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TRONG KHI MỌI NỖ LỰC ĐƯỢC THỰC HIỆN NHẰM ĐẢM BẢO RẰNG HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC
TIÊU CHUẨN GS1 CÓ TRONG TÀI LIỆU LÀ ĐÚNG ĐẮN, GS1 VÀ BẤT KỲ BÊN THAM GIA KHÁC LIÊN
QUAN TRONG VIỆC TẠO RA TÀI LIỆU NÀ Y CÔNG BỐ RẰ NG TÀ I LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP MÀ KHÔNG
CÓ SỰ ĐẢM BẢO, TRÌNH BÀY HOẶC NGỤ Ý , BAO HÀM MỌI VẤN ĐỀ NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC GIỚI
HẠN TÍNH CHÍNH XÁC, KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC HOẶC SỰ PHÙ HỢP VỀ MỤC ĐÍCH RIÊNG, DO ĐÓ
KHÔNG THỪA NHẬN TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ TRÁCH NHIỆM VỀ CÁC TỔN
HẠI HOẶC MẤT MẤT LIÊN QUAN ĐẾN HOẶC BẮT NGUỒN TỪ VIỆC SỬ DỤNG TÀI LIỆU. TÀI LIỆU CÓ
THỂ ĐƯỢC SỬA ĐỔI TÙY THUỘC VÀO NHỮNG PHÁT TRIỂN TRONG CÔNG NGHỆ, CÁC THAY ĐỔI
CỦA TIÊU CHUẨN HOẶC CÁC YÊU CẦU HỢP PHÁP MỚI. VÀI SẢN PHẨM VÀ TÊN CÔNG TY ĐƯỢC ĐỀ
CẬP Ở ĐÂY CÓ THỂ LÀ TÊN THƯƠNG MẠI VÀ/HOẶC ĐƯỢC ĐĂNG KÝ TÊN THƯƠNG MẠI CỦA CÁC
CÔNG TY TƯƠNG ỨNG.

Chú thích: Tấ t cả các hin
̀ h ảnh trong tài liệu này chỉ mang tin
́ h minh họa.
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Thiế t bi ỵ tế ........................................................................................................................7
2.3.
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5.1.5 Quảng cáo ..................................................................................................................................16
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1.

Phạm vi áp dụng & bố i cảnh

Sự phân đinh
̣ đơn nhấ t cung cấ p một cơ hội để phân biệt, ở dạng máy có thể đọc, sự
phân đinh
̣ đơn nhấ t của một vật phẩ m. Thông tin đó nhanh chóng trở thành điề u tiên
quyế t, khi kế t nố i với số lô của vật phẩ m (hoặc số xê-ri đơn nhấ t) & ngày hế t hạn, để
truy tim
̀ nguồ n gố c của tấ t cả các sản phẩ m về y tế từ khâu sản xuấ t đế n khi vận
chuyể n tới bệnh nhân (điể m chăm sóc). Hướng dẫn tự nguyện này do Nhóm người sử
dụng Healthcare GS1 xây dự ng, vì vậy, bấ t cứ khi nào & ở đâu có yêu cầ u về sự phân
đinh
̣ sản phẩ m thì ở đó sẽ có sự thố ng nhấ t sử dụng cùng một cấ u trúc dữ liệu trên
phạm vi toàn cầ u. Tài liệu này còn đề cập đế n các yêu cầ u riêng tại điể m bán lẻ (Point
of Sale - POS), điề u quan trọng đố i với các vật phẩ m chăm sóc sức khỏe không cầ n
kê đơn.
Nhóm người sử dụng Healthcare GS1 đang xây dự ng, quảng bá và thự c hiện các tiêu
chuẩ n của ngành công nghiệp toàn cầ u về các giải pháp để ngăn ngừa sai lỗi, các sản
phẩ m giả mạo và cải tiế n tin
́ h hiệu quả của chuỗi cung ứng thông suố t ngành công
nghiệp healthcare. Trọng tâm đầ u tiên là về dượ c phẩ m & các thiế t bi ̣ y tế và vì vậy tài
liệu này nêu các trin
̀ h bày hiện thời có liên quan. Trong khi các nguyên tắ c và ví dụ
đưa ra là có thể áp dụng đượ c đố i với toàn bộ linh
̃ vự c healthcare, thì chúng tôi luôn
cập nhật và tiế p tục xây dự ng tài liệu để đảm bảo có thể đưa vào các ví dụ đặc thù
như là về sức khỏe của động vật, các sản phẩ m nha khoa.v.v. Nế u bạn ở một linh
̃ vự c
nào đó thấ y cầ n cung cấ p thêm nội dung hay bổ sung cho tài liệu này thì hãy liên hệ
với Nhóm người sử dụng Healthcare GS1.
Chú ý: website của Nhóm người sử dụng Healthcare GS1 (http://www.gs1.org/healthcare)
luôn đượ c cập nhật.

2.
2.1.

Giới thiê ̣u về GTIN trong Healthcare
Đinh
̣ nghiã về GTIN

Mã số toàn cầ u phân đinh
̣ thương phẩ m (Global Trade Item Number™ - GTIN™)
đượ c sử dụng để phân đinh
̣ đơn nhấ t các thương phẩ m trên phạm vi toàn cầ u. GTIN
có thể gồ m 8, 12, 13 hay 14 chữ số . Cấ u trúc dữ liệu của chúng yêu cầ u trường gồ m
14 chữ số và tấ t cả các phầ n mề m xử lý GTIN phải cho phép độ dài gồ m 14 chữ số .
Thương phẩ m là bấ t kì vật phẩ m nào (sản phẩ m hay dich
̣ vụ) cầ n phải truy tìm thông
tin định trước về nó và có thể đã được định giá, đặt hàng hoặc báo giá ở bất kỳ điểm
nào trong chuỗi cung ứng. Đinh
̣ nghiã này bao gồ m cả các vật phẩ m riêng cũng như
tấ t cả các cấ u hin
̀ h khác nhau trong các loại bao gói khác nhau của chúng
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2.1.1.

GTIN trong Healthcare

GTIN phân đinh
̣ đơn nhấ t vật phẩ m đượ c kinh doanh (dượ c phẩ m, thiế t bi ̣ y tế , v.v.)
trong chuỗi cung ứng. Tin
́ h hợ p nhấ t của mã số này trong suố t vòng đời của vật phẩ m
là chia
̀ khóa để duy trì tin
́ h đơn nhấ t cho nhà sản xuấ t, nhà bán buôn, nhà phân phố i,
bệnh viện, các cơ quan làm luật và các cổ đông ở chuỗi cung ứng khác. Mỗi thay đổ i về
khia
́ cạnh, đặc tin
́ h, biế n thể hay hin
̀ h thức của thương phẩ m đề u có thể yêu cầ u cấ p
lại GTIN mới.
Chủ nhãn hàng hóa nắ m giữ quy đinh
̣ ki ̃ thuật về vật phẩ m healthcare phải cấ p chin
́ h
xác và duy trì các GTIN của họ để tạo thuận lợ i cho mọi bên thương mại phân biệt sản
phẩ m một cách hiệu quả theo quy đinh,
̣
theo chuỗi cung ứng và vì sự an toàn của
bệnh nhân liên quan.
Tài liệu này dự a vào Các quy đinh
̣ cấ p GTIN www.gs1.org/gtinrules và đã đượ c chin
̉ h
sửa cho phù hợ p với nhu cầ u của Healthcare. Trong khi tấ t cả các tiêu chuẩ n GS1 là tự
nguyện thì các quy tắ c trong tài liệu này nhằ m để đinh
̣ hướng thự c hiện nhấ t quán trong
cộng đồ ng Healthcare trên phạm vi toàn cầ u.
Chú ý: Các quy đinh
̣ của điạ phương, của liên bang hay của quố c gia có thể áp dụng và sẽ ưu
tiên hướng dẫn tự nguyện này. Ví dụ, một vài quy đinh
̣ về healthcare có thể yêu cầ u hay hạn
chế sử dụng GTIN trong phạm vi quyề n lự c của họ.

