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I. Mục đích của Sổ tay 

Sổ tay Khách hàng là tài liệu cung cấp thông tin về chương trình ngoại kiểm Huyết 

học, Đông máu, Máu lắng cho các phòng xét nghiệm tham gia năm 2023 và nhân viên 

phòng Huyết học – Truyền máu – Đông máu của Trung tâm Kiểm chuẩn (sau đây gọi 

là phòng Huyết học) khi thực hiện. Do vậy, sổ tay luôn có sẵn để tra cứu thông tin khi 

cần thiết. 

II. Phạm vi áp dụng 

Sổ tay này áp dụng cho các phòng xét nghiệm tham gia chương trình ngoại kiểm 

Huyết học, Đông máu, Máu lắng năm 2023 và nhân viên phòng Huyết học. 

III. Trách nhiệm thực hiện 

Các phòng xét nghiệm tham gia chương trình ngoại kiểm Huyết học, Đông máu, 

Máu lắng 2023 và nhân viên phòng Huyết học thực hiện theo các hướng dẫn trong sổ 

tay. 

IV. Thuật ngữ, định nghĩa, từ viết tắt 

 Khách hàng: là tên gọi chung cho các phòng xét nghiệm tham gia chương trình ngoại 

kiểm Huyết học, Đông máu, Máu lắng. Sau đây gọi chung là phòng xét nghiệm 

 PXN: phòng xét nghiệm 

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

 TS (Target score): Số điểm 

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

Nội 

V. Giới thiệu 

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 
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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. 

Phòng Huyết học với tên đầy đủ là Phòng xét nghiệm và Kiểm chuẩn chất lượng xét 

nghiệm Huyết học – Đông máu có vai trò triển khai các chương trình ngoại kiểm trong 

lĩnh vực Huyết học. Hiện nay, phòng Huyết học đang triển khai bốn chương trình ngoại 

kiểm: Chương trình ngoại kiểm Huyết học, chương trình ngoại kiểm Đông máu, chương 

trình ngoại kiểm Máu lắng và chương trình ngoại kiểm Nhóm máu. Sổ tay này đề cập đến 

ba chương trình: Huyết học, Đông máu và Máu lắng. 

VI. Chương trình ngoại kiểm 

Chương trình ngoại kiểm Huyết học và Đông máu được triển khai kể từ năm 2012 với 

số lượng tham gia khởi điểm là 20 PXN. 

Chương trình ngoại kiểm Máu lắng được triển khai kể từ năm 2020 với số lượng tham 

gia khởi điểm là 14 PXN. 

Số lượng PXN tham gia ngoại kiểm tăng dần theo hàng năm. 

1. Mục tiêu chương trình ngoại kiểm 

 Thực hiện chương trình ngoại kiểm Huyết học, Đông máu với tần suất: 1 lần/tháng 

 Thực hiện chương trình ngoại kiểm Máu lắng với tần suất: 1 lần/quý 

 TTKC hướng tới trở thành Nhà cung cấp chương trình ngoại kiểm cho các xét nghiệm 

thuộc lĩnh vực huyết học theo tiêu chuẩn ISO 17043:2010 

2. Nhân sự 

 Giám đốc: GS.TS. Tạ Thành Văn 

Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Y Hà Nội 

Trưởng bộ môn Hóa sinh 

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

Giám đốc Trung tâm Gen-Protein 
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 Phó Giám đốc: 

+ PGS. TS. Trần Huy Thịnh 

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

Trưởng phòng quản lý Khoa học và Công nghệ – Trường Đại học Y Hà Nội 

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

Giảng viên bộ môn Hóa sinh 

+ BSNT. Phạm Thị Hương Trang:  

Trường phòng Xét nghiệm và Kiểm   chuẩn chất lượng xét nghiệm Hóa sinh – 

Miễn dịch 

 Cố vấn chuyên môn: 

+ PGS.TS. Đặng Thị Ngọc Dung: Giảng viên cao cấp bộ môn Hóa sinh - 

Trường đại học Y Hà Nội 

+ BSCKII. Vũ Văn Trường: Phó Giám đốc Trung tâm Huyết học – Truyền 

máu – Bệnh viện Bạch Mai 

 Trưởng phòng/Quản lý chất lượng: CKI. Đỗ Thị Hường 

 Điều phối viên chương trình Huyết học: ThS. Nguyễn Thị Hảo 

 Điều phối viên chương trình Đông máu: CN. Nguyễn Hữu Hùng 

 Điều phối viên chương trình Máu lắng: CN. Lê Thanh Thảo 

3. 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 Huyết học – Truyền máu - 

Đông máu 

 Số điện thoại: 02435. 747 248 nhánh 14 Fax: 02435. 747. 652 

 Hotline: 0961. 114. 158 
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 Email chương trình ngoại kiểm Huyết học: ngoaikiemhuyethoc@qcc.edu.vn 

 Email chương trình ngoại kiểm Đông máu: ngoaikiemdongmau@qcc.edu.vn 

 Email chương trình ngoại kiểm Máu Lắng: ngoaikiemmaulang@qcc.edu.vn 

4. Thông tin chương trình ngoại kiểm 

 Mẫu ngoại kiểm Huyết học, Đông máu, Máu lắng được thiết kế phù hợp với các  hệ 

thống phân tích tự động.

4.1 Chương trình ngoại kiểm Huyết học 

 Chương trình ngoại kiểm Huyết học có 12 thông số:

Số lượng hồng cầu RBC 

Lượng huyết sắc tố HGB 

Dung tích khối hồng cầu HCT 

Lượng huyết sắc tố trung bình hồng cầu MCH 

Nồng độ huyết sắc tố trung bình hồng cầu MCHC 

Thể tích trung bình hồng cầu MCV 

Hệ số biến thiên dải phân bố kích thước hồng cầu     RDW-CV 

Độ lệch chuẩn dải phân bố kích thước hồng cầu RDW-SD 

Số lượng tiểu cầu PLT 

Thể tích trung bình tiểu cầu MPV 

Dung tích khối tiểu cầu PCT 

Số lượng bạch cầu WBC 

 Thiết kế chương trình:

Lựa chọn 1 - tham gia 12 tháng: Mẫu ngoại kiểm được gửi tới PXN tham gia 

ngoại kiểm hàng quý (4 lần/năm), mỗi lần 3 mẫu với tổng số mẫu cho 1 chương trình là 

12 mẫu/năm. 

mailto:ngoaikiemhuyethoc@qcc.edu.vn
mailto:ngoaikiemdongmau@qcc.edu.vn
mailto:ngoaikiemmaulang@qcc.edu.vn
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Lựa chọn 2 – tham gia 6 tháng cuối năm: Mẫu ngoại kiểm được gửi tới PXN 

tham gia ngoại kiểm vào quý 3 và quý 4, mỗi lần 3 mẫu với tổng số mẫu cho 1 chương 

trình là 6 mẫu/năm. 

Tất cả các PXN nhận được các mẫu tương tự nhau. Các mẫu ngoại kiểm có nguồn 

gốc từ người hoặc tương tự mẫu máu người, nồng độ/giá trị của các thông số khác nhau 

giữa các mẫu để đánh giá sự thực hiện tại các điểm quyết định lâm sàng. 

