ví dụ: Kết quả đích là NEG (âm tính), kết quả của Khoa/phòng xét nghiệm là nhóm 

ngay bên cạnh là TRACE (vết), thì điểm số là +7, ngược lại kết quả đích là TRACE (vết), 

kết quả Khoa/phòng xét nghiệm là NEG (âm tính), điểm số là -7. 

Điểm số đối với các thông số định tính (chỉ có 2 nhóm kết quả âm tính và dương tính): 
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Nếu kết quả của Khoa/phòng xét nghiệm trùng với giá trị gán của nhóm đích, điểm 

số sẽ bằng 0. 

Nếu kết quả của Khoa/phòng xét nghiệm là NEG (Âm tính) và giá trị gán của nhóm 

đích là POS (Dương tính), điểm số sẽ bằng -10. 

Nếu kết quả của Khoa/phòng xét nghiệm là POS (Dương tính) và giá trị gán của 

nhóm đích là Âm tính (NEG), điểm số sẽ bằng +8. 

Xác định nhóm so sánh hay nhóm đích (đồng thuận về kết quả của các PXN): 

Kết quả của Khoa/phòng xét nghiệm được đánh giá dựa trên sự so sánh với kết quả 

đích của nhóm so sánh. Nhóm so sánh được lựa chọn ưu tiên là “Nhóm so sánh cùng 

phương pháp, cùng category” với điều kiện số lượng Khoa/phòng xét nghiệm tham gia tối 

thiểu là 5.  

Nếu không đạt được số lượng tối thiểu này, nhóm so sánh sẽ được thay thế bằng 

“Nhóm so sánh tất cả các phương pháp và cùng category”. 

Nếu số lượng Khoa/phòng xét nghiệm tham gia trong “Nhóm so sánh tất cả các 

phương pháp và cùng category” không đạt 5, thì thông số đó sẽ không được phân tích 

vì nhóm so sánh không mang ý nghĩa thống kê. 

10. Trả kết quả đánh giá ngoại kiểm 

TTKC tiến hành phân tích, đánh giá kết quả của Khoa/phòng xét nghiệm và cập 

nhật kết quả đánh giá trên trang thông tin điện tử https://eqa.qcc.edu.vn/ trong vòng 12 

ngày làm việc kể từ ngày kết thúc nhận kết quả từ Phòng xét nghiệm. Riêng đối với chương 

trình Nước tiểu định lượng cơ bản và Nước tiểu định lượng toàn phần, kết quả đánh giá sẽ 

được trả trong vòng 7 ngày làm việc.  

Khoa/phòng xét nghiệm sẽ nhận được kết quả đánh giá bao gồm có 2 phần: 

− Một file kết quả đánh giá: các chỉ số mà Khoa/phòng xét nghiệm lựa chọn phân tích 

sẽ được đánh giá theo các mức độ Rất tốt, Tốt, Phù hợp, Cần xem xét, Không phù hợp. 

Trong đó, kết quả Cần xem xét và Không phù hợp sẽ được in đậm, cho biết kết quả của 

xét nghiệm đó không được chấp nhận. Khoa/phòng xét nghiệm cần xem xét kết quả phân 

tích, tìm hiểu nguyên nhân của vấn đề, đưa ra các biện pháp khắc phục và lưu hồ sơ. 

Khoa/phòng có thể dựa trên “Biểu mẫu Hành động khắc phục” (Phụ lục 15) của Trung tâm 

để thực hiện theo dõi và lưu hồ sơ. File kết quả đánh giá này được ký số theo Công văn số 

132/TTKC-VP ngày 29 tháng 12 năm 2021 của TTKC. 

− Một file biểu đồ đánh giá (chi tiết xem Phụ lục 16-17). 
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11. Phản hồi của Khoa/phòng xét nghiệm sau khi nhận được kết quả đánh giá 

Tất cả các phản hồi về kết quả đánh giá, đề nghị Khoa/phòng xét nghiệm phản hồi 

về TTKC trong vòng 05 ngày làm việc kể từ sau khi nhận được kết quả. Sau thời hạn trên, 

Trung tâm sẽ mặc nhiên bản đánh giá là thông tin chính xác. 

Nếu các thông tin không chính xác trong bản đánh giá do sai sót từ phía Trung tâm, 

Trung tâm sẽ xử lý lại bộ dữ liệu và gửi bản kết quả đánh giá cập nhật trong vòng 05 ngày 

làm việc kể từ khi nhận được phản hồi từ Khoa/phòng xét nghiệm. 

Nếu thông tin không chính xác trong bản đánh giá do sai sót từ phía Khoa/phòng 

xét nghiệm và Khoa/phòng xét nghiệm có mong muốn được đánh giá lại kết quả thì 

Khoa/phòng xét nghiệm cần có văn bản chính thức về Trung tâm trong vòng 05 ngày làm 

việc kể từ khi Khoa/phòng xét nghiệm nhận được kết quả để Ban Lãnh đạo Trung tâm xem 

xét. 

12.  Bảo mật thông tin 

Các thông tin của Khoa/phòng xét nghiệm bao gồm thông tin đăng ký, mã ngoại 

kiểm, kết quả ngoại kiểm, thông tin trao đổi đều được bảo mật và chỉ được biết bởi 

Khoa/phòng xét nghiệm và nhân viên Phòng xét nghiệm và Kiểm chuẩn chất lượng xét 

nghiệm Hóa sinh - Miễn dịch của TTKC. 

Khi cơ quan quản lý (Bộ Y tế, Sở Y tế mà Khoa/phòng xét nghiệm trực thuộc quản 

lý, cơ quan thanh tra) yêu cầu TTKC cung cấp kết quả ngoại kiểm hoặc các thông tin khác 

của Khoa/phòng xét nghiệm, TTKC sẽ thông báo bằng văn bản tới Khoa/phòng xét nghiệm. 

13.  Khiếu nại, phàn nàn của Khoa/phòng xét nghiệm 

TTKC xây dựng quy trình tiếp nhận phàn nàn, khiếu nại của Phòng xét nghiệm tham 

gia ngoại kiểm. Nếu Khoa/phòng xét nghiệm không hài lòng về dịch vụ, không thỏa mãn 

với kết quả phân tích nhận được hoặc bất kỳ vấn đề không hợp lý khác thuộc Phòng xét 

nghiệm và Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm Hóa sinh - Miễn dịch, vui lòng liên hệ bằng 

văn bản, email hoặc điện thoại hotline (cố định hoặc di động) của chương trình. 

14. Chứng nhận 

TTKC sẽ cấp chứng nhận tham gia ngoại kiểm cho Khoa/phòng xét nghiệm tham 

gia. Chứng nhận được cấp vào Hội thảo tổng kết năm của TTKC. 

Nếu không thể tham gia Hội thảo tổng kết năm, sau buổi Hội thảo, Khoa/phòng xét 

nghiệm có thể đến TTKC để nhận chứng nhận hoặc liên hệ với bộ phận kế toán (xem Phụ 

lục 1) của Trung tâm để làm thủ tục chuyển phát nhanh chứng nhận về Khoa/phòng xét 

nghiệm. 
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15.  Chi phí tham gia 

Chi phí tham gia ngoại kiểm được cung cấp cụ thể đến Khoa/phòng xét nghiệm qua 

báo giá. 

Chi phí vận chuyển: Khoa/phòng xét nghiệm có thể lựa chọn hình thức tự vận 

chuyển hoặc TTKC gửi mẫu. Phí vận chuyển mẫu xin tham khảo báo giá bộ phận Tài chính 

- Kế toán cung cấp. 
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Phụ lục 1 

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KIỂM NĂM 2022 

Để thực hiện chương trình ngoại kiểm một cách đồng bộ và chính xác, Trung tâm 

Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm kính đề nghị Bệnh viện/Phòng xét nghiệm thực hiện 

theo các bước sau:  

1.  Đăng ký tham gia chương trình  

Sử dụng email chung của Khoa/Phòng xét nghiệm để đăng ký tài khoản trên trang 

thông tin điện tử https://eqa.qcc.edu.vn/. 

Trung tâm sẽ cấp tên đăng nhập và mật khẩu của tài khoản qua email của Khoa/ 

Phòng xét nghiệm. Bỏ qua bước này nếu Khoa/ Phòng xét nghiệm đã có tài khoản. 

Số điện thoại hotline của bộ phận hỗ trợ sử dụng phần mềm: 0979 098 583. 

(Chi tiết xem hướng dẫn sử dụng tại trang thông tin điện tử https://eqa.qcc.edu.vn/) 

2.  Đăng ký tham gia chương trình ngoại kiểm muốn tham gia 

Đăng nhập bằng tài khoản của Khoa/PXN trên trang thông tin điện tử 

https://eqa.qcc.edu.vn/. 

 Hoàn thành Phiếu đăng ký tham gia chương trình ngoại kiểm năm 2022 theo mẫu 

trên trang thông tin điện tử. 

 Nếu bệnh viện/đơn vị có nhiều Khoa xét nghiệm tham gia Ngoại kiểm thì tổng hợp 

chung thành một Phiếu đăng ký gửi về Trung tâm. 

 Gửi Phiếu đăng ký đã hoàn thành, có chữ ký phê duyệt của Ban Giám đốc và dấu 

của đơn vị về cho Trung tâm trước 17h00 ngày 30/9/2021 để đảm bảo thời gian thương 

thảo ký kết hợp đồng ngoại kiểm và chuẩn bị mẫu ngoại kiểm. 

 Số điện thoại hotline của bộ phận hỗ trợ sử dụng phần mềm: 0979 098 583. 

(Chi tiết xem hướng dẫn sử dụng tại trang thông tin điện tử https://eqa.qcc.edu.vn/). 

3.  Ký hợp đồng 

 Trung tâm sẽ soạn thảo hợp đồng và gửi cho đơn vị ngay sau khi nhận được Phiếu 

đăng ký có chữ ký của lãnh đạo, dấu của đơn vị. Đơn vị truy cập vào tài khoản của đơn vị 

trên trang thông tin điện tử https://eqa.qcc.edu.vn/ để kiểm tra nội dung các điều khoản 

hợp đồng. 

 Nếu đơn vị nhất trí với các nội dung của hợp đồng, đơn vị in và ký đóng dấu gửi 

qua đường bưu điện về Trung tâm. 

 Nếu đơn vị cần chỉnh sửa, bổ sung nội dung của hợp đồng, đơn vị liên hệ với Bộ 

phận Kế toán của Trung tâm theo số hotline 0961 153 708. Sau khi hai bên thống nhất nội 
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dung hợp đồng, nếu có thay đổi, Bộ phận Kế toán của trung tâm sẽ sửa lại hợp đồng và gửi 

lại cho đơn vị. Đơn vị truy cập vào tài khoản của đơn vị trên trang thông tin điện tử 

https://eqa.qcc.edu.vn/ để in, trình lãnh đạo đơn vị ký đóng dấu hợp đồng và gửi qua 

đường bưu điện về Trung tâm. 

 Sau khi nhận được hợp đồng bản có chữ ký của lãnh đạo, dấu của đơn vị, Bộ phận 

Kế toán của Trung tâm sẽ kiểm tra lại, nếu bản hợp đồng không có sai sót, Bộ phận Kế 

toán sẽ trình ký, đóng dấu và giữ lại 02 bản, số còn lại gửi trả đơn vị qua đường bưu điện. 

 Yêu cầu đơn vị gửi hợp đồng có chữ ký của Ban Giám đốc và dấu của đơn vị về cho 

Trung tâm trước 17h00 ngày 30/10/2021. 

Lưu ý: 

 Chữ ký trên các bản hợp đồng phải là chữ ký tươi, không dùng chữ ký phô tô. 

 Đơn vị kiểm tra số lượng bản hợp đồng cần in, ký, đóng dấu: Là tổng số bản của 

đơn vị cần sử dụng và 02 bản Trung tâm lưu. 

 Các đơn vị gửi hợp đồng về Trung tâm theo đúng thời hạn Trung tâm thông báo. 

Trung tâm sẽ không gửi mẫu ngoại kiểm cho Phòng xét nghiệm/đơn vị nếu chưa nhận được 

hợp đồng bản cứng đã có chữ ký của Ban Giám đốc và dấu của đơn vị. 

 Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng phần mềm, đơn vị liên hệ số điện thoại 

hotline 0979 098 583. 

(Chi tiết xem hướng dẫn sử dụng tại trang thông tin điện tử https://eqa.qcc.edu.vn/) 

4.  Nhận mẫu ngoại kiểm từ Trung tâm 

 Trung tâm sẽ đóng và gửi mẫu cho các phòng xét nghiệm đăng ký dịch vụ vận 

chuyển của Trung tâm. Các đơn vị không đăng ký dịch vụ vận chuyển mẫu của Trung tâm 

đến nhận mẫu tại Trung tâm, mang theo thùng đựng mẫu và dụng cụ, vật liệu giữ lạnh. 

 Trước mỗi đợt gửi mẫu, Trung tâm sẽ gửi email thông báo lịch gửi mẫu cho các 

Khoa/phòng xét nghiệm. 

 Mẫu ngoại kiểm sẽ được giao cho người nhận mẫu theo thông tin đăng ký của 

Khoa/phòng xét nghiệm trong Phiếu đăng ký tham gia ngoại kiểm. 

 Khi nhận mẫu, Khoa/phòng xét nghiệm kiểm tra thông tin, tình trạng và số lượng 

mẫu nhận, ký xác nhận vào biên bản bàn giao mẫu ngoại kiểm và gửi lại cho nhân viên 

chuyển phát nhanh 01 bản để chuyển về cho Trung tâm, 01 bản đơn vị lưu. 

 Bảo quản mẫu và phân tích mẫu theo đúng “Hướng dẫn bảo quản và phân tích mẫu 

ngoại kiểm” được Trung tâm gửi qua email cho các Khoa/phòng xét nghiệm. 
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 Trung tâm chỉ gửi mẫu ngoại kiểm cho Khoa/Phòng xét nghiệm sau khi nhận được 

hợp đồng ngoại kiểm đã có chữ ký của Ban Giám đốc và dấu của bệnh viện. 

 Số điện thoại hotline của bộ phận chuyển mẫu ngoại kiểm: 0963 370 966. 

5.  Thực hiện phân tích mẫu  

 Khoa/Phòng xét nghiệm chuẩn bị và phân tích mẫu theo “Hướng dẫn bảo quản và 

phân tích mẫu ngoại kiểm”. 