2.1.2.

Cấ u trúc của GTIN

Sau khi gia nhập GS1 Việt Nam, tổ chức sẽ nhận đượ c Mã doanh nghiệp GS1 và tài
liệu về việc cấ p GTIN như thế nào cho sản phẩ m của min
̀ h. Có 10 bước để tạo GTIN
đượ c nêu chi tiế t tại http://www.gs1vn.org.vn/default.aspx?portalid=17&tabid=496.
Mặc dù GTIN có cấ u trúc quản tri ̣ để đảm bảo chúng là đơn nhấ t, phải coi GTIN là các
mã số không mang tin
́ h hàm ý. Điề u này có nghiã là phải luôn ghi lại và xử lý GTIN ở
trạng thái toàn vẹn của chúng, không có phầ n nào của GTIN liên quan đế n bấ t kì sự
phân loại hay sự truyề n đạt thông tin nào.
Chú ý: Dạng GTIN này đượ c dùng trong các giao dich
̣ kinh doanh, đặc biệt trong eCom (ví dụ
đơn đặt hàng/ báo giá/ catalô điện tử .v.v.). Hin
̀ h 2-1 nêu cấ u trúc của GTIN-13

Hin
̀ h 2-1 Ví dụ về GTIN-13
Mã doanh nghiệp GS1
N1 N2

N3

N4

N5

Số tham chiế u vật phẩ m
N6

N7

N8

N9

N10

N11 N12

Số kiể m tra
N13

4
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Mã doanh nghiê ̣p GS1
■

Mã doanh nghiệp GS1 bao gồ m Mã quố c gia GS1 và Mã phân đinh
̣ doanh

nghiệp do GS1 Việt Nam cấ p. Nói chung, nó bao gồ m từ 6 đế n 10 chữ số tùy thuộc
vào nhu cầ u về quỹ số của công ty.
■

Hai hay ba chữ số đầ u N1, N2, N3 là mã quố c gia do GS1 cấ p cho GS1 điạ

phương. Nó không có nghiã là vật phẩ m đượ c sản xuấ t hay phân phố i tại nước đã
đượ c cấ p mã quố c gia đó. Số phân đinh
̣ doanh nghiệp đứng sau mã quố c gia GS1
do GS1 điạ phương cấ p.
Số tham chiế u vâ ̣t phẩ m
■

Số tham chiế u vật phẩ m là một thành phầ n của GTIN do người chủ mã doanh

nghiệp GS1 hay mã doanh nghiệp UPC cấ p để tạo ra một GTIN đơn nhấ t và là một
mã số không mang tin
́ h hàm ý, tức là các chữ số riêng trong GTIN không liên quan
đế n bấ t kì sự phân loại hay truyề n tải thông tin đặc thù nào. Cách đơn giản nhấ t để
cấ p số tham chiế u vật phẩ m là cấ p lầ n lượ t, ví dụ 001, 002, 003 .v.v
Số kiể m tra
■

Số kiể m tra là chữ số cuố i cùng. Nó đượ c tin
́ h từ tấ t cả các chữ số khác trong

GTIN.
Hình 2-2 Ví dụ về GTIN-14 (Cấ u trúc dữ liệu GTIN-14)
GTIN của vật phẩ m đượ c chứa bên trong

Số chỉ
phương án
N1

Số kiể m tra

(chưa tin
́ h số kiể m tra)
N2 N3 N4 N5

N6

N7

N8

N9

N10

N11 N12 N13

N14

Số chỉ phương án
■

Số chỉ phương án chỉ đượ c dùng trong cấ u trúc dữ liệu GTIN-14. Nó lấ y giá tri ̣

từ 1 đế n 8 (xem Chú thić h 1 dưới đây) và đượ c dùng cho các cấ p bao gói cao hơn
hay thấ p hơn (xem phầ n 4.4, cấ p bao gói). Cách đơn giản nhấ t để cấ p số tham chiế u
vật phẩ m là cấ p lầ n lượ t 1, 2, 3 .v.v. cho mỗi nhóm đơn vi ̣ thương mại.
Một nhóm thương phẩ m đồ ng nhấ t là một nhóm chuẩ n và ổ n đinh
̣ các thương phẩ m
giố ng hệt nhau.Nhà sản xuấ t hay nhà phân phố i có thể cấ p GTIN-13 hay GTIN-12 đơn
nhấ t cho mỗi nhóm hay cấ p một GTIN-14 đơn nhấ t với các số chỉ phương án từ 1 đế n
8. GTIN-14 kế t hợ p với GTIN của thương phẩ m (đã bỏ số kiể m tra) đượ c đự ng bên
trong mỗi nhóm. Số kiể m tra của GTIN-14 sau đó sẽ đượ c tin
́ h.
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Số chỉ phương án không có hàm ý gi.̀ Các chữ số này không phải dùng theo thứ tự
mà trong vài trường hợ p không cầ n sử dụng chúng. Cấ u trúc GTIN-14 cho các nhóm
thương phẩ m chuẩ n tạo ra quỹ số bổ sung. Số chỉ phương án có thể đượ c sử dụng
lại.
Chú thích 1: Số 9 được dành riêng cho các vật phẩ m có số đo thay đổ i. Điề u này it́ gặp trong
Healthcare nhưng vẫn có như khí tê dùng trong phẫu thuật. Lượ ng khí dùng cho mỗi lầ n phẫu
thuật là thay đổ i nhưng vẫn có thể đinh
̣ giá, đặt hàng hay báo giá theo đinh
̣ lượ ng đinh
̣ trước (ví
dụ m3) khi vận chuyể n đế n bệnh viện.
Số chỉ phương án là chữ số có giá tri ̣ từ 1 đế n 8. Nó đượ c cấ p theo yêu cầ u của công ty thiế t
kế số phân đinh
̣ này. Nó có thể đưa ra 8 số phân đinh
̣ GTIN-14 riêng rẽ để phân đinh
̣ các
nhóm thương phẩ m.
GTIN loại 8-, 12- hay 13 chữ số trên các thương phẩ m đượ c đự ng bên trong phải luôn là một
trong các cấ p bao gói liên quan đượ c chứa đự ng, thường là cấ p thấ p nhấ t. GTIN cho phân
phố i hạn chế không đượ c dùng trong chuỗi yế u tố này.