4.2 Chương trình ngoại kiểm Đông máu 

 Ngoại kiểm Đông máu gồm 2 chương trình:

 Chương trình ngoại kiểm Đông máu cơ bản: 5 thông số 

Antithrombin III (AT III) 

Fibrinogen 

PT 

aPTT 

TT 

 Chương trình ngoại kiểm Đông máu toàn bộ: 16 thông số 
 

Antithrombin III (AT III) 

Fibrinogen 

Yếu tố V 

Yếu tố VII 

Yếu tố XII 

Plasminogen 

PT Yếu tố VIII Protein C 

aPTT Yếu tố IX Protein S 

TT Yếu tố X D-Dimer 

Yếu tố II 

 

 

 

 

 

 Thiết kế chương trình: 

Yếu tố XI  
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Lựa chọn 1- tham gia 12 tháng, tần suất 1 tháng/lần: Mẫu ngoại kiểm được gửi 

tới PXN tham gia ngoại kiểm 2 lần/năm, mỗi lần 6 mẫu với tổng số mẫu cho một chương 

trình là 12 mẫu/năm. 

Lựa chọn 2 – tham gia 6 tháng cuối năm, tần suất 1 tháng/lần: Mẫu ngoại 

kiểm được gửi tới PXN tham gia ngoại kiểm 1 lần/năm vào quý 3 với tổng số mẫu cho 

một chương trình là 6 mẫu/năm. 

Tất cả các PXN nhận được các mẫu tương tự nhau. Các mẫu ngoại kiểm có nguồn 

gốc từ người, nồng độ/giá trị của các thông số khác nhau giữa các mẫu để đánh giá sự 

thực hiện tại các điểm quyết định lâm sàng. 

4.3 Chương trình ngoại kiểm Máu Lắng 

 Chương trình ngoại kiểm Máu Lắng có 01 thông số: ESR

 Thiết kế chương trình:

Lựa chọn 1- tham gia 12 tháng, tần suất 3 tháng/lần: Mẫu ngoại kiểm được gửi 

tới PXN tham gia ngoại kiểm 4 lần/năm, mỗi lần 2 mẫu với tổng số mẫu cho một chương 

trình là 8 mẫu/năm. 

Lựa chọn 2 – tham gia 6 tháng cuối năm, tần suất 3 tháng/lần: Mẫu ngoại 

kiểm được gửi tới PXN tham gia ngoại kiểm 2 lần/năm vào quý 3 và quý 4, mỗi lần 2 

mẫu với tổng số mẫu cho một chương trình là 4 mẫu/năm. 

 Tất cả các PXN nhận được các mẫu tương tự nhau. Nồng độ/giá trị của các thông 

số khác nhau giữa các mẫu để đánh giá sự thực hiện tại các điểm quyết định lâm 

sàng.

5. Điều kiện tham gia ngoại kiểm 

Các PXN thực hiện xét nghiệm Huyết học, Đông máu, Máu lắng của các cơ sở khám, 

chữa bệnh công lập và tư nhân. 
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6. Đăng ký tham gia chương trình ngoại kiểm 

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

tại trang điện tử: https://eqa.qcc.edu.vn. Trung tâm cấp tài khoản và mật khẩu qua email 

của Khoa/ Phòng xét nghiệm. Nếu chưa có tài khoản, Quý đơn vị cần phải đăng kí tài 

khoản (bắt buộc). 

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

năm 2023 theo mẫu trên trang thông tin điện tử. Sau khi điền thông tin đầy đủ và xin phê 

duyệt của lãnh đạo đơn vị, Quý đơn vị gửi về TTKC trước thời gian quy định. 

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

năm 2023” (Phụ lục 1) qua địa chỉ email đăng kí và bản cứng theo đường bưu điện. 

7. 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. 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, 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. 
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8. Đăng ký thông tin về phương pháp, hóa chất, thiết bị 

Khoa/phòng xét nghiệm thực hiện đăng ký 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/ (Theo hướng dẫn ở Phụ lục 2). 

9. Nhận mã bảo mật 

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 http://eqa.qcc.edu.vn/. 

10. Nhận mẫu ngoại kiểm 

TTKC thông báo cho PXN thời gian gửi mẫu qua email trước mỗi đợt thực hiện. Mẫu 

được đóng gói theo quy định và gửi tới PXN thông qua đơn vị chuyển phát tới người 

nhận mẫu theo thông tin PXN đã đăng ký trong Biểu mẫu đăng ký thông tin. Sau thời 

gian 3 ngày, nếu PXN 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, PXN cần 

kiểm tra các thông tin: 

 Đúng loại mẫu và số lượng mẫu nhận cho từng đợt: mỗi đợt nhận 03 mẫu đối với 

Huyết học, 06 mẫu đối với Đông máu, 02 mẫu đối với Máu Lắng. 

 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. 

+ Thông tin nhãn mẫu rõ ràng, đầy đủ thông tin 

+ Mẫu ngoại kiểm Huyết học, Máu lắng: sau khi để ổn định 24h, mẫu có phân 02 

lớp rõ. 

http://eqa.qcc.edu.vn/
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+ Mẫu ngoại kiểm Đông máu: mẫu đông khô, bánh đông khô không bị ướt, chảy 

nước 

PXN cần hoàn thành 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 PXN cần báo ngay về Trung tâm trong vòng 3 ngày. Sau thời hạn trên Trung 

tâm không chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề liên quan tới mẫu. 

Đối vối PXN tự vận chuyển, PXN vui lòng mang theo dụng cụ vận chuyển mẫu và vật 

liệu bảo quản (đá lạnh, đá gel) đảm bảo điều kiện vận chuyển lạnh đến Trung tâm nhận 

mẫu theo thời gian đã thông báo. Đối với mẫu ngoại kiểm Huyết học và Máu lắng, tránh 

sử dụng vật liệu giữ lạnh có thể ảnh hưởng đến chất lượng mẫu (đá khô, …). Khi để mẫu 

trong dụng cụ vận chuyển, không để mẫu tiếp xúc trực tiếp với vật liệu giữ lạnh. 

11. Phân tích mẫu ngoại kiểm 

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

thực hiện theo các bước sau: 

 Đọc kỹ các Hướng dẫn bảo quản và phân tích mẫu ngoại kiểm (Xem phụ lục 3). 

 Thực hiện theo đúng các thông tin trong Hướng dẫn 

 Mẫu ngoại kiểm cần được phân tích như mẫu bệnh nhân, tránh việc xử lý đặc biệt 

với mẫu ngoại kiểm. 

 Mặc dù mẫu ngoại kiểm đều được kiểm tra âm tính với HIV-1, HIV-2, HCV 

(RNA), 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 thường quy. 
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12. Gửi kết quả 

PXN truy cập vào tài khoản trên trang thông tin điện tử https://eqa.qcc.edu.vn để kiểm 

tra thời hanh gửi kết quả. Đồng thời, TTKC gửi lịch thực hiện ngoại kiểm của tất cả các 

chương trình ngoại kiểm qua email. 

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

kết quả trên trang https://eqa.qcc.edu.vn/ (theo hướng dẫn ở Phụ lục 2) muộn nhất là ngày 

hạn gửi kết quả (theo lịch ngoại kiểm được gửi cho Phòng xét nghiệm từ khi bắt đầu 

chương trình) 

Để đảm bảo công bằng cho tất cả các PXN tham gia ngoại kiểm, Trung tâm không 

tiếp nhận và phân tích đối với các kết quả gửi muộn so với hạn quy định trong Hướng 

dẫn bảo quản và phân tích mẫu ngoại kiểm. 