 Việc phân tích mẫu ngoại kiểm được thực hiện trên hóa chất, thiết bị/kỹ thuật đã 

đăng ký với Trung tâm. 

 Khoa/Phòng xét nghiệm điền chính xác và đầy đủ thông tin trên trang thông tin điện 

tử https://eqa.qcc.edu.vn/ (Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng trang thông tin điện tử xem 

ở Phụ lục 2). 

 Khoa/Phòng xét nghiệm in kết quả được thực hiện trực tiếp trên thiết bị/phương 

pháp đăng ký tham gia ngoại kiểm và lưu hồ sơ tại đơn vị.  

6.  Nhận chứng chỉ 

Trung tâm sẽ cấp chứng chỉ tham gia Ngoại kiểm cho các đơn vị tham gia sau khi 

kết thúc tất cả các chương trình ngoại kiểm Trung tâm triển khai.  

7.  Thông tin liên hệ Bộ phận hành chính, tài chính  

Điện thoại cố định: 0243 574 7248 (Gặp bộ phận Hành chính ấn nhánh số 1, bộ 

phận Tài chính – Kế toán ấn nhánh số 2 hoặc hotline: 096 115 3708) 

Email:  trungtamkiemchuanhn@qcc.edu.vn 

ketoankiemchuanhn@qcc.edu.vn 
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Phụ lục 2: HƯỚNG DẪN KHAI BÁO VÀ NHẬP KẾT QUẢ NĂM 2022 

 

Link truy cập:   https://eqa.qcc.edu.vn/ 

Hotline hỗ trợ:        

       Hóa Sinh: +84 966 670 336 

   Vi Sinh: +84 961 153 709 

 Huyết học: +84 961 114 158 

1. Tổng quan 

Mỗi Bệnh viện có 02 loại tài khoản:  

 Tài khoản mẹ: Tài khoản đại diện cho Bệnh viện, dùng để đăng ký tham gia ngoại 

kiểm và lập hợp đồng. 

 Các tài khoản con: Các tài khoản đại diện cho các Khoa/phòng xét nghiệm thuộc 

Bệnh viện, dùng để thực hiện vai trò chuyên môn như: Khai báo thiết bị phương pháp, 

Nhập kết quả Ngoại kiểm, Xem xét kết quả đánh giá. 

Sau khi hoàn thiện thủ tục hợp đồng ngoại kiểm, Bệnh viện sẽ sử dụng Tài khoản 

mẹ để tạo ra các Tài khoản con. 

2. Hướng dẫn sử dụng Tài khoản mẹ 

Bước 1: Đăng nhập tài khoản mẹ 

Bước 2: Nhấn vào thẻ  ⇨ Nhấn vào  

 

Bước 3: Nhập thông tin của Khoa/phòng vào các trường tương ứng như hình dưới. Sau khi 

hoàn thiện, nhấn  

Lưu ý: Gõ 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 tài 

khoản con. Email này phải khác email tài khoản mẹ. 

http://eqa.qcc.edu.vn/
http://eqa.qcc.edu.vn/
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Bệnh viện có thể lặp lại bước này để lập các tài khoản con riêng cho mỗi 

Khoa/phòng/cơ sở xét nghiệm thuộc Bệnh viện có tham gia Ngoại kiểm.  

 

 

Bước 4: Chờ Trung tâm duyệt tài khoản con 

Sau khi các tài khoản con được đăng ký, các tài khoản con sẽ ở trạng thái 

như hình dưới: 

 

Trong vòng 24h, Trung tâm sẽ duyệt các tài khoản được đăng ký và gửi thông tin 

tên đăng nhập, mật khẩu về email đăng ký của tài khoản con. 

Trong trường hợp Khoa/phòng xét nghiệm không nhận được email sau khi đăng ký, 

vui lòng liên hệ với số hotline 0979 098 583 để được hỗ trợ kịp thời. 

Sau khi được duyệt, trạng thái của tài khoản con sẽ chuyển sang  như hình dưới: 
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Bước 5: Nhấn vào thẻ  , giao diện sẽ hiển thị như hình dưới: 

(Bước này vẫn thực hiện trên tài khoản mẹ, sau khi các tài khoản con đã được duyệt) 

 

Bước 6: Nhấn vào , giao diện gán chương trình sẽ hiển thị để phân chia các chương 

trình ngoại kiểm/thiết bị cho các Khoa/phòng xét nghiệm phụ trách tương ứng.  

 

Bước 7: Chọn Khoa/phòng xét nghiệm tương ứng với chương trình ngoại kiểm/thiết bị mà 

họ phụ trách. Nhấn  sau khi điền đủ thông tin. 
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Lưu ý: nếu Bệnh viện đăng ký ngoại kiểm nhiều chương trình hoặc 01 chương trình 

với nhiều thiết bị phân tích thêm thì có thể phân chia các chương trình hoặc các thiết bị của 

cùng 01 chương trình đó sang các Khoa/phòng khác nhau. 

 

Sau khi thực hiện xong bước này, tài khoản con của các Khoa/phòng xét nghiệm sẽ 

hiển thị chương trình ngoại kiểm mà họ được gán. Khoa/phòng xét nghiệm có thể bắt đầu 

sử dụng tài khoản con để Khai báo thiết bị phương pháp, Nhập kết quả Ngoại kiểm và Xem 

xét kết quả đánh giá. 

 

3. Hướng dẫn sử dụng tài khoản con 

Bước 1: Truy cập đường link https://eqa.qcc.edu.vn/ 

 

Bước 2: Đăng nhập tài khoản con 

Lưu ý: Tên đăng nhập và mật khẩu của tài khoản con 

đã được gửi về email đăng ký tài khoản con ngay sau 

khi tài khoản con được duyệt. 

(Xem lại Bước 4 - Hướng dẫn sử dụng tài khoản mẹ) 

 

 

Bước 3: Nhấn vào thẻ  ⇨  để khai báo thông tin chuyên môn 

tham gia ngoại kiểm 
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Bước 4: Tìm chương trình và thiết bị tương ứng để khai báo. Nhấn vào  

Lưu ý: Hạn cập nhật thông tin của các đợt Ngoại kiểm hiển thị trên mỗi đợt. Ví dụ 

nếu Nhập thông số sau ngày 28/02/2021 của đợt 2 thì các thay đổi về khai báo sẽ có hiệu 

lực bắt đầu từ đợt 3. 

 

Bước 5: Điền đầy đủ thông tin cho các thông số muốn đăng ký (giao diện như hình dưới). 

Nhấn  sau khi hoàn thiện. 

 

Lưu ý: Đối với cột Thiết bị và Hóa chất, danh sách không thể chọn ngay mà đang 

hiện . Khoa/phòng xét nghiệm cần gõ tên Thiết bị 

hoặc Hóa chất để hệ thống tự động tìm và liệt kê ra các gợi ý. Ví dụ: Thiết bị Roche Cobas 

c702, có thể gõ “cobas” trong ô Thiết bị, hệ thống sẽ liệt kê ra danh sách các thiết bị gợi ý. 

Thực hiện tương tự với ô Hóa chất. Khoa/phòng có thể tham khảo thông tin Thiết bị, Hóa 

chất trong mục Hướng dẫn sử dụng trên trang thông tin điện tử https://eqa.qcc.edu.vn/. 

Bước 6: Nhấn thẻ  ⇨  để chuyển đến giao diện nhập kết quả 
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Bước 7: 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 8: Nhập kết quả và nhấn  

 

 

Bước 9: Xem và tải báo cáo, nhấn  

 Chọn năm, chương trình và loại báo cáo cần xem rồi nhấn  

 

 

Lưu ý: Nếu số lượng báo cáo nhiều hơn số lượng hiển thị của 1 trang, kéo xuống cuối 

trang và bấm sang trang hoặc tăng số lượng hiển thị của 1 trang. 

  

  



28 / 79 

 

Phụ lục 3: CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KIỂM HÓA SINH (RQ9128) 

I. Thông tin chương trình   

 Chương trình ngoại kiểm Hóa sinh được thiết kế để theo dõi 55 chỉ số xét nghiệm 

bao gồm các xét nghiệm hóa sinh chung, bộ mỡ, điện giải đồ, hormone tuyến giáp và vết 

kim loại.   

 Mẫu ngoại kiểm Hóa sinh có nguồn gốc từ người, được đông khô và đóng lọ thể 

tích 5mL. Khoa/Phòng xét nghiệm tham gia sẽ thực hiện phân tích 01 mẫu/tháng và gửi 

kết quả theo hướng dẫn.  

II. Thông số thực hiện ngoại kiểm: 55 thông số   

ACE 

Acid phosphatase, Prostatic 

Acid phosphatase, Toàn phần 

Acid mật 

Albumin 

ALP 

ALT (GPT) 

Amylase, Tụy 

Amylase, Toàn phần 

AST (GOT) 

Bicarbonat 

Bilirubin, Trực tiếp 

Bilirubin, Toàn phần 

Calci, Ion 

Calci, Toàn phần 

Clo 

Cholinesterase 

Cholesterol 

CK, Toàn phần 

Creatinin  

D-3-hydroxybutyrat 

Đồng 

EGFR (Thử nghiệm) 

Fructosamin 

FT3 

FT4 

GGT 

GLDH 

Glucose 

HBDH 

HDL-Cholesterol 

Lactat 

LD (LDH) 

LDL-Cholesterol (Thử 

nghiệm) 

Lipase 

Liti 

Magie 

NEFA  

Non-HDL Cholesterol 

(Thử nghiệm) 

Độ thẩm thấu 

Phosphat vô cơ 

Kali 

Kẽm 

Protein, Toàn phần 

PSA, Toàn phần 

Natri 

Sắt 

TIBC 

T3, Toàn phần 

T4, Toàn phần 

Triglycerid 

TSH 

UIBC 

Ure 

Uric Acid 

 

III. Thiết kế chương trình 

Lựa chọn 1: Khoa/phòng xét nghiệm tham gia hàng tháng, mỗi tháng thực hiện 

phân tích mẫu ngoại kiểm một lần, trong 12 tháng. Tổng số mẫu Khoa/phòng xét nghiệm 

nhận được cho chương trình là 12 mẫu/năm. 
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Lựa chọn 2: Khoa/phòng xét nghiệm tham gia hàng tháng, mỗi tháng thực hiện 

phân tích mẫu ngoại kiểm một lần trong 6 tháng cuối năm. Tổng số mẫu Khoa/phòng xét 

nghiệm nhận được cho chương trình là 6 mẫu/năm.        

IV. Hướng dẫn phân tích mẫu ngoại kiểm Hóa sinh: 

Để kết quả ngoại kiểm được chính xác, đề nghị Khoa/phòng xét nghiệm đọc kĩ và 

thực hiện theo hướng dẫn sau: 

1.  Nhận mẫu 

 Kiểm tra lọ mẫu ngoại kiểm ngay khi nhận được mẫu. Nội dung kiểm tra gồm: 

+ Thông tin trên lọ mẫu phải rõ ràng. 

+ Tính toàn vẹn lọ mẫu: không nứt hoặc vỡ. 

+ Mẫu phải được bảo quản lạnh. 

 Nếu có bất kỳ sai sót hoặc nghi ngờ nào, Khoa/phòng xét nghiệm cần thông báo 

ngay về Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học trong vòng 02 ngày kể từ khi 

nhận được mẫu. Mọi phản ánh từ Khoa/phòng sau thời gian này, Trung tâm sẽ không chịu 

trách nhiệm. 

2. Bảo quản 

 Các lọ phải được bảo quản ở nhiệt độ 2 ÷ 8oC (ngăn mát tủ lạnh) ngay sau khi nhận 

được mẫu cho đến khi mẫu được phân tích. 

3. Độ an toàn 

 Mẫu có nguồn gốc từ người và đều được kiểm tra âm tính với HIV, HBsAg. Tuy 

nhiên, để đảm bảo an toàn tuyệt đối, mẫu này nên được xử lý như mẫu bệnh nhân để tránh 

phơi nhiễm. 

 Chỉ dùng cho phân tích trong phòng xét nghiệm. Không được hút mẫu bằng miệng.  

 Tuân thủ các khuyến cáo thông thường về yêu cầu trong quy trình xử lý hóa chất 

phòng xét nghiệm.  

4. Chuẩn bị mẫu để phân tích 

 Lấy mẫu ra khỏi tủ lạnh, mở nắp nhẹ nhàng, cẩn thận tránh làm thất thoát mẫu. 

 Hoàn nguyên mẫu bằng cách cho chính xác 5mL nước cất hai lần ở nhiệt độ 20˚C 

đến 25˚C vào lọ mẫu. Đậy nắp cao su.  

 Lắc nhẹ lọ mẫu theo chiều trên-dưới để mẫu đông khô tan hoàn toàn. Chú ý không 

được lắc mạnh. 

 Để ổn định lọ mẫu ở nơi tránh ánh sáng 60 phút trước khi phân tích. 

 Khuyến cáo phân tích mẫu trong vòng 2 ngày sau khi hoàn nguyên. 
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 Bảo quản mẫu sau hoàn nguyên ở 2˚C đến 8˚C khi không sử dụng. 

5. Phân tích mẫu 

      Hút mẫu đã hoàn nguyên vào ống nghiệm/cóng khô sạch và tiến hành phân tích như 

mẫu bệnh nhân. Mỗi tháng phân tích 1 mẫu theo lịch. 

    * Lưu ý: 

 Bilirubin rất nhạy cảm với ánh sáng, vì vậy mẫu ngoại kiểm cần phải được bảo 

quản ở nơi tránh ánh sáng.  

 NEFA ổn định 24h ở 2˚C đến 8˚C sau hoàn nguyên. 

 Sự nhiễm khuẩn mẫu ngoại kiểm sau khi hoàn nguyên sẽ làm giảm tính ổn định của 

nhiều thành phần trong mẫu. 

6. Nhập kết quả 

 Sau khi phân tích xong, Khoa/phòng nhập kết quả trên trang thông tin điện tử 

https://eqa.qcc.edu.vn/. (Chi tiết xem hướng dẫn ở Phụ lục 2) 

 Kết quả phân tích phải được ghi chính xác con số cụ thể, không ghi dưới dạng nhỏ 

hơn hoặc lớn hơn. 

 Khuyến cáo Khoa/phòng nên thực hiện phân tích mẫu và nhập kết quả ngoại kiểm 

trước hạn gửi kết quả 3-5 ngày để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. 

