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Chú ý: Đây là tài liệu ĐÃ ĐƯỢC KIỂM SOÁT. Bất kỳ tài liệu nào không được đóng 
dấu đỏ ‘‘ĐÃ ĐƯỢC KIỂM SOÁT’’  là chưa được kiểm soát và cần đối chiếu với tài liệu gốc 
cùng tên trước khi được sử dụng. Lưu hành nội bộ. 
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1. Mục đích 

Quy trình này hướng dẫn cho nhân viên BMK Sinh hóa phát hiện, ghi chép sự 

không phù hợp xảy ra trong mọi khía cạnh của hệ thống quản lý chất lượng, bao gồm 

quá trình trước xét nghiệm, xét nghiệm và sau xét nghiệm và thực hiện hành động 

khắc phục ban đầu. 

2. Phạm vi áp dụng 

Quy trình này áp dụng tại BMK Sinh hóa, Bệnh viện Quân y 103 khi tiến hành 

các hoạt động nhận biết và kiểm soát sự không phù hợp. 

3. Trách nhiệm 

+ Tất cả nhân viên trong BMK phải tuân thủ theo những quy định của quy trình 

này. 

+ Lãnh đạo BMK, tổ trưởng tổ chất lượng có trách nhiệm giám sát sự tuân thủ 

quy trình này. 

4. Định nghĩa, thuật ngữ và các từ viết tắt 

4.1. Định nghĩa, thuật ngữ 

+ Sự không phù hợp là sự không đáp ứng về yêu cầu (ISO 15189). Thuật ngữ sự 

cố cũng được hiểu theo nghĩa sự không phù hợp này. 

+ Sự việc không phù hợp (NCE) – sự việc không thích ứng với: 

- Chính sách, quá trình và/hoặc quy trình của PXN. 

- Với quy định được áp dụng hoặc các yêu cầu công nhận. 

- Hoặc có tiềm năng ảnh hưởng (hoặc ảnh hưởng) đến sự an toàn của bệnh nhân, 

hoặc nhân viên.  

+ Hành động tức thì là hành động cần thiết được thực hiện ngay lập tức, ngay sau 

khi phát hiện ra sự không phù hợp để hạn chế đến mức tối đa ảnh hưởng đến công tác 

xét nghiệm. Hành động này đồng thời cũng có thể giải quyết trực tiếp nguyên nhân của 

sự không phù hợp nếu đây là những nguyên nhân đơn giản. 

+ Kíp trách nhiệm là những nhân viên đầu tiên nhận biết được sự không phù hợp. 
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4.2. Từ viết tắt 

BMK: Bộ môn khoa. 

HĐKP: Hành động khắc phục. 

HĐPN: Hành động phòng ngừa. 

PXN: Phòng xét nghiệm. 

TTTQLCL: Tổ trưởng tổ quản lý chất lượng. 

5. Nội dung quy trình 

5.1. Nhận biết sự không phù hợp 

+ Từ các nguồn bên ngoài: 

- Khiếu nại. 

- Đánh giá từ bên ngoài, thanh tra hoặc kiểm tra. 

- Kết quả ngoại kiểm (PT) không đạt. 

- Các cảnh báo về dịch vụ và lệnh thu hồi của nhà cung cấp. 

+ Từ các nguồn bên trong: 

- Các sai sót và vấn đề của luồng công việc. 

- Thiếu sót của quá trình hoặc giao tiếp trong hệ thống QLCL. 

- Đánh giá nội bộ và xem xét hồ sơ. 

- Thảo luận với nhân viên và những phàn nàn đã nhận được. 

- Sự cố về an toàn: hỏa hoạn, tràn đổ bệnh phẩm, hóa chất gây ảnh hưởng hoạt 

động: không còn hóa chất để làm xét nghiệm; hỏa hoạn, rò rỉ nước… 

- Sự cố do hoạt động của máy móc, trang bị. 

- Sự cố liên quan đến vấn đề điện nước. 

- Sự cố liên quan đến hóa chất sinh phẩm. 

- Sự cố do tình trạng kết nối mạng thông tin. 

- Sự cố do sai sót của nhân viên gây sai lệch kết quả hoặc ngừng trệ dịch vụ. 

+ Khi phát hiện được sự không phù hợp thì kíp trách nhiệm cần ghi chép, mô tả 

lại sự không phù hợp vào “ Phiếu báo cáo sự không phù hợp”. 
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+ Quy định ghi chép như sau: 

Kíp trách nhiệm khi phát hiện sự không phù hợp thì ghi vào “Phiếu báo cáo sự 

không phù hợp”. Cách thức đánh số phiếu như sau: Quy định số phiếu là a-b. Trong 

đó, a là số thứ tự sự không phù hợp xảy ra trong một năm; b là năm xảy ra sự không 

phù hợp. 

VD: sự không phù hợp đầu tiên của năm 2017 thì đánh số là: 01-2017. 

Đồng thời ghi tên sự không phù hợp, số phiếu bào cáo sự không phù hợp và ngày 

báo cáo, cũng như sau đó bổ sung số phiều yêu cầu hành động khắc phục hoặc số 

phiếu yêu cầu hành động phòng ngừa tương ứng vào “ Sổ báo cáo sự không phù hợp”. 