Trong trường hợp bất khả kháng không thể gửi kết quả ngoại kiểm đúng hạn, PXN 

cần gọi điện thông báo tới Trung tâm trước hạn gửi kết quả, Trung tâm chấp nhận kết quả 

gửi muộn tối đa 02 ngày làm việc. Đồng thời, PXN cần gửi công văn thông báo về việc 

gửi kết quả muộn cho Trung tâm có xác nhận của bệnh viện. 

Để đảm bảo thông tin chính xác khi thực hiện ngoại kiểm, phòng Huyết học yêu cầu 

PXN cần lưu lại kết quả và quá trình thực hiện phân tích mẫu để chứng minh sự thực hiện 

ngoại kiểm của PXN. Bất cứ khi nào cần thông tin về kết quả thực hiện hoặc có sự nghi 

ngờ về việc trao đổi kết quả ngoại kiểm, phòng Huyết học sẽ yêu cầu PXN cung cấp hồ 

sơ thực hiện ngoại kiểm. 

Bổ sung thông tin: phòng Huyết học sẽ trao đổi lại với PXN nếu cần bổ sung thêm 

thông tin hành chính hoặc xác nhận thông tin hành chính trong biểu mẫu điền kết quả. 

PXN hoàn thành bổ sung sửa đổi thông tin hành chính và gửi lại Trung tâm theo thời gian 

thống nhất sau khi nhận được phản hồi của Trung tâm. 

https://eqa.qcc.edu.vn/
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13. Phân tích, đánh giá kết quả ngoại kiểm 

13.1. Giá trị gán 

 Kết quả từng thông số của PXN được so sánh với giá trị gán tương ứng của thông số 

đó 

 Giá trị gán được thiết lập dựa trên sự xác định Giá trị trung bình (GTTB) và SD của 

các kết quả thu được. Các kết quả nằm ngoài khoảng GTTB ± 3SD sẽ bị loại trừ. Các 

kết quả nằm trong khoảng GTTB ± 3SD được sử dụng để tính lại GTTB và SD mới. 

GTTB mới được coi là giá trị gán. Giá trị gán của mỗi chương trình được thiết lập 

theo các cấp độ so sánh khác nhau. 

 Chương trình ngoại kiểm Huyết học: Giá trị gán được thiết lập theo 02 cấp độ 

+ Cấp độ 1: so sánh theo nhóm phương pháp. Đối với chương trình ngoại kiểm 

Huyết học, nhóm phương pháp chính là nhóm thiết bị. 

+ Cấp độ 2: So sánh theo nhóm tất cả phương pháp. Nhóm chung lớn nhất bao gồm 

tất cả các PXN cùng tham gia ngoại kiểm. 

 Chương trình ngoại kiểm Đông máu: Giá trị gán được thiết lập theo 02 cấp độ: 

 Cấp độ 1: so sánh theo nhóm cùng thiết bị, cùng phương pháp (sử dụng cùng loại 

hóa chất). 

 Cấp độ 2: so sánh với nhóm cùng phương pháp nhưng khác thiết bị 

Đối với chương trình ngoại kiểm Huyết học và Đông máu, nếu số lượng PXN (chỉ số 

N trong báo cáo) tham gia theo từng thông số của cấp độ 1 ≥ 5, kết quả của PXN được so 

sánh theo cấp độ 1. Nếu N < 5, kết quả PXN được so sánh theo cấp độ 2. 

 Chương trình ngoại kiểm Máu lắng: Giá trị gán được thiết lập theo 03 cấp độ: 

+ Cấp độ 1: so sánh theo nhóm cùng thiết bị, cùng phương pháp 

+ Cấp độ 2: so sánh theo nhóm phương pháp 
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+ Cấp độ 3: so sánh theo nhóm tất cả các phương pháp 

Nếu số lượng PXN (chỉ số N trong báo cáo) tham gia của cấp độ 1 ≥ 5, kết quả của 

PXN được so sánh theo cấp độ 1. Nếu N < 5, kết quả PXN được so sánh theo cấp độ 2. 

Nếu N của cấp độ 2 <5, kết quả PXN được so sánh với cấp độ 3. 

13.2. Đánh giá kết quả 

13.2.1 Cách tính chỉ số SDI và TS 

a. SDI (Standard Deviation Index – Chỉ số độ lêch chuẩn): Chỉ số SDI chỉ ra độ lệch 

giữa kết quả ngoại kiểm của bạn với giá trị trung bình so sánh và được tính như sau: 

SDI =  

Lưu ý: Giá trị SDPA được tính dựa vào thống kê và thay đổi theo mẫu ngoại kiểm. 

b. TS (Target Score – Điểm đích): Sự khác biệt giữa kết quả của Phòng xét nghiệm và 

giá trị trung bình so sánh được thể hiện bằng điểm đích (TS) theo công thức dưới đây: 

Trong đó: 

TDPA: Điểm độ lệch chuẩn của đánh giá hiệu quả việc thực hiện xét nghiệm (%) 

V: độ lệch của bạn so với giá trị trung bình so sánh (%) 

13.2.2. Chương trình ngoại kiểm Huyết học và Đông máu 

Kết quả ngoại kiểm của PXN được đánh giá kết hợp tiêu chuẩn của TS và SDI. 
 

Tiêu chí Mức độ đánh giá 

101  TS  120 hoặc SDI  0.5 Rất tốt 

71  TS  100 hoặc 0.5 < SDI  1 Tốt 

51  TS  70 hoặc 1 < SDI  2 Phù hợp 
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41  TS  50 hoặc 2 < SDI  3 Cần xem xét 

TS  40 hoặc SDI > 3 Không phù hợp 

13.2.3. Chương trình ngoại kiểm Máu lắng 

Kết quả ngoại kiểm của PXN được đánh giá theo tiêu chuẩn SDI 
 

Tiêu chí Mức độ đánh giá 

SDI  0.5 Rất tốt 

0.5 < SDI  1 Tốt 

1 < SDI  2 Phù hợp 

2 < SDI  3 Cần xem xét 

SDI > 3 Không phù hợp 

14. Trả báo cáo ngoại kiểm 

Báo cáo ngoại kiểm được trả cho PXN hàng tháng qua trang thông tin điện tử 

https://eqa.qcc.edu.vn/ trong vòng 12 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc nhận kết quả. 

Trong trường hợp cần thiết, TTKC gửi báo cáo ngoại kiểm qua email liên hệ của 

PXN. 

Khi kết quả ngoại kiểm của PXN được đánh giá “Không phù hợp”, TTKC gửi kèm 

Biểu mẫu Hành động khắc phục (Xem phụ lục 4). PXN cần xem xét báo cáo ngoại kiểm, 

tìm hiểu nguyên nhân của vấn đề, đưa ra các biện pháp khắc phục. Trong trường hợp 

muốn trao đổi thông tin, PXN gửi biểu mẫu Hành động khắc phục đã hoàn thành thông 

tin về Trung tâm trong vòng 07 ngày làm việc sau khi nhận được kết quả phân tích. Dựa 

trên thông tin của PXN cung cấp, TTKC đưa ra các tư vấn/hỗ trợ thích hợp nhằm nâng 

cao chất lượng kết quả ngoại kiểm. 
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Trong quá trình xem xét báo cáo ngoại kiểm, PXN phát hiện/thấy sự không phù hợp 

trong việc phân tích và đánh giá kết quả, PXN cần phản hồi bằng văn bản có xác nhận 

của Quản lý PXN và gửi về phòng Huyết học. Cách thức xử lý được nêu trong mục 16. 