 Trường hợp Khoa/phòng không nhập kết quả đúng hạn do sự cố thì Khoa/phòng cần 

liên lạc với Trung tâm trước hạn gửi kết quả của chương trình. 

V. Thông tin liên hệ 

Điều phối viên: CN. Nguyễn Trần Phương 

Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học – Trường Đại học Y Hà Nội 

Tầng 6 nhà A6, số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội  

Chương trình ngoại kiểm Hóa sinh - Phòng Xét nghiệm và Kiểm chuẩn chất lượng xét 

nghiệm Hóa sinh - Miễn dịch 

Hot line: 0966.670.336                     Email: ngoaikiemhoasinh@qcc.edu.vn              
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Phụ lục 4: CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KIỂM MIỄN DỊCH (RQ9130) 

I. Thông tin chương trình 

 Chương trình ngoại kiểm miễn dịch được thiết kế với 51 thông số bao gồm các dấu 

ấn ung thư, hormon và một số chất chuyển hóa. Mẫu ngoại kiểm dưới dạng đông khô, thể 

tích 5 mL. 

II. Thông số thực hiện ngoại kiểm: 51 thông số 

17-OH-progesteron  

1-25-OH-Vitamin D (thử nghiệm) 

25-OH-Vitamin D 

ACTH 

AFP 

Aldosteron 

Amikacin 

Androstenedion 

ß-2-microglobulin 

C-peptid 

CA125 

CA15-3 

CA19-9 

Carbamazepin 

CEA 

Cortisol 

DHEA, Unconjugated 

DHEA-S 

Digoxin  

Ferritin 

Folat  

FT3 

FT4 

Free testosteron (thử nghiệm) 

FSH 

GH 

Gentamicin 

hCG 

IgE 

Insulin 

LH 

Oestradiol 

Paracetamol 

PTH 

Phenobarbital  

Phenytoin 

Progesteron 

Prolactin 

PSA 

PSA, Free 

Salicylat 

SHBG 

T3 

T4 

Testosteron 

Theophyllin 

Thyroglobulin 

TSH 

Valproic Acid 

Vancomycin 

Vitamin B12 

III. Mẫu ngoại kiểm 

 Tất cả các Khoa/phòng xét nghiệm tham gia đều nhận được các mẫu tương tự nhau. 

Các mẫu ngoại kiểm này có nguồn gốc từ huyết tương hoặc huyết thanh người, dưới dạng 

đông khô trong lọ 5ml. 

IV.Thiết kế chương trình: 

 Lựa chọn 1: Khoa/phòng xét nghiệm tham gia hàng tháng, mỗi tháng thực hiện 

phân tích mẫu ngoại kiểm một lần, trong 12 tháng. Tổng số mẫu Khoa/phòng xét nghiệm 

nhận được cho chương trình là 12 mẫu/năm. 
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 Lựa chọn 2: Khoa/phòng xét nghiệm tham gia hàng tháng, mỗi tháng thực hiện 

phân tích mẫu ngoại kiểm một lần trong 6 tháng cuối năm. Tổng số mẫu Khoa/phòng xét 

nghiệm nhận được cho chương trình là 6 mẫu/năm. 

V. Hướng dẫn phân tích mẫu ngoại kiểm Miễn dịch 

 Để kết quả ngoại kiểm được chính xác, đề nghị Khoa/phòng xét nghiệm đọc kĩ và  

thực hiện theo hướng dẫn sau: 

1. Nhận mẫu 

 Kiểm tra lọ mẫu ngoại kiểm ngay khi nhận được mẫu. Nội dung kiểm tra gồm: 

+ Thông tin trên lọ mẫu phải rõ ràng. 

+ Tính toàn vẹn lọ mẫu: không nứt hoặc vỡ. 

+ Mẫu phải được bảo quản lạnh. 

 Nếu có bất kỳ sai sót hoặc nghi ngờ nào, Khoa/phòng xét nghiệm cần thông báo 

ngay về Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học trong vòng 02 ngày kể từ khi 

nhận được mẫu. Mọi phản ánh từ Khoa/phòng sau thời gian này, Trung tâm sẽ không chịu 

trách nhiệm. 

2. Bảo quản 

 Các lọ phải được bảo quản ở nhiệt độ 2 ÷ 8oC (ngăn mát tủ lạnh) ngay sau khi nhận 

được mẫu cho đến khi mẫu được phân tích. 

3. Độ an toàn 

 Mẫu chứa thành phần từ máu người và đã được kiểm tra âm tính với HIV-1, HIV-

2, HCV, HBsAg theo phương pháp được FDA chứng nhận. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn 

tuyệt đối, mẫu cần được xử lý như mẫu bệnh nhân để tránh lây nhiễm. 

 Chỉ sử dụng trong phòng xét nghiệm. Không được hút mẫu bằng miệng. Tuân thủ 

các khuyến cáo về xử lý hóa chất trong phòng xét nghiệm 

4. Chuẩn bị mẫu để phân tích 

 Lấy mẫu ra khỏi tủ lạnh, mở nắp nhẹ nhàng, cẩn thận tránh thất thoát mẫu. 

 Dùng pipette tự động/bán tự động/định mức (pipette bầu) hút chính xác 5mL nước 

cất hai lần hoặc nước cất pha tiêm ở nhiệt độ 20˚C đến 25˚C vào lọ mẫu. 

 Đậy nút cao su, đóng nắp lọ mẫu.  

 Đảo nhẹ nhàng để mẫu hòa tan hoàn toàn, tránh tạo bọt. 

 Để ổn định lọ mẫu ở nơi tránh ánh sáng 30 phút trước khi phân tích. 

 Mẫu nên được phân tích trong vòng 2 ngày sau khi hoàn nguyên. 

 Mẫu bảo quản ở 2˚C đến 8˚C trước khi sử dụng.  
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5. Phân tích mẫu 

      Hút mẫu đã hoàn nguyên vào ống nghiệm/cóng khô sạch và tiến hành phân tích như 

mẫu bệnh nhân. Mỗi tháng phân tích 1 mẫu theo lịch. 

    * Lưu ý: 

 Không được lắc mạnh 

 ACTH và PTH nên được phân tích ngay sau khi hoàn nguyên. 

 Androstendione, Parathyroid hormone (PTH) nên được phân tích trong vòng 4 giờ 

sau khi hoàn nguyên. 

6. Nhập kết quả 

 Sau khi phân tích xong, Khoa/phòng nhập kết quả trên trang thông tin điện tử 

https://eqa.qcc.edu.vn/. (Chi tiết xem hướng dẫn ở Phụ lục 2) 

 Kết quả phân tích phải được ghi chính xác con số cụ thể, không ghi dưới dạng nhỏ 

hơn hoặc lớn hơn. 

 Khuyến cáo Khoa/phòng nên thực hiện phân tích mẫu và nhập kết quả ngoại kiểm 

trước hạn gửi kết quả 3-5 ngày để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. 

 Trường hợp Khoa/phòng không nhập kết quả đúng hạn do sự cố thì Khoa/phòng cần 

liên lạc với Trung tâm trước hạn gửi kết quả của chương trình. 

VI. Thông tin liên hệ 

Điều phối viên: BSNT. Nguyễn Quỳnh Giao 

Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học – Trường Đại học Y Hà Nội 

Tầng 6 nhà A6, số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội   

Chương trình ngoại kiểm Miễn dịch - Phòng Xét nghiệm và Kiểm chuẩn chất lượng xét 

nghiệm Hóa sinh - Miễn dịch 

Hot line: 0966.670.336                      Email: ngoaikiemmiendich@qcc.edu.vn           
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Phụ lục 5: CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KIỂM KHÍ MÁU (RQ9134) 

I. Thông tin chương trình   

Chương trình ngoại kiểm Khí máu được thiết kế để theo dõi 11 chỉ số của xét nghiệm 

Khí máu.   

Mẫu ngoại kiểm Khí máu không chứa các thành phần có nguồn gốc sinh học hay từ 

người, mẫu ở dạng lỏng và đóng lọ thể tích 1.8 mL. Khoa/Phòng xét nghiệm tham gia sẽ 

thực hiện phân tích 01 mẫu/tháng và gửi kết quả theo hướng dẫn.  

II. Thông số thực hiện ngoại kiểm: 11 thông số   

pCO2 

pH 

pO2 

HCO3
- 

tCO2 

Ca++ 

Cl- 

Glucose 

Lactat 

K+ 

Na+ 

 

III. Mẫu ngoại kiểm 

       Tất cả các Khoa/phòng xét nghiệm tham gia đều nhận được các mẫu tương tự nhau. 

Các mẫu này không có nguồn gốc sinh học cũng như từ huyết thanh, huyết tương người. 

Mẫu được đóng gói dưới dạng dung dịch trong lọ 1.8 mL. 

IV. Thiết kế chương trình 

Lựa chọn 1: Khoa/phòng xét nghiệm tham gia hàng tháng, mỗi tháng thực hiện 

phân tích mẫu ngoại kiểm một lần, trong 12 tháng. Tổng số mẫu Khoa/phòng xét nghiệm 

nhận được cho chương trình là 12 mẫu/năm. 

      Lựa chọn 2: Khoa/phòng xét nghiệm tham gia hàng tháng, mỗi tháng thực hiện 

phân tích mẫu ngoại kiểm một lần trong 6 tháng cuối năm. Tổng số mẫu Khoa/phòng xét 

nghiệm nhận được cho chương trình là 6 mẫu/năm. 

V. Hướng dẫn phân tích mẫu ngoại kiểm Khí máu: 

Để kết quả ngoại kiểm được chính xác, đề nghị Khoa/phòng xét nghiệm đọc kĩ và  

thực hiện theo hướng dẫn sau: 

1. Nhận mẫu 

− Kiểm tra lọ mẫu ngoại kiểm ngay khi nhận được mẫu. Nội dung kiểm tra gồm: 

+ Thông tin trên lọ mẫu phải rõ ràng. 

+ Tính toàn vẹn lọ mẫu: không nứt hoặc vỡ. 

+ Mẫu phải được bảo quản lạnh. 

− Nếu có bất kỳ sai sót hoặc nghi ngờ nào, Khoa/phòng xét nghiệm cần thông báo 

ngay về Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học trong vòng 02 ngày kể từ khi 
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nhận được mẫu. Mọi phản ánh từ Khoa/phòng sau thời gian này, Trung tâm sẽ không chịu 

trách nhiệm. 

2. Bảo quản: 

− Các lọ phải được bảo quản ở nhiệt độ 2oC đến 8oC (ngăn mát tủ lạnh) ngay sau khi 

nhận được mẫu cho đến khi mẫu được phân tích. 

− Tránh đông lạnh mẫu hoặc bảo quản ở nhiệt độ trên 30oC. 

3. Độ an toàn 

− Mẫu không chứa các thành phần có nguồn gốc sinh học hay từ người. 

− Chỉ dùng cho phân tích trong Khoa/phòng xét nghiệm. 

− Không được hút mẫu bằng miệng. 

− Tuân thủ các khuyến cáo thông thường về yêu cầu trong quy trình xử lý hóa chất 

Khoa/phòng xét nghiệm.  

4. Chuẩn bị mẫu để phân tích 

− Để yên ống mẫu ổn định đúng 4 giờ tại nhiệt độ 20-23oC trước khi phân tích.  

Chú ý: 

− Thông số pO2 có thể giảm 1% nếu nhiệt độ ống mẫu tăng 1oC và ngược lại. 

− Thông số pH phải được phân tích trong vòng 1 phút sau khi mở nắp.  

− Các thông số điện giải phải được phân tích trong vòng 1 giờ sau khi mở nắp. 

− Mẫu phân tích nên được xử lý giống như mẫu bệnh nhân.  

− Lưu ý với các mẫu được phân tích trên: 

+ Hệ thống của hãng Roche (Cobas b121, Cobas b121 BGE, Cobas b123, Cobas 

b221): mẫu ngoại kiểm được khuyến cáo chạy như “mẫu máu bình thường” và 

không dùng “chế độ nước - aqueous mode”.  

+ Hệ thống GEM Premier 4000: chỉ chạy ở chế độ thành thạo - “Proficiency Mode”. 

+ Hệ thống của hãng Siemens: nên chạy mẫu như là mẫu bệnh nhân “patient 

samples” và chạy ở chế độ bơm tiêm cho mẫu máu động mạch. 
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5. Phân tích mẫu 

− Bước 1: Trước khi sử dụng, dùng ngón tay trỏ và ngón tay cái giữ 2 đầu ống và lắc 

nhẹ 15-20 lần (khoảng 10 giây). Búng nhẹ ống để toàn bộ dung dịch mẫu lắng xuống đáy. 

− Bước 2: Mở ống bằng cách bẻ gãy đầu tại vị trí vạch kẻ sẵn. Sử dụng gạc, găng tay, 

giấy mềm hoặc dụng cụ mở ống phù hợp, tránh bị tổn thương chảy máu gây nên bởi mảnh 

thủy tinh. 

− Bước 3: Ngay lập tức đưa mẫu vào máy phân tích. Vui lòng tuân thủ theo hướng 

dẫn sau: 

+ Nếu hút mẫu trực tiếp: hút trực tiếp từ ống. 

+ Nếu dùng bơm tiêm: 

 Sử dụng bơm tiêm sạch, kýn khí gắn với kim sạch và không nhọn (nếu có). 

 Hút vào ống tiêm từ từ với 1 thể tích nhỏ 0.2-0.3 mL để tráng sạch. 

 Bỏ phần mẫu này, phần thể tích chết còn lại trong bơm tiêm không được chứa 

khí và phải lấp đầy bởi mẫu. 

 Hút mẫu vào ống tiêm đã được tráng sạch. Lưu ý hút cẩn thận tránh hút không 

khí vào theo mẫu. 

 Xả bớt 1-2 giọt mẫu, tháo kim và ngay lập tức bơm mẫu vào máy. 

+ Nếu có dụng cụ phân phối mẫu: gắn và đổ đầy vào dụng cụ này theo hướng dẫn của 

nhà sản xuất. Bỏ 1-2 giọt để rửa sạch đầu bên ngoài và bơm mẫu vào máy. 

+ Nếu dùng ống mao dẫn: 

 Gắn ống nối phù hợp để dẫn mẫu vào máy 

 Tuân thủ các hướng dẫn của nhà sản xuất. Lưu ý giữ đầu ống dẫn luôn nằm trên 

bề mặt lỏng của mẫu. 