2.2.

Vâ ̣t phẩ m Healthcare (đinh
̣ nghia)
̃

Các đinh
̣ nghiã hợ p pháp về các vật phẩ m healthcare sẽ khác nhau giữa các nước
(xem Phầ n 3, Các quy đinh).
̣
Trong thự c tế , các đinh
̣ nghiã hợ p pháp về thuố c đơn
giản là ”chấ t đượ c chin
́ h thức thừa nhận bởi một thự c thể pháp lý”. Vì vậy, phầ n này
tập trung vào một sự miêu tả chung toàn cầ u.
2.2.1.

Dược phẩ m

2.2.1.1. Không cầ n kê đơn (OTC)
OTC là một loại dượ c phẩ m mà việc phân phố i hay quản tri ̣ nó không yêu cầ u giấ y
phép về dượ c. Thường thì nó có thể đượ c người tiêu dùng sử dụng theo ý và trách
nhiệm riêng của họ để phòng ngừa, chữa bệnh hay điề u tri ̣ các triệu chứng hay bệnh
nhẹ. Việc sử dụng chúng, theo hin
̀ h thức, điề u kiện và liề u đã đượ c phép phải an toàn
cho người dùng.
Đinh
̣ nghiã này bao gồ m cả các vật phẩ m healthcare, thuố c và thiế t bi ̣ y tế không yêu
cầ u đơn thuố c hay sự can thiệp y học trự c tiế p. Các ví dụ điể n hin
̀ h là băng bông, bộ
dụng cụ trợ giúp việc sơ cứu, nước súc miệng, thuố c giảm đau nhẹ .v.v.
2.2.1.2. Đơn thuố c (Rx)
Sản phẩ m theo đơn thuố c (thường đượ c đề cập đế n như là dượ c phẩ m) (Rx) là thuố c
hay sản phẩ m đặc biệt dùng để chữa bệnh yêu cầ u phải có đơn thuố c hay sự can
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thiệp y học trự c tiế p. Các ví dụ điể n hin
̀ h là băng bông đã tẩ m thuố c, thuố c chố ng
đau, thuố c tiêm v.v. và thường có thể chỉ có đượ c theo đơn thuố c từ một bác sỹ đa
khoa chăm sóc sức khỏe phù hợ p.
2.2.1.3 Dược phẩ m của bê ̣nh viê ̣n
Dượ c phẩ m của bệnh viện là sản phẩ m phải do bệnh viện làm ra để sử dụng nội bộ
hay liên bệnh viện, vì thế nó không đượ c (hay sẽ không tiế p tục đượ c) bán bởi công
ty dượ c cung cấ p nguyên vật liệu thô. Các sản phẩ m này có thể tương ứng với danh
mục Rx hay OTC. Trong mọi trường hợ p, chúng phải đượ c phân đinh
̣ rõ ràng từ khâu
sản xuấ t đế n khâu dùng cho bệnh nhân.
2.2.2.

Thiế t bi ̣ y tế

Thiế t bi ̣ y tế là bấ t kì thiế t bi,̣ bộ dụng cụ dùng trong khoa học, máy móc, thiế t bi,̣ mô
cấ y, thuố c thử hay máy đo nhiệt, phầ n mề m, vật liệu hay vật phẩ m giố ng hoặc có liên
quan khác, theo chủ đinh
̣ của nhà sản xuấ t để dùng, một min
̀ h hay có kế t hợ p, cho
con người vì một hoặc nhiề u mục đić h cụ thể về
■

chẩ n đoán, phòng ngừa, kiể m soát, điề u tri ̣ hay làm thuyên giảm bệnh tật

■

chẩ n đoán, kiể m soát, điề u tri,̣ làm thuyên giảm hay dưỡng thương

■

nghiên cứu, thay thế , thay đổ i hay hỗ trợ quá trin
̀ h mổ hay sinh lý học

■

hỗ trợ hay duy trì cuộc số ng

■

kiể m soát sự thụ thai

■

tẩ y uế thiế t bi ̣ y tế

■

các mục đić h cung cấ p thông tin về y học theo các biện pháp kiể m tra mẫu lấ y từ

cơ thể người và không đạt đượ c hành động chủ đinh
̣ lúc đầ u trong hay trên cơ thể
người bằ ng các biện pháp dượ c lý, miễn dich
̣ học hay chuyể n hóa, nhưng những biện
pháp như vậy có thể hỗ trợ các mẫu đó về mặt chức năng
2.3.

Yêu cầ u về dữ liê ̣u trong Healthcare

2.3.1.

Mã số toàn cầ u phân đinh
̣ thương phẩ m (GTIN)

Bằ ng việc gia nhập GS1 điạ phương, tổ chức sẽ nhận đượ c Mã doanh nghiệp GS1
cho phép tổ chức có khả năng tạo các GTIN và truy cập các tiêu chuẩ n GS1. Hệ
thố ng GS1 đượ c thiế t kế cho mọi ngành công nghiệp hay bấ t kì bộ phận nào thuộc
linh
̃ vự c công cộng sử dụng, vì thế tổ chức có thể chọn cấ p GTIN bằ ng cách sử dụng
Mã doanh nghiệp GS1 từ GS1 tại điạ phương đã chọn. Tuy nhiên, có một vài quy
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đinh
̣ áp đặt các yêu cầ u bắ t buộc tại điạ phương về việc sử dụng GTIN trong phạm vi
quyề n lự c pháp lý có thể đượ c thự c thi (xem phầ n 3, các Quy đinh)
̣
Các thuộc tin
́ h như số lô, ngày hế t hạn, số xê-ri.v.v. sẽ thêm giá tri ̣ cho sản phẩ m khi
đượ c kế t hợ p với GTIN đượ c mã hóa vào mã vạch GS1 bằ ng cách sử dụng các số
phân đinh
̣ ứng dụng (AI) của GS1. Việc sử dụng chúng sẽ tạo thuận lợ i cho hệ thố ng
theo vế t và truy tim
̀ nguồ n gố c & có thể góp phầ n nâng cao sự an toàn cho bệnh
nhân. Để biế t thêm thông tin, hay tham khảo các hướng dẫn chung tại
http://www.gs1.org/healthcare.
Trong phạm vi hệ thố ng GS1, chỉ các thuộc tin
́ h sau mới đượ c dùng cùng GTIN
2.3.1.1. Số lô
Số lô (AI (10)) thường đượ c cấ p tại điể m sản xuấ t, ví dụ, số lô sản xuấ t, số ca kip
́ , số
máy, thời gian hay mã sản xuấ t nội bộ. Dữ liệu dạng chữ và số với độ dài thay đổ i
đế n 20 kí tự chữ và số .
2.3.1.2. Ngày hế t hạn
Ngày hế t hạn (AI(17)) thường đượ c đề cập đế n như là ngày hế t hạn hay số ngày tố i
đa có thể sử dụng và chỉ rõ giới hạn thời gian có thể tiêu thụ hay sử dụng của sản
phẩ m (ví dụ, đố i với dượ c phẩ m, nó sẽ chỉ rõ khả năng có rủi ro về sức khỏe một
cách gián tiế p nguyên nhân từ tin
́ h vô hiệu quả của sản phẩ m sau ngày hế t hạn).
Ngày hế t hạn đượ c mã hóa ở độ dài cố đinh
̣ gồ m 6 kí tự số với cấ u trúc YYMMDD
trong đó:
■ YY = số chỉ hàng chục và hàng đơn vi ̣ của năm (ví dụ 2003 = 03).
■ MM = số chỉ tháng (ví dụ, tháng giêng = 01).
■ DD = số chỉ ngày trong tháng tương ứng (ví dụ, ngày thứ hai = 02).
Ngày và giờ hế t hạn cũng có thể đượ c thể hiện (AI(7003)). Cấ u trúc này chỉ dùng khi
giờ chin
́ h xác hế t hạn là điề u quan trọng đố i với bệnh nhân.
2.3.2. Số xê-ri
Số xê-ri (AI(21)) đượ c sử dụng một cách điể n hin
̀ h trên các thiế t bi ̣ y tế cầ n theo vế t và
truy tim
̀ nguồ n gố c từng cái một (ví dụ ghế lăn, máy điề u hòa nhip̣ tim, máy quét MRI).
3. Các quy đinh
̣
Ngành công nghiệp healthcare đượ c quy đinh
̣ ở mức độ cao và các công ty đượ c yêu
cầ u phải đáp ứng các quy đinh
̣ của quố c gia/ liên bang và/ hoặc điạ phương.
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Hướng dẫn này đã đượ c xây dự ng như một tiêu chuẩ n toàn cầ u để trợ giúp các công ty
đáp ứng đượ c yêu cầ u chin
̣ sản phẩ m (thậm trí còn là công cụ tạo
́ h của việc phân đinh
thuận lợ i cho việc mã hóa lô và ngày hế t hạn).
Nhóm