Các sai sót xảy ra do lỗi của phòng Huyết học, phòng Huyết học sẽ xem xét và gửi lại 

báo cáo cho PXN trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận thông tin phản hồi. 

PXN sử dụng thông tin trong báo cáo ngoại kiểm theo quy định của đơn vị 

Hướng dẫn đọc Báo cáo ngoại kiểm được nêu trong phụ lục 5. 

Hướng dẫn cách xử lý khi kết quả ngoại kiểm không đạt được nêu trong phụ lục 6. 

15. Bảo mật thông tin 

Các thông tin của PXN: thông tin đăng ký, mã ngoại kiểm, kết quả ngoại kiểm, báo 

cáo ngoại kiểm, thông tin trao đổi đều được bảo mật và chỉ được biết bởi PXN và nhân 

viên Phòng Huyết học. 

PXN có quyền từ chối bảo mật thông tin cho mục đích thảo luận, hỗ trợ hoặc mục 

đích công nhận. 

Khi cơ quan quản lý (Bộ Y tế, Sở Y tế mà PXN trực thuộc quản lý, cơ quan thanh 

tra), cơ quan công nhận chất lượng yêu cầu TTKC cung cấp kết quả ngoại kiểm hoặc các 

thông tin khác của PXN, TTKC sẽ thông báo bằng văn bản tới PXN. 

TTKC lưu giữ các thông tin, hồ sơ tham gia ngoại kiểm của PXN trong thời gian 05 

năm. Thông tin trên máy tính được lưu giữ bảo mật với mật khẩu, bản cứng được lưu giữ 

trong tủ có khóa do người được phân quyền quản lý. 

16. Khiếu nại, phàn nàn của khách hàng 

TTKC xây dựng quy trình tiếp nhận phàn nàn, khiếu nại của PXN tham gia ngoại 

kiểm. Nếu PXN 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 vui lòng liên hệ với TTKC bằng văn bản, 

email hoặc điện thoại. 
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Thời hạn tiếp nhận các phàn nàn, khiếu nại liên quan tới báo cáo ngoại kiểm trong 

vòng 05 ngày làm việc sau hạn trả kết quả qua email. 

Trung tâm xem xét và giải quyết các phàn nàn/khiếu nại trong vòng 05 ngày làm việc 

kể từ ngày tiếp nhận. Nếu phàn nàn/khiếu nại không thể giải quyết được trong vòng 05 

ngày làm việc, Trung tâm sẽ trao đổi lại với PXN. 

17. Chứng nhận 

TTKC sẽ cấp chứng nhận tham gia ngoại kiểm cho PXN có tham gia và gửi kết quả 

Ngoại kiểm trong năm. Chứng chỉ được cấp vào Hội thảo tổng kết năm hoặc theo thông 

báo cụ thể. 

18. Chi phí tham gia 

Chi phí tham gia ngoại kiểm và chi phí vận chuyển được cung cấp cụ thể hàng năm 

đến PXN qua báo giá. 

PXN có thể lựa chọn hình thức tự vận chuyển hoặc TTKC gửi mẫu. 
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Phụ lục I 

HƯỚNG DẪN THAM GIA NGOẠI KIỂM NĂM 2023 

(Kèm theo Thông báo số…../TB-TTKC ngày tháng năm 2021 của Trung tâm 

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

Nội) 

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 tài khoản 

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

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

Trung tâm cấp tài khoản và mật khẩu 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 đăng ký tài khoản: 0979 098 583 

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

2. Đăng ký tham gia chương trình ngoại kiểm 

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

http://eqa.qcc.edu.vn/ 

- Hoàn thành Phiếu đăng ký tham gia chương trình ngoại kiểm năm 2023 theo mẫu 

trên trang thông tin điện tử 

- Nếu bệnh viện/đơn vị có nhiều Khoa xét nghiệm tham gia Ngoại kiểm 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 đăng ký tham gia ngoại kiểm: 0979 098 

583 

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

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

http://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 

http://eqa.qcc.edu.vn/
http://eqa.qcc.edu.vn/
http://eqa.qcc.edu.vn/
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của đơn vị trên trang thông tin điện tử http://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 hỗ trợ soạn thảo hợp đồng theo số hotline 0979 098 583. 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 http://eqa.qcc.edu.vn/ để in và ký 

đóng dấu hợp đồng 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 các đơn vị 

qua đường bưu điện. 

- Yêu cầu đơn vị gửi về cho Trung tâm 06 (sáu) bản hợp đồng có chữ ký của Ban 

Giám đốc và dấu của đơn vị 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.

 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 đăng ký tài khoản, đăng ký tham gia ngoại 

kiểm, hoàn thiện và ký kết hợp đồng ngoại kiểm, đơn vị liên hệ số điện thoại 

hotline: 0979 098 583

(Chi tiết xem hướng dẫn sử dụng tại trang thông tin điện tử http://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 và 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. 

http://eqa.qcc.edu.vn/
http://eqa.qcc.edu.vn/
http://eqa.qcc.edu.vn/
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- 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 khoa phòng 

xét nghiệm 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. 

- 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 370966 

5. Phòng xét nghiệm đăng ký thiết bị, phương pháp/kỹ thuật, thực hiện phân 

tích mẫu ngoại kiểm và gửi kết quả ngoại kiểm về cho Trung tâm và nhận kết 

quả đánh giá ngoại kiểm từ Trung tâm 

- Đăng ký khai báo thiết bị, phương pháp/kỹ thuật xét nghiệm và gửi kết quả ngoại 

kiểm, nhận kết quả đánh giá ngoại kiểm đều được thực hiện trên phần mềm 

http://eqa.qcc.edu.vn/. Phòng xét nghiệm thực hiện theo hướng dẫn chi tiết tại 

đường link: https://qcc.edu.vn/vi/huong-dan-tham-gia-ngoai-kiem hoặc truy cập 

bằng cách quét QR code bên dưới : 

- Thực hiện phân tích mẫu ngoại kiểm, Phòng xét nghiệm thực hiện theo hướng dẫn 

tại đường link: https://qcc.edu.vn/vi/huong-dan-phan-tich-mau-ngoai-kiem hoặc 

truy cập bằng cách quét QR code bên dưới: 

 

- Phòng xét nghiệm gửi kết quả phân tích trên phần mềm http://eqa.qcc.edu.vn/ theo 

đúng lịch quy định trong “THÔNG BÁO LỊCH NGOẠI KIỂM NĂM 2023” được 

Trung tâm gửi đến các Khoa/phòng xét nghiệm. 