5.2. Hành động tức thì 

+ Do kíp trách nhiệm thực hiện ngay khi phát hiện sự không phù hợp, và được 
cho rằng là thực sự cần thiết, phù hợp với tính chất và mức độ ảnh hưởng của sụ không 
phù hợp. 

+ Hành động tức thì có thể là: 

- Kíp trách nhiệm dừng công việc đang làm. 

- Các hành động cần thiết trong những trường hợp xảy ra sự không phù hợp về an 

toàn như hỏa hoạn, tràn đổ sinh học… theo các hướng dẫn và quy trình phù hợp. 

- Có thể thực hiện theo “ Quy trình xử lý sự cố gián đoạn xét nghiệm” mã tài 

liệu: QL.KHDV.06. 

- Báo cáo với người có thẩm quyền về sự không phù hợp xảy ra. 

- Đánh giá mức độ của sự không phù hợp có thể do bác sỹ phụ trách kíp làm xét 

nghiệm hoặc nhân viên quản lý chất lượng, hoặc nhân viên quản lý kỹ thuật, hoặc lãnh 

đạo BMK thực hiện. Và đưa ra quyết định việc thu hồi kết quả xét nghiệm ( nếu sự 

không phù hợp làm sai lệch kết quả xét nghiệm), thông báo việc thu hồi kết quả xét 

nghiệm đến khách hàng, quyết định việc dừng xét nghiệm hoặc bắt đầu lại xét nghiệm. 

- Kíp trách nhiệm chịu trách nhiệm ghi chép và hoàn thiện hồ sơ vào “Phiếu báo 

cáo sự không phù hợp”. 

- Sự không phù hợp sẽ được xem xét. Khi cần thiết sẽ được yêu cầu thực hiện 
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hành động khắc phục và phòng ngừa theo các quy trình “ Quy trình thực hiện hành 

động khắc phục” và “ Quy trình thực hiện hành động phòng ngừa”. 

+ Tiêu chí đánh giá mức độ của sự không phù hợp: dựa trên mức độ nghiêm 

trọng và khả năng xảy ra của sự không phù hợp. 

- Mức độ nghiêm trọng: 

 Thấp: không làm ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm và công tác xét nghiệm, 

hành động tức thì có thể xử lý được ngay. 

 Trung bình: có làm ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm nhưng có thể tìm ra 

nguyên nhân và khắc phục mà không cần sự hỗ trợ từ bên ngoài. 

 Cao: ảnh hưởng đến công tác xét nghiệm, dẫn đến phải dừng công tác xét 

nghiệm trong 24 giờ, để tìm nguyên nhân và khắc phục được cần sự hỗ trợ từ bên 

ngoài. 

- Khả năng xảy ra: 

 Cao: Có thể xảy ra nhiều lần (≥ 3  lần ) liên tục, tái diễn trong vòng 1 tuần. 

 Trung bình: xảy ra nhiều lần trong 1 tháng. 

 Thấp: ít hoặc hiếm khi xảy ra. 

- Từ đó nhân viên quản lý chất lượng hoặc nhân viên quản lý kĩ thuật sẽ đánh giá 

và xem xét chỉ đạo việc thực hiện các hành động tức thì hay sự cần thiết yêu cầu hành 

động khắc phục và hành động phòng ngừa. 
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 Mức độ nghiêm 
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Mức độ nghiêm trọng 
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Mức độ nghiệm 

trọng thấp 

Khả năng xảy 

ra cao 

Hành động khắc phục 

để loại trừ nguyên 

nhân gốc rễ 

Hành động khắc phục 
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gốc rễ 

Khắc phục các vấn 

đề tức thì 

Khả năng xảy 
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nhân gốc rễ 

Khắc phục các vấn đề 

tức thì 
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phải hành động 

Khả năng xảy 

ra thấp 

Khắc phục các vấn đề 

tức thì 

Khắc phục các vấn đề 

tức thì 

Không cần thiết 

phải hành động 

Hành động phòng ngừa được yêu cầu khi sự việc có khả năng tái diễn sau khi đã khắc 

phục được nguyên nhân. 

6. Ghi chép hồ sơ 

STT Tên tài liệu Mã số 

1 Phiếu báo cáo sự không phù hợp BM.01/QL.SKPH.02 

2 Sổ báo cáo sự không phù hợp BM.02/QL.SKPH.02 

3 Phiếu yêu cầu hành động khắc phục BM.01/QL.SKPH.03 

4 Phiếu yêu cầu hành động phòng ngừa BM.01/SKPH.04 

5 Sổ trao đổi thông tin với khách hàng  BM.02/QL.TTIN.01 

6 Sổ theo dõi khách ra vào đơn vị BM.02/STAT 

7. Tài liệu liên quan 

STT Tên tài liệu Mã số 

1 Quy trình quản lý nhân sự và đào tạo QL.TCNS.05 

2 Quy trình trao đổi và bảo mật thông tin                                     QL.TTIN.01 
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