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I. MỤC ĐÍCH 

Quy định thống nhất các yêu cầu về thiết kế, phương tiện/thiết bị và thực hành 

nhằm đảm bảo điều kiện môi trường để thực hiện các xét nghiệm và an toàn cho người 

bệnh, khách tham quan và nhân viên y tế tại các đơn vị có phòng xét nghiệm. 

II. PHẠM VI ÁP DỤNG 

 Áp dụng đối với tất cả các đơn vị có phòng xét nghiệm. 

III. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Quy chế bệnh viện ban hành kèm theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế số 

1895/1997/BYT-QĐ, ngày 19/09/1997. 

2. Quyết định số 35/2005/QĐ-BYT về việc ban hành tiêu chuẩn thiết kế khoa xét 

nghiệm bệnh viện đa khoa - tiêu chuẩn ngành. 

3. Thông tư 25/2012/TT-BYT ngày 29 tháng 11 năm 2012 về “Ban hành Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về thực hành và an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm”. 

IV. THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT 

4.1. Thuật ngữ: Không có 

4.2. Từ viết tắt: Không có 

V.  NỘI DUNG QUY ĐỊNH  
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A. YÊU CẦU VỀ ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ VẬT CHẤT ĐỐI VỚI TỪNG KHU VỰC 

Phòng xét nghiệm cần có đủ diện tích/không gian và được phân chia thành các khu 

vực chức năng riêng biệt:  khu vực lấy mẫu, khu vực thực hiện xét nghiệm, khu vực lưu 

trữ và khu vực cho nhân viên. 

A1. Yêu cầu chung về môi trƣờng phòng xét nghiệm: 

 Cơ sở vật chất: 

 Sàn nhà: bằng phẳng, không trơn, chịu được hoá chất và dễ vệ sinh. 

 Tường, trần nhà: bề mặt phẳng, nhẵn (không bám bụi), chống thấm, khu ướt 

phải ốp gạch men. Cửa ra vào lắp kính và có chốt an toàn. 

 Thông khí: phải đảm bảo điều kiện thông khí để loại bỏ các chất ô nhiễm phát 

sinh từ quy trình làm việc hoặc từ thiết bị máy móc.  

 Bố trí khu vực làm việc tách biệt với khu vực sinh hoạt của nhân viên. Khu vực làm 

việc sạch sẽ và được duy trì thường xuyên, có các bảng cảnh báo phù hợp. 

A2.  Yêu cầu đối với khu vực lấy mẫu: 

 Có khu vực lấy mẫu thoải mái, thuận tiện cho người bệnh/ khách hàng (đảm bảo 

riêng tư nếu cần).  Có phòng vệ sinh sạch sẽ. 

 Có hộp sơ cấp cứu cho nhân viên y tế và người bệnh. 

A3.  Yêu cầu đối với khu vực thực hiện xét nghiệm: 

- Nguồn nước:  Có nước sạch cung cấp cho khu vực xét nghiệm theo quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt để phục vụ xét nghiệm. 

- Chiếu sáng:  Bảo đảm ánh sáng đủ thực hiện các thao tác chính xác, không ảnh 

hưởng đến kết quả đọc bằng mắt hoặc trên thiết bị. 

- Mặt bàn xét nghiệm:  không thấm nước, chịu nhiệt và chịu được các dung dịch 

chất khử trùng, axit, kiềm, dung môi hữu cơ. Ghế ngồi thực hiện xét nghiệm có 

chiều cao phù hợp. 

- Kiểm soát tiếng ồn, nhiệt độ, độ ẩm, vi sinh không khí:   

 Nhiệt độ phòng: 21- 26
0
C 

 Độ ẩm: ≤ 70% 

- Trang thiết bị:   

 Các thiết bị được đặt ở vị trí vững chắc, chống rung, xa nguồn nước, xa khu vực 

để hoá chất độc hại. Máy ly tâm nên được đặt ở vị trí riêng biệt, tránh ảnh hưởng 

đến các thiết bị khác. 

 Đảm bảo khoảng cách giữa các thiết bị để nhân viên xét nghiệm dễ thao tác và 

vệ sinh thiết bị.  

 Các thiết bị có đầy đủ sổ lý lịch thiết bị, hướng dẫn sử dụng, được vệ sinh, bảo 

quản hàng ngày và theo dõi, bảo dưỡng định kỳ. 

