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Mã số: QT.61.HT
Ngày ban hành: 01/09/2015
Lần ban hành: 01

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 Giám đốc
bệnh viện.
3. Mỗi đơn vị được phát 01 bản (có đóng dấu kiểm soát). Các đơn vị khi có nhu cầu
bổ sung thêm tài liệu, đề nghị liên hệ với thư ký ISO để có bản đóng dấu kiểm soát.
Cán bộ công chức được cung cấp file mềm trên mạng nội bộ để chia sẻ thông tin
khi cần.
NƠI NHẬN (ghi rõ nơi nhận rồi đánh dấu X ô bên cạnh)
 Giám đốc Bệnh viện

 Các khoa lâm sàng trong BVBM

 Ph Giám đốc Bệnh viện ph trách
 Phòng Kế hoạch tổng hợp

□

 Phòng điều dưỡng
 Phòng Quản lý chất lượng

□

□
□

 Khoa HHTM

THEO DÕI TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI (tình trạng sửa đổi so với bản trước đó)
Trang

Hạng mục
sửa đổi

Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi
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I. MỤC ĐÍCH

Quy định thống nhất các bước dự trù máu, chế phẩm máu tại các khoa lâm sàng.

II. PHẠM VI ÁP DỤNG
Áp d ng cho quy trình dự trù mọi đơn vị máu, chế phẩm tại phòng lâm sàng khoa
Huyết học và Truyền máu và các khoa khác trong bệnh viện Bạch Mai.
III. TÀI LIỆU VIỆN DẪN:
Quy chế truyền máu 2007 (nằm trong Quyết định số 06/2007/QĐ-BYT ngày
19/01/2007)
IV. THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT:
Không có
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VI. NỘI DUNG QUY TRÌNH
Trách nhiệm
Bác sỹ khoa
LS

Bác sỹ khoa
LS

Điều dưỡng
Khoa LS

Điều dưỡng
khoa LS

Điều dưỡng
khoa LS

Các bƣớc thực hiện
Đăng ký dự trù
máu và chế phẩm
vào HSBA

Đăng ký dự trù
máu và chế phẩm
vào sổ dự trù

Tiếp nhận sổ
dự trù máu
và chế phẩm

Lấy mẫu bệnh phẩm

Chuyển sổ lĩnh
máu, mẫu bệnh
phẩm đến phòng
phát máu

Mô tả/ Tài liệu liên quan
Bác sỹ viết chỉ định sử d ng máu, chế phẩm
vào HSBA

- Bác sỹ điền đầy đủ Phiếu lĩnh máu và chế
phẩm máu theo BM.01.HHTM.01, sau đ đưa
cho điều dưỡng.
- Trường hợp cần truyền máu cấp, bác sỹ phải
ghi rõ dự trù ”CẤP” trên phiếu dự trù.
- Trường hợp đặc biệt ”Dự trù máu tối khẩn
cấp”, bác sỹ chỉ định ghi rõ ”Dự trù máu tối
khẩn cấp, chỉ định khối hồng cầu nh m O, số
lượng....ml, ký, ghi rõ họ tên”, sau đ đưa cho
điều dưỡng mang ngay đến phòng truyền máu
để lĩnh cấp.
- Trường hợp nghỉ lễ nhiều ngày, bác sỹ ph
trách khoa phòng căn cứ vào số lượng BN đang
điều trị, số ngày nghỉ, dự kiến nhu cầu máu và
chế phẩm để dự trù.
- Tiếp nhận sổ lĩnh máu và chế phẩm máu
- Kiểm tra đầy đủ các nội dung được yêu cầu
ghi trên phiếu .

- Lấy mẫu bệnh phẩm theo quy định gồm 02
ống: 01 ống c chống đông bằng EDTA và 01
ống không chống đông, mỗi ống c 2ml máu
của bệnh nhân.
- Ghi họ tên, tuổi, số giường, khoa của bệnh
nhân trên ống nghiệm phải rõ ràng và khớp
hoàn toàn với phiếu lĩnh máu và chế phẩm
máu.
Chuyển sổ lĩnh máu và chế phẩm máu và mẫu
bệnh phẩm cho bộ phận xét nghiệm phát máu
của Khoa HHTM.
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VI. HỒ SƠ

Tên hồ sơ lƣu

STT

Nơi lƣu

1

Hồ sơ bệnh án

Phòng KHTH

2

Phiếu lĩnh máu và chế phẩm máu

Khoa HHTM

Thời gian lƣu
10 năm

VII. PHỤ LỤC

- Phiếu lĩnh máu và chế phẩm máu: QT.61.HT.01
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BM.61.HT.01
BỆNH VIỆN BẠCH MAI
KHOA HUYẾT HỌC
TRUYỀN MÁU

NHÓM MÁU BỆNH NHÂN

PHIẾU LĨNH MÁU VÀ CHẾ PHẨM MÁU

BỆNH VIỆN BẠCH MAI
KHOA HUYẾT HỌC
TRUYỀN MÁU

NHÓM MÁU BỆNH NHÂN

PHIẾU LĨNH MÁU VÀ CHẾ PHẨM MÁU

Khoa .............................Phòng ........................

Khoa .............................Phòng ........................

Lĩnh ..............................Loại ...........................

Lĩnh ..............................Loại ...........................

Bệnh nhân ....................................Tuổi ...........

Bệnh nhân ....................................Tuổi ...........

Số giường ...............Nh m máu .......................

Số giường ...............Nh m máu .......................

Căn bệnh ..........................................................

Căn bệnh ..........................................................

Ngày ....tháng ....năm.....
TÊN VÀ CHỮ KÝ
NGƢỜI LĨNH

BÁC SỸ ĐIỀU TRỊ

Tên / mã đơn vị :...........................................
Số lượng
TÊN VÀ CHỮ KÝ
NGƢỜI PHÁT MÁU

Nhóm máu
BÁC SỸ PHỤ TRÁCH
MIỄN DỊCH PHÁT
MÁU

Ngày ....tháng ....năm.....
TÊN VÀ CHỮ KÝ
NGƢỜI LĨNH

BÁC SỸ ĐIỀU TRỊ

Tên / mã đơn vị :...........................................
Số lượng
TÊN VÀ CHỮ KÝ
NGƢỜI PHÁT MÁU

Nhóm máu
BÁC SỸ PHỤ TRÁCH
MIỄN DỊCH PHÁT
MÁU

Trang 6/6

