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NƠI NHẬN 

□ Ban Lãnh đạo 

 

□ Phòng Hành chính 

Tổng hợp 

 

□ Phòng Dịch vụ 

Khách hàng 

 

□ Phòng Nghiệp vụ 1 

 

□ Phòng Nghiệp vụ 2 

 

□  

 

1. Người có liên quan phải nghiên cứu và thực hiện đúng các nội dung của quy định này. 

2. Nội dung trong quy định này có hiệu lực thi hành như sự chỉ đạo của Lãnh đạo Viện. 

3. Mỗi đơn vị chỉ được phân phối 01 bản (có đóng dấu kiểm soát), các bản sao không có 

giá trị sử dụng và cần phải loại bỏ. Khi các đơn vị có nhu cầu phân phối thêm tài liệu 

phải đề nghị với thư ký để có bản đóng dấu kiểm soát. 

 

TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI TÀI LIỆU 

Lần sửa đổi 

 

Ngày sửa đổi 

 

Nội dung và hạng mục sửa đổi 

 

Phê duyệt 

1 10/05/2019 - Ban hành lần 01  

2 18/04/2021 - Sửa đổi yêu cầu bổ sung công nhận 

phòng thử nghiệm y tế, ban hành lần 02 
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1. Mục đích 

Tài liệu này quy định các yêu cầu bổ sung của VACI để làm rõ hoặc cụ thể hóa 

các yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm y tế theo các điều, khoản tương 

ứng của Tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 15189 và văn bản quy phạm pháp luật có liên 

quan đối với lĩnh vực xét nghiệm, đảm bảo cho việc đánh giá và công nhận phòng xét 

nghiệm được chính xác, tin cậy và khách quan.   

2. Phạm vi áp dụng 

- Các phòng thử nghiệm y tế (tên gọi khác là phòng xét nghiệm y tế, viết tắt là 

PXN) đăng ký công nhận theo chuẩn mực TCVN ISO/IEC 15189. 

- Các chuyên gia đánh giá của VACI. 

3. Các yêu cầu bổ sung   

3.1 Yêu cầu về quản lý (điều 4) 

3.1.1 Tổ chức và trách nhiệm quản lý (điều 4.1) 

(1) Trường hợp PXN có thực hiện các xét nghiệm tại cơ sở y tế tuyến dưới, hoặc 

tại PXN di động, PXN phải có thủ tục quản lý cho các hoạt động xét nghiệm đó.  

(2) Lãnh đạo PXN phải quy định và phân công cụ thể nhân viên trực tiếp làm xét 

nghiệm và nhân viên cần phải được giám sát. Nội dung giám sát cần phải được cụ thể 

hóa đối với mỗi nhân viên tuy thuộc vào trình độ và kỹ năng của họ. 

3.1.2 Thỏa thuận dịch vụ (điều 4.4) 

(1) Khi xem xét hợp đồng, PXN phải đảm bảo các xét nghiệm được yêu cầu liên 

quan tới nhu cầu của khách hàng.  

(2) Trường hợp PXN là một tổ chức thuộc bệnh viện và cung cấp dịch vụ nội bộ 

cho bệnh viện, thông tin nội bộ giữa các bác sỹ lâm sàng và PXN có thể được coi là 

hợp đồng và các yêu cầu của điều khoản này được áp dụng. Các thông tin liên lạc có 

thể dưới hình thức biên bản ghi nhớ, hướng dẫn, tài liệu…. 

3.1.3 Xét nghiệm của phòng thí nghiệm bên ngoài (điều 4.5) 

(1) Trường hợp PXN sử dụng phòng xét nghiệm bên ngoài cho các xét nghiệm 

đăng ký công nhận thì phải sử dụng PXN bên ngoài đã được công nhận bởi VACI 

hoặc tổ chức công nhận đã tham gia thỏa thuận ilac-MRA. Tất cả các kết quả do PXN 

bên ngoài thực hiện phải được nêu trong báo cáo xét nghiệm của PXN.  

(2) PXN phải định kỳ xem xét tình trạng công nhận của PXN bên ngoài.  

Ghi chú: danh sách các PXN được VACI công nhận và phạm vi công nhận có thể tra cứu 

trên website www.vaci.gov.vn hoặc liên hệ với Văn phòng VACI để được hỗ trợ. 

3.1.4 Kiểm soát hồ sơ (điều 4.13) 

(1) Thời gian lưu giữ hồ sơ không được dưới 5 năm trừ khi có giao ước hợp 

đồng hoặc quy định pháp lý.  

(3) Hồ sơ kỹ thuật (hồ sơ xét nghiệm) cần bao gồm các thông tin sau:  

- nhận dạng mẫu;  

- xác nhận qui trình xét nghiệm;  

- thời gian lấy mẫu, thời gian nhận mẫu  

- thời gian xét nghiệm (thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc);  

- Chứng chuẩn, thiết bị xét nghiệm;  
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- dữ liệu quan trắc gốc, tính toán kết quả bao gồm cả dấu hiệu, dữ liệu để có 

thể nhận biết, truy xuất tới điều kiện thực hiện xét nghiệm;  

- nhân viên thực hiện xét nghiệm; 

- bằng chứng về kiểm tra, xác nhận việc tính toán và truyền dữ liệu.  

- các thông tin cụ thể qui định trong quy trình xét nghiệm, các văn bản hợp 

đồng hoặc các qui định do pháp luật yêu cầu. 

3.2 Yêu cầu kỹ thuật (điều 5)  

3.2.1 Nhân sự (điều 5.1) 

(1) Trưởng phòng xét nghiệm  

Trưởng PXN (hoặc người được giao phụ trách) là người điều hành trực tiếp hoạt 

động dịch vụ xét nghiệm của PXN và chịu trách nhiệm cao nhất về hoạt động chuyên 

môn, khoa học, tư vấn, tổ chức, hành chính của PXN. 