A4.  Yêu cầu đối với khu vực lƣu trữ: 

- Phòng xét nghiệm có đủ không gian lưu trữ các vật liệu sau:   

          Mẫu bệnh phẩm;  Tài liệu và hồ sơ;  Thiết bị;  Sinh phẩm, hoá chất và vật tư. 

- Điều kiện của khu vực lưu trữ được kiểm soát và đảm bảo tránh lây nhiễm chéo. 
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- Mẫu bệnh phẩm được lưu trữ tách biệt với sinh phẩm, hoá chất và các sản phẩm 

huyết học. 

- Các vật liệu, hoá chất nguy hiểm phải được lưu trữ bảo quản riêng, đảm bảo an 

toàn theo đúng quy định. 

B.  YÊU CẦU VỀ KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN ĐỐI VỚI PHÒNG XÉT NGHIỆM  

B1.  Phân loại và để riêng biệt:  

 Chất thải sinh hoạt; 

 Chất thải nhiễm khuẩn (toàn bộ chất thải y sinh của phòng xét nghiệm được coi 

như chất thải nhiễm khuẩn); 

 Chất thải nguy hại. 

Toàn bộ chất thải sau khi phân loại được chuyển tới bộ phận xử lý chung của bệnh 

viện và xử lý theo đúng quy định. 

B2.  Nƣớc thải phải được thoát vào hệ thống xử lý chung của bệnh viện. 

B3.  Các hoá chất nguy hiểm/ vật liệu nguy hiểm  được huỷ bỏ/ xử lý theo đúng quy định. 

B4.  Sử dụng hộp chứa vật sắc nhọn và xử lý vật sắc nhọn một cách hợp lý. 

B5.  Khử khuẩn phòng xét nghiệm: 

- Được thực hiện định kỳ hoặc sau khi ô nhiễm máu dịch  theo đúng yêu cầu của 

kiểm soát nhiễm khuẩn. 

- Có các biện pháp kiểm soát côn trùng và loài gặm nhấm. 

C. YÊU CẦU VỀ QUẢN LÝ AN TOÀN PHÒNG XÉT NGHIỆM 

C1. Yêu cầu chung về thực hành chuyên môn cho phòng xét nghiệm  

Toàn bộ nhân viên phòng xét nghiệm phải tuân thủ các quy trình kỹ thuật cũng 

như các thực hành chuẩn của phòng xét nghiệm: 

 Nhân viên PXN cần phải tuân thủ về qui định sử dụng các phương tiện bảo hộ các 

nhân đầy đủ và đúng cách. 

 Nhân viên PXN phải thực hiện qui trình về an toàn như sau: 

 Xem mọi chất liệu hay mẫu bệnh phẩm là những chất có khả năng gây nhiễm. 

 Thao tác các quy trình có khả năng tạo khí dung hoặc giọt trong tủ an toàn sinh 

học, tủ hút hoặc sau tấm chắn bảo vệ. Giữ tủ an toàn sinh học ngăn nắp. 

 Không vận hành máy ly tâm trong tủ an toàn sinh học vì động cơ có thể tạo 

luồng khí và nhiễu mạnh làm vỡ các lớp khi. 

 Chỉ dùng máy ly tâm có an toàn và tuân thủ  đúng theo qui trình vận hành máy li 

tâm. Sử dụng các cup an toàn khi li tâm. 

 Không đậy nắp kim tiêm sau khi đã sử dụng. 

 Lau và khử nhiễm bề mặt ngoài của thiết bị pipette, dùng chất khử nhiễm thích 

hợp (cồn 70
0
C) nếu bi ô nhiễm. 

 Lau và khử nhiễm thiết bị (bồn nước, giá ống nghiệm, v.v) ít nhất 1 lần mỗi tháng 

hoặc sau khi ô nhiễm bất cứ chất sinh học nào bằng chất sát khuẩn theo qui định. 

 Khi có tai nạn đổ vỡ, tạo ra các vật sắc nhọn hoặc tràn vãi thì phải xử lí theo qui 

trình xử lí tràn vãi  tuỳ từng tác nhân. 
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 Thực hiện đúng quy trình lau chùi, khử nhiễm, diệt khuẩn trang thiết bị phòng 

thí nghiệm, bề mặt môi trường. 