        * Lưu ý: Với hệ thống các máy Roche Cobas: trên tờ kết quả chạy ra, PXN sẽ thấy 

hai giá trị ctCO2 (P - Plasma) và ctCO2 (B - Blood). Yêu cầu tất cả các Khoa/phòng xét 

nghiệm trả về giá trị ctCO2 (P) tính theo đơn vị Vol%.  

− Mỗi tháng phân tích 1 mẫu theo lịch. 

6. Nhập kết quả 

− Sau khi phân tích xong, Khoa/phòng nhập kết quả trên trang thông tin điện tử 

https://eqa.qcc.edu.vn/. (Chi tiết xem hướng dẫn ở Phụ lục 2) 

− Kết quả phân tích phải được ghi chính xác con số cụ thể, không ghi dưới dạng nhỏ 

hơn hoặc lớn hơn. 
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− Khuyến cáo Khoa/phòng nên thực hiện phân tích mẫu và nhập kết quả ngoại kiểm 

trước hạn gửi kết quả 3-5 ngày để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. 

− Trường hợp Khoa/phòng không nhập kết quả đúng hạn do sự cố thì Khoa/phòng cần 

liên lạc với Trung tâm trước hạn gửi kết quả của chương trình. 

VI. Thông tin liên hệ 

Điều phối viên: ThS. BSNT. Lê Vũ Huyền Trang 

Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học – Trường Đại học Y Hà Nội 

Tầng 6 nhà A6, số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội   

Chương trình ngoại kiểm Khí máu - Phòng Xét nghiệm và Kiểm chuẩn chất lượng xét 

nghiệm Hóa sinh - Miễn dịch. 

Hot line: 0966.670.336                        Email: ngoaikiemkhimau@qcc.edu.vn      
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Phụ lục 6: CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KIỂM TIM MẠCH (RQ9190) 

I. Thông tin chương trình   

Chương trình ngoại kiểm Tim mạch được thiết kế để theo dõi 11 chỉ số xét nghiệm 

có liên quan đến chẩn đoán, điều trị và theo dõi các bệnh lý tim mạch. 

Mẫu ngoại kiểm Tim mạch có nguồn gốc từ người, mẫu ở dạng đông khô và đóng 

lọ thể tích 3 mL. Khoa/Phòng xét nghiệm tham gia sẽ thực hiện phân tích 01 mẫu/tháng 

và gửi kết quả theo hướng dẫn. 

II. Thông số thực hiện ngoại kiểm: 11 thông số  

CK-MB Activity 

CK-MB Mass 

CK-MB Total 

D-Dimer 

Digoxin 

Homocystein 

hs-CRP 

Myoglobin 

NT-proBNP 

Troponin I 

Troponin T 

III. Mẫu ngoại kiểm 

  Tất cả các Khoa/phòng xét nghiệm tham gia đều nhận được các mẫu tương tự nhau. 

Các mẫu ngoại kiểm này có nguồn gốc từ huyết thanh hoặc huyết tương người, được đóng 

gói dưới dạng đông khô, lọ 3mL. 

IV. Thiết kế chương trình 

Lựa chọn 1: Khoa/phòng xét nghiệm tham gia hàng tháng, mỗi tháng thực hiện 

phân tích mẫu ngoại kiểm một lần, trong 12 tháng. Tổng số mẫu Khoa/phòng xét nghiệm 

nhận được cho chương trình là 12 mẫu/năm. 

Lựa chọn 2: Khoa/phòng xét nghiệm tham gia hàng tháng, mỗi tháng thực hiện 

phân tích mẫu ngoại kiểm một lần trong 6 tháng cuối năm. Tổng số mẫu Khoa/phòng xét 

nghiệm nhận được cho chương trình là 6 mẫu/năm. 

V. Hướng dẫn phân tích mẫu ngoại kiểm Tim mạch 

 Để kết quả ngoại kiểm được chính xác, đề nghị Khoa/phòng xét nghiệm đọc kĩ và 

thực hiện theo hướng dẫn sau: 

1. Nhận mẫu 

− Kiểm tra lọ mẫu ngoại kiểm ngay khi nhận được mẫu. Nội dung kiểm tra gồm: 

+ Thông tin trên lọ mẫu phải rõ ràng. 

+ Tính toàn vẹn lọ mẫu: không nứt hoặc vỡ. 

+ Mẫu phải được bảo quản lạnh. 

− Nếu có bất kỳ sai sót hoặc nghi ngờ nào, Khoa/phòng xét nghiệm cần thông báo 

ngay về Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học trong vòng 02 ngày kể từ khi 
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nhận được mẫu. Mọi phản ánh từ Khoa/phòng sau thời gian này, Trung tâm sẽ không chịu 

trách nhiệm. 

2. Bảo quản 

− Các lọ phải được bảo quản ở nhiệt độ 2oC đến 8oC (ngăn mát tủ lạnh) ngay sau khi 

nhận được mẫu cho đến khi mẫu được phân tích. 

3. Độ an toàn 

− Mẫu có nguồn gốc từ người và đều được kiểm tra âm tính với HCV, HIV, HBV. 

Tuy nhiên để đảm bảo an toàn tuyệt đối, mẫu này nên được xử lý mẫu như mẫu bệnh nhân 

để tránh phơi nhiễm. 

− Chỉ dùng cho phân tích trong Khoa/phòng xét nghiệm.  

− Không được hút mẫu bằng miệng.  

− Tuân thủ các khuyến cáo thông thường về yêu cầu trong quy trình xử lý hóa chất 

Khoa/phòng xét nghiệm.  

4. Chuẩn bị mẫu để phân tích 

− Lấy mẫu ra khỏi tủ lạnh, mở nắp nhẹ nhàng, cẩn thận tránh làm thất thoát mẫu. 

− Hoàn nguyên mẫu bằng cách cho chính xác 3mL nước cất hai lần ở nhiệt độ 20˚C 

đến 25˚C vào lọ mẫu. 

− Đậy nắp cao su.  

− Xoay nhẹ lọ mẫu theo chiều trên-dưới để mẫu đông khô tan hoàn toàn. Chú ý không 

được lắc mạnh. 

− Thời gian để mẫu tan hoàn toàn là 30 phút. Để ổn định lọ mẫu ở nơi tránh ánh 

sáng trước khi phân tích. 

− Khuyến cáo phân tích mẫu trong vòng 2 ngày sau khi hoàn nguyên. 

− Thông số Troponin T được khuyến cáo nên phân tích ngay sau khi mẫu hoàn 

nguyên xong. 

− Bảo quản mẫu sau hoàn nguyên ở 2˚C đến 8˚C khi không sử dụng.  
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5. Phân tích mẫu 

− Thực hiện việc phân tích mẫu ngoại kiểm giống như việc phân tích mẫu thường quy 

(chỉ thực hiện trên máy và hóa chất đã đăng ký). Bảo quản mẫu trong tủ lạnh ngay sau khi 

phân tích. Mẫu có độ bền 2 ngày ở 2oC đến 8oC sau khi mở nắp. 

− Mỗi tháng chạy phân tích 1 mẫu theo lịch. 

6. Nhập kết quả 

− Sau khi phân tích xong, Khoa/phòng nhập kết quả trên trang thông tin điện tử 

https://eqa.qcc.edu.vn/. (Chi tiết xem hướng dẫn ở Phụ lục 2) 

− Kết quả phân tích phải được ghi chính xác con số cụ thể, không ghi dưới dạng nhỏ 

hơn hoặc lớn hơn. 

− Khuyến cáo Khoa/phòng nên thực hiện phân tích mẫu và nhập kết quả ngoại kiểm 

trước hạn gửi kết quả 3-5 ngày để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. 

− Trường hợp Khoa/phòng không nhập kết quả đúng hạn do sự cố thì Khoa/phòng cần 

liên lạc với Trung tâm trước hạn gửi kết quả của chương trình. 

VI. Thông tin liên hệ: 

Điều phối viên: ThS. BSNT. Lê Vũ Huyền Trang 

Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học – Trường Đại học Y Hà Nội 

Tầng 6 nhà A6, số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội   

Chương trình ngoại kiểm Khí máu - Phòng Xét nghiệm và Kiểm chuẩn chất lượng xét 

nghiệm Hóa sinh - Miễn dịch 

Hot line: 0966.670.336                        Email: ngoaikiemtimmach@qcc.edu.vn      
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Phụ lục 7: CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KIỂM HBA1C (RQ9129) 

I. Thông tin chương trình 

Chương trình ngoại kiểm HbA1c được triển khai từ năm 2015 với 18 Khoa/phòng 

xét nghiệm tham gia ngoại kiểm miễn phí. Số lượng Khoa/phòng xét nghiệm tham gia tăng 

dần theo các năm. 

TTKC thực hiện chương trình ngoại kiểm HbA1c đảm bảo chính xác, tin cậy, kịp 

thời, khách quan, hướng tới trở thành Nhà cung cấp chương trình ngoại kiểm theo tiêu 

chuẩn ISO 17043:2010. Mẫu ngoại kiểm HbA1c được sản xuất phù hợp với các hệ thống 

phân tích HbA1c tự động. 

II. Thông số thực hiện ngoại kiểm: 4 thông số  

HbA1c results aligned to DCCT / NGSP            Total Hb results aligned to IFCC  

Total Hb results aligned to DCCT / NGSP         HbA1c results aligned to IFCC                          

III.Mẫu ngoại kiểm 

 Tất cả các Khoa/phòng xét nghiệm tham gia đều nhận được các mẫu tương tự nhau. 

Các mẫu ngoại kiểm này có nguồn gốc từ huyết tương hoặc huyết thanh người, dưới dạng 

đông khô, lọ 0.5mL. 

IV. Thiết kế chương trình 

     Lựa chọn 1: Khoa/phòng xét nghiệm tham gia hàng tháng, mỗi tháng thực hiện 

phân tích mẫu ngoại kiểm một lần, trong 12 tháng. Tổng số mẫu Khoa/phòng xét nghiệm 

nhận được cho chương trình là 12 mẫu/năm. 

 Lựa chọn 2: Khoa/phòng xét nghiệm tham gia hàng tháng, mỗi tháng thực hiện 

phân tích mẫu ngoại kiểm một lần trong 6 tháng cuối năm. Tổng số mẫu Khoa/phòng xét 

nghiệm nhận được cho chương trình là 6 mẫu/năm. 

V. Hướng dẫn phân tích mẫu ngoại kiểm HbA1c 

 Để kết quả ngoại kiểm được chính xác, đề nghị Khoa/phòng xét nghiệm đọc kĩ và  

thực hiện theo hướng dẫn sau: 

1. Nhận mẫu 

−  Kiểm tra lọ mẫu ngoại kiểm ngay khi nhận được mẫu. Nội dung kiểm tra gồm: 

+ Thông tin trên lọ mẫu phải rõ ràng. 

+ Tính toàn vẹn lọ mẫu: không nứt hoặc vỡ. 

+ Mẫu phải được bảo quản lạnh. 

−  Nếu có bất kỳ sai sót hoặc nghi ngờ nào, Khoa/phòng xét nghiệm cần thông báo 

ngay về Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học trong vòng 03 ngày kể từ khi 
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nhận được mẫu. Mọi phản ánh từ Khoa/phòng sau thời gian này, Trung tâm sẽ không chịu 

trách nhiệm. 

2. Bảo quản: 

−  Các lọ phải được bảo quản ở nhiệt độ 2 ÷ 8oC (ngăn mát tủ lạnh) ngay sau khi nhận 

được mẫu cho đến khi mẫu được phân tích. 

3. Độ an toàn 

−  Mẫu có nguồn gốc từ người và đều được kiểm tra âm tính với HIV, HBsAg. Tuy 

nhiên để đảm bảo an toàn tuyệt đối mẫu này nên được xử lý mẫu như mẫu bệnh nhân để 

tránh phơi nhiễm. 

−  Chỉ dùng cho phân tích trong phòng xét nghiệm. Không được hút mẫu bằng miệng. 

Tuân thủ các khuyến cáo thông thường về yêu cầu trong quy trình xử lý hóa chất phòng 

xét nghiệm.  

4. Chuẩn bị mẫu để phân tích 

−  Lấy mẫu ra khỏi tủ lạnh, mở nắp nhẹ nhàng, cẩn thận tránh làm thất thoát mẫu. 

−  Hoàn nguyên mẫu bằng cách cho chính xác 0.5mL nước cất hai lần ở nhiệt độ 

20˚C đến 25˚C vào lọ mẫu. 

‒ Đậy nắp cao su.  

‒ Lắc nhẹ lọ mẫu theo chiều trên - dưới để mẫu đông khô tan hoàn toàn. Chú ý không 

được lắc mạnh. 

‒ Để ổn định lọ mẫu ở nơi tránh ánh sáng 15 phút trước khi phân tích. Sau 15 

phút, đảo đều lọ mẫu để mẫu hòa tan hoàn toàn tạo dung dịch đồng nhất.  

‒ Khuyến cáo phân tích mẫu trong vòng 2 ngày sau khi hoàn nguyên. 

‒ Bảo quản mẫu sau hoàn nguyên ở 2˚C đến 8˚C. 

− Mẫu phân tích sau khi hoàn nguyên được xử lý giống như mẫu bệnh nhân. Tùy 

thuộc vào phương thức phân tích, mẫu có thể phải tiền xử lý (ly giải hồng cầu) trước khi 

phân tích HbA1c. 
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5. Phân tích mẫu 

‒ Hút mẫu đã hoàn nguyên vào ống nghiệm/cóng khô sạch và tiến hành phân tích như 

mẫu bệnh nhân. 

‒ Sự nhiễm khuẩn mẫu ngoại kiểm sau khi hoàn nguyên sẽ làm giảm tính ổn định của 

nhiều thành phần trong mẫu. 

‒ Mỗi tháng phân tích 1 mẫu theo lịch. 

6. Nhập kết quả 

‒ Sau khi phân tích xong, Khoa/phòng nhập kết quả trên trang thông tin điện tử 

https://eqa.qcc.edu.vn/.(Chi tiết xem hướng dẫn ở Phụ lục 2) 

‒ Kết quả phân tích phải được ghi chính xác con số cụ thể, không ghi dưới dạng nhỏ 

hơn hoặc lớn hơn. 

‒ Khuyến cáo Khoa/phòng nên thực hiện phân tích mẫu và nhập kết quả ngoại kiểm 

trước hạn gửi kết quả 3-5 ngày để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. 