người

sử

dụng

Healthcare

GS1

có

một

miề n

về

quy

đinh
̣

tại

http://www.gs1.org/healthcare. Nhóm người sử dụng Healthcare GS1 ủng hộ việc sử dụng
tiêu chuẩ n hóa toàn cầ u để trợ giúp đạt đượ c tin
̣
́ h phù hợ p với các yêu cầ u về quy đinh
của tấ t cả các nước. Tuy nhiên, cầ n nhấ n mạnh rằ ng các quy đinh
̣ của quố c gia/ liên bang
hay điạ phương có thể áp dụng và ưu tiên hàng đầ u trước tiêu chuẩ n của GS1.
4. Cấ p mã số
4.1 Quy tắ c chung
Mã số toàn cầ u phân đinh
̣ thương phẩ m GTIN đượ c dùng để phân đinh
̣ bấ t kì vật phẩ m
nào cầ n lấ y ra thông tin đinh
̣ trước và có thể đã đượ c đinh
̣ giá hay đă ̣t hàng hay báo
giá tại bấ t kì điể m nào trong chuỗi cung ứng. Thông thường, GTIN áp dụng cho cấ p
bao gói thấ p nhấ t cũng như các cấ p bao gói cao hơn.
Cầ n có một GTIN riêng bấ t cứ khi vào các đặc tin
̣ trước về vật phẩ m bi ̣ khác đi
́ h đinh
theo mọi cách thức liên quan đế n quá trin
̀ h thương mại. Quy tắ c này đượ c làm rõ qua
hin
̀ h vẽ dưới đây khi hai sản phẩ m có các thành phầ n và tên thương hiệu giố ng nhau
nhưng lại yêu cầ u các GTIN khác nhau vì một sản phẩ m có thể đượ c bán khắ p nơi
trong khi sản phẩ m kia yêu cầ u dượ c si ̃ phân phố i (bởi việc sử dụng là theo dự đinh)
̣
Hin
̀ h 4-1 Ví dụ về thay đổ i của sản phẩ m dẫn đế n việc cấ p GTIN mới