Trưởng PXN phải:  

- Là người đang hành nghề y có đăng ký với ít nhất là 5 năm kinh nghiệm 

làm việc ở phòng xét nghiệm thích hợp; hoặc 

- Là nhà khoa học có chứng chỉ chuyên khoa.  

- Có kiến thức rộng về y học lâm sàng và hoạt động của PXN y tế.  

 (2) Phụ trách nhóm, tổ phòng xét nghiệm, nếu có, phải đáp ứng được một trong 

các yêu cầu sau:  

- Có bằng cấp khoa học trong một lĩnh vực phù hợp với tối thiểu 3 năm kinh 

nghiệm làm việc tại PXN y tế.  

- Có bằng tốt nghiệp cao đẳng kỹ thuật y tế hoặc chuyên ngành liên quan 

hoặc có bằng cấp khác được Bộ Y tế công nhận với ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm 

trong PXN y tế hoặc tương đương.  

(3) Nhân viên mới cần được đào tạo thực hành xét nghiệm ít nhất 3 tháng và cần 

có hồ sơ thể hiện đã được kiểm tra việc thực hiện xét nghiệm đạt được độ chính xác 

theo yêu cầu trước khi giao nhiệm vụ xét nghiệm chính thức. Các nhân viên mới được 

giao nhiệm vụ xét nghiệm cụ thể cần có cán bộ giám sát ít nhất là 1 năm. 

 (4) Bất kỳ xét nghiệm được thực hiện bên ngoài địa điểm cố định của PXN (xét 

nghiệm tại hiện trường hoặc tại PXN di động, PXN tạm thời) đều phải được kiểm soát 

chặt chẽ về kỹ thuật bởi người có thẩm quyền ký kết quả xét nghiệm. 

(5) Nhân viên xét nghiệm phải được đào tạo về an toàn chung (ví dụ: an toàn 

lao động, an toàn hóa chất, an toàn sinh học…) để ngăn chặn hoặc tránh sự cố có thể 

xảy ra và phải được tiêm phòng các vắc xin thích hợp tránh rủi ro sinh học theo quy 

định của cơ quan quản lý y tế địa phương.  

3.2.2 Tiện nghi và điều kiện môi trường (điều 5.2) 

(1) Môi trường xét nghiệm cần phải đảm bảo không làm nhiễm chéo gây ảnh 

hưởng đến kết quả xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm. Khu vực làm việc nên có ngăn 

cách thích hợp với các hoạt động khác của PXN. 

(2) PXN cần phải có khu vực làm việc riêng biệt để thực hiện các hoạt động sau:  

a) Khu vực sấy rửa dụng cụ thủy tinh, khu vực lưu giữ bảo quản hóa chất, chất 

chuẩn.  

b) Khu vực chuẩn bị pha chế, bảo quản môi trường nuôi cấy.  

c) Xét nghiệm mẫu bệnh phẩm lây nhiễm cao.  
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(3) Để đảm bảo an toàn chung, PXN phải 

a) có chính sách và các qui trình bằng văn bản về an toàn.  

b) ngay lập tức báo cáo các tai nạn nghiêm trọng và các bệnh mắc phải tại 

PXN cho các tổ chức thẩm quyền.  

c) xem xét tất cả những thương tích cần phải điều trị hoặc cần mất thời gian 

chữa trị như là một phần của chương trình đảm bảo chất lượng PXN.  

Chú thích: Điều này bao gồm tất cả thương tích đột ngột cần điều trị thích hợp theo 

quy trình đã lập thành văn bản.  

d) lập văn bản các thương tích hoặc bệnh nghề nghiệp và ghi lại hành động 

thực hiện tiếp theo. 

e) đảm bảo nhân viên trang bị quần áo bảo hộ và thiết bị an toàn phù hợp với 

công việc đang thực hiện. 

f) có vòi hoa sen an toàn hoặc nguồn nước cấp cứu trong tất cả các khu vực 

nơi sử dụng rất nhiều chất ăn da đậm đặc và vòi nước rửa mắt hoặc thiết bị tương.  

g) kiểm soát giới hạn cho phép đối với hơi Formadehit, khí ô nhiễm quy định 

đối với PXN y tế và lưu giữ bằng chứng kiểm soát. 

h) có dấu hiệu nhận biết khu vực nguy hiểm và dán nhãn cảnh báo thích hợp 

trên các chai thuốc thử có chứa hợp chất gây độc.  

(4) Để đảm bảo an toàn phóng xạ, PXN phải được cấp giấy phép của cơ quan 

quản lý nhà nước về an toàn phóng xạ nếu sử dụng thiết bị có nguồn phóng xạ. 

3.2.3 Thiết bị, thuốc thử, vật tư tiêu hao (điều 5.3) 

3.2.3.1 Thiết bị (điều 5.3.1) 

(1)  Để đảm bảo các thiết bị sử dụng để đo đảm bảo cho kết quả xét nghiệm 

chính xác và tin cậy, tùy theo chức năng, mức độ ảnh hưởng của thiết bị đến kết quả 

báo cáo, PXN lựa chọn một trong các biện pháp kiểm soát về đo lường (tự thực hiện 

hoặc thuê dịch vụ bên ngoài) sau: 

- Hiệu chuẩn: cung cấp giá trị đúng hoặc số hiệu chính tại (các) giá trị đã định 

để sử dụng trong thời gian nhất định;  

- Kiểm định: xác nhận sự phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường trong toán bộ 

phạm vi đo để sử dụng trong thời gian nhất định; 

- Thử nghiệm, kiểm tra: xác nhận giá trị đúng hoặc số hiệu chính tại (các) giá 

trị đã định trước khi sử dụng trong phép thử cụ thể. 