‒ Trường hợp Khoa/phòng không nhập kết quả đúng hạn do sự cố thì Khoa/phòng cần 

liên lạc với Trung tâm trước hạn gửi kết quả của chương trình. 

VI. Thông tin liên hệ 

Điều phối viên: ThS. Trịnh Thị Phương Dung 

Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học – Trường Đại học Y Hà Nội 

Tầng 6 nhà A6, số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội   

Chương trình ngoại kiểm HbA1c - Phòng Xét nghiệm và Kiểm chuẩn chất lượng xét 

nghiệm Hóa sinh – Miễn dịch 

Hot line: 0966.670.336                        Email: ngoaikiemhba1c@qcc.edu.vn      
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Phụ lục 8: CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KIỂM SÀNG LỌC TRƯỚC SINH 

(RQ9137) 

I. Thông tin chương trình 

Chương trình ngoại kiểm Sàng lọc trước sinh được triển khai từ năm 2013 với 3 

Khoa/phòng xét nghiệm tham gia ngoại kiểm miễn phí. Số lượng Khoa/phòng xét nghiệm 

tham gia tăng dần theo các năm. 

TTKC thực hiện chương trình ngoại kiểm Sàng lọc trước sinh đảm bảo chính xác, 

tin cậy, kịp thời, khách quan, hướng tới trở thành Nhà cung cấp chương trình ngoại kiểm 

theo tiêu chuẩn ISO 17043:2010 

Mẫu ngoại kiểm Sàng lọc trước sinh được sản xuất phù hợp với các hệ thống phân 

tích Sàng lọc trước sinh tự động. 

II. Thông số thực hiện ngoại kiểm: 6 thông số  

AFP                                  PAPP-A                                     Inhibin A 

hCG, total                         hCG, free beta                           Unconjugated Estriol  

III. Mẫu ngoại kiểm: 

Tất cả các Khoa/phòng xét nghiệm tham gia đều nhận được các mẫu tương tự nhau. 

Các mẫu ngoại kiểm này có nguồn gốc từ huyết tương hoặc huyết thanh người, dưới dạng 

đông khô, lọ 1mL. 

IV. Thiết kế chương trình: 

     Lựa chọn 1: Khoa/phòng xét nghiệm tham gia hàng tháng, mỗi tháng thực hiện 

phân tích mẫu ngoại kiểm một lần, trong 12 tháng. Tổng số mẫu Khoa/phòng xét nghiệm 

nhận được cho chương trình là 12 mẫu/năm. 

   Lựa chọn 2: Khoa/phòng xét nghiệm tham gia hàng tháng, mỗi tháng thực hiện 

phân tích mẫu ngoại kiểm một lần trong 6 tháng cuối năm. Tổng số mẫu Khoa/phòng xét 

nghiệm nhận được cho chương trình là 6 mẫu/năm. 

V. Hướng dẫn phân tích mẫu ngoại kiểm sàng lọc trước sinh: 

Để kết quả ngoại kiểm được chính xác, đề nghị Khoa/phòng xét nghiệm đọc kĩ và  

thực hiện theo hướng dẫn sau: 

1. Nhận mẫu 

−  Kiểm tra lọ mẫu ngoại kiểm ngay khi nhận được mẫu. Nội dung kiểm tra gồm: 

+ Thông tin trên lọ mẫu phải rõ ràng. 

+ Tính toàn vẹn lọ mẫu: nứt hoặc vỡ. 

+ Mẫu phải được bảo quản lạnh. 
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‒ Nếu có bất kỳ sai sót hoặc nghi ngờ nào, Khoa/phòng xét nghiệm cần thông báo 

ngay về Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học trong vòng 03 ngày kể từ khi 

nhận được mẫu. Mọi phản ánh từ Khoa/phòng sau thời gian này, Trung tâm sẽ không chịu 

trách nhiệm. 

2. Bảo quản 

‒ Các lọ phải được bảo quản ở nhiệt độ 2 ÷ 8oC (ngăn mát tủ lạnh) ngay sau khi nhận 

được mẫu cho đến khi mẫu được phân tích. 

3. Độ an toàn 

‒  Mẫu chứa thành phần từ máu người và đã được kiểm tra âm tính với HIV-1, HIV-

2, HCV, HBsAg theo phương pháp được FDA chứng nhận. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn 

tuyệt đối, mẫu cần được xử lý như mẫu bệnh nhân để tránh lây nhiễm. 

‒  Chỉ sử dụng trong phòng xét nghiệm. Không được hút mẫu bằng miệng. Tuân thủ 

các khuyến cáo về xử lý hóa chất trong phòng xét nghiệm. 

4. Chuẩn bị mẫu để phân tích 

‒ Lấy mẫu ra khỏi tủ lạnh, mở nắp nhẹ nhàng, cẩn thận tránh làm thất thoát mẫu. 

‒ Hoàn nguyên mẫu bằng cách cho chính xác 1mL nước cất hai lần ở nhiệt độ 20˚C 

đến 25˚C vào lọ mẫu. 

‒ Đậy nắp cao su.  

‒ Lắc nhẹ lọ mẫu theo chiều trên - dưới để mẫu đông khô tan hoàn toàn. Chú ý không 

được lắc mạnh. 

‒ Để ổn định lọ mẫu ở nơi tránh ánh sáng 30 phút trước khi phân tích. 

‒ Khuyến cáo phân tích mẫu trong vòng 2 ngày sau khi hoàn nguyên. 

‒ Bảo quản mẫu sau hoàn nguyên ở 2˚C đến 8˚C khi không sử dụng. 

5. Phân tích mẫu 

      Hút mẫu đã hoàn nguyên vào ống nghiệm/cóng khô sạch và tiến hành phân tích như 

mẫu bệnh nhân. Mỗi tháng phân tích 1 mẫu theo lịch. 

      Sự nhiễm khuẩn mẫu ngoại kiểm sau khi hoàn nguyên sẽ làm giảm tính ổn định của 

nhiều thành phần trong mẫu. 

6. Nhập kết quả 

‒ Sau khi phân tích xong, Khoa/phòng nhập kết quả trên trang thông tin điện tử 

https://eqa.qcc.edu.vn/. 

‒ Kết quả phân tích phải được ghi chính xác con số cụ thể, không ghi dưới dạng nhỏ 

hơn hoặc lớn hơn. 
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‒ Khuyến cáo Khoa/phòng nên thực hiện phân tích mẫu và nhập kết quả ngoại kiểm 

trước hạn gửi kết quả 3-5 ngày để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. 

‒ Trường hợp Khoa/phòng không nhập kết quả đúng hạn do sự cố thì Khoa/phòng cần 

liên lạc với Trung tâm trước hạn gửi kết quả của chương trình. 

VI.  Thông tin liên hệ 

Điều phối viên: ThS. Trịnh Thị Phương Dung 

Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học – Trường Đại học Y Hà Nội 

Tầng 6 nhà A6, số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội   

Chương trình ngoại kiểm Sàng lọc trước sinh - Phòng Xét nghiệm và Kiểm chuẩn chất 

lượng xét   nghiệm Hóa sinh – Miễn dịch 

Hot line: 0966.670.336                      Email: ngoaikiemsangloctruocsinh@qcc.edu.vn      
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Phụ lục 9: CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KIỂM NƯỚC TIỂU ĐỊNH TÍNH 

(RQ9138) 

I.  Thông tin chương trình 

Chương trình ngoại kiểm nước tiểu định tính được thiết kế phân tích ngoại kiểm cho 

14 thông số, cả phương pháp tự động và thủ công. Tất cả các mẫu ở dạng lỏng, áp dụng 

được cho cả xét nghiệm thông thường hoặc xét nghiệm tại chỗ (Point - of- care - POCT). 

Mẫu ngoại kiểm Nước tiểu định tính có nguồn gốc từ người, dạng lỏng, đóng lọ thể 

tích 12 mL. Khoa/phòng xét nghiệm tham gia sẽ thực hiện phân tích 01 mẫu/2 tháng và gửi 

kết quả theo hướng dẫn. 

II.  Thông số thực hiện ngoại kiểm: 14 thông số  

Albumin Bilirubin Blood (Hồng cầu) 

Creatinine hCG Leukocyte (bạch cầu) 

Galactose pH Ketone 

Protein Glucose Nitrite 

Specific Gravity (Tỷ trọng) Urobilinogen                                  

III. Mẫu ngoại kiểm 

     Tất cả các Khoa/phòng xét nghiệm tham gia đều nhận được các mẫu tương tự nhau. 

Các mẫu ngoại kiểm này có nguồn gốc từ nước tiểu người, dưới dạng lỏng, lọ 12mL.  

IV.  Thiết kế chương trình 

   Lựa chọn 1: Khoa/phòng xét nghiệm tham gia hàng tháng, hai tháng thực hiện phân 

tích mẫu ngoại kiểm một lần, trong 12 tháng. Tổng số mẫu Khoa/phòng xét nghiệm nhận 

được cho chương trình là 6 mẫu/năm. 

       Lựa chọn 2: Khoa/phòng xét nghiệm tham gia hàng tháng, hai tháng thực hiện phân 

tích mẫu ngoại kiểm một lần trong 6 tháng cuối năm. Tổng số mẫu Khoa/phòng xét nghiệm 

nhận được cho chương trình là 3 mẫu/năm.        

V.  Hướng dẫn phân tích mẫu Nước tiểu định tính 

 Để kết quả ngoại kiểm được chính xác, đề nghị Khoa/phòng xét nghiệm đọc kĩ và  

thực hiện theo hướng dẫn sau: 

1. Nhận mẫu 

‒  Kiểm tra lọ mẫu ngoại kiểm ngay khi nhận được mẫu. Nội dung kiểm tra gồm: 

+ Thông tin trên lọ mẫu phải rõ ràng. 

+ Tính toàn vẹn lọ mẫu: không nứt hoặc vỡ. 

+ Mẫu phải được bảo quản lạnh. 
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‒  Nếu có bất kỳ sai sót hoặc nghi ngờ nào, Khoa/phòng xét nghiệm cần thông báo 

ngay về Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học trong vòng 03 ngày kể từ khi 

nhận được mẫu. Mọi phản ánh từ Khoa/phòng sau thời gian này, Trung tâm sẽ không chịu 

trách nhiệm. 

2. Bảo quản 

‒ Các lọ phải được bảo quản ở nhiệt độ 2 ÷ 8oC (ngăn mát tủ lạnh) ngay sau khi nhận 

được mẫu cho đến khi mẫu được phân tích. 

3. Độ an toàn 

‒  Mẫu có chứa Sodium Azide 0.09%, không được uống, tránh tiếp xúc với da. Trong 

trường hợp tiếp xúc với da, rửa ngay vùng tiếp xúc với nhiều nước. Sodium Azide phản 

ứng với ống nước bằng chì hoặc đồng tạo hợp chất azides có khả năng gây nổ, nên khi thải 

bỏ cần xả với thật nhiều nước để tránh tạo hợp chất azide. Các bề mặt kim loại hở cần được 

làm sạch bằng Sodium hydroxide 10%. 

‒ Chỉ dùng cho phân tích trong Khoa/phòng xét nghiệm. Không được hút mẫu bằng 

miệng. Tuân thủ các khuyến cáo thông thường yêu cầu trong quy trình xử lý hóa chất 

Khoa/phòng xét nghiệm. 

4. Chuẩn bị mẫu để phân tích 

‒ Lấy mẫu ra khỏi nơi bảo quản, mở nắp nhẹ nhàng, cẩn thận tránh thất thoát mẫu. 

‒ Không được lắc mẫu 

5. Phân tích mẫu 

Tiến hành phân tích như mẫu bệnh nhân. 

  * Lưu ý: 

‒ Sau khi mở nắp, mẫu nên được phân tích trong vòng 2 ngày. 

‒ Que thử từ các nhà cung cấp khác nhau không nên nhúng vào cùng một mẫu. Trong 

trường hợp này, trước khi phân tích mẫu nên chia nhỏ mẫu ra. 

‒ Hai tháng phân tích 1 mẫu theo lịch. 

6. Nhập kết quả 

‒ Sau khi phân tích xong, Khoa/phòng nhập kết quả trên trang thông tin điện tử 

https://eqa.qcc.edu.vn/.(Chi tiết xem hướng dẫn ở Phụ lục 2) 

‒ Kết quả phân tích chọn theo kết quả có sẵn theo category. 

‒ Khuyến cáo Khoa/phòng nên thực hiện phân tích mẫu và nhập kết quả ngoại kiểm 

trước hạn gửi kết quả 3-5 ngày để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. 
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‒ Trường hợp Khoa/phòng không nhập kết quả đúng hạn do sự cố thì Khoa/phòng cần 

liên lạc với Trung tâm trước hạn gửi kết quả của chương trình. 

VI. Thông tin liên hệ 

Điều phối viên: ThS. BSNT. Ngô Diệu Hoa 

Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học – Trường Đại học Y Hà Nội 

Tầng 6 nhà A6, số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội   

Chương trình ngoại kiểm Nước tiểu định tính - Phòng Xét nghiệm và Kiểm chuẩn chất 

lượng xét nghiệm Hóa sinh – Miễn dịch 

Hot line: 0966.670.336                      Email: ngoaikiemnuoctieu@qcc.edu.vn      
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Phụ lục 10: CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KIỂM NƯỚC TIỂU ĐỊNH LƯỢNG 

(RQ9115) 

I. Thông tin chương trình   

Chương trình ngoại kiểm Nước tiểu định lượng được thiết kế để theo dõi các chỉ số 

xét nghiệm định lượng các chất có trong nước tiểu. 

Mẫu ngoại kiểm Nước tiểu định lượng có nguồn gốc từ mẫu nước tiểu của người, 

mẫu ở dạng đông khô và đóng lọ thể tích 10 mL. Khoa/Phòng xét nghiệm tham gia sẽ thực 

hiện phân tích 01 mẫu mỗi 2 tuần và gửi kết quả theo hướng dẫn.  

