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1. Mục đích 

Nhằm cung cấp cho khách hàng các thông tin về dịch vụ, đảm bảo nguồn thông 

tin tư vấn chính xác, cập nhật, đáng tin cậy. 

2. Phạm vi áp dụng 

Áp dụng tại BMK Sinh hóa, Bệnh viện Quân y 103 khi tiến hành tư vấn dịch vụ 

cho khách hàng. 

3. Trách nhiệm 

+ Toàn bộ nhân viên BMK Sinh hóa có trách nhiệm tuân thủ các quy định về tư 

vấn được quy định trong quy trình này. 

+ Tổ trưởng tổ quản lý chất lượng có trách nhiệm giám sát và theo dõi hoạt động 

đảm bảo thực hiện đúng quy trình này. 

+ Chỉ huy BMK có trách nhiệm chỉ đạo và duy trì thực hiện quy trình này. 

4. Định nghĩa, thuật ngữ và chữ viết tắt 

4.1. Định nghĩa 

Khách hàng gồm bệnh nội viện, ngoại viện, bác sỹ lâm sàng, nghiên cứu viên, 

các cơ quan, tổ chức chỉ định hoặc có chỉ định xét nghiệm Sinh hóa. 

4.2. Các từ viết tắt 

BMK: Bộ môn Khoa. 

5. Nội dung quy trình  

5.1. Nội dung thẩm quyền tư vấn 

5.1.1. Tư vấn cách thức lấy mẫu và thời gian trả kết quả 

+ Tất cả nhân viên BMK Sinh hóa có quyền và trách nhiệm tư vấn: 

- Cách thức lấy mẫu bệnh phẩm và thời gian lưu giữ mẫu bệnh phẩm tối đa cho 

xét nghiệm Sinh hóa. 

- Thời gian trả kết quả xét nghiệm. 

- Quy định ống, tube đựng các loại bệnh phẩm xét nghiệm Sinh hóa 

+ Nội dung tư vấn phải đúng chuyên môn và quy định tại “Sổ tay hướng dẫn lấy 

mẫu bệnh phẩm xét nghiệm sinh hóa”, mã tài liệu: STLM. 

5.1.2. Tư vấn ý nghĩa xét nghiệm, kết quả xét nghiệm 
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+ Cán bộ duyệt kết quả có quyền và trách nhiệm tư vấn nội dung này, bao gồm 

những người có bằng đại học liên quan đến y học: 

- Bác sỹ. 

- Dược sỹ. 

- Cử nhân xét nghiệm Sinh hóa. 

+ Nội dung tư vấn: 

- Ý nghĩa của các xét nghiệm trong chẩn đoán, tiên lượng và theo dõi điều trị. 

- Tư vấn chỉ định, lựa chọn các xét nghiệm phù hợp với mục đích. Ví dụ: bệnh 

nhân mắc bệnh lý viêm gan cấp thì nên làm những xét nghiệm gì. 

- Tư vấn, giải thích về kết quả xét nghiệm cụ thể của từng bệnh nhân. 

- Thời hạn nên thực hiện xét nghiệm nhắc lại. 

5.1.3. Tư vấn về chính sách, thủ tục hành chính 

+ Chỉ huy BMK Sinh hóa, hành chính trưởng hoặc nhân viên được chỉ huy BMK 

ủy quyền tư vấn về các vấn đề liên quan đến hành chính, thủ tục bảo hiểm, hóa chất. 

+ Chỉ huy BMK Sinh hóa, hành chính trưởng tư vấn về giới hạn thanh toán bảo 

hiểm đối với chỉ định xét nghiệm Sinh hóa: bệnh nhân không có chẩn đoán liên quan, 

không được làm rất nhiều chất chỉ điểm ung thư… 

5.2. Hình thức tư vấn 

+ Tiếp nhận tư vấn: Tất cả mọi nhân viên trong BMK đều có trách nhiệm tiếp 

nhận nội dung tư vấn, sau đó tùy thuộc vào thẩm quyền tư vấn (xem chi tiết mục 5.1) 

để chuyển cho người có trách nhiệm tiến hành tư vấn. 

+ Hình thức tư vấn: Trao đổi trực tiếp, bằng văn bản, gián tiếp qua điện thoại, 

email hoặc hình thức khác. 

+ Quy định ghi chép: 

- Nếu là những vấn đề tư vấn thường nhật, việc tư vấn trao đổi được tiến hành 

ngay không cần báo cáo hay can thiệp của Chỉ huy cấp trên thì nhân viên có thẩm 

quyền thực hiện tư vấn và không cần ghi chép. Ví dụ: 

• Nhân viên khoa lâm sàng hỏi bằng miệng thời gian nhận xét nghiệm Sinh hóa 

miễn dịch. 
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• Bệnh nhân vào hỏi Cán bộ ký phiếu về kết quả xét nghiệm vừa làm. 

- Trong trường hợp tư vấn qua điện thoại nội dung tư vấn, cách thức tư vấn tuân 

thủ đúng theo thẩm quyền tư vấn (xem mục 5.1), theo “Quy trình xác định thẩm quyền 

nhân viên” mã số: QL.TCNS.06, và “Quy trình trao đổi và bảo mật thông tin” mã số: 

QL.TTIN.01. Đồng thời nội dung tư vấn sẽ được ghi vào “Sổ trao đổi thông tin với 

khách hàng” mã số: BM.02/QL.TTIN.01. 

- Nếu nội dung tư vấn nghiêm trọng hay đối tượng cần tư vấn yêu cầu nội dung 

rộng, thì người tiếp nhận tư vấn sẽ ghi vào phần I “Phiếu tư vấn dịch vụ” mã số: 

BM.01/QL.KHDV.03 sau đó chuyển phiếu lên lãnh đạo BMK. Lãnh đạo BMK căn cứ 

nội dung cần tư vấn sẽ phân công người tư vấn. Sau đó chuyển phiếu tư vấn cho người 

tư vấn, người tư vấn sẽ ghi các nội dung tư vấn vào phần III phiếu tư vấn dịch vụ và 

ghi đầy đủ nội dung vào “Sổ theo dõi tư vấn dịch vụ ” mã số: BM.02/QL.KHDV.03. 

6. Ghi chép hồ sơ 

Stt  Tên tài liệu Mã tài liệu 

1 Phiếu tư vấn dịch vụ BM.01/QL.KHDV.02 

2 Sổ theo dõi tư vấn dịch vụ  BM.02/QL.KHDV.02 

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

7. Tài liệu liên quan 

Stt  Tên tài liệu Mã tài liệu 

1 Sổ tay hướng dẫn lấy mẫu  bệnh phẩm xét nghiệm sinh hóa STLM 

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

3 Quy trình xác định thẩm quyền nhân viên QL.TCNS.06 

8. Tài liệu tham khảo 

1. Bộ môn Khoa Hóa sinh-Bệnh viện quân y 103 (2015), Quy trình soạn thảo 

quy trình chuẩn, Phiên bản 1.0, Hà nội. 

2. Bộ Khoa học và Công nghệ (2014), TCVN ISO 15189: 2014: Phòng thí 

nghiệm Y tế – Yêu cầu cụ thể về chất lượng và năng lực, Hà nội, phần 4.7: Tư vấn dịch 

vụ, Tr 22. 

 

 