(2) Các thiết bị trực tiếp hoặc gián tiếp có ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm,  

nghĩa là kết quả phép đo bằng thiết bị đó là một thành phần dữ liệu để lập báo cáo kết 

quả, phải được hiệu chuẩn bắt buộc. 

(3) PXN phải thiết lập và thực hiện chương trình hiệu chuẩn, kiểm định thiết bị 

theo chu kỳ dựa trên: 

- Đặc điểm cấu tạo, nguyên lý vận hành thiết bị; 

- Điều kiện bảo quản, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng và kết quả kiểm tra giữa kỳ. 

Ưu tiên lựa chọn chu kỳ kiểm định, hiệu chuẩn trong các trường hợp sau: 

- Chu kỳ kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị tương tự đã có quy định cụ thể trong các 

văn bản, tài liệu kỹ thuật của cơ quan quản lý nhà nước về đo lường ban hành. 

- Áp dụng chu kỳ hiệu chuẩn, kiểm tra tối đa theo hướng dẫn tại Phụ lục của văn 

bản này.  



Yêu cầu bổ sung công nhận các PTN y tế                                                                    VACI.SR.7.1.MD 

Ngày ban hành: 18/04/2021 Lần ban hành: 02 

 

5 

Ghi chú: 

 Các thiết bị kiểm soát hơi hóa chất như tủ hút phải được kiểm soát hàng năm và lưu 

hồ sơ.  

 Tất cả các thiết bị điện phải được kiểm tra phát hiện dò điện tối thiểu hàng năm.  

 Phải kiểm tra hàng năm tất cả ổ cắm điện trong PXN tại khu vực kỹ thuật về tình 

trạng nguyên vẹn, phải lưu và duy trì hồ sơ. 

 Các hóa chất độc và nguy hiểm phải đựng trong các dụng cụ chứa phù hợp, dán 

nhãn và giữ trong tủ có khóa và do một nhân viên an toàn được phân công kiểm soát. PXN 

phải tuân thủ hướng dẫn của các tổ chức thẩm quyền tương ứng.  

 Có sổ ghi chép thông số an toàn cho từng loại hóa chất nguy hiểm sử dụng trong 

PXN. Nhân viên phụ trách an toàn đặt các tài liệu này tại nơi cần sử dụng.  

3.2.3.2 Thuốc thử và vật tư tiêu hao (điều 5.3.2) 

(1) Thuốc thử (hóa chất, chất chuẩn, vật liệu kiểm soát chất lượng) phải có độ 

tinh khiết ở nhiều mức khác nhau phù hợp với yêu cầu của phương pháp hoặc quy 

trình. Trên nhãn của thuốc thử càn phải có thông tin cụ thể về độ tinh khiết, thời hạn 

sử dụng và được chứng nhận bởi tổ chức có năng lực theo quy định tại VACI.R7.1.03. 

(2) Thuốc thử phải được đóng gói, bảo quản, lưu giữ theo quy định hoặc chỉ dẫn 

kỹ thuật của nhà sản xuất. Các lọ hóa chất, chất chuẩn phải được đóng nắp chặt. Trên 

các chai lọ gốc phải có nhãn hoặc tối thiểu có các thông tin: tên, ngày nhận, ngày mở 

để sử dụng, nồng độ, hạn sử dụng và cảnh báo đặc biệt nếu có nguy hiểm. Đối với các 

dung dịch pha chế, trên nhãn cần có thêm ngày pha, người pha cũng như hồ sơ pha.  

PXN phải lập và lưu giữ hồ sơ về mỗi lần sử dụng thuốc thử.  

(3) PXN phải thiết lập quy trình bằng văn bản về việc chuẩn bị dung dịch thuốc 

thử và môi trường nuôi cấy. Duy trì hồ sơ chuẩn bị thuốc thử và môi trường nuôi cấy 

để làm tài liệu tham khảo khi có nghi ngờ về kết quả xét nghiệm.  

Ghi chú: Hồ sơ dung dịch thuốc thử phải bao gồm khối lượng, thể tích đã đo được, 

chuẩn độ bằng puret, giá trị pH, tính hệ số chuẩn hóa và nồng độ dung dịch. Đối với môi 

trường nuôi cấy phải bao gồm tên môi trường, số lô, số lượng chuẩn bị, pH trước và sau khi 

hấp tiệt trùng, thời gian và áp suất hấp. 

(4) Các chất độc theo danh mục đã quy định phải được lưu giữ tách riêng và 

được lưu giữ trong tủ có khóa. Các hóa chất chất độc này phải được lưu giữ phù hợp 

với các quy định và hướng dẫn về hóa chất chất độc. 

3.2.4 Quá trình trước xét nghiệm (điều 5.4) 

3.2.4.1 Lấy mẫu và xử lý mẫu ban đầu (điều 5.4.4) 

(1) Nhãn của mẫu xét nghiệm phải bao gồm đầy đủ thông tin nhận dạng của 

bệnh nhân (như tên, tuổi, giới tính, ngày sinh hoặc số hồ sơ bệnh nhân). Trong trường 

hợp xét nghiệm tại chỗ (point of care), các thông tin trên nhãn có thể đơn giản hơn. 

Nguồn gốc của mẫu bệnh phẩm ban đầu phải được lưu hồ sơ. 

(2) Trường hợp mẫu không đủ thông tin trên nhãn như nêu trên, PXN phải đảm 

bảo truy xuất được nguồn gốc của mẫu và hồ sơ về các hoạt động tiếp theo phải được 

lưu giữ..  

(3) Trong trường hợp đặc biệt, khi nhận dạng của bệnh nhân không tương ứng 

với nhận dạng của PXN cần phải có cảnh báo để duy trì nhận dạng duy nhất của mẫu 

đối với mỗi bệnh nhân trong tất cả các quá trình. 

