
THƯ MỤC CHUYÊN ĐỀ

TÀI LIỆU NGÀNH
KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG
TT THÔNG TIN - THƯ VIỆN

THÁNG 7 - 2022



Kỹ thuật xét nghiệm y học có vai trò rất quan trọng trong lĩnh vực khám
chữa bệnh. Kết quả xét nghiệm giúp cho việc sàng lọc, chẩn đoán bệnh
được rõ ràng, đồng thời hỗ trợ theo dõi/điều trị bệnh được hiệu quả.

Thư mục chuyên đề tài liệu ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học sẽ giới
thiệu đến bạn đọc các tài liệu có tại Thư viện phục vụ đào tạo ngành kỹ
thuật xét nghiệm y học tại trường Đại học Y tế công cộng.

Thư viện hi vọng các tài liệu được giới thiệu trong thư mục chuyên đề
này sẽ giúp các bạn dễ dàng tìm đọc tài liệu phục vụ nhu cầu học tập,
nghiên cứu của mình.

LỜI NÓI ĐẦU



 

An toàn sinh học tại phòng
xét nghiệm an toàn sinh
học cấp II / Viện Vệ sinh
dịch tễ Trung ương ; chủ
biên, Nguyễn Trần Hiển,
Nguyễn Thanh Thủy. - H. : Y
học, 2014. - 135 tr. : minh
học ; 27 cm

 
Số định danh: 570.72 A105



Kỹ thuật cơ bản và đảm bảo
chất lượng trong xét nghiệm
vi sinh y học : sách đào tạo cử
nhân kỹ thuật y học chuyên
ngành xét nghiệm / chủ biên,
Đinh Hữu Dung. - H. : Y học,
2008. - 90 tr. : minh hoạ ; 27 cm

Số định danh:  610.28 K600



Kỹ thuật xét nghiệm huyết
học và truyền máu ứng dụng
trong lâm sàng / Viện huyết
học - Truyền máu Trung Ương ;
chủ biên, Đỗ Trung Phấn. - Tái
bản lần thứ ba có sửa chữa và
bổ sung. - H. : Y học, 2016. - 386
tr. : minh họa ; 27 cm

 
Số định danh: 616.1 K600



Kỹ thuật xét nghiệm huyết
học - truyền máu : sách đào
tạo cử nhân kỹ thuật y học /
chủ biên, Hà Thị Anh. - H. : Y
học, 2009. - 195 tr. : minh họa ;
27 cm

 
Số định danh: 616.1 K600



Huyết học - truyền máu : sách
đào tạo cử nhân kỹ thuật y học
/ chủ biên, Hà Thị Anh. - H. : Y
học, 2009. - 275 tr. : minh họa
(một số màu) ; 27 cm

Số định danh: 616.1 H528



Truyền máu hiện đại : ứng
dụng trong điều trị bệnh / Đỗ
Trung Phấn. - Tái bản lần thứ
nhất có sửa chữa và bổ sung. -
H. : Giáo dục Việt Nam, 2014. -
587 tr. : minh họa ; 27 cm

Số định danh: 616.1 PH121



Bài giảng huyết học - truyền
máu : sau đại học / Trường Đại
học Y Hà Nội, Bộ môn Huyết
học - Truyền máu ; chủ biên, Đỗ
Trung Phấn. - Tái bản lần thứ
hai có sửa chữa và bổ sung. - H.
: Y học, 2014. - 415 tr. : minh họa ;
27 cm

Số định danh: 616.1 B103



Tổ chức và quản lý phòng xét
nghiệm : sách đào tạo đại học
và sau đại học / Trường Đại học
Y Hà Nội ; chủ biên, Đặng Thị
Ngọc Dung. - Tái bản lần thứ
nhất có chỉnh sửa và bổ sung. -
H. : Y học, 2020. - 279 tr. : minh
họa ; 27 cm

Số định danh: 610 T450



Đảm bảo chất lượng phòng thí
nghiệm y tế / Bộ Y tế, Cục Y tế
dự phòng ; chủ biên,Trịnh Quân
Huấn, Nguyễn Trần Hiển, Đặng
Đức Anh. - [s.l] : [s.n], 2010. - 340,
[40] tr. ; 30 cm

Số định danh:  542 Đ104



Quản lý chất lượng phòng xét
nghiệm y khoa theo tiêu chuẩn
ISO 15189 : sách dùng đào tạo
liên tục cán bộ y tế / chủ biên,
Trần Hữu Tâm. - Tp. Hồ Chí
Minh : Y học, 2017. - 168 tr. :
minh họa ; 27 cm

Số định danh:  610 QU105



Xét nghiệm sử dụng trong lâm
sàng / Nguyễn Thế Khánh,
Phạm Tử Dương. - Tái bản lần
thứ 14. - H. : Y học, 2015. - 947 tr. :
minh họa ; 21 cm

Số định danh:  615.8 KH107



Thực hành và quản lý phòng
xét nghiệm : đào tạo nâng cao
cho cán bộ phụ trách xét
nghiệm, xét nghiệm viên của
hệ thống y tế dự phòng, đào
tạo 2 tháng / chủ biên, Nguyễn
Trần Hiển, Đặng Đức Anh. - H. :
Y học, 2012. - 288 tr. : minh họa ;
30 cm

Số định danh:  542.068 TH552



Thực hành và quản lý phòng
xét nghiệm : đào tạo cán bộ
phụ trách xét nghiệm, xét
nghiệm viên của hệ y học dự
phòng, chương trình đào tạo
cơ bản / chủ biên, Nguyễn Trần
Hiển, Đặng Đức Anh. - H. : Y
học, 2012. - 152tr. : minh họa ;
30cm

Số định danh:  542.068 TH552



Nội kiểm tra chất lượng xét
nghiệm : sách dùng đào tạo
liên tục cán bộ y tế / chủ biên,
Trần Hữu Tâm. - Tái bản lần thứ
ba-có bổ sung. - Tp. Hồ Chí
Minh : Y học, 2017. - 97 tr. : minh
họa, 27 cm

Số định danh:  616.075 N452



Ngoại kiểm tra chất lượng xét
nghiệm : sách dùng đào tạo đại
học, sau đại học và đào tạo liên
tục cán bộ y tế / chủ biên, Trần
Hữu Tâm. - Xuất bản lần thứ tư.
- Tp. Hồ Chí Minh : Y học, 2020. -
99 tr. : minh họa ; 27 cm

Số định danh:  616.075 N452



Những vấn đề cơ bản trong
đảm bảo chất lượng xét
nghiệm y khoa : sách dùng đào
tạo liên tục cán bộ y tế / chủ
biên, Trần Hữu Tâm. - Tái bản
lần thứ nhất - có bổ sung. - Tp.
Hồ Chí Minh : Y học, 2015. - 71 tr.
: minh họa ; 27 cm

Số định danh:  616.075 NH556



Kỹ thuật xét nghiệm y học hỗ trợ
Chẩn đoán - Phát hiện sớm - Điều trị - Dự báo nguy cơ bệnh tật