Nguyên tắ c của hướng dẫn này là nế u có bấ t kì sự thay đổ i quan trọng nào và cầ n
phân biệt một sản phẩ m mới khỏi sản phẩ m cũ và theo đó mà sử dụng, thì phải cấ p
một GTIN mới. Tài liệu này nhằ m vào việc xác đinh
̣ ý nghiã toàn cầ u của sự thay đổ i
quan trọng là gì trong healthcare theo cách đưa ra các ví dụ.
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4.2 Trách nhiê ̣m
4.2.1 Vâ ̣t phẩ m có thương hiê ̣u
Chủ thương hiệu, tổ chức làm chủ các quy đinh
̣ ki ̃ thuật về thương phẩ m, không tin
́ h
đế n việc sản phẩ m do ai sản xuấ t và đượ c sản xuấ t ở đâu, chiụ trách nhiệm cấ p GTIN.
Bằ ng việc gia nhập GS1 ở điạ phương, tổ chức sẽ nhận đượ c Mã doanh nghiệp GS1,
mã này thuộc toàn quyề n sử dụng của tổ chức. Không đượ c bán, nhượ ng lại hay tặng
tổ ng thể hay một phầ n Mã doanh nghiệp GS1 cho tổ chức khác sử dụng.
Tổ chức làm chủ sản phẩ m và đáp ứng quy đinh
̣ chiụ trách nhiệm cấ p GTIN. Đố i với
các vật phẩ m healthcare, thông thường, các cơ quan chức năng của quố c gia sẽ yêu
cầ u đệ trin
̀ h bản mô tả sản phẩ m từ một thự c thể hợ p pháp trong phạm vi quyề n lự c
pháp lý có thể đượ c thự c thi của cơ quan chức năng đó. Sự sắ p đặt như vậy không gây
ảnh hưởng trự c tiế p đế n việc cấ p GTIN nhưng cầ n phải đượ c nêu rõ qua các thỏa
thuận trong hợ p đồ ng thông thường (ví dụ nhà phân phố i đã đượ c cấ p phép, công ty
con, nhà bán buôn.v.v.).
Chủ thương hiệu chỉ có thể chiụ trách nhiệm đố i với việc cấ p GTIN đế n khi vật phẩ m
rời khỏi tầ m kiể m soát của họ. Ví dụ, một thiế t bi ̣ y tế phức tạp có thể đượ c cấ u hin
̀ h lại
(ví dụ ngôn ngữ mới, cập nhật phầ n mề m.v.v.). Những cấ u hin
̀ h theo từng khách hàng
như vậy không thể ảnh hưởng đế n việc cấ p GTIN.
4.3 Hướng dẫn cấ p GTIN
4.3.1 Các đă ̣c tin
̣ trước
́ h đinh
Mặc dù danh sách dưới đây chưa nêu hế t mọi khia
̣ trước
́ cạnh nhưng các đặc tin
́ h đinh
của vật phẩ m sẽ là:
+ Tên sản phẩ m, chủ sản phẩ m, mô tả sản phẩ m
+ Công thức (thành phầ n tić h cự c)
+ Nồ ng độ
+ Liề u dùng
+ Trọng lượ ng tinh
̣ (khố i lượ ng, dung lượ ng hay kić h thước khác tác động đế n ngành
thương mại)
+ Cấ u hin
̀ h bao gói
+ Hin
̀ h thức, sự phù hợ p hay chức năng
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+ Đố i với các nhóm, số vật phẩ m yế u tố có trong nhóm và các phầ n phụ của chúng
trong các đơn vi ̣ bao gói phụ, đặc tin
́ h tự nhiên của nhóm (carton, pa-let, pa-let hin
̀ h
hộp, pa-let hin
̀ h phẳ ng .v.v.)
Một sự thay đổ i về bấ t kì các yế u tố cơ bản nào hin
̀ h thành nên đặc tin
́ h của thương
phẩ m thường sẽ dẫn đế n việc thay đổ i GTIN.
4.3.2 Thời gian dùng lại GTIN
Không đượ c sử dụng lại GTIN đã cấ p cho một thương phẩ m lỗi thời cho một thương
phẩ m khác sau it́ nhấ t 48 tháng:
+ sau ngày hế t hạn của các thương phẩ m gố c cuố i cùng có mã số đó
Hoặc
+ khi không có ngày hế t hạn, sau khi cung cấ p cho khách hàng các thương phẩ m gố c
cuố i cùng có mã số đó.
Chủ thương hiệu phải cân nhắ c một khoảng thời gian dài hơn tùy vào loại sản phẩ m
và/ hoặc bấ t kì giản đồ quy phạm nào. Các loại thuố c theo đơn, mô cấ y và các vật
phẩ m có độ rủi ro cao yêu cầ u tổ chức cấ p số phải tiế n hành các bước đảm bảo không
cấ p lại GTIN đã công bố sau khoảng thời gian dài hơn vòng đời của sản phẩ m hoặc
sau khi kế t thúc điề u tri ̣ để tạo thuận lợ i cho tin
́ h hợ p nhấ t của sự phân tić h thố ng kê
hay việc báo cáo sử dụng.
4.3.3 Hàng đã đinh
̣ giá
Không khuyế n khić h việc đinh
̣ giá trước vì thự c tế trong thương mại điề u này sẽ gây ra
sự phức tạp cho việc duy trì cả vòng đời của thương phẩ m suố t chuỗi cung ứng. Tuy
nhiên, việc đinh
̣ giá trước có thể là yêu cầ u bắ t buộc từ các cơ quan chức năng, vì vậy
nế u gán giá bán cho khách hàng lên vật phẩ m thì phải thay đổ i GTIN khi thay đổ i giá
vật phẩ m.
4.3.4 Thay đổ i của thương phẩ m
Thay đổ i của thương phẩ m là bấ t kì thay đổ i hay cải tiế n nào trong suố t vòng đời của
thương phẩ m khi thương phẩ m mới thay thế cái cũ. Khi chủ thương hiệu quyế t đinh
̣ tạo
ra một biế n thể (ví dụ với thành phầ n tić h cự c khác) song song với thương phẩ m chuẩ n
đã có, lúc đó phải cấ p GTIN mới.
Những thay đổ i hay cải tiế n nhỏ của thương phẩ m không yêu cầ u cấ p GTIN khác. Ví
dụ: Thay đổ i về màu trên bao bi,̀ về vật liệu bao gói bên ngoài.v.v.
11
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Những thay đổ i hay cải tiế n lớn của thương phẩ m yêu cầ u phải cấ p GTIN khác.
Ví dụ: khi chấ t lượ ng hay đinh
̣ lượ ng của thương phẩ m thay đổ i hay khi bấ t kì một đặc
tính đi ̣nh trước nào thay đổ i thì phải cấ p GTIN mới.
4.4 Cấ p bao gói
Điề u quan trọng là mỗi cấ p bao gói khác nhau (ví dụ đơn vi ̣ bao gói sử dụng, thùng, palet .v.v) sẽ đượ c cấ p một GTIN khác nhau. Mặc dù chủ thương hiệu là người xác đinh
̣
(các) cấ p chin
́ h xác mà theo đó GTIN phải đượ c cấ p, nhưng mọi cấ p bao gói đã đượ c
đi ̣nh giá hay đặt hàng hay báo giá tại bấ t kì điể m nào trong chuỗi cung ứng cũng phải
có GTIN riêng của nó. http://www.gs1.org/productssolutions/idkeys nêu các ví dụ chi
tiế t và Hin
̀ h 4-2 nêu ví dụ về một cấ p bao gói điể n hin
̀ h
Hin
̀ h 4-2 Ví dụ về một cấ p bao gói điể n hin
̀ h

Đơn vi ̣ sử dụng

Thùng

Pa-let

GTIN A

GTIN B

GTIN C

Chú thić h: Trong khi cấ p bao gói không ảnh hưởng đế n GTIN trên một vật phẩ m đặc thù thì
mỗi nhóm khác nhau của cùng một vật phẩ m lại yêu cầ u một GTIN riêng.

4.5 Nhượng quyề n

4.5.1 Sát nhập và liên doanh
Đối với công ty sát nhập, sản phẩm tồn kho được ghi mã số trước khi sát nhập hoặc
liên doanh vẫn giữ nguyên GTIN. Sản phẩm được sản xuất sau khi sát nhập hoặc liên
doanh có thể giữ GTIN đã cấ p trước khi sát nhập nếu công ty sau sát nhập vẫn là
thành viên của tổ chức GS1 điạ phương.
Liên doanh ngụ ý rằng một ai đó tiếp quản một công ty và chịu trách nhiệm về Mã
doanh nghiệp GS1, cũng như là tài sản và địa điểm của công ty đó. Các sản phẩm
công ty sản xuất sau khi liên doanh vẫn được sử dụng Mã doanh nghiệp GS1 cũ vì
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toàn bộ trách nhiệm về Mã doanh nghiệp GS1 là không bi ̣ ảnh hưởng. Nế u cầ n, công ty
mới có thể gán nhãn toàn bộ các sản phẩ m theo yêu cầ u bằ ng chỉ một trong số hai Mã
doanh nghiệp GS1 hiện có.
Điều quan trọng là phải thông báo cho các đối tác thương mại bất kỳ thay đổi nào, một
cách thích hợp, không thể bị nhấn mạnh quá mức. Công ty cần thận trọng khi tập trung
hóa việc cấ p các mã số dưới cùng một Mã doanh nghiệp GS1, điề u dẫn tới việc thay
đổi GTIN của các sản phẩm đã tồn tại mà lẽ ra không nên thay đổi. Không nên tập
trung hóa việc cấ p các mã số theo một Mã doanh nghiệp GS1 duy nhất vì nó thêm việc
và ảnh hưởng đến việc duy trì file dữ liệu cho khách hàng. Công ty phải báo cho GS1
điạ phương bấ t kì thay đổ i hợ p pháp nào về tin
̀ h trạng của min
̀ h trong vòng một năm để
tạo thuận lợ i cho việc chuyể n tiế p.