3.2.5 Quá trình xét nghiệm (điều 5.5) 
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3.2.5.1 Quy trình xét nghiệm (điều 5.5.1) 

(1) PXN áp dụng các quy trình xét nghiệm đã được xác nhận cho mục đích sử 

dụng (bao gồm các quy trình được quy định trong hướng dẫn sử dụng các thiết bị y tế 

in vitro hay các thủ tục được xuất bản trong các sách có sẵn/có căn cứ xác định, bài 

báo khoa học hoặc tạp chí có uy tín, các tiêu chuẩn hoặc hướng dẫn do tổ chức tiêu 

chuẩn hóa quốc tế hoặc khu vực ban hành, các tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật quốc gia 

hoặc nước ngoài) phải có hồ sơ đánh giá điều kiện cơ bản - các nguồn lực theo yêu 

cầu của phương pháp xét nghiệm và bằng chứng đạt được kết quả xét nghiệm có độ 

chính xác như phương pháp yêu cầu và/hoặc phù hợp với yêu cầu cụ thể đối với mẫu 

xét nghiệm (điều 5.5.1-5.5.1.2). 

(2) Trường hợp PXN áp dụng quy trình xét nghiệm chưa được xác nhận cho 

mục đích sử dụng (bao gồm phương pháp phi tiêu chuẩn, phương pháp nội bộ do 

PXN tự xây dựng, phương pháp tiêu chuẩn được sử dụng ngoài phạm vi dự kiến, 

phương pháp tiêu chuẩn có sửa đổi), PXN phải thực hiện xác nhận giá trị sử dụng của 

quy trình xét nghiệm như sau: 

- Phương pháp tiêu chuẩn có sửa đổi hoặc được sử dụng ngoài phạm vi dự 

kiến: xác nhận giá trị sử dụng đối với các nội dung có sửa đổi hoặc sử dụng ngoài 

phạm vi dự kiến; 

- Đối với phương pháp phi tiêu chuẩn và phương pháp nội bộ: xác nhận giá trị 

sử dụng đối với toàn bộ phương pháp. 

Chú thích 1: để xây dựng phương pháp nội bộ, PXN có thể tham khảo cấu trúc, nội 

dung và các yêu cầu của các phương pháp đã được xác nhận cho mục đích sử dụng; 

Chú thích 2: có thể được áp dụng các kỹ thuật xác nhận giá trị sử dụng của quy trình 

xét nghiệm sau: 

 phân tích cùng mẫu bệnh phẩm bằng phương pháp khác nhau và so sánh hệ sô 

thu hồi đã biết với giá trị biết trước. 

 phân tích chất chuẩn nồng độ đã biết, bằng cách sử dụng mẫu giống hệt và cả 

hình thức mẫu thêm để xác định hệ số thu hồi của xét nghiệm.  

 đối với qui trình định lượng, sử dụng nồng độ phân tích phù hợp và chuẩn nội bộ 

khi thích hợp.  

3.2.6. Đảm bảo chất lượng kết quả xét nghiệm (điều 5.6) 

(2) Chương trình kiểm soát chất lượng của PXN phải quy định cụ thể: 

- giới hạn chấp nhận đối với kết quả.  

- việc thực hiện phân tích lặp lại và độ tái lặp của phép phân tích.  

- việc sử dụng mẫu kiểm soát của lần phân tích sau để kiểm tra độ lệch so 

với phương pháp đã thiết lập.  

-việc đánh giá độ ổn định mẫu trong khi lưu giữ và trong suốt quá trình 

phân tích.  

(2) PXN phải tham gia các chương trình thử nghiệm thành thạo hoặc so sánh 

liên phòng theo Quy định về tham gia hoạt động thử nghiệm thành thạo 

VACI.R7.1.02. 

3.2.7 Quá trình sau xét nghiệm (điều 5.7) 

(1) Chất thải sinh học và kiểm soát an toàn  

a) PXN phải thiết lập cảnh báo dựa vào mối nguy hiểm lây nhiễm từ mẫu 

máu và các dịch thể. Nên viện dẫn các hướng dẫn của tổ chức thẩm quyền liên quan.  
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b) PXN thực hiện nuôi cấy vi khuẩn lao, nấm, vi rút phải được trang bị tủ an 

toàn sinh học. Mỗi tủ an toàn sinh học phải được kiểm tra hàng năm và lưu hồ sơ 

kiểm tra. 

Chú thích: Việc kiểm tra hàng năm phải bao gồm kiểm tra màng lọc,lưu lượng khí. 

Thời gian sử dụng màng lọc cho đến khi thay thế phải thực hiện theo quy định của nhà sản 

xuất thiết bị.   

c) PXN phải tuân thủ theo các yêu cầu cấp độ an toàn sinh học phù hợp. 

PXN cấp độ 1, 2, 3 do Bộ Y tế đã ban hành. 

(2) Mẫu lưu  

a) Mẫu đã xét nghiệm hoặc một phần của mẫu ban đầu cần phải được lưu 

giữ trong thời gian xác định bởi PXN để sử dụng trong trường hợp có nghi vấn sau 

này.  

b) Khi có thể, phải lưu giữ đủ số lượng mẫu đại diện cho một giai đoạn nhất 

định. Các mẫu lưu cần phải được đóng kín, dán nhãn nhận biết thích hợp và bảo quản 

trong điều kiện thích hợp.  