- Trung tâm sẽ gửi kết quả đánh giá ngoại kiểm điện tử có ký số của trung tâm cho 

phòng xét nghiệm tham gia thông qua tài khoản của đơn vị trên phần mềm 

http://eqa.qcc.edu.vn/
https://qcc.edu.vn/vi/huong-dan-tham-gia-ngoai-kiem
https://qcc.edu.vn/vi/huong-dan-phan-tich-mau-ngoai-kiem
http://eqa.qcc.edu.vn/
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http://eqa.qcc.edu.vn trong vòng 12 ngày làm việc sau thời hạn nhận kết quả ngoại 

kiểm từ phòng xét nghiệm theo lịch ngoại kiểm năm 2023 hoặc theo quy định riêng 

của từng chương trình. Trung tâm sẽ không gửi kết quả đánh giá ngoại kiểm bản 

giấy cho Phòng xét nghiệm. Vì vậy, Phòng xét nghiệm in kết quả đánh giá ngoại 

kiểm của đơn vị trên phần mềm http://eqa.qcc.edu.vn/ 

và lưu hồ sơ tại Phòng xét nghiệm. 

6. Yêu cầu xem xét lại báo cáo ngoại kiểm 

Khi Phòng xét nghiệm có nhu cầu xem xét lại kết quả đánh giá ngoại kiểm, Phòng 

xét nghiệm cần gửi yêu cầu bằng văn bản có chữ ký của Lãnh đạo và dấu của Bệnh 

viện về cho Trung tâm trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả 

đánh giá ngoại kiểm của Trung tâm trên phần mềm. Các yêu cầu xem xét lại báo cáo 

ngoại kiểm gửi sau thời hạn trên sẽ không được xử lý. 

7. Cấp Giấy chứng nhận tham gia ngoại kiểm cho các đơn vị tham gia ngoại 

kiểm 

- Trung tâm sẽ cấp Giấy chứng nhận 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. 

8. Thông tin liên hệ chi tiết như sau: 

 Bộ phận Hành chính, Tài chính – Kế toán và vận chuyển mẫu: 

- Điện thoại cố định: 0243 574 7248 (Gặp bộ phận Hành chính ấn nhánh số 11, bộ 

phận Tài chính – Kế toán ấn nhánh số 12) 

- Hotline bộ phận kế toán: 096 115 3708 

- Hotline bộ phận vận chuyển mẫu: 0963370966 

- Email: trungtamkiemchuanhn@qcc.edu.vn/ ketoankiemchuanhn@qcc.edu.vn 

 Số điện thoại hỗ trợ kỹ thuật của các phòng chuyên môn : 

 Hotline 1: 0961 114 158 (Phòng Xét nghiệm và Kiểm chuẩn CLXN Huyết học – 

Truyền máu  Đông máu),

 Hotline 2: 0966 670 336 (Phòng Xét nghiệm và Kiểm chuẩn CLXN Hóa sinh - Miễn 

dịch)

 Hotline 3: 0961 153 709 (Phòng Xét nghiệm và Kiểm chuẩn CLXN Vi sinh - Ký sinh 

trùng)

 Các Hòm thư chuyên môn của mỗi chương trình 

 Chương trình ngoại kiểm Huyết học: ngoaikiemhuyethoc@qcc.edu.vn

 Chương trình ngoại kiểm Định Nhóm máu: ngoaikiemnhommau@qcc.edu.vn

http://eqa.qcc.edu.vn/
http://eqa.qcc.edu.vn/
mailto:ketoankiemchuanhn@qcc.edu.vn
mailto:qcc.hmu.hh@gmail.com
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 Chương trình ngoại kiểm Đông máu: ngoaikiemdongmau@qcc.edu.vn

 Chương trình ngoại kiểm Máu lắng: ngoaikiemmaulang@qcc.edu.vn

 Chương trình ngoại kiểm Hóa sinh: ngoaikiemhoasinh@qcc.edu.vn

 Chương trình ngoại kiểm Miễn dịch: ngoaikiemmiendich@qcc.edu.vn

 Chương trình ngoại kiểm HbA1C: ngoaikiemhba1c@qcc.edu.vn

 Chương trình ngoại kiểm Nước tiểu định tính: ngoaikiemnuoctieu@qcc.edu.vn

 Chương trình ngoại kiểm Tim mạch: ngoaikiemtimmach@qcc.edu.vn

 Chương trình ngoại kiểm Sàng lọc trước sinh: 

ngoaikiemsangloctruocsinh@qcc.edu.vn

 Chương trình ngoại kiểm Nước tiểu định lượng: 

ngoaikiemnuoctieudinhluong@qcc.edu.vn

 Chương trình ngoại kiểm Khí máu: ngoaikiemkhimau@qcc.edu.vn

 Chương trình ngoại kiểm Miễn dịch đặc biệt: 

ngoaikiemmiendichdacbiet@qcc.edu.vn

 Chương trình ngoại kiểm Miễn dịch Cyfra 21-1: ngoaikiemcyfra21-1@qcc.edu.vn

 Chương trình ngoại kiểm Dịch não tủy: ngoaikiemdichnaotuy@qcc.edu.vn

 Chương trình ngoại kiểm Protein đặc biệt: ngoaikiemproteindacbiet@qcc.edu.vn

 Chương trình ngoại kiểm Vi sinh: ngoaikiemvisinh@qcc.edu.vn

 Chương trình ngoại kiểm Giang mai: ngoaikiemgiangmai@qcc.edu.vn

 Chương trình ngoại kiểm Huyết thanh học (Viêm gan, HIV, CMV): 

ngoaikiemhuyetthanhhoc@qcc.edu.vn

 Chương trình ngoại kiểm HBV – DNA: qcc.hmu.vg@gmail.com

mailto:qcc.hmu.hh@gmail.com
mailto:ngoaikiemmaulang@qcc.edu.vn
mailto:qcc.hmu.hh@gmail.com
mailto:ngoaikiemmiendich@qcc.edu.vn
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mailto:ngoaikiemnuoctieu@qcc.edu.vn
mailto:ngoaikiemtimmach@qcc.edu.vn
mailto:ngoaikiemsangloctruocsinh@qcc.edu.vn
mailto:ngoaikiemnuoctieudinhluong@qcc.edu.vn
mailto:ngoaikiemkhimau@qcc.edu.vn
mailto:ngoaikiemmiendichdacbiet@qcc.edu.vn
mailto:ngoaikiemcyfra21-1@qcc.edu.vn
mailto:ngoaikiemdichnaotuy@qcc.edu.vn
mailto:ngoaikiemproteindacbiet@qcc.edu.vn
mailto:ngoaikiemvisinh@qcc.edu.vn
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Phụ lục 2: HƯỚNG DẪN KHAI BÁO VÀ NHẬP KẾT QUẢ NGOẠI KIỂM 2023 

 
Mục lục 

Tổng quan .......................................................................................................................... 24 

Vai trò của Tài khoản mẹ ................................................................................................... 24 

Vai trò của tài khoản con ................................................................................................... 28 

 

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

Hotline trợ giúp: 

Hóa Sinh: +84 966 670 336 

Vi Sinh: +84 961 153 709 

Huyết học: +84 961 114 158 

 
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 

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. 

 

Vai trò của Tài khoản mẹ 

Bước 1: Đăng nhập tài khoản mẹ 

Bước 2: Nhấn vào thẻ   Nhấn vào  

https://eqa.qcc.edu.vn/
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Bước 3: Nhập thông tin của Khoa/phòng vào các trường tương ứng như hình dưới. 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. 