4.5.2 Mua từng phần
Khi tổ chức mua một phầ n của một công ty có Mã doanh nghiệp GS1 đang đượ c sử
dụng bởi các phầ n chưa đượ c mua thì tổ chức phải thay đổ i GTIN cho các sản phẩ m
trong phần đã mua trong vòng một năm.
Trong phầ n lớn các trường hợ p, các quy tắc liên quan đến việc sử dụng GTIN của
người bán và các khóa phân định GS1 khác cần phải được xem xét trong khi soạn thảo
hợp đồng mua bán.
Vào dịp sớm nhất, tổ chức mua phải thực hiện từng bước các mã số mới, từ ngân hàng
mã số riêng của họ cho các vật phẩm mà tên thương hiệu của nó đã thay đổi. Tổ chức
mua có thể làm việc này, ví dụ, vào lúc thiết kế lại hoặc in lại bao bì.
Thự c tiễn tố t nhấ t trong healthcare là công ty đem bán không bao giờ đượ c cấ p lại các
mã số dùng trên các sản phẩ m đã trừ bỏ cho công ty khác.

4.5.3 Chia tách
Khi tổ chức chia tách thành hai hoặc nhiều tổ chức riêng, cần chuyển Mã doanh nghiệp
GS1 đã cấ p cho tổ chức ban đầu cho một và chỉ một tổ chức mới. Các tổ chức còn lại
không có Mã doanh nghiệp GS1 cần làm đơn gửi tổ chức GS1 điạ phương để có một
Mã doanh nghiệp khác. Quyết định về việc tổ chức nào trong số các tổ chức chia tách
được lấy Mã doanh nghiệp GS1 ban đầu cần dựa trên cơ sở làm sao để ít phải thay đổi
GTIN nhất. Quyết định này cần là một phần của thỏa thuận pháp lý của các tổ chức
mới.
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Không cần thiết phải đánh lại mã số cho hàng hóa tồn kho. Tuy nhiên, khi một tổ chức
bất kỳ trong số các tổ chức chia tách có thương phẩm mang mã số phân bổ từ Mã
doanh nghiệp GS1 cũ mà tổ chức này không được sở hữu nữa thì tổ chức phải đánh
lại mã số mới cho các sản phẩm này bằng cách sử dụng Mã doanh nghiệp GS1 riêng
của mình khi sản xuấ t nhãn hoặc bao bì mới. Khách hàng phải được thông báo trước
về các thay đổi này.
Tổ chức sau chia tách được sở hữu Mã doanh nghiệp GS1 ban đầu cần lưu hồ sơ ghi
các GTIN theo Mã doanh nghiệp đó đã phân bổ cho các vật phẩm không còn thuộc sở
hữu của họ. Thực tiễn tố t nhấ t trong healthcare là không bao giờ cấ p lại các mã số đã
dùng trên sản phẩ m đã trừ bỏ cho công ty khác.
4.6 Căn chỉnh dữ liê ̣u
Khi cấ p GTIN mới cho thương phẩ m, điề u quan trọng là chủ thương hiệu phải cung cấ p
thông tin chi tiế t cho các bên thương mại về các đặc tin
́ h của vật phẩ m (xem phầ n
4.3.1, các đặc tin
̣ trước). Điề u quan trọng là thông tin liên quan đế n GTIN phải
́ h đinh
chin
́ h xác và đượ c trao đổ i kip̣ thời.

4.6.1 Thự c tiễn tố t nhấ t về căn chin
̉ h dữ liệu
Phải tiế n hành một số hành động quan trọng để đảm bảo rằ ng các GTIN đượ c trao đổ i
chin
́ h xác trong phạm vi chuỗi cung ứng. Các hành động này sẽ đảm bảo cho việc dữ
liệu liên qian đế n việc quét mã vạch là chin
́ h xác, cập nhật. Điề u này là đặc biệt quan
trọng đố i với các vật phẩ m đượ c quét trong các chuỗi cung ứng healthcare nơi mà sự
thiế u dữ liệu chin
́ h xác có thể là về sự an toàn, sự sẵn có của sản phẩ m và/ hoặc sự
nhấ n mạnh về tin
̣
́ h phù hợ p với quy đinh.
GTIN cung cấ p một giải pháp cho chuỗi cung ứng về việc phân đinh
̣ mọi vật phẩ m và
tố i thiể u hóa tổ ng chi phí của chuỗi bởi tấ t cả các bên trong chuỗi cung ứng có thự c
hiện các quy tắ c cấ p mã số phân đinh
̣ như nêu trong tài liệu này.
5 Giản đồ cấ p GTIN
5.1 OTC

5.1.1 Quy tắ c chung và OTC
Mặc dù các quy đinh
̣ (xem phầ n 3, các quy đinh)
̣
là đặc biệt quan trọng trong phạm vi
này, tuy nhiên, phầ n lớn các vật phẩ m OTC đề u tuân theo các quy tắ c cấ p GTIN tương
tự như trong môi trường bán lẻ nói chung. Các ví dụ dưới đây tập trung vào các trường
hợ p riêng biệt chin
́ h của healthcare không có trong phạm vi môi trường bán lẻ nói
chung.
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Có một sự khác biệt rõ ràng giữa các sản phẩ m OTC với cả thiế t bi ̣ y tế và thuố c theo
đơn (Rx). Nguyên tắ c chung trong phầ n này áp dụng cho tấ t cả các loại vật phẩ m
healthcare.

5.1.2 Ngôn ngữ khác nhau hay thi ̣ trường mục tiêu
Hin
̀ h 5-1 chỉ ra hai sản phẩ m có sự giố ng nhau – một sản phẩ m đượ c gắ n mục tiêu đế n
nước nói tiế ng Anh, sản phẩ m kia đế n nước nói tiế ng Tây Ban Nha. Vì cả hai sản phẩ m
cùng tồ n tại và không thể thay thế (vì sự chấ p nhận của thi ̣ trường và luật về nhãn của
điạ phương) nên phiên bản với ngôn ngữ mới để bán ở một nước/ thi ̣ trường yêu cầ u
một GTIN không giố ng với cái khác bán ở nước/ thi ̣ trường khác.
Hin
̀ h 5-1 GTIN mới

5.1.3 Ngôn ngữ bổ sung trên bao gói đượ c bán ở một vài thi ̣ trường
Không giố ng như bao gói có một ngôn ngữ (xem phầ n 5.1.2, Ngôn ngữ khác nhau hay
thi ̣ trường mục tiêu), nhiề u sản phẩ m đượ c đóng gói cho nhiề u nước và nhiề u thi ̣
trường. Khi bổ sung thêm ngôn ngữ vào cái đã có ngôn ngữ ban đầ u, không cầ n thay
đổ i GTIN.
Hin
̀ h 5-2 Bổ sung thêm ngôn ngữ vào cái đã có – Không thay đổ i GTIN
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5.1.4 Thay đổ i về vật liệu bao gói hay thay đổ i nhỏ về hin
̀ h thức bao gói
Các thay đổ i nhỏ về hin
̀ h thức hay về vật liệu bao gói không yêu cầ u cấ p GTIN khác.
Điể n hin
̀ h là các kić h thước của thương phẩ m có tăng lên như đã thông báo qua file dữ
liệu về vật phẩ m nhưng không ảnh hưởng đế n lượ ng hay số đo tinh
̣ của thương phẩ m
thì không tác động đế n việc cấ p GTIN. Nế u kić h thước có liên quan đế n khâu nào đó
trong chuỗi cung ứng thì quy tắ c chung là nế u sự gia tăng về kić h thước (ví dụ độ dài,
độ sâu, trọng lượ ng.v.v) vượ t quá 20% thì cầ n GTIN mới. Những thay đổ i dưới 20%
cũng có thể yêu cầ u GTIN mới theo ý của chủ thương hiệu.
Hình 5-3 Thay đổ i nhỏ về vật liệu bao gói – Không thay đổ i GTIN

Chú thic
́ h: Các thay đổ i nhỏ – không liên quan đế n các bên thương mại vì chúng không ảnh
hưởng đế n thông tin về những thay đổ i của sản phẩ m – không yêu cầ u phải thay đổ i GTIN.