(3) Xử lý chất thải  

a) PXN phải có chính sách và thủ tục quản lý chất thải ở cả dạng lỏng, rắn 

và khí. Thủ tục này phải phù hợp với quy định của cơ quan có thẩm quyền địa phương 

và được soát xét hàng năm.  

b) Việc xử lý chất thải phải được thực hiện trong thời gian không quá 1 tuần.  

c) Pipet, cốc đựng mẫu tái sử dụng phải được xử lý nghiêm ngặt và đảm bảo 

không còn khả năng ảnh hưởng đến mục đích sử dụng sau này.    

d) Chất thải lây nhiễm phải được đựng trong túi chuyên dùng để chuyển đi 

xử lý tại các lò đốt rác theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.  

e) Mẫu bệnh phẩm lây nhiễm như phân, nước tiểu và dịch cơ thể của bệnh 

nhân phải được xả vào hệ thống nước thải. Trường hợp nghi ngờ có thủy ngân trong 

mẫu thì phải xử lý mẫu theo quy định trước khi xả vào hệ thống nước thải. 

3.2.8 Báo cáo kết quả (điều 5.8) 

(1) Trường hợp trong báo cáo kết quả xét nghiệm có các chỉ tiêu xét nghiệm 

chưa được công nhận, PXN phải sử dụng dấu hiệu để nhận biết chỉ tiêu xét nghiệm 

chưa được công nhận.  

Ví dụ: chỉ tiêu xét nghiệm có đánh dấu * là chỉ tiêu chưa được công nhận.  

 (2) Thời gian từ khi nhận yêu cầu xét nghiệm đến khi trả kết quả của tất cả các 

xét nghiệm phải được thông báo tới tất cả các bác sỹ chỉ định xét nghiệm.  

 

PHỤ LỤC 

HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN CHU KỲ HIỆU CHUẨN, KIỂM TRA THIẾT BỊ 

1. Tổng quan 

- Phụ lục này hướng dẫn chi tiết về chu kỳ hiệu chuẩn và kiểm tra giữa kỳ cho 

thiết bị sử dụng trong các PXN. 

- Hiệu chuẩn: Là tập hợp các thao tác ở điều kiện quy định để thiết lập mối liên 

quan giữa các đại lượng được hiển thị bởi phương tiện đo, hệ thống đo hoặc các giá trị 

được biểu diễn bằng vật đọ hoặc mẫu chuẩn và các giá trị tương ứng thể hiện bằng 

chuẩn (VIM - 6.13). 
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- Kiểm tra: Là phép đo tại ít nhất một điểm trong phạm vi đo của một thiết bị, 

hệ thống hoặc vật liệu đo dựa vào một giá trị đã biết trước để xác định rằng không có 

sai lệch lớn so với các giá trị đã hiệu chuẩn ban đầu. Việc kiểm tra phép thử có thể 

được sử dụng một mẫu tự tạo/artifact để xác định rằng thiết bị vẫn đảm bảo độ chính 

xác theo yêu cầu. 

- Chu kỳ hiệu chuẩn và kiểm tra nếu trong Bảng 1 là chu kỳ lớn nhất cho mỗi 

thiết bị dựa vào: 

+ Thiết bị có chất lượng tốt, khả năng hoạt động ổn định, được lắp đặt ở vị trí 

thích hợp và sử dụng hợp lý; 

+ Nhân viên am hiểu, thành thạo để thực hiện những kiểm tra thiết bị nội bộ; 

+ Tất cả các hoạt động kiểm tra để khẳng định khả năng hoạt động tốt của 

thiết bị. 

- PXN phải rút ngắn chu kỳ hiệu chuẩn và/hoặc kiểm tra khi thiết bị hoạt động 

trong điều kiện kém lý tưởng hơn. Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào về sự hư hỏng của thiết 

bị thì PXN cần thực hiện hiệu chuẩn lại ngay lập tức và sau đó giảm chu kỳ cho tới 

khi nhận thấy rằng thiết bị đạt được độ ổn định. 

- Giảm khoảng thời gian giữa các lần hiệu chuẩn và/hoặc kiểm tra cũng có thể 

được yêu cầu trong các ứng dụng thử nghiệm đặc thù hoặc với các cấu hình thiết bị 

đặc thù. 

- PXN có thể kéo dài chu kỳ hiệu chuẩn dựa trên các thông số như theo dõi dữ 

liệu hiệu chuẩn, kiểm tra để chứng minh sự ổn định của thiết bị, tần suất sử dụng, độ 

chính xác yêu cầu hoặc PXN có nhân viên đủ năng lực để tiến hành kiểm tra nội bộ 

hoặc tham gia đạt kết quả tốt trong các chương trình thử nghiệm thành thạo. Việc kéo 

dài chu kỳ hiệu chuẩn thiết bị phải được báo cáo tới VACI và được VACI chấp nhận. 

- Việc hiệu chuẩn và kiểm tra thiết bị phải đảm bảo tính liên kết chuẩn của kết 

quả. Trường hợp PXN tự thực hiện việc hiệu chuẩn và kiểm tra thì phải lưu giữ hồ sơ 

hiệu chuẩn và kiểm tra. Trường hợp PXN tự thực hiện việc hiệu chuẩn thì việc hiệu 

chuẩn đó phải đáp ứng yêu cầu của quy định VACI.R7.1.03 về liên kết chuẩn, được 

VACI đánh giá năng lực và chấp nhận. 

2. Chu kỳ hiệu chuẩn, kiểm tra các thiết bị thử nghiệm thông thường 

Chu kỳ hiệu chuẩn, kiểm tra, nội dung, phương pháp kiểm tra tham khảo trong 

Bảng 1. 

Bảng 1 

Thiết bị 

 

Chu kỳ 

hiệu 

chuẩn 

(năm) 

 

Chu kỳ 

kiểm 

tra 

(tháng) 

 

Phương pháp và khuyến nghị 

 

BUỒNG VÀ BÌNH 

YẾM KHÍ (KỊ KHÍ)   
Mỗi lần 

sử dụng  

Kiểm tra chỉ thị sử dụng, chân không hoặc 

nuôi cấy mẫu chứng.  