II. Thông số thực hiện ngoại kiểm 

 Chương trình Nước tiểu định lượng cơ bản: 21 thông số 

Albumin/Creatinin Ratio  

Albumin/Microalbumin 

Amylase 

Calci 

Clo 

Cortisol 

Creatinin 

Dopamin 

Đồng 

Độ thẩm thấu 

Epinephrin 

Glucose 

Kali 

Magie 

Natri  

Norepinephrin 

Normetanephrin 

Phosphate vô cơ 

Protein, Toàn phần 

Ure 

Uric Acid 

 Chương trình Nước tiểu định lượng toàn phần: 25 thông số 

Albumin/Creatinin Ratio  

Albumin/Microalbumin 

Amylase 

Calci 

Clo 

Cortisol 

Creatinin 

5-HIAA (5-Hydroxyindole 

Acetic Acid) 

Dopamin 

Đồng 

Độ thẩm thấu 

Epinephrin 

Glucose 

Kali 

Magie 

Metanephrin 

Oxalat 

Natri  

Norepinephrin 

Normetanephrin 

Phosphate vô cơ 

Protein, Toàn phần 

Ure 

Uric Acid 

VMA (Vanillylmandelic Acid) 
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III. Mẫu ngoại kiểm 

     Tất cả các Khoa/phòng xét nghiệm tham gia đều nhận được các mẫu tương tự nhau. 

Các mẫu ngoại kiểm này có nguồn gốc từ nước tiểu người, dưới dạng đông khô, lọ 10mL. 

IV. Thiết kế chương trình 

Lựa chọn 1: Khoa/phòng xét nghiệm tham gia hàng tháng, mỗi tháng thực hiện 

phân tích mẫu ngoại kiểm hai lần, trong 12 tháng. Tổng số mẫu Khoa/phòng xét nghiệm 

nhận được cho chương trình là 24 mẫu/năm. 

 Lựa chọn 2: Khoa/phòng xét nghiệm tham gia hàng tháng, mỗi tháng thực hiện 

phân tích mẫu ngoại kiểm hai lần trong 6 tháng cuối năm. Tổng số mẫu Khoa/phòng xét 

nghiệm nhận được cho chương trình là 12 mẫu/năm.        

V. Hướng dẫn phân tích mẫu Nước tiểu định lượng 

 Để kết quả ngoại kiểm được chính xác, đề nghị Khoa/phòng xét nghiệm đọc kĩ và 

thực hiện theo hướng dẫn sau: 

1. Nhận mẫu 

‒ Kiểm tra lọ mẫu ngoại kiểm ngay khi nhận được mẫu. Nội dung kiểm tra gồm: 

+ Thông tin trên lọ mẫu phải rõ ràng. 

+ Tính toàn vẹn lọ mẫu: không nứt hoặc vỡ. 

+ Mẫu phải được bảo quản lạnh. 

‒ Nếu có bất kỳ sai sót hoặc nghi ngờ nào, Khoa/phòng xét nghiệm cần thông báo 

ngay về Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học trong vòng 02 ngày kể từ khi 

nhận được mẫu. Mọi phản ánh từ Khoa/phòng sau thời gian này, Trung tâm sẽ không chịu 

trách nhiệm. 

2. Bảo quản: 

‒ Các lọ phải được bảo quản ở nhiệt độ 2oC đến 8oC (ngăn mát tủ lạnh) ngay sau khi 

nhận được mẫu cho đến khi mẫu được phân tích. 

3. Độ an toàn 

‒ Các mẫu có nguồn gốc từ nước tiểu người nên được xử lý với các biện pháp phòng 

ngừa tương tự như đối với mẫu bệnh nhân để tránh phơi nhiễm với các tác nhân. 

‒ Chỉ dùng cho phân tích trong phòng xét nghiệm. Không được hút mẫu bằng miệng. 

Tuân thủ các khuyến cáo thông thường về yêu cầu trong quy trình xử lý hóa chất phòng 

xét nghiệm.  

4. Chuẩn bị mẫu để phân tích 

‒ Lấy mẫu ra khỏi tủ lạnh, mở nắp nhẹ nhàng, cẩn thận tránh làm thất thoát mẫu. 
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‒ Hoàn nguyên mẫu bằng cách cho chính xác 10 mL nước cất hai lần ở nhiệt độ 

20˚C đến 25˚C vào lọ mẫu. 

‒ Đậy nắp cao su.  

‒ Đảm bảo vật liệu đông khô trong lọ được hoà tan hoàn toàn bằng cách xoạy lọ nhẹ 

nhàng. Không nên lắc lọ mẫu. 

‒ Để ổn định lọ mẫu ở nơi tránh ánh sáng 30 phút trước khi phân tích. 

‒ Khuyến cáo nên phân tích mẫu trong vòng 2 ngày kể từ ngày hoàn nguyên. Tránh 

nhiễm khuẩn 

‒ Bảo quản mẫu sau hoàn nguyên ở 2oC đến 8oC khi không sử dụng. 

5. Phân tích mẫu 

          Hút mẫu đã hoàn nguyên vào ống nghiệm/cóng khô sạch và tiến hành phân tích như 

mẫu bệnh nhân. 

 * Lưu ý: 

‒ Với các thông số Catecholamin, Metanephrin, Vanillylmandelic Acid (VMA): 

30 phút sau khi hoàn nguyên, lấy một lượng 3 mL mẫu và thêm 1 giọt HCl để tiến hành 

phân tích. 

‒ Với thông số Oxalat: thêm EDTA vào mẫu với tỷ lệ 5 mg EDTA/10 mL mẫu. Điều 

này ngăn chặn sự kết tủa của calci oxalat. 

‒ Với thông số 5-Hydroxyindole Acetic Acid (5-HIAA): 30 phút sau khi hoàn 

nguyên mẫu, lấy một lượng 2 mL mẫu và thêm 1 giọt acid acetic để tiến hành phân tích. 

Acid acetic có thể ở dạng rắn khi bảo quản ở 4oC. Để đảm bảo acid acetic ở dạng lỏng hoàn 

toàn, nên để về nhiệt độ phòng trước khi sử dụng. Đối với phương pháp Nitroso-Naphthol 

và HPLC, khuyến cáo nên dùng HCl. 

6. Nhập kết quả 

‒ Sau khi phân tích xong, Khoa/phòng nhập kết quả trên trang thông tin điện tử 

https://eqa.qcc.edu.vn/.(Chi tiết xem hướng dẫn ở Phụ lục 2) 

‒ Kết quả phân tích phải được ghi chính xác con số cụ thể, không ghi dưới dạng nhỏ 

hơn hoặc lớn hơn. 

‒ Khuyến cáo Khoa/phòng nên thực hiện phân tích mẫu và nhập kết quả ngoại kiểm 

trước hạn gửi kết quả 1-2 ngày để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. 

‒ Trường hợp Khoa/phòng không nhập kết quả đúng hạn do sự cố thì Khoa/phòng cần 

liên lạc với Trung tâm trước hạn gửi kết quả của chương trình. 

VI. Thông tin liên hệ 
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ThS. BSNT. Lê Vũ Huyền Trang 

Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học – Trường Đại học Y Hà Nội 

Tầng 6 nhà A6, số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội   

Chương trình ngoại kiểm Nước tiểu định lượng - Phòng Xét nghiệm và Kiểm chuẩn chất 

lượng xét nghiệm Hóa sinh - Miễn dịch 

Hot line: 0966.670.336                 Email: ngoaikiemnuoctieudinhluong@qcc.edu.vn      
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Phụ lục 11: CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KIỂM MIỄN DỊCH ĐẶC BIỆT 

(RQ9141) 

I. Thông tin chương trình 

 Chương trình ngoại kiểm Miễn dịch đặc biệt bắt đầu được triển khai từ năm 2022. 

Chương trình thiết kế bao gồm 10 chất phân tích đánh giá chức năng các tuyến nội tiết. 

Mẫu ở dạng đông khô với thể tích 2 mL  

II. Thông số thực hiện ngoại kiểm: 10 thông số 

1-25-OH-Vitamin D   C-peptide  Osteocalcin 

25-OH-Vitamin D   IGF-1   Procalcitonin 

Anti-TG    Insulin  PTH 

Anti-TPO 

III. Mẫu ngoại kiểm 

       Tất cả các Khoa/phòng xét nghiệm tham gia đều nhận được các mẫu tương tự nhau. 

Các mẫu ngoại kiểm này có nguồn gốc từ huyết tương hoặc huyết thanh người, dưới dạng 

đông khô trong lọ 2 mL. 

IV. Thiết kế chương trình 

Lựa chọn 1: Khoa/phòng xét nghiệm tham gia hàng tháng, mỗi tháng thực hiện 

phân tích mẫu ngoại kiểm một lần, trong 12 tháng. Tổng số mẫu Khoa/phòng xét nghiệm 

nhận được cho chương trình là 12 mẫu/năm. 

Lựa chọn 2: Khoa/phòng xét nghiệm tham gia hàng tháng, mỗi tháng thực hiện 

phân tích mẫu ngoại kiểm một lần trong 6 tháng cuối năm. Tổng số mẫu Khoa/phòng xét 

nghiệm nhận được cho chương trình là 6 mẫu/năm 

V. Hướng dẫn phân tích mẫu ngoại kiểm Miễn dịch đặc biệt 

Để kết quả ngoại kiểm được chính xác, đề nghị Khoa/phòng xét nghiệm đọc kĩ và 

thực hiện theo hướng dẫn sau: 

1. Nhận mẫu 

‒  Kiểm tra lọ mẫu ngoại kiểm ngay khi nhận được mẫu. Nội dung kiểm tra gồm: 

+ Thông tin trên lọ mẫu phải rõ ràng. 

+ Tính toàn vẹn lọ mẫu: không nứt hoặc vỡ. 

+ Mẫu phải được bảo quản lạnh. 

‒  Nếu có bất kỳ sai sót hoặc nghi ngờ nào, Khoa/phòng xét nghiệm cần thông báo 

ngay về Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học trong vòng 02 ngày kể từ khi 
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nhận được mẫu. Mọi phản ánh từ Khoa/phòng sau thời gian này, Trung tâm sẽ không chịu 

trách nhiệm. 

2. Bảo quản 

‒ Các lọ phải được bảo quản ở nhiệt độ 2 ÷ 8oC (ngăn mát tủ lạnh) ngay sau khi nhận 

được mẫu cho đến khi mẫu được phân tích. 

3. Độ an toàn 

‒  Mẫu chứa thành phần từ máu người và đã được kiểm tra âm tính với HIV-1, HIV-

2, HCV, HBsAg theo phương pháp được FDA chứng nhận. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn 

tuyệt đối, mẫu cần được xử lý như mẫu bệnh nhân để tránh lây nhiễm. 

‒  Chỉ sử dụng trong phòng xét nghiệm. Không được hút mẫu bằng miệng. Tuân thủ 

các khuyến cáo về xử lý hóa chất trong phòng xét nghiệm. 

4. Chuẩn bị mẫu để phân tích 

‒ Lấy mẫu ra khỏi tủ lạnh, mở nắp nhẹ nhàng, cẩn thận tránh thất thoát mẫu. 

‒ Dùng pipet tự động/bán tự động/định mức (pipette bầu) hút chính xác 2 mL nước 

cất hai lần hoặc nước cất pha tiêm ở nhiệt độ 20˚C đến 25˚C vào lọ mẫu. 

‒ Đậy nút cao su, đóng nắp lọ mẫu.  

‒ Đảo nhẹ nhàng để mẫu hòa tan hoàn toàn, tránh tạo bọt. 

‒ Để ổn định lọ mẫu ở nơi tránh ánh sáng 30 phút trước khi phân tích. 

‒ Mẫu nên được phân tích trong vòng 2 ngày sau khi hoàn nguyên  

‒ Mẫu bảo quản ở 2 đến 8˚C trước khi sử dụng.  

5. Phân tích mẫu 

      Hút mẫu đã hoàn nguyên vào ống nghiệm/cóng khô sạch và tiến hành phân tích như 

mẫu bệnh nhân. Mỗi tháng phân tích 1 mẫu theo lịch. 

    * Lưu ý: 

‒ Không được lắc mạnh 

‒ PTH nên được phân tích ngay sau khi hoàn nguyên 

‒ C-peptide, IGF-1, Procalcitonin cần được phân tích trong vòng 1 ngày sau khi hoàn 

nguyên 

‒ Osteocalcin cần được phân tích trong vòng 4 giờ sau khi hoàn nguyên 

6. Nhập kết quả 

‒ Sau khi phân tích xong, Khoa/phòng nhập kết quả trên trang thông tin điện tử 

https://eqa.qcc.edu.vn/. (Chi tiết xem hướng dẫn ở Phụ lục 2) 
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‒ Kết quả phân tích phải được ghi chính xác con số cụ thể, không ghi dưới dạng nhỏ 

hơn hoặc lớn hơn. 

‒ Khuyến cáo Khoa/phòng nên thực hiện phân tích mẫu và nhập kết quả ngoại kiểm 

trước hạn gửi kết quả 3-5 ngày để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. 

‒ Trường hợp Khoa/phòng không nhập kết quả đúng hạn do sự cố thì Khoa/phòng cần 

liên lạc với Trung tâm trước hạn gửi kết quả của chương trình. 

VI. Thông tin liên hệ 

Điều phối viên: BSNT. Nguyễn Quỳnh Giao 

Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học – Trường Đại học Y Hà Nội 

Tầng 6 nhà A6, số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội   

Chương trình ngoại kiểm Miễn dịch đặc biệt - Phòng Xét nghiệm và Kiểm chuẩn chất 

lượng xét nghiệm Hóa sinh - Miễn dịch 

Hot line: 0966.670.336                      Email: ngoaikiemmiendichdacbiet@qcc.edu.vn         
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Phụ lục 12: CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KIỂM MIỄN DỊCH CYFRA 21-1  

(RQ9175) 

I. Thông tin chương trình 

  Chương trình ngoại kiểm Miễn dịch Cyfra 21-1 bắt đầu được triển khai từ năm 2022. 

Chương trình được thiết kế có 1 thông số Cyfra 21-1, chất chỉ điểm ung thư thường được 

tìm thấy trong máu. Mẫu ngoại kiểm được đóng gói dưới dạng đông khô, thể tích 1 mL. 

II. Thông số thực hiện ngoại kiểm: 1 thông số 

Cyfra 21-1 (Cytokeratin 19) 

III. Mẫu ngoại kiểm 

       Tất cả các Khoa/phòng xét nghiệm tham gia đều nhận được các mẫu tương tự nhau. 

Các mẫu ngoại kiểm này có nguồn gốc từ huyết tương hoặc huyết thanh người, dưới dạng 

đông khô trong lọ 1 mL. 