5.1.5 Quảng cáo
Quảng cáo thường là những biế n đổ i trong thời gian ngắ n về cách trin
̀ h bày sản phẩ m.
Quảng cáo liên quan đế n giá nhưng không tác động đế n việc cấ p GTIN.
Hin
̀ h 5-4 Quảng cáo liên quan đế n giá - Không thay đổ i GTIN

Chú thic
́ h: Bấ t kì việc quảng cáo nào tác động đế n nội dung của sản phẩ m hay yêu cầ u việc
đáp ứng mới về quy chế đề u đượ c coi là thay đổ i lớn và phải cấ p GTIN mới.

16
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5.1.6 Thay đổ i đượ c công bố về nội dung tinh
̣
Mọi biế n đổ i dẫn đế n sự thay đổ i đượ c công bố về nội dung tinh
̣ của vật phẩ m
healthcare đề u yêu cầ u cấ p một GTIN mới. Các ví dụ bao gồ m: số viên thuố c trong gói;
số khăn vô trùng trong gói; dung lượ ng tinh
̣ của 400g trong 4 túi nhỏ 100g (cho người
lớn dùng) đổ i thành 400g trong 8 túi nhỏ 50g (cho trẻ em dùng).v.v.

Hin
̣ - GTIN mới
̀ h 5-5 Thay đổ i đượ c công bố về nội dung tinh

Các hệ thố ng thông tin cầ n phân biệt giữa các vật phẩ m healthcare mới và cũ khi có
thay đổ i đượ c công bố về nội dung tinh.
̣
Việc không phân biệt đượ c cái mới và cái cũ
sẽ dẫn đế n sai lỗi về y khoa và/ hoặc việc làm giá đơn vi ̣ không chin
́ h xác.
Chú thic
́ h: Các cải tiế n về dung sai của nhà sản xuấ t không tác động đế n sự công bố về sản
phẩ m theo mọi cách thì không yêu cầ u thay đổ i GTIN vì sự thay đổ i chỉ liên quan đế n nhà sản
xuấ t.

5.1.7 Các nhóm vật phẩ m giố ng nhau chứa các lượ ng khác nhau
Điề u quan trọng là mỗi cấ p bao gói khác nhau (ví dụ đơn vi ̣ sử dụng, thùng, .v.v.) sẽ
đượ c cấ p một GTIN khác nhau. Ví dụ dưới đây chỉ ra các kim tiêm giố ng nhau trong
các gói gồ m một, ba và năm cái:
+ GTIN cho mỗi vật phẩ m riêng là giố ng nhau không phụ thuộc vào bấ t kì cấ p
bao gói cao hơn hay thấ p hơn nào hoặc vào việc sử dụng nó như một phầ n của
một bộ dụng cụ healthcare lớn hơn (xem phầ n 5.3.5, bộ dụng cụ (sự kế t hợ p các
vật phẩ m riêng có GTIN riêng)).
+ Mỗi nhóm (gói gồ m một, ba và năm như nêu dưới đây) yêu cầ u một GTIN
riêng.
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Hình 5-6 Các nhóm vật phẩ m giố ng nhau chứa các lượ ng khác nhau

5.1.8 Cách trình bày mới/ bổ sung cho pa-let cùng tồ n tại với cách trình bày cũ
Cách trin
̀ h bày pa-let không tác động đế n việc cấ p GTIN cho các vật phẩ m trong pa-let
(xem phầ n 5.1.7, các nhóm vật phẩ m giố ng nhau chứa các lượ ng khác nhau) và tại cấ p
pa-let thường không yêu cầ u GTIN. Tuy nhiên, nế u thi ̣ trường yêu cầ u sẵn có các cấ u
hin
̀ h pa-let để đặt hàng thì cầ n có các GTIN khác nhau cho mỗi mẫu pa-let và/ hoặc
mỗi cách trin
̀ h bày pa-let.

Hin
̀ h 5-7 Các cấ u hin
̀ h pa-let bổ sung để đặt hàng – GTIN mới
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5.2 Sản phẩ m theo đơn thuố c (Rx)

5.2.1 Quy tắ c chung về thuố c theo đơn Rx
Đố i với các quy tắ c chung áp dụng cho mọi vật phẩ m healthcare (xem phầ n 4.1, Quy
tắ c chung), luôn phải ưu tiên sự phù hợ p với các yêu cầ u pháp chế (xem phầ n 3, Các
quy đinh).
̣
Các quy tắ c chung bổ sung áp dụng riêng cho Rx là:
+ Mọi thay đổ i về việc đáp ứng quy đinh
̣ của sản phẩ m (ví dụ như thay đổ i về công
thức, việc sử dụng, sự hiệu nghiệm của thuố c .v.v.) sẽ dẫn đế n một GTIN mới.
+ Ngoài sự phân đinh
̣ sản phẩ m (GTIN), số lô và ngày hế t hạn thường đượ c yêu cầ u
có trong mã vạch.
+ Trong trường hợ p sản phẩ m theo Rx đượ c làm đặc biệt cho một bệnh nhân (ví dụ tại
nhà thuố c của bệnh viện), các quy tắ c thông thường về GTIN có thể không áp dụng
đượ c. Đố i với các trường hợ p đặc biệt như vậy, khuyế n nghi ̣ cấ p mã số và gán mã
vạch cho sản phẩ m sao cho nó chỉ quy cho riêng bệnh nhân đó.
5.3 Thiế t bi ̣ y tế

5.3.1 Các quy tắ c chung cho thiế t bi ̣ y tế
Các quy tắ c chung (xem phầ n 4.1, Quy tắ c chung) và các yêu cầ u pháp chế (xem phầ n
3, Các quy đinh)
̣
áp dụng cho mọi vật phẩ m healthcare. Ngoài ra, cầ n cân nhắ c thêm
tin
́ h phức tạp của thi ̣ trường thiế t bi ̣ y tế . Ví dụ minh họa dưới đây chỉ ra bộ thông gió
đượ c làm từ ba phầ n thiế t bi ̣ GUI, đơn vi ̣ chin
́ h và pin. Mỗi vật phẩ m này đề u có thể
đượ c đặt hàng riêng và có thể đượ c cấ u hin
̀ h theo yêu cầ u ở điạ phương như ngôn
ngữ, ổ cắ m điện, phầ n mề m, .v.v.
Hin
̀ h 5-8 Ví dụ về tin
́ h phức tạp của sản phẩ m là thiế t bi ̣ y tế trong việc cấ p GTIN

Bộ thông gió

Có ba bộ phâ ̣n cấ u thành:
1. GUI
2. Đơn vi ̣ chin
́ h Các mã số xê-ri riêng
3. Pin

Mã số xê-ri chin
́ h
AI(21)
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1.
2.
3.
4.
5.