 
THIẾT BỊ PHÂN TÍCH  

- Tự động  

- Khí máu  

 6 

Kiểm tra bằng cách sử dụng các vật liệu chuẩn 

thích hợp, tần suất phụ thuộc vào thực tế sử 

dụng của thiết bị và khuyến nghị của nhà sản 

xuất.  
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- Điện giải 

 - Gluco  

- Oxy  

- Protein 

 
Mỗi lần 

sử dụng  Sử dụng chất chuẩn  

QUANG PHỔ 

 3 

Kiểm tra độ nhậy, độ chính xác của bước sóng, 

mức độ biến đổi của vạch ranh giới, độ tuyến 

tính, độ lặp lại và các thông số quang học  

 

 1 Dựng lại đường chuẩn  

 
Mỗi lần 

sử dụng 
Phải kiểm soát chức năng hoạt động của thiết 

bị định kỳ sử dụng mẫu chuẩn kiểm tra. 

THIẾT BỊ ĐO KÍCH 

THƯỚC DNA  
Mỗi lần 

sử dụng 
Phải kiểm soát chức năng hoạt động của thiết 

bị định kỳ sử dụng mẫu chuẩn kiểm tra. 

NỒI HẤP 

ban đầu 

hoặc sau 

khi sửa 

chữa 

 
Hiệu chuẩn nhiệt độ tại các mức thường sử 

dụng 

1  
Kiểm tra nhiệt độ bằng nhiệt kế chuẩn được 

hiệu chuẩn tại phòng hiệu chuẩn được công 

nhận. 

 3 Kiểm tra hiệu quả tiệt trùng 

 
Mỗi lần 

sử dụng 

Kiểm tra và ghi lại nhiệt độ, áp suất, mức tải, 

thời gian sử dụng. Sử dụng giấy chỉ thị nhiệt 

chuyên dụng để kiểm tra hiệu quả tiệt trùng; sử 

dụng các chỉ thị sinh học khi thích hợp. Khi 

thực hiện hiệu chuẩn PXN phải yêu cầu hiệu 

chuẩn nhiệt độ ở nhiệt độ và áp suất thường sử 

dụng. 

MÁY LỌC NƯỚC 

KHỬ ION 

 6 Kiểm tra vô trùng 

 

Hàng 

ngày hoặc 

khi sử 

dụng 

Kiểm tra tính dẫn suất thông qua sử dụng đồng 

hồ dẫn suất; 

VI QUANG KẾ  6 Kiểm tra độ tuyến tính 

CÂN 

3  

(với điều 

kiện kiểm 

tra định kỳ 

nghiêm 

ngặt theo 

qui định 

cột bên) 

 

Hiệu chuẩn được thực hiện bởi phòng hiệu 

chuẩn theo qui định VACI.R7.1.03 hoặc PTN 

tự hiệu chuẩn đáp ứng các yêu cầu cho hoạt 

động hiệu chuẩn theo ISO/IEC 17025. 

Hàng 

ngày 

Kiểm tra hàng ngày có thể bằng một trong các 

cách:  

- Kiểm tra độ lặp lại.  

- Kiểm tra 1 điểm thường sử dụng.  

- Kiểm tra điểm 0  

1 
Kiểm tra định kỳ 1 tháng cho 1 dải đo thường 

sử dụng 

6 Kiểm tra định kỳ 6 tháng ở các dải đo 
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1 
Hàng 

ngày 

Kiểm tra hàng ngày có thể bằng một trong các 

cách:  

- Kiểm tra độ lặp lại.  

- Kiểm tra 1 điểm thường sử dụng.  

- Kiểm tra điểm 0  

 3 Kiểm tra định kỳ 3 tháng ở các dải đo 

QUẢ CÂN 

Chuẩn - Toàn bộ bằng 

thép không gỉ hoặc hợp 

kim Ni-Cr 

3 năm sau 

đó là 6 

năm 
 

Hiệu chuẩn được thực hiện bởi phòng hiệu 

chuẩn theo qui định VACI.R7.1.03 hoặc PTN 

tự hiệu chuẩn đáp ứng các yêu cầu cho hoạt 

động hiệu chuẩn theo ISO/IEC 17025. 

Công tác - thép không gỉ 

hoặc hợp kim Ni-Cr 3  

Công tác – hợp kim khác 1  

    

TỦ AN TOÀN SINH 

HỌC VÀ LAMINAR 

FLOW 

 12 
Kiểm tra màng lọc, tốc độ lưu thông khí, các 

chỉ số vi sinh, cường độ sáng đèn UV, cường 

độ sáng thường, độ ồn phù hợp với quy định. 

 
mỗi lần sử 

dụng 
Kiểm tra độ vô trùng 

MÁY LY TÂM 1 12 

Kiểm tra nhiệt độ bằng nhiệt kế đã hiệu chuẩn 

hoặc tăng tần suất kiểm tra lên khi được yêu 

cầu; Kiểm tra tốc độ sử dụng máy đo tốc độ 

gốc 

SẮC KÝ KHÍ 

 6 Hiệu chuẩn theo khuyến nghị của nhà sản xuất. 

 
mỗi lần sử 

dụng 

Thiết bị được giám sát đều đặn sử dụng chất 

chuẩn. Bộ phận cấu thành hệ thống (ví dụ: thiết 

bị phân tích, bộ phận sấy, bộ khuyếch đại điện 

tử và đầu dò) phải kiểm tra định kỳ và lưu hồ 

sơ. 