IV.Thiết kế chương trình: 

  Lựa chọn 1: Khoa/phòng xét nghiệm tham gia hàng tháng, mỗi tháng thực hiện 

phân tích mẫu ngoại kiểm một lần, trong 12 tháng. Tổng số mẫu Khoa/phòng xét nghiệm 

nhận được cho chương trình là 12 mẫu/năm. 

       Lựa chọn 2: Khoa/phòng xét nghiệm tham gia hàng tháng, mỗi tháng thực hiện 

phân tích mẫu ngoại kiểm một lần trong 6 tháng cuối năm. Tổng số mẫu Khoa/phòng xét 

nghiệm nhận được cho chương trình là 6 mẫu/năm 

V.Hướng dẫn phân tích mẫu ngoại kiểm Cyfra 21-1: 

 Để kết quả ngoại kiểm được chính xác, đề nghị Khoa/phòng xét nghiệm đọc kĩ và  

thực hiện theo hướng dẫn sau: 

1. Nhận mẫu 

‒  Kiểm tra lọ mẫu ngoại kiểm ngay khi nhận được mẫu. Nội dung kiểm tra gồm: 

+ Thông tin trên lọ mẫu phải rõ ràng. 

+ Tính toàn vẹn lọ mẫu: không nứt hoặc vỡ. 

+ Mẫu phải được bảo quản lạnh. 

‒  Nếu có bất kỳ sai sót hoặc nghi ngờ nào, Khoa/phòng xét nghiệm cần thông báo 

ngay về Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học trong vòng 02 ngày kể từ khi 

nhận được mẫu. Mọi phản ánh từ Khoa/phòng sau thời gian này, Trung tâm sẽ không chịu 

trách nhiệm. 

2. Bảo quản 
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 Các lọ phải được bảo quản ở nhiệt độ 2 ÷ 8oC (ngăn mát tủ lạnh) ngay sau khi nhận 

được mẫu cho đến khi mẫu được phân tích. 

3. Độ an toàn 

‒  Mẫu chứa thành phần từ máu người và đã được kiểm tra âm tính với HIV-1, HIV-

2, HCV, HBsAg theo phương pháp được FDA chứng nhận. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn 

tuyệt đối, mẫu cần được xử lý như mẫu bệnh nhân để tránh lây nhiễm 

‒  Chỉ sử dụng trong phòng xét nghiệm. Không được hút mẫu bằng miệng. Tuân thủ 

các khuyến cáo về xử lý hóa chất trong phòng xét nghiệm 

4. Chuẩn bị mẫu để phân tích 

‒ Lấy mẫu ra khỏi tủ lạnh, mở nắp nhẹ nhàng, cẩn thận tránh thất thoát mẫu. 

‒ Dùng pipette tự động/bán tự động/định mức (pipette bầu) hút chính xác 1 mL nước 

cất hai lần hoặc nước cất pha tiêm ở nhiệt độ 20˚C đến 25˚C vào lọ mẫu. 

‒ Đậy nút cao su, đóng nắp lọ mẫu.  

‒ Đảo nhẹ nhàng để mẫu hòa tan hoàn toàn, tránh tạo bọt. 

‒ Để ổn định lọ mẫu ở nơi tránh ánh sáng 30 phút trước khi phân tích. 

‒ Mẫu nên được phân tích trong vòng 2 ngày sau khi hoàn nguyên  

‒ Mẫu bảo quản ở 2 đến 8˚C trước khi sử dụng.  

5. Phân tích mẫu 

      Hút mẫu đã hoàn nguyên vào ống nghiệm/cóng khô sạch và tiến hành phân tích như 

mẫu bệnh nhân. Mỗi tháng phân tích 1 mẫu theo lịch. 

6. Nhập kết quả 

‒ Sau khi phân tích xong, Khoa/phòng nhập kết quả trên trang thông tin điện tử 

https://eqa.qcc.edu.vn/. (Chi tiết xem hướng dẫn ở Phụ lục 2) 

‒ Kết quả phân tích phải được ghi chính xác con số cụ thể, không ghi dưới dạng nhỏ 

hơn hoặc lớn hơn. 

‒ Khuyến cáo Khoa/phòng nên thực hiện phân tích mẫu và nhập kết quả ngoại kiểm 

trước hạn gửi kết quả 3-5 ngày để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. 

‒ Trường hợp Khoa/phòng không nhập kết quả đúng hạn do sự cố thì Khoa/phòng cần 

liên lạc với Trung tâm trước hạn gửi kết quả của chương trình. 

VI. Thông tin liên hệ 

Điều phối viên: BSNT. Nguyễn Quỳnh Giao 

Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học – Trường Đại học Y Hà Nội 

Tầng 6 nhà A6, số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội   
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Chương trình ngoại kiểm Miễn dịch Cyfra 21-1 - Phòng Xét nghiệm và Kiểm chuẩn chất 

lượng xét nghiệm Hóa sinh – Miễn dịch 

Hot line: 0966.670.336                      Email: ngoaikiemcyfra211@qcc.edu.vn         
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Phụ lục 13: CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KIỂM DỊCH NÃO TỦY (RQ9168) 

 

I. Thông tin chương trình 

  Chương trình ngoại kiểm Dịch não tủy bắt đầu được triển khai từ năm 2022. Chương 

trình được thiết kế để đánh giá7 thông số định lượng được tìm thấy trong dịch não tủy. 

Mẫu ngoại kiểm dưới dạng lỏng, thể tích 3 mL. 

II. Thông số thực hiện ngoại kiểm: 7 thông số

Albumin  

Clo 

Glucose 

IgG 

Lactat 

Protein, Toàn phần 

Natri

III. Mẫu ngoại kiểm 

      Tất cả các Khoa/phòng xét nghiệm tham gia đều nhận được các mẫu tương tự nhau. 

Các mẫu ngoại kiểm này dưới dạng lỏng được đóng trong lọ 3mL, và được dán nhãn số 

theo thứ tự phân tích. 

IV. Thiết kế chương trình 

 Khoa/phòng xét nghiệm tham gia hàng tháng, mỗi tháng thực hiện phân tích mẫu 

ngoại kiểm một lần, trong 12 tháng. Tổng số mẫu Khoa/phòng xét nghiệm nhận được cho 

chương trình là 12 mẫu/năm. 

V. Hướng dẫn phân tích mẫu ngoại kiểm Miễn dịch 

 Để kết quả ngoại kiểm được chính xác, đề nghị Khoa/phòng xét nghiệm đọc kĩ 

và thực hiện theo hướng dẫn sau: 

1. Nhận mẫu 

‒  Kiểm tra lọ mẫu ngoại kiểm ngay khi nhận được mẫu. Nội dung kiểm tra gồm: 

+ Thông tin trên lọ mẫu phải rõ ràng. 

+ Tính toàn vẹn lọ mẫu: không nứt hoặc vỡ. 

+ Mẫu phải được bảo quản lạnh. 

‒  Nếu có bất kỳ sai sót hoặc nghi ngờ nào, Khoa/phòng xét nghiệm cần thông báo 

ngay về Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học trong vòng 02 ngày kể từ khi 

nhận được mẫu. Mọi phản ánh từ Khoa/phòng sau thời gian này, Trung tâm sẽ không chịu 

trách nhiệm. 

2. Bảo quản 
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  Các lọ phải được bảo quản ở nhiệt độ 2 ÷ 8oC (ngăn mát tủ lạnh) ngay sau khi nhận 

được mẫu cho đến khi mẫu được phân tích. 

3. Độ an toàn 

‒  Mẫu có nguồn gốc từ người và đều được kiểm tra âm tính với HIV-1, HIV-2, HCV, 

HBsAg theo phương pháp được FDA chứng nhận. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn tuyệt đối, 

mẫu cần được xử lý như mẫu bệnh nhân để tránh lây nhiễm 

‒  Chỉ sử dụng trong phòng xét nghiệm. Không được hút mẫu bằng miệng. Tuân thủ 

các khuyến cáo về xử lý hóa chất trong phòng xét nghiệm. 

4. Chuẩn bị mẫu để phân tích 

‒ Lấy mẫu ra khỏi tủ lạnh, xoay nhẹ mẫu để làm đồng nhất, KHÔNG lắc mẫu. 

‒ Mẫu nên được phân tích trong vòng 2 ngày sau khi mở nắp. 

‒ Mẫu được xử lý và phân tích giống mẫu bệnh nhân. 

‒ Mẫu bảo quản ở 2 đến 8˚C khi chưa sử dụng.  

5. Phân tích mẫu 

 Hút mẫu vào ống nghiệm/cóng khô sạch và tiến hành phân tích như mẫu bệnh nhân.  

 Mỗi tháng phân tích 1 mẫu theo lịch. 

    * Lưu ý: Không được lắc mẫu 

6. Nhập kết quả 

‒ Sau khi phân tích xong, Khoa/phòng nhập kết quả trên trang thông tin điện tử 

https://eqa.qcc.edu.vn/. (Chi tiết xem hướng dẫn ở Phụ lục 2) 

‒ Kết quả phân tích phải được ghi chính xác con số cụ thể, không ghi dưới dạng nhỏ 

hơn hoặc lớn hơn. 

‒ Khuyến cáo Khoa/phòng nên thực hiện phân tích mẫu và nhập kết quả ngoại kiểm 

trước hạn gửi kết quả 3-5 ngày để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. 

‒ Kết quả phân tích phải được gửi đến trung tâm trước 17h ngày hạn cuối của nhập 

kết quả. 

‒ Trường hợp Khoa/phòng không nhập kết quả đúng hạn do sự cố thì Khoa/phòng cần 

liên lạc với Trung tâm trước hạn gửi kết quả của chương trình. 

VI. Thông tin liên hệ 

Điều phối viên: TS. BS. Lương Linh Ly        

Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học – Trường Đại học Y Hà Nội 

Tầng 6 nhà A6, số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội   
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Chương trình ngoại kiểm Dịch não tủy - Phòng Xét nghiệm và Kiểm chuẩn chất lượng 

xét nghiệm Hóa sinh - Miễn dịch 

Hot line: 0966.670.336                      Email: ngoaikiemdichnaotuy@qcc.edu.vn  
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Phụ lục 14: CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KIỂM PROTEIN ĐẶC BIỆT 

(RQ9187) 

I. Thông tin chương trình 

  Chương trình ngoại kiểm Protein đặc biệt bắt đầu được triển khai từ năm 2022. 

Chương trình được thiết kế để đánh giá 26 thông số có bản chất là protein. Mẫu ngoại kiểm 

dưới dạng lỏng, thể tích 1 mL. 

II. Thông số thực hiện ngoại kiểm: 26 thông số 

AFP 

Albumin 

Alpha-1-acid glycoprotein 

Alpha-1-antitrypsin 

Alpha-2-macroglobulin  

ASLO  

Antithrombin III  

Beta-2-microglobulin  

Ceruloplasmin 

C3 bổ thể  

C4 bổ thể 

CRP 

Ferritin  

Haptoglobin 

IgA  

Ig E  

Ig G  

Ig M 

Chuỗi nhẹ tự do Kappa  

Chuỗi nhẹ toàn phần Kappa 

Chuỗi nhẹ tự do Lambda 

Chuỗi nhẹ toàn phần Lambda 

Prealbumin (Transthyretin)  

Protein gắn Retinol (RBP) 

Rheumatoid Factor (RF)  

Transferrin 

III. Mẫu ngoại kiểm 

       Tất cả các Khoa/phòng xét nghiệm tham gia đều nhận được các mẫu tương tự nhau. 

Các mẫu ngoại kiểm này có nguồn gốc từ huyết thanh người, dưới dạng lỏng trong lọ 1mL 

và được dán nhãn số theo thứ tự phân tích. 

IV. Thiết kế chương trình 

 Khoa/phòng xét nghiệm tham gia hàng tháng, mỗi tháng thực hiện phân tích mẫu 

ngoại kiểm một lần, trong 12 tháng. Tổng số mẫu Khoa/phòng xét nghiệm nhận được cho 

chương trình là 12 mẫu/năm. 

V. Hướng dẫn phân tích mẫu ngoại kiểm Protein đặc biệt: 

Để kết quả ngoại kiểm được chính xác, đề nghị Khoa/phòng xét nghiệm đọc kĩ 

và thực hiện theo hướng dẫn sau: 

1. Nhận mẫu 

‒  Kiểm tra lọ mẫu ngoại kiểm ngay khi nhận được mẫu. Nội dung kiểm tra gồm: 

+ Thông tin trên lọ mẫu phải rõ ràng. 

+ Tính toàn vẹn lọ mẫu: không nứt hoặc vỡ. 

+ Mẫu phải được bảo quản lạnh. 
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‒  Nếu có bất kỳ sai sót hoặc nghi ngờ nào, Khoa/phòng xét nghiệm cần thông báo 

ngay về Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học trong vòng 02 ngày kể từ khi 

nhận được mẫu. Mọi phản ánh từ Khoa/phòng sau thời gian này, Trung tâm sẽ không chịu 

trách nhiệm. 

2. Bảo quản 

 Các lọ phải được bảo quản ở nhiệt độ 2 ÷ 8oC (ngăn mát tủ lạnh) ngay sau khi nhận 

được mẫu cho đến khi mẫu được phân tích. 

3. Độ an toàn 

‒  Mẫu có nguồn gốc từ người và đều được kiểm tra âm tính HIV-1, HIV-2, HCV, 

HBsAg theo phương pháp được FDA chứng nhận. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn tuyệt 

đối, mẫu này nên được xử lý như mẫu bệnh nhân để tránh phơi nhiễm. 

‒ Chỉ dùng cho phân tích trong phòng xét nghiệm. Không được hút mẫu bằng 

miệng. Tuân thủ các khuyến cáo thông thường về yêu cầu trong quy trình xử lý hóa chất 

phòng xét nghiệm.  

4. Chuẩn bị mẫu để phân tích 

‒ Để các mẫu đạt nhiệt độ phòng trước khi phân tích. 

‒ Mẫu nên được phân tích trong vòng 2 ngày sau khi mở nắp. 

‒ Mẫu được xử lý và phân tích giống mẫu bệnh nhân. 

‒ Mẫu bảo quản ở 2 đến 8˚C khi chưa sử dụng. Đóng nút cao su và nắp lọ ngay lập 

tức sau khi sử dụng để tránh bay hơi. 

5. Phân tích mẫu 

Hút mẫu vào ống nghiệm/cóng khô sạch và tiến hành phân tích như mẫu bệnh nhân. 

Mỗi tháng phân tích 1 mẫu theo lịch. 