Bệnh viện có thể lặp lại bước này để lập 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 

Trong vòng 24h, Trung tâm sẽ gửi thông tin tên đăng nhập và mật khẩu về email đăng ký tài 

khoản con. 
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Trong trường hợp Bệnh viện không nhận được email sau khi đăng ký, vui lòng liên hệ với 

số hotline 0979 098 583 để được hỗ trợ kịp thời. 

 
 

Khi đã được duyệt, trạng thái của tài khoản con sẽ chuyển sang  như hình dưới 
 

Bước 5: Nhấn vào thẻ  
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Bước 6: Nhấn vào (trong cột Thao tác nằm bên phải) 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 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 1 chương trình với nhiều 

thiết bị phân tích thêm thì có thể phân chia các chương trình hoặc các thiết bị của cùng 1 chương 

trình đó sang các Khoa/phòng khác nhau. 

 

 
Vai trò của 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 đã được gửi về email đăng ký tài khoản con (xem lại 

Bước 4- Vai trò của tài khoản mẹ) 
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Bước 3: Nhấn vào thẻ    để khai báo thông tin chuyên môn 

tham gia ngoại 

kiểm 
 

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. 
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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 và Hóa chất để hệ thống tự động tìm và liệt kê ra các 

gợi ý chọn. 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 chọn. Tương tự với Hóa chất. 

Khoa/phòng có thể tham khảo thông tin Thiết bị, Hóa chất trong Phụ lục 1. 
 

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  
 

-XIN CÁM ƠN- 
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Phụ lục 3: Ví dụ 

HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN VÀ PHÂN TÍCH 

MẪU NGOẠI KIỂM HUYẾT HỌC QUÝ I NĂM 2023 (RQ9140) 

 
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: Mẫu ngoại kiểm Huyết học có dạng lỏng. Kiểm tra mẫu ngoại kiểm ngay khi 

nhận được. Nội dung kiểm tra gồm: 

 Số lượng mẫu: 03 mẫu, mỗi mẫu có thể tích 2ml

 Thông tin nhãn mẫu ngoại kiểm rõ ràng.

 Tính toàn vẹn của lọ mẫu ngoại kiểm: nắp lọ bị bật hoặc không kín, nứt hoặc vỡ,…

 Chất lượng mẫu ngoại kiểm: mẫu bị đông vón, nghi ngờ bị hỏng,…

 Mẫu được bảo quản lạnh.

Mẫu ngoại kiểm Huyết học cần được để lắng tự nhiên theo chiều thẳng đứng ở nhiệt độ 2 ÷ 

8oC để kiểm tra mức độ phân lớp. 

Nếu có bất kỳ sai sót hoặc nghi ngờ nào, khoa/phòng xét nghiệm cần chụp ảnh xác nhận và 

thông báo ngay về Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học - Đại học Y Hà Nội qua 

địa chỉ email: ngoaikiemhuyethoc@qcc.edu.vn trong vòng 03 ngày sau khi nhận mẫu. 

2. Bảo quản: 

 Mẫu ngoại kiểm phải được bảo quản thẳng đứng ở nhiệt độ 2 ÷ 8oC ngay sau khi nhận được 

cho đến khi mẫu được phân tích.

 Mẫu có độ ổn định sau khi mở nắp 02 ngày bảo quản ở 2 ÷ 8oC và được xử lý như hướng dẫn 

ở mục 3.

3. Chuẩn bị mẫu để phân tích 

 Để mẫu ở nhiệt độ phòng trong 15 phút,

mailto:ngoaikiemhuyethoc@qcc.edu.vn
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 Trộn đều bằng cách lăn lọ mẫu trong lòng hai bàn tay khoảng 1 phút, đảo nhẹ theo chiều 

thẳng đứng, xuôi - ngược khoảng 10 lần đến khi mẫu đồng nhất.

 Không sử dụng máy lắc để lắc mẫu.

 Sau khi hút mẫu xong, lấy ống mẫu ra khỏi máy và đưa vào tủ mát ngay. Nếu hút mẫu 

bằng tay thì lau sạch mẫu sót trên miệng ống.

4. 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 kí).

 Mẫu phải được phân tích trong vòng 30 phút tính từ khi lấy ra khỏi tủ lạnh. Bảo quản mẫu 

trong tủ lạnh trong vòng 30 phút ngay sau khi phân tích.

 Chú ý mỗi tháng chạy một mẫu theo số mẫu tương ứng và gửi kết quả theo đúng lịch của 

chương trình (xem bảng mục 7).

5. Độ an toàn: 

 Mẫu có khả năng độc hại về sinh học. Không được uống

 Mỗi mẫu đều được kiểm tra âm tính với HIV-1, anti-HCV, HCV (RNA), HIV-1/2, HbsAg 

theo phương pháp được FDA chứng nhận, âm tính với Syphilis (RPR và STS). Tuy nhiên để 

đảm bảo an toàn tuyệt đối mẫu này nên được xử lý như mẫu thường quy.

 Chỉ sử dụng trong phòng xét nghiệm.

 Tuân thủ theo các khuyến cáo trong quy trình xử lý hóa chất phòng xét nghiệm.

6. Điền kết quả. 

 Nhập kết quả trên trang https://eqa.qcc.edu.vn/account/login, nhập thông số, nhập kết quả, 

chọn mẫu và nhập kết quả theo đúng đơn vị và bấm lưu để gửi kết quả.

 Kết quả phân tích được ghi với 03 số thập phân.

 Đối với các thông số có kết quả biểu thị bởi dấu “>” hoặc “<”, PXN cần thông báo lại Trung 

tâm trước hạn gửi kết quả.

 Đối với thiết bị Siemens Advia 120/2120, sử dụng kết quả Bạch cầu trên kênh BASO

https://eqa.qcc.edu.vn/account/login
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 Đối với thiết bị Sysmex XN, kết quả Bạch cầu cần điền vào Phiếu điền kết quả là tổng số các 

tế bào có nhân (tổng kết quả số lượng Bạch cầu và số lượng Hồng cầu có nhân phân tích 

được).

 Mẫu phải được chạy trên Alinity hq bằng Tệp QC Alinity h 29P. Để biết hướng dẫn về cách 

thiết lập Tệp QC và chạy mẫu, vui lòng tham khảo Sổ tay Vận hành Alinity h-series

7. Gửi kết quả về Trung tâm Kiểm chuẩn trước ngày kết thúc nhận kết quả theo lịch sau: 
 

Mẫu ngoại kiểm Ngày kết thúc nhận kết quả 

Mẫu số 01 13/01/2023 

Mẫu số 02 10/02/2023 

Mẫu số 03 09/03/2023 

Sau thời hạn trên, trường nhập kết quả trên trang điện tử sẽ tự động khóa. 
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HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN VÀ PHÂN TÍCH 

MẪU NGOẠI KIỂM ĐÔNG MÁU QUÝ I VÀ II NĂM 2023 (RQ9135) 

 
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: Mẫu ngoại kiểm Đông máu dạng bột đông khô. Kiểm tra mẫu ngoại kiểm 

ngay khi nhận được. Nội dung kiểm tra gồm: 

 Số lượng mẫu: 06 mẫu, mỗi mẫu có thể tích 1ml

 Thông tin nhãn mẫu ngoại kiểm rõ ràng

 Tính toàn vẹn của mẫu ngoại kiểm: nắp lọ bị bật hoặc không kín, nứt hoặc vỡ,…

 Chất lượng mẫu ngoại kiểm: nghi ngờ về màu sắc, bột đông khô bị ẩm, ướt hoặc mẫu 

không còn ở dạng đông khô,….