SẮC KÝ LỎNG VÀ 

SẮC KÝ LỎNG CAO 

ÁP (HPLC) 

 6 Hiệu chuẩn theo khuyến nghị của nhà sản xuất. 

 
mỗi lần sử 

dụng 

Phải kiểm soát tổng thể hệ thống tổng thể sử 

dụng chất chuẩn. Mất hiệu suất có thể phát hiện 

thông qua so sánh theo thứ tự phép đo sử dụng 

chất chuẩn. Bộ phận cấu thành hệ thống (ví dụ: 

hệ thống bơm và đầu dò) phải kiểm tra định kỳ 

và lưu hồ sơ. 
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BUỒNG ĐẾM  

- Beta 

- Tế bào 

- Gama 

- Kích thước hạt 

 
Mỗi lần 

sử dụng 
Hiệu chuẩn bằng sử dụng chất chuẩn và mẫu 

kiểm tra thích hợp 

THIẾT BỊ ĐIỆN DI  
Mỗi lần 

sử dụng 

Phải kiểm tra, chức năng hoạt động của thiết bị 

bằng kiểm soát thích hợp. Các bộ phận của hệ 

thống (như: điện cực, bể điện di và nguồn điện) 

phải được kiểm tra định kỳ. 

QUANG KẾ NGỌN 

LỬA  
Mỗi lần 

sử dụng 
Bằng sử dụng chất chuẩn và mẫu kiểm tra thích 

hợp 

THIẾT BỊ ĐO HUYẾT 

SẮC TỐ 2 lần/tuần  
Hiệu chuẩn bằng sử dụng chất chuẩn và mẫu 

kiểm tra thích hợp 

ÁP KẾ 

- Chuẩn chính 10 36 Kiểm tra khí và nước 

- Chuẩn công tác 3  So sánh với chuẩn chính 

    

KÍNH HIỂN VI 

 

Tần suất: 

theo qui 

định của 

nhà sản 

xuất 

Lau chùi và bảo trì định kỳ theo yêu cầu của 

nhà sản xuất. Lau bàn soi và thấu kính sau khi 

sử dụng. 

 12 Bảo trì 

THIẾT BỊ ĐO pH 

 

Hàng 

ngày hoặc 

mỗi lần sử 

dụng 

Kiểm tra độ chính xác tại 2 điểm giá trị pH gần 

nhất bằng cách sử dụng buffers 

 6 Kiểm tra bằng 3 dung dịch đệm chuẩn 

NỒI HẤP GA  
Khi sử 

dụng 
Sử dụng chỉ thị sinh học 

ĐỒNG HỒ BẤM GIÂY  12 
Hiệu chuẩn bởi phòng hiệu chuẩn đã được 

công nhận 

ĐỒNG HỒ ĐO TỐC ĐỘ 

- Chuẩn chính 5   

- Chuẩn công tác 1   

CẶP NHIỆT ĐỘ 1  
Hiệu chuẩn bởi phòng hiệu chuẩn đã được 

công nhận 
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THIẾT BỊ ĐỊNH GIỜ 1  
Hiệu chuẩn bởi phòng hiệu chuẩn đã được 

công nhận 

MÁY CẤT NƯỚC 

 

Hàng 

ngày hoặc 

mỗi khi sử 

dụng 

 

 6 Kiểm tra vô trùng 

DỤNG CỤ ĐO THỂ TÍCH 

Dụng cụ đo thể tích 

Popette, Piston tông, 

dụng cụ chia dung dịch, 

dụng cụ chuẩn độ 

Ban đầu 

(tuỳ thuộc 

mục đích 

sử dụng)  

1 

 Hiệu chuẩn tại phòng hiệu chuẩn đủ năng lực 

 6 

Kiểm tra độ chụm, độ đúng ở mức dung tích 

thường dùng bằng cân phân tích thích hợp 

Phải kiểm tra lặp lại ít nhất 10 lần theo quy 

định đối với phân tích trọng lượng, thể tích, 

khối lượng 

 

Pipet, buret, bình định 

mức, các loại khác bằng 

thuỷ tinh 
 

Ban đầu 

(tuỳ thuộc 

mục đích 

sử dụng) 

12 

Dụng cụ thuỷ tinh cấp A cần được sử dụng khi 

thử nghiệm yêu cầu mức chính xác cao Kiểm 

tra độ chụm, độ đúng ở mức dung tích thường 

dùng bằng cân phân tích thích hợp (kiểm tra 

đại diện cho từng lô/chủng loại) 

HỆ THỐNG CHỈ THỊ NHIỆT ĐỘ (DẠNG SỐ) 

- DẠNG CẨM TAY, ĐỂ 

BÀN TỰ GHI 

Ban đầu  Hiệu chuẩn theo hệ thống đo nhiệt độ chuẩn 

 6 Kiểm tra 1 điểm ở dải thường sử dụng 

 24 Kiểm tra 3 điểm ở dải thường sử dụng 

- Chuẩn công tác – nhiệt 

kế điện trở (RTDs) hiện 

số 

1  Hiệu chuẩn theo hệ thống đo nhiệt độ chuẩn 

 6 
Kiểm tra 1 điểm ở dải thường sử dụng bằng 

nhiệt kế chuẩn 

NHIỆT KẾ 

- CHUẨN, ĐIỆN TRỞ 

PLATIN 

10  Sử dụng ở dải nhiệt trên 250 oC 

2 

 Sử dụng ở dải nhiệt dưới 250 oC 

trước khi 

sử dụng 
Kiểm tra tại điểm băng 
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- CHUẨN, NHIỆT KẾ 