 Khử trùng các trang thiết bị trước khi sửa chữa, bảo dưỡng hoặc huỷ bỏ. 

 Không ăn uống, hút thuốc, trang điểm trong phòng xét nghiệm. 

 Bàn phím và điện thoại ở khu vực ngoài phòng thí nghiệm được thiết kế sạch và 

không dễ tiếp cận với những người đang xử lý mẫu bệnh phẩm hoặc đang làm 

xét nghiệm. Trong trường hợp cần sử dụng bàn phím hoặc điện thoại, phải tháo 

găng và rửa tay trước khi sử dụng. 

 Rửa tay trước và sau khi rời khỏi PXN, sau khi tiếp xúc với các tác nhân lây nhiễm. 

 Nhân viên đều được đào tạo mới (nhân viên mới) và đào tạo lại về an toàn khi làm 

việc trong phòng xét nghiệm. 

 Nhân viên PXN được tiêm chủng phòng với một số tác nhân nhiễm trùng (như 

VGB…) và được kiểm tra sức khoẻ định kì (theo yêu cầu cụ thể của từng loại PXN). 

C2.  Các thiết bị an toàn đƣợc trang bị đầy đủ, dễ tiếp cận và đƣợc kiểm tra chức 

năng định kỳ, bao gồm: tủ an toàn sinh học (nếu có), ly tâm có nắp đậy, tủ hút, bộ sơ 

cứu, bảo hộ lao động, dụng cụ xử lý mẫu tràn/ đổ, nơi rửa tay, dụng cụ rửa mắt/ dung 

dịch rửa mắt thích hợp. 

C3. An toàn về máu, dịch cơ thể và dự phòng sau phơi nhiễm: 

 Các bệnh phẩm là các bệnh phẩm có khả năng lây nhiễm nên khi lấy và vận chuyển 

cần phải thực hiện đúng các qui định về an toàn để giảm nguy cơ lây nhiễm. 

 Tuân thủ theo QT.69.HT_ “Quy trình dự phòng sau phơi nhiễm HIV do tai nạn 

nghề nghiệp”. 

C4. An toàn hoá chất: 

 Mọi hoá chất nguy hiểm cần được ghi nhãn và có sẵn Bảng chỉ dẫn an toàn hoá 

chất (MSDS) cho mỗi sản phẩm nguy hiểm dùng ở nơi làm việc (nếu cần thiết). 

Mọi nhân viên làm việc với sản phẩm nguy hiểm hoặc gần sản phẩm nguy hiểm 

cần được huấn luyện và có kiến thức về thao tác an toàn, lưu giữ và thải bỏ sản 

phẩm mà họ sử dụng hay gặp phải.  

 Một số qui định, ký hiệu để nhận biết hoá chất nguy hiểm: theo phụ lục 

PLQĐ.05.HT.01. 

 Không cất giữ và ăn, uống, nhai kẹo, dùng mỹ phẩm, son môi, kính tiếp xúc trong 

khu vực có sử dụng hay lưu giữ hoá chất. 

 Giữ gọn tóc dài và quần áo rộng lùng thùng khi làm việc với hoá chất, đi giày kín 

mũi, trang bị bảo hộ cá nhân như áo khoác, găng và kính bảo vệ mắt. 

 Không ngửi hay nếm hay dùng miệng hút hoá chất. 

 Luôn rửa tay và vùng da phơi nhiễm khác sau khi sử dụng hoá chất 

 Sử dụng hoá chất: 

 Ghi ngày nhận và mở hoá chất. 

 Bảo đảm mọi hoá chất nhập vào đều có trên danh sách kiểm kê. 

 Đối với hoá chất giảm chất lượng hoặc hư hỏng sau thời gian lưu giữ kéo dài, 

cũng ghi ngày hết hạn sử dụng. 

 Khi sử dụng hoá chất lần đầu, đọc nhãn cẩn thận và tham khảo MSDS. 
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 Giữ vùng làm việc sạch sẽ và ngăn nắp, với hoá chất và thiết bị được ghi nhãn và 

lưu giữ thích hợp. 