 Mẫu được bảo quản lạnh.

Nếu có bất kỳ sai sót hoặc nghi ngờ nào, khoa/phòng xét nghiệm cần chụp ảnh xác nhận và 

thông báo ngay về Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học - Đại học Y Hà Nội qua 

địa chỉ email: ngoaikiemdongmau@qcc.edu.vn trong vòng 03 ngày sau khi nhận mẫu. Sau khi 

xác nhận lỗi do vận chuyển, Trung tâm sẽ gửi lại mẫu ngoại kiểm cho Khoa/phòng xét nghiệm. 

2. Bảo quản: Mẫu ngoại kiểm được bảo quản ở nhiệt độ 2 ÷ 8oC ngay sau khi nhận được 

cho đến khi mẫu được phân tích. 

3. Chuẩn bị mẫu để phân tích 

 Mở nhẹ nhàng nắp lọ để tránh hóa chất trong lọ có thể bay ra ngoài.

 Dùng pipet hút chính xác 1ml nước cất (loại cất 2 lần) được để ở nhiệt độ 20 ÷ 25 oC

vào lọ 

 Đậy nắp cao su, đảo nhẹ để mẫu tan hoàn toàn, để ổn định mẫu ở nhiệt độ phòng khoảng 

30 phút trước khi phân tích (tốt nhất sử dụng máy lăn). Không sử dụng máy lắc để lắc 

mẫu.

mailto:qcc.hmu.dm@gmail.com
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4. Phân tích mẫu 

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

thực hiện trên thiết bị và hóa chất đã đăng kí trong khai báo).

 Mẫu phải được phân tích trong vòng 6 giờ sau khi hoàn nguyên. Đặc biệt với xét nghiệm 

Prothombin Time (PT), nhà sản xuất khuyến cáo nên thực hiện tại thời điểm sau 30 phút 

kể từ khi hoàn nguyên.

 Chú ý mỗi tháng chạy một mẫu theo mẫu số tương ứng và gửi kết quả theo đúng lịch 

của chương trình (xem bảng mục 7).

5. Độ an toàn: Mẫu có khả năng độc hại về sinh học. Không hút pipette bằng miệng 

 Mỗi mẫu đều được kiểm tra âm tính với HIV-1, HIV-2, HCV (RNA), 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 thường quy và chỉ sử dụng trong phòng xét nghiệm.

 Tuân thủ theo các khuyến cáo trong quy trình xử lý hóa chất phòng xét nghiệm.

6. Điền kết quả. 

 Nhập kết quả trên trang https://eqa.qcc.edu.vn/account/login, nhập thông số, nhập kết quả, 

chọn mẫu và nhập kết quả theo đúng đơn vị và bấm lưu để gửi kết quả.

 Kết quả phân tích được ghi với 03 số sau dấu thập phân.

 Đối với các thông số có kết quả biểu thị bởi dấu “>” hoặc “<”, PXN cần thông báo lại Trung 

tâm trước hạn gửi kết quả.

7. Ngày kết thúc nhận kết quả 
 

Mẫu ngoại kiểm Ngày kết thúc nhận kết quả 

Mẫu số 1 27/01/2023 

Mẫu số 2 17/02/2023 

Mẫu số 3 17/03/2023 

Mẫu số 4 14/04/2023 

Mẫu số 5 12/05/2023 

https://eqa.qcc.edu.vn/account/login
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Mẫu số 6 16/06/2023 

Sau thời hạn trên, trường nhập kết quả trên trang điện tử sẽ tự động khóa 
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HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN VÀ PHÂN TÍCH 

MẪU NGOẠI KIỂM MÁU LẮNG QUÝ I – MẪU A NĂM 2023 (RQ9163) 

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: Mẫu ngoại kiểm Máu lắng dạng lỏng. Kiểm tra mẫu ngoại kiểm ngay khi 

nhận được. Nội dung kiểm tra gồm: 

 Số lượng mẫu: 02 mẫu, mỗi mẫu có thể tích 4.5 ml

 Thông tin nhãn mẫu ngoại kiểm rõ ràng

 Tính toàn vẹn của mẫu ngoại kiểm: nắp lọ bị bật hoặc không kín, nứt hoặc vỡ,…

 Chất lượng mẫu ngoại kiểm: nghi ngờ về màu sắc, vết vẩn đục

 Mẫu được bảo quản lạnh

Nếu có bất kỳ sai sót hoặc nghi ngờ nào, khoa/phòng xét nghiệm cần chụp ảnh xác nhận và 

thông báo ngay về Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học - Đại học Y Hà Nội qua 

địa chỉ email: ngoaikiemmaulang@qcc.edu.vn trong vòng 03 ngày sau khi nhận mẫu. Sau khi 

xác nhận lỗi do vận chuyển, Trung tâm sẽ gửi lại mẫu ngoại kiểm cho Khoa/phòng xét nghiệm. 

2. Bảo quản và độ ổn định: 

 Mẫu ngoại kiểm được bảo quản ở nhiệt độ 2 ÷ 8oC ngay sau khi nhận được cho đến khi 

mẫu được phân tích. KHÔNG làm nóng hoặc đóng băng mẫu

 Mẫu có độ ổn định trong vòng 2 ngày sau khi mở nắp nếu thực hiện theo đúng mục 3.

3. Chuẩn bị mẫu để phân tích 

 Lấy mẫu ra khỏi tủ lạnh và để ổn định ở nhiệt độ 20-25oC trong 15 phút

 Lắc trộn mẫu mẫu: lắc trộn thật kỹ mẫu ngoại kiểm. KHÔNG sử dụng máy lắc.

Trộn mẫu bằng cách giữ ống nằm ngang giữa lòng bàn tay. Lăn ống qua lại trong 30- 

60 giây, thỉnh thoảng đảo ngược ống. Tiếp tục trộn cho đến khi hồng cầu hoàn toàn đồng 

nhất. 

 Nhẹ nhàng đảo ngược ống 10 lần ngay trước khi phân tích mẫu.

mailto:ngoaikiemmaulang@qcc.edu.vn
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 Phân tích mẫu ngay sau khi trộn.

4. Phân tích mẫu 

 Sau phân tích mẫu:

Nếu ống đã được mở để lấy mẫu, hãy cẩn thận lau sạch mép ống và nắp bằng khăn 

giấy không có xơ, sau đó đóng nắp thật chặt. Cất ống vào tủ lạnh trong vòng 30 phút sử 

dụng 

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

thực hiện trên thiết bị và hóa chất đã đăng kí trong khai báo).

 Sau phân tích, lau sạch mép ống và nắp ống, sau đó đóng nắp thật chặt. Cất ống vào tủ 

lạnh trong vòng 30 phút sử dụng.

5. Độ an toàn: 

 Mẫu ngoại kiểm không có nguồn gốc từ người nhưng có khả năng nguy hiểm sinh học. 

Việc xử lý hoặc thải bỏ mẫu này cần thực hiện tương tự như đối với mẫu bệnh nhân.

 Sử dụng trang bị bảo hộ phòng xét nghiệm trong khi xử lý mẫu ngoại kiểm.