THUỶ TINH 10 
trước khi 

sử dụng 
Kiểm tra tại điểm băng 

- CẦU ĐO ĐIỆN AC 5 
trước khi 

sử dụng Kiểm tra độ tuyến tính và hệ số trở kháng 

- HỒNG NGOẠI 1 6 Kiểm tra tại điểm băng 

- NHIỆT KẾ THUỶ 

TINH 

5  Hiệu chuẩn tại phòng hiệu chuẩn đủ năng lực 

 Ban đầu 
Kiểm tra tại điểm băng và một vài điểm trong 

dải làm việc so với nhiệt kế chuẩn 

 6 
Kiểm tra tại điểm băng hoặc 1 điểm trong dải 

làm việc so với nhiệt kế chuẩn 

- NHIỆT KẾ ĐIỆN TRỞ 5 6 Kiểm tra Ro tại điểm băng 

TỦ MÔI TRƯỜNG 3 

Khi sử 

dụng 

 1 

IEC 600688-2-1,-2,-3,-33,-38,-39  

Doccument: IEC 600688-2-1,-2,-3,-33,- 38,-39  

Hiệu chuẩn, Kiểm tra các thông số sử dụng ảnh 

hưởng đáng kể theo hướng dẫn của nhà sản 

xuất (nếu có) 

ẨM KẾ 

- ẨM KẾ ASSMANN & 

SLING  6 
So sánh với cặp nhiệt điện tại nhiệt độ phòng 

với bấc khô 

- THIẾT BỊ GHI ĐỘ 

ẨM NHIỆT ĐỘ TỰ 

ĐỘNG 
 Hàng tuần 

Kiểm tra so sánh với ẩm kế đã được hiệu chuẩn 

thích hợp 

- NHIỆT ẨM KẾ ĐIỆN 

TỬ 1  Kiểm tra, so sánh với ẩm kế chuẩn 

THƯỚC CẶP 2  Hiệu chuẩn bởi đơn vị được công nhận 

ĐỒNG HỒ ĐO THỜI 

GIAN  6 So sánh với chuẩn quốc gia của VMI 

TỦ MÔI TRƯỜNG 3 

Mỗi khi 

sử dụng  

1 

IEC 600688-2-1,-2,-3,-33,-38,-39  

Doccument: IEC 600688-2-1,-2,-3,-33,- 38,-39  

Hiệu chuẩn, Kiểm tra các thông số sử dụng ảnh 

hưởng đáng kể theo hướng dẫn của nhà sản 

xuất (nếu có) 

PHÒNG MÔI TRƯỜNG 

 
Mỗi khi 

sử dụng 
Kiểm tra nhiệt độ khi đang hoạt động 

 2 tuần Kiểm tra độ nhiễm khuẩn bề mặt, không khí 

PHÒNG Ủ 

 1 tuần Kiểm tra độ độ nhiễm khuẩn không khí 

 1 Kiểm tra độ nhiễm khuẩn bề mặt 
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THIẾT BỊ CẦN KIỂM SOÁT NHIỆT ĐỘ 

TỦ SẤY 

ban đầu   

 
khi sử 

dụng 
Kiểm soát nhiệt độ bằng thiết bị thích hợp 

 12 
Kiểm tra độ lặp lại, chênh lệch nhiệt độ giữa 

các khu vực trong tủ 

TỦ CHÂN KHÔNG  12 
Kiểm tra độ lặp lại, chênh lệch nhiệt độ và áp 

suất giữa các khu vực trong tủ 

TỦ LẠNH  
Hàng 

ngày 
Kiểm tra nhiệt độ sử dụng nhiệt kế chuẩn 

BỂ NƯỚC Ủ NHIỆT  

Hàng 

ngày và 

khi sử 

dụng 

Kiểm tra nhiệt độ sử dụng nhiệt kế 

TẤM NHIỆT  

Hàng 

ngày và 

khi sử 

dụng 

Sử dụng nhiệt kế trong các quy trình quan 

trọng và phép phân tích 

TỦ Ủ CO2 

Ban đầu 

1 
 

Hiệu chuẩn nhiệt độ và kiểm tra ghi hồ sơ mức 

CO2 

 
Hàng 

ngày/khi 

sử dụng 

Kiểm tra hàng ngày và ghi hồ sơ tủ dioxit 

carbon thành phần dioxit carbon và nhiệt độ 

 12 
Kiểm tra thiết bị đọc mức CO2 theo hướng dẫn 

của nhà sản xuất 

TỦ ẤM 

Ban đầu 

1 
 Hiệu chuẩn phân bố nhiệt trong tủ 

 
Hàng 

ngày 

Kiểm tra nhiệt độ bằng nhiệt kế đã hiệu chuẩn. 

Duy trì nhiệt độ trong khoảng chính xác ± 2 

hoặc trong khoảng quy định của phương pháp 

2 (với điều 

kiện kiểm 

tra như yêu 

cầu ở 2 cột 

bên) 

Hàng 

ngày khi 

sử dụng 

và 1 tháng 

ở các 

điểm phân 

bố trong 

tủ 

Kiểm tra sự phân bố nhiệt độ trong tủ.  

Nhiệt độ kiểm tra hàng ngày nếu được đo luân 

phiên tại các vị trí khác nhau tại trong tủ, có thể 

thay thế cho việc kiểm tra hàng tháng về phân 

bố nhiệt). 

 3 Kiểm tra tạp nhiễm trong tủ 

MÁY ĐỌC ELISA 

1  
Sử dụng đĩa hấp phụ chuẩn hiệu chuẩn hàng 

năm nhưng thực hiện 6 tháng/lần là thích hợp 

hơn. Các thiết bị đã sử dụng trong thời gian dài 

cần tăng tần suất hiệu chuẩn.  
khi thử 

nghiệm 
Sử dụng QC thích hợp 
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ĐĨA KIỂM TRA 

(ELISA) 2  Hiệu chuẩn bởi nhà sản xuất 

VI KẾ 

5   

 1 
Kiểm tra điểm 0 và 1 điểm trong dải đo thường 

dùng 

MÁY ĐO KHÚC XẠ 

 6 
Kiểm tra bằng bromonaphthalene hoặc chất 

chuẩn khác đã biết trước các chỉ số khúc xạ 

 
khi sử 

dụng 
Kiểm tra bằng nước cất 