 Các chỉ định thải bỏ hoá chất gồm có: 

 Vẩn đục trong dung dịch 

 Hoá chất thay đổi màu sắc 

 Bằng chứng có chất lỏng trong chất rắn hoặc chất rắn trong chất lỏng 

 Đóng bám hoá chất bên ngoài vật chứa 

 Hư hỏng nhìn thấy rõ của vật chứa 

 Tích tụ áp suất bên trong chai. 

 Lưu trữ hoá chất: 

 Lưu giữ hoá chất nguy hiểm ở nơi an toàn, chỉ nhân viên được phép tiếp cận được. 

 Lưu giữ vật chứa lớn các chất lỏng nguy hiểm một cách an toàn gần sàn nhà 

nhưng ở độ cao cho phép thao tác lao động an toàn. 

 Lưu giữ hoá chất ở điều kiện thích hợp như : nhiệt độ , độ ẩm, cách xa ánh nắng 

mặt trời trực tiếp, thông khí đủ, vị trí không cao hơn tầm mắt. 

 Tách riêng hoá chất theo nhóm nguy hiểm (như chất lỏng dễ cháy, acid hữu cơ, 

chất oxi hoá, chất phản ứng) và giữ riêng rẽ. 

C5.  An toàn phòng cháy chữa cháy 

- Có bảng chỉ dẫn an toàn hoá chất. 

- Có sẵn bình cứu hoả hoạt động được và thường xuyên được kiểm tra. 

- Được tập huấn hàng năm về PCCC. 

C6.  An toàn điện: 

 Hệ thống điện chiếu sáng phải độc lấp với hệ thống điện thiết bị 

 Hệ thống dây dẫn và thiết bị kiểm soát, cung cấp điện phải đảm bảo an toàn và phù 

hợp các thông số kỹ thuật. 

 Dây điện, phích cắm, ổ cắm được bố trí hợp lý, thuận tiện và an toàn. 

 Có nguồn điện dự phòng đảm bảo cung cấp điện cho các TTB có thể ảnh hưởng 

đến kết quả xét nghiệm. 

 Kiểm tra mọi dây dẫn, phích và dây nối dài tìm các dấu hiệu tróc, lớp cách điện sờn 

hay hư hỏng. Thay thế nếu cần. 

 Kiểm tra mọi ổ điện về điện thế, nối đất và phân cực ít nhất mỗi năm. 

 Trong trường hợp bị điện giật (dù nhỏ) hoặc xuất hiện khói hay mùi khét, lập tức 

đánh dấu máy bị “hỏng” và cho sửa chữa. 

 Bảo đảm mọi dây được giữ khỏi sàn lối đi vì chúng có thể gây vấp chân hoặc hỏng; 

bảo vệ dây bằng cách cho chạy dọc tường chu vi hoặc bọc trong lớp bảo vệ. 

C7.  Phòng xét nghiệm có kế hoạch và thực hiện kiểm tra an toàn định kỳ: 

Có phân công nhân viên an toàn được tập huấn để giám sát, kiểm tra an toàn định 

kỳ. Các vấn đề phát hiện được trong quá trình kiểm tra được ghi lại và báo cho người có 

trách nhiệm xem xét.  
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QUY ĐỊNH VỀ KÍ HIỆU NHẬN BIẾT HOÁ CHẤT NGUY HIỂM 

 

STT Ký hiệu Loại hoá chất Nhóm hoá chất 

1.  

 

Khí nén Hoá chất loại A 

2.  

 

Chất dễ cháy nổ Hoá chất loại B 

3.  

 

Chất oxi hoá Hoá chất loại C 

4.  

 

Chất độc và nhiễm khuẩn: 

Gây tác dụng độc tức thì và 

nghiêm trọng 

Hoá chất loại D1 

5.  

 

Chất độc và nhiễm khuẩn: 

Gây tác dụng độc khác 
Hoá chất loại D2 

6.  

 

Chất độc và nhiễm khuẩn: 

chất nguy hiểm sinh học và 

nhiễm khuẩn 

Hoá chất loại D3 

7.  

 

Ăn mòn Hoá chất loại E 

8.  

 

Chất phản ứng nguy hiểm Hoá chất loại F 

9.  

 

Chất phóng xạ Hoá chất phóng xạ 

 

PLQĐ.05.HT.01 
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Một số ký hiệu cảnh báo nguy hiểm khác: 

 

    

    

 

  

 

 