 Chỉ dùng trong phòng xét nghiệm

6. Điền kết quả. 

 Nhập kết quả trên trang http://eqa.qcc.edu.vn/account/login, nhập thông số, nhập kết quả, 

chọn mẫu và nhập kết quả theo đúng đơn vị và bấm lưu để gửi kết quả.

7. Ngày kết thúc nhận kết quả 
 

Mẫu ngoại kiểm Ngày kết thúc nhận kết quả 

Mẫu 1 & Mẫu 2 22/03/2023 

Sau thời hạn trên, trường nhập kết quả trên trang điện tử sẽ tự động khóa 

http://eqa.qcc.edu.vn/account/login
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Phụ lục 4: Ví dụ BIỂU MẪU KHẮC PHỤC 
 

BIỂU MẪU KHẮC PHỤC CỦA PHÒNG XÉT NGHIỆM KHI 

KẾT QUẢ NGOẠI KIỂM “KHÔNG PHÙ HỢP” 

CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KIỂM:………………………………………………… 

Mã phòng xét nghiệm: ………………………………………………………………… 

Mẫu số:…………………… Năm tham gia ngoại kiểm: …………………………… 

Phòng xét nghiệm mô tả về kết quả ngoại kiểm “Không phù hợp” 

□ Thông số: …………………………………………………………………………….. 

□ Phương pháp:…………………………………………………………………………. 

□ Thiết bị: …………….………………………………………………………………… 

□ Hóa chất: …………………………………………………………………………….. 

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 Phòng xét nghiệm 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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Quản lý chất lượng:………………………….….Chữ ký:………Ngày……………… 

Trưởng khoa (Phụ trách chuyên môn):………………………………………………… 

Chữ ký:………………………………………….Ngày………………………………… 
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Phụ lục 5: HƯỚNG DẪN ĐỌC BÁO CÁO KẾT QUẢ NGOẠI KIỂM 

 
Hướng dẫn đọc “BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NGOẠI KIỂM” 

Cách đọc kết quả ngoại kiểm Huyết học, Đông máu và Máu lắng tương tự nhau. 

Ngoại kiểm Máu lắng không áp dụng “Điểm số”. 

Phụ lục này hướng dẫn cách đọc báo cáo ngoại kiểm các chương trình này thông qua 

một ví dụ của báo cáo ngoại kiểm Đông máu. 

1. Báo cáo tổng hợp 
 

 

Phiên giải: 

Báo cáo tóm tắt kết quả ngoại kiểm của phòng xét nghiệm bao gồm các nội dung: 

 Thông tin về chương trình: tên chương trình, mẫu số, ngày trả kết quả 
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 Thông tin của phòng xét nghiệm: mã số đơn vị (mã quy định cho thiết bị tham gia và 

mã của phòng xét nghiệm) 

 Thông tin thiết bị: tên thiết bị đăng ký phân tích. 

 Thông tin về kết quả đánh giá của PXN: 

+ Tên thông số và đơn vị đo đăng ký. 

+ Giá trị trung bình so sánh: Kết quả của PXN được đánh giá bằng cách so sánh với 

giá trị trung bình của nhóm so sánh, dựa trên cơ sở đồng thuận (xem them mục 

13). 

+ Chỉ số độ lệch chuẩn (SDI score) (xem mục 13) 

+ Điểm số (TS- target score) (xem mục 13) 

+ Đánh giá: phiên giải kết quả của các thông số theo 05 mức độ (xem mục 13) 

Các thông số có đánh giá “Cần xem xét” hoặc “Không phù hợp” cần được xem xét, 

tìm hiểu nguyên nhân. 

2. Báo cáo biểu đồ chi tiết 

Ví dụ (trang sau) 

Chú thích biểu đồ: 

1 Phần chữ Thống kê số lượng (N), giá trị trung bình so sánh của nhóm 

thiết bị, nhóm phương pháp, nhóm tất cả phương pháp 

2 Biểu đồ Histogram Biểu thị số lượng PXN có cùng dải kết quả. Giúp quan sát 

nhanh kết quả của PXN (mũi tên đen) như thế nào trong 

bức tranh tổng thể. 

3 Thông tin các phương pháp Cung cấp thông tin tham khảo hiệu quả của các phương 
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 khác pháp khác cùng tham gia ngoại kiểm mẫu đó 

4 Biểu đồ SDI Biểu thị kết quả SDI của PXN theo thời gian. Biểu thị tối đa 

20 giá trị gần nhất. Giống biểu đồ Levey-Jennings 

5 Biểu đồ TS Biểu thị kết quả TS của PXN theo thời gian. Biểu thị tối đa 

20 giá trị gần nhất. Sử dụng màu sắc phân loại theo tiêu 

chuẩn đánh giá 

6 Biểu đồ % độ lệch theo mẫu Giúp xác định xu hướng và sự thay đổi hiệu quả xét nghiệm 

7 Biểu đồ % 

độ lệch theo nồng độ mẫu 

Giúp đánh giá nhanh độ lệch theo nồng độ 
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Đánh giá việc thực 

hiện qua các mẫu 

Kiểm tra kết quả ngoại kiểm 

và đơn vị đo xem có lỗi sao 

chép kết quả không? 
Có 

Kết quả có nằm trong 

khoảng chấp nhận được? 

- Điểm số >50 

- SDI < 2 

- % độ lệch < giới hạn 

chấp nhận được 

Không 

Có 

Gửi lại kết quả cho Trung tâm 

cùng với kết quả in từ máy và 

công văn có chữ ký của Giám 

đốc nếu PXN muốn phân tích 

lại kết quả 

Thông báo với Trung tâm 

Không 

Có 

Xem lại các thông số của 

thiết bị và hiệu chuẩn. Có 

phải lô hóa chất được thay 

đổi? 

Xem xét lại trang tóm tắt. Có 

nhiều kết quả bị gắn cờ báo 

không? 

Xem xét biểu đồ 

Levey-Jennings. Có 

điểm nào ngoài 

khoảng +/-1SD? 

 

 

 

Phụ lục 6: HƯỚNG DẪN CÁCH XỬ LÝ KHI KẾT QUẢ NGOẠI KIỂM KHÔNG 

ĐẠT 

Sơ đồ điều tra kết quả ngoại kiểm không đạt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không 

 
 

 Kiểm tra lại thiết bị, phương 

pháp, đơn vị đo đã được đăng 

ký đúng cho từng thông số. 

Đặc biệt quan trọng khi kết 

quả đã nhập và có sự thay đổi. 

 

Có Không 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Không 

 

 
 

Không cần làm gì 

thêm 

 

Có 

 

 

Theo dõi các xu hướng 

trong bộ dữ liệu 

- Lệch âm/dương 

- Độ chụm thấp 

- Thay đổi do thay đổi hóa 

chất, hiệu chuẩn hoặc tiêu 

chuẩn 

 

 

 

 
Điều tra và thực hiện hành 

động khắc phục 
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Kiểm tra các xu hướng hoặc 

trượt 
Kết quả nội kiểm vi phạm quy 

tắc 

Đã có lỗi xảy ra với mẫu 

- Chạy nhầm mẫu 

- Lỗi hoàn nguyên 

- Bảo quản mẫu không đúng 

Xem lại kết quả nội kiểm trong 

thời gian mẫu ngoại kiểm được 

chạy 