6. Nhập kết quả 

‒ Sau khi phân tích xong, Khoa/phòng nhập kết quả trên trang thông tin điện tử 

https://eqa.qcc.edu.vn/. (Chi tiết xem hướng dẫn ở Phụ lục 2) 

‒ Kết quả phân tích phải được ghi chính xác con số cụ thể, không ghi dưới dạng nhỏ 

hơn hoặc lớn hơn. 

‒ Khuyến cáo Khoa/phòng nên thực hiện phân tích mẫu và nhập kết quả ngoại kiểm 

trước hạn gửi kết quả 3-5 ngày để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. 

‒ Kết quả phân tích phải được gửi đến trung tâm trước 17h ngày hạn cuối của nhập 

kết quả. 
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‒ Trường hợp Khoa/phòng không nhập kết quả đúng hạn do sự cố thì Khoa/phòng cần 

liên lạc với Trung tâm trước hạn gửi kết quả của chương trình. 

VI. Thông tin liên hệ 

Điều phối viên: TS. BS. Lương Linh Ly 

Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học – Trường Đại học Y Hà Nội 

Tầng 6 nhà A6, số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội   

Chương trình ngoại kiểm Protein đặc biệt - Phòng Xét nghiệm và Kiểm chuẩn chất 

lượng xét nghiệm Hóa sinh - Miễn dịch 

Hot line: 0966.670.336                    Email: ngoaikiemproteindacbiet@qcc.edu.vn 
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Phụ lục 15: BIỂU MẪU HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC 

BIỂU MẪU HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC CỦA KHOA/PHÒNG XÉT NGHIỆM 

KHI KẾT QUẢ NGOẠI KIỂM “KHÔNG PHÙ HỢP” 

CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KIỂM:………………………………………………… 

Mã Khoa/phòng xét nghiệm: 

 ………………………………………………………………… 

Mẫu số:……………………      Năm tham gia ngoại kiểm: …………………………… 

Khoa/phòng xét nghiệm mô tả về kết quả ngoại kiểm “Không phù hợp”  

□ Thông số: …………………………………………………………………………….. 

□ Phương pháp:…………………………………………………………………………. 

□ Thiết bị: …………….………………………………………………………………… 

□ Hóa chất: …………………………………………………………………………….. 

Khoa/phòng xét nghiệm xác định nguyên nhân gốc rễ của vấn đề 

(Thực hiện nội kiểm, hóa chất, thiết bị, đăng ký phương pháp, nhầm mẫu ngoại kiểm, quy 

trình thực hiện, sao chép kết quả…) 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Hành động khắc phục/xử lý của Khoa/phòng xét nghiệm 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Quản lý chất lượng:………………………….….Chữ ký:………Ngày……………… 

Trưởng khoa (Phụ trách chuyên môn):………………………………………………… 

Chữ ký:………………………………………….Ngày………………………………… 
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Phụ lục 16:  HƯỚNG DẪN ĐỌC BIỂU ĐỒ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 

(Áp dụng cho các Chương trình Hóa sinh, Miễn dịch, Miễn dịch đặc biệt, Cyfra 21-1, Nước tiểu 

định lượng, HbA1C, Sàng lọc trước sinh, Tim mạch, Khí máu, Dịch não tủy, Protein đặc biệt) 

 

Mỗi chỉ số phân tích sẽ được đánh giá trên 1 trang riêng rẽ, thể hiện trực quan 

với các phần như sau: 

 

Thông tin chỉ số phân tích và bảng số liệu phân tích các nhóm so sánh 

Biểu đồ phân bố Histogram của các nhóm so sánh 

Biểu đồ Levey-Jennings thể hiện chỉ số độ lệch chuẩn (SDI) qua các mẫu 

Biểu đồ thể hiện điểm đích (TS) qua các mẫu 

Biểu đồ thể hiện độ lệch phần trăm (%DEV) qua các mẫu 

Biểu đồ thể hiện độ lệch phần trăm (%DEV) qua các mức nồng độ 

Bảng số liệu phân tích các nhóm phương pháp của chỉ số phân tích ở cùng đợt 

 

 

1 

2 

7 

3 

4 

5 

6 
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I. Thông tin chỉ số phân tích và bảng số liệu phân tích các nhóm so sánh 

 

 

Tên chỉ số phân tích, đơn vị đo, và nhiệt độ (nếu có) theo đăng ký của Khoa/Phòng 

Các nhóm so sánh:  

 Nhóm tất cả phương pháp (màu trắng) 

 Nhóm cùng phương pháp (màu xanh lá) 

 Nhóm cùng phương pháp và thiết bị (màu xanh dương) 

Các chỉ số thống kê: 

 N: Số lượng kết quả trong nhóm 

 Mean: Giá trị trung bình kết quả của nhóm 

 CV%: Hệ số biến thiên của nhóm 

 U: Độ không đảm bảo đo của nhóm 

 SDPA: Độ lệch chuẩn trong đánh giá ngoại kiểm nhóm 

 Exc: Số lượng kết quả ngoại lai bị loại trong quá trình đánh giá 

Kết quả của Khoa/Phòng (biểu thị bằng hình tam giác màu đen) và giá trị trung bình nhóm 

so sánh được sử dụng (màu sắc sẽ tương ứng với màu nhóm) 

Các chỉ số đánh giá: 

 SDI: Chỉ số độ lệch chuẩn 

 TS: Điểm đích 

 %DEV: Độ lệch phần trăm 

1 

2 
3 

4 

5 

6 
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 RMSDI, RMTS, RM%DEV là giá trị trung bình của 10 kết quả đánh giá gần nhất 

của Khoa/Phòng cho mỗi chỉ số đánh giá tương ứng. 

Độ biến thiên sinh học và tiêu chuẩn chấp nhận của Riqas   

II. Biểu đồ phân bố Histogram của các nhóm so sánh 

 

Biểu đồ Histogram thể hiện sự phân bố kết quả của tất cả các Khoa/Phòng tham gia theo 

các nhóm so sánh tương ứng. Trục tung thể hiện số lượng kết quả các Khoa/Phòng, trục hoành 

thể hiện giá trị kết quả ngoại kiểm của các Khoa/Phòng theo đơn vị đo Khoa/Phòng đã đăng 

ký. 

Các cột trắng thể hiện kết quả của nhóm tất cả phương pháp. 

Các cột xanh lá thể hiện kết quả của nhóm cùng phương pháp. 

Các cột xanh dương thể hiện kết quả của nhóm cùng phương pháp và thiết bị. 

Vị trí kết quả của Khoa/Phòng trên biểu đồ, được đánh dấu bằng hình tam giác màu đen. 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 
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III. Biểu đồ Levey-Jennings thể hiện chỉ số độ lệch chuẩn (SDI) qua các mẫu 

 

 

 Biểu đồ Levey-Jennings thể hiện chỉ số độ lệch chuẩn (SDI) qua các mẫu. Biểu đồ này 

thể hiện các xu hướng lỗi tiểm ẩn có thể có trong quá trình xét nghiệm tại Khoa/Phòng. 

 SDI được tính theo công thức: 

SDI =  
Kết quả Khoa/Phòng −  Giá trị trung bình nhóm

SDPA nhóm
 

 SDI càng gần về 0 thì kết quả của Khoa/Phòng càng có độ chính xác cao. 

 SDI trong khoảng ±2 được đánh giá là Phù hợp. 

Giá trị trung bình nhóm so sánh tương ứng của các mẫu. Chữ cái đi trước thể hiện nhóm 

được sử dụng: 

I:  Nhóm cùng phương pháp và thiết bị 

M:  Nhóm cùng phương pháp 

A:  Nhóm tất cả phương pháp  

Mẫu số tương ứng. Trong trường hợp Khoa/Phòng không gửi kết quả, phần này sẽ hiển thị 

chữ “N”. 

Vạch dọc trên biểu đồ đánh dấu thời điểm Khoa/Phòng có thay đổi về thông tin đăng ký. 

Các chấm đen trên biều đồ thể hiện giá trị SDI của Khoa/Phòng qua các mẫu. Chấm đen 

tận cùng bên phải là SDI cho kết quả của mẫu hiện tại. 

 

 

 

1 

3 

2 

4 
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IV. Biểu đồ thể hiện điểm đích (TS) qua các mẫu 

 

  

 Biểu đồ thể hiện điểm đích (TS) qua các mẫu. Biểu đồ TS cho ta đánh giá trực quan 

nhanh xét nghiệm có đạt tiêu chuẩn hay không. 

 TS được tính theo công thức: 

TS = log10

TDPA

|%DEV|
× 100 + 50 

 TS càng cao thì kết quả của Khoa/Phòng càng có độ chính xác cao. TS cao nhất bằng 

120 và thấp nhất bằng 10. 

Giá trị TDPA (tiêu chuẩn chấp nhận của Riqas) sử dụng để tính TS. 

Các mốc đánh giá điểm TS, thể hiện ở các màu sắc khác nhau. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 

Rất tốt 

Tốt 

Phù hợp 

Cần xem xét 

Không phù hợp 
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V. Biểu đồ thể hiện độ lệch phần trăm (%DEV) qua các mẫu 

 

 Biểu đồ thể hiện độ lệch phần trăm (%DEV) qua các mẫu. 

 Biểu đồ này áp dụng tiêu chuẩn chấp nhận của Riqas (TDPA) để đánh giá kết quả. Nếu 

%DEV của kết quả nằm trong khoảng chấp nhận TDPA thì sẽ được đánh giá là đạt. 

 %DEV được tính theo công thức: 

%DEV =  
Kết quả Khoa/Phòng −  Giá trị trung bình nhóm

100%
  

Khoảng chấp nhận (TDPA). Mỗi chỉ số xét nghiệm có giá trị TDPA riêng. 

Các điểm màu trắng thể hiện giá trị RM%DEV, giá trị trung bình của 10 kết quả %DEV 

liên tiếp gần nhất. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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VI. Biểu đồ thể hiện độ lệch phần trăm (%DEV) qua các mức nồng độ 

 

 Biểu đồ thể hiện độ lệch phần trăm (%DEV) qua các mức nồng độ.  

 Trục hoành của biểu đồ biểu diễn kết quả (nồng độ chỉ số xét nghiệm) và trục tung biểu 

diễn %DEV của kết quả đấy. 

 Biểu đồ này biểu diễn một cách trực quan chất lượng xét nghiệm của Khoa/Phòng trên 

các mức nồng độ khác nhau. 

Kết quả mẫu hiện tại của Khoa/Phòng được thể hiện bằng hình vuông màu đen. 

VII. Bảng số liệu phân tích các nhóm phương pháp của chỉ số phân tích ở cùng đợt. 

 

 Bảng này cung cấp cho Khoa/phòng xét nghiệm số liệu phân tích đánh giá của các nhóm 

phương pháp phân tích của chỉ số xét nghiệm tương ứng. Thông tin này nhằm mục đích 

tham khảo. 

 

1 



74 / 79 

 

VIII. Trang thông tin tổng hợp 

 

 Trang cuối cùng biểu diễn kết quả đánh giá tổng hợp của tất cả chỉ số xét nghiệm.  

 Trong trường hợp kết quả của Khoa/Phòng không đạt cả 03 chỉ số đánh giá là SDI, TS, 

và %DEV, một hình tam giác màu đỏ  sẽ xuất hiện ở cột “Performance” của chỉ số 

đó để cảnh báo. 
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Phụ lục 17: HƯỚNG DẪN ĐỌC BIỂU ĐỒ ĐÁNH GIÁ  

CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KIỂM NƯỚC TIỂU ĐỊNH TÍNH 

 

Mỗi chỉ số phân tích sẽ được đánh giá trên 1 trang riêng rẽ với 2 biểu đồ và 2 bảng số 

liệu gồm: 

I. Số liệu phân tích đánh giá của thông số  

        Tương ứng theo các nhóm so sánh, bao gồm: 

 Nhóm tất cả các phương pháp cùng category 

 Nhóm cùng phương pháp và cùng category 

 

Từ đó dựa vào kết quả của Khoa/phòng xét nghiệm và giá trị gán của nhóm so sánh 

để xác định điểm số, và qua đó đưa ra các mức đánh giá cho kết quả xét nghiệm. 
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Biểu đồ thể hiện phân bố (số lượng) các kết quả giữa các nhóm so sánh 

 

 

Hình mũi tên  đánh dấu vị trí kết quả của Khoa/phòng xét nghiệm trên biểu đồ. 

II. Biểu đồ điểm số: thể hiện điểm số trực quan trên biểu đồ theo thời gian. Vùng màu trắng 

điểm số thuộc khoảng [-6;6] tương ứng với đánh giá phù hợp; vùng màu hồng nhạt điểm 

số là -7 hoặc 7 tương ứng với đánh giá cần xem xét; vùng màu hồng đậm điểm số ≥8 hoặc 

≤ -8 tương ứng với kết quả xét nghiệm không phù hợp. 

 

Ví dụ: mẫu đang chạy là mẫu số 1, với điểm số là 0 (kết quả của Khoa/phòng xét nghiệm 

trùng với kết quả đích của nhóm so sánh), được đánh giá phù hợp. 

III.  Bảng các chỉ số theo các phương pháp khác nhau 

 Nhóm tất cả phương pháp, 

cùng category 

 Nhóm cùng phương pháp, 

cùng category 
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Bảng này cung cấp cho Khoa/phòng xét nghiệm số liệu phân tích đánh giá của các phương 

pháp thông dụng của thông số tương ứng. Thông tin này nhằm mục đích tham khảo. 

Ví dụ: đối với thông số Bilirubin, số liệu phân tích của các phương pháp như sau: 

 

IV. Báo cáo tóm tắt kết quả 

Mỗi thông số sẽ được liệt kê các thông tin sau: 

 Kết quả giá trị gán của nhóm đích (Target Categories), phụ thuộc vào đơn vị PXN 

đăng ký (Với kết quả No Consensus là không đồng thuận). 

 Kết quả của PXN. 

 Điểm đánh giá của mẫu hiện tại. 

 Đánh giá Chấp nhận/ Không chấp nhận/ Không đánh giá (N/A). Không chấp nhận 

sẽ được in đậm, in nghiêng và gạch chân. 

 Các giá trị được chấp nhận trong 6 mẫu gần đây. 
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Phụ lục 18: SƠ ĐỒ THEO DÕI KẾT QUẢ NGOẠI KIỂM VÀ ĐIỀU TRA 

NGUYÊN NHÂN SỰ CỐ 

 

 

 

 

 