Cấ u hin
̀ h
Ngôn ngữ
Nước sử dụng
Sự sửa lại phầ n cứng của hãng
Các chọn lự a về phầ n mề m
Sự sửa lại phầ n cứng

Thương mại

V
V
X
V
X

GTIN mới?

Hình thức, chức năng

V
V
V
V (GTIN bổ sung theo lự a chọn)
V

Điề u cơ bản cầ n cân nhắ c về việc cấ p GTIN là khia
́ cạnh thương mại của sản phẩ m (ví
dụ thiế t bi ̣ y tế đó có đượ c coi là khác biệt để báo giá hay đặt hàng hoặc làm giá hay
không). Nế u sản phẩ m là “khác” thì cầ n có một “GTIN khác”.
Giản đồ trên thể hiện sự khác nhau trong việc xác đinh
̣ khi nào cầ n thay đổ i GTIN theo
các thiế t bi ̣ y tế phức tạp, tùy thuộc vào việc coi thiế t bi ̣ là gì tức là theo khia
́ cạnh
Thương mại và/ hoặc khia
́ cạnh Hin
̀ h thức, chức năng. Thông thường theo khia
́ cạnh
thương mại, một thương phẩ m FMCG xác đinh
̣ một sự thay đổ i về GTIN, mục tiêu là để
thừa nhận rằ ng các yế u tố quan trọng khác có hiện hữu thì cũng có thể không cầ n biể u
thi ̣ tin
̀ h trạng thương mại nhưng sẽ tác động đế n việc cấ p GTIN trong healthcare. Trách
nhiệm của chủ thương hiệu là quản lý một cách phù hợ p cấ u hin
̀ h của bấ t kì thiế t bi ̣
phức tạp nào và việc cấ p (các) GTIN phù hợ p của nó đế n tận POS. Ví dụ trên chỉ ra
các thành phầ n phầ n cứng chin
́ h đượ c quản lý theo GTIN và kế t hợ p số xê-ri, thừa
nhận rằ ng trong phạm vi thiế t bi ̣ y tế phức tạp này còn có các thông số tiề m ẩ n khác
cầ n phải đượ c quản lý khi thay đổ i cấ u hin
̀ h; GTIN thay đổ i có thể đượ c công bố trên
cơ sở quá trin
̀ h quản lý sự thay đổ i của nhà sản xuấ t.
Có nhiề u thiế t bi ̣ y tế , điể n hin
̀ h là thiế t bi ̣ điện giá tri ̣ cao, sẽ sử dụng kế t hợ p GTIN với
số xê-ri cho mục đić h truy tim
̀ nguồ n gố c (hơn là GTIN cùng số lô và ngày hế t hạn hay
dùng trong phạm vi khác của healthcare).

5.3.2 Thay đổ i nhỏ về cấ u hình phầ n mề m
Một thay đổ i nhỏ về cấ u hin
̀ h phầ n mề m, đượ c đưa ra trên cơ sở phi thương mại và
không ảnh hưởng đế n chức năng của thiế t bi,̣ sẽ không tác động đế n việc cấ p GTIN.
Các ví dụ bao gồ m việc sửa lỗi, lự a chọn ngôn ngữ (cung cấ p miễn phi)́ , cập nhật phiên
bản một chút .v.v.

5.3.3 Thay đổ i lớn về cấ u hình phầ n mề m
Một thay đổ i lớn về cấ u hin
̀ h phầ n mề m do thêm vào hay thay đổ i, chức năng của phầ n
mề m cầ n phân biệt hai cấ u hin
̀ h thông qua việc cấ p các GTIN khác nhau. Những thay
đổ i như vậy thường đượ c đưa ra trên cơ sở thương mại và các bên thương mại cầ n
phân biệt hai cấ u hin
̀ h này để báo giá hay đặt hàng hay làm giá.
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Các ví dụ bổ sung bao gồ m các cập nhật về phầ n mề m cho phép cung cấ p các đặc tin
́ h
bổ sung của sản phẩ m hay các cập nhật quan trọng về phiên bản.
Hình 5-9 Thay đổ i lớn về cấ u hin
̀ h phầ n mề m – GTIN mới

5.3.4 Thêm dấ u chứng nhận
Trong phạm vi linh
̃ vự c healthcare, có nhiề u ví dụ về dấ u chứng nhận. Dấ u chứng nhận
là một hin
̀ h mã, lô-gô hay từ ngữ về sản phẩ m phù hợ p với một bộ chuẩ n cứ theo quy
đinh
̣ (ví dụ như dấ u chứng nhận của Châu Âu: CE). Khi thay đổ i sản phẩ m để thêm vào
dấ u phù hợ p (mà trước đây chưa có trên bao gói hay trên chin
́ h sản phẩ m) thì phải cấ p
một GTIN mới cho sản phẩ m tại các thi ̣ trường nơi dấ u phù hợ p có liên quan. Nguyên
tắ c cơ bản của việc cấ p GTIN là GTIN sẽ phân đinh
̣ một cách đơn nhấ t sản phẩ m và
cấ u hin
̀ h bao gói của nó.
Hin
̀ h 5-10 Đưa thêm vào dấ u phù hợ p - GTIN mới

Chú thích: Chủ thương hiệu chiụ trách nhiệm kiể m soát nội bộ hàng tồ n kho và các hệ thố ng
trả lại hàng của min
̀ h. Điề u quan trọng là các hệ thố ng như vậy, có thể phân biệt giữa sản
phẩ m “cũ” và “mới”. Khi điề u này có thể đạt đượ c một cách hiệu quả, ví dụ như việc dùng số lô
hay biế n thể của sản phẩ m, thì không cầ n cấ p GTIN mới theo giản đồ nêu trên. Cũng cầ n phải
lưu ý rằ ng khi thêm dấ u phù hợ p để tạo thuận lợ i cho việc bán hàng ở nước/ thi ̣ trường mới và
không tác động đế n nước/ thi ̣ trường đã có bán sản phẩ m đó trước đây – trong trường hợ p
này, không cầ n cấ p GTIN mới theo giản đồ nêu trên.

5.3.5 Bộ dụng cụ (kế t hợ p các vật phẩ m riêng với GTIN riêng)
Bộ dụng cụ y khoa có thể đượ c xác đinh
̣ đượ c bấ t kì sự kế t hợ p vật phẩ m nào hin
̀ h
thành nên nhóm chuẩ n và ổ n đinh
̣ mà có thể đinh
̣ giá hay đặt hàng hay báo giá từng cái
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một. Chủ nhãn hiệu chiụ trách nhiệm về việc cấ p GTIN. Khi bộ dụng cụ đự ng nhiề u vật
phẩ m từ nhiề u nhà sản xuấ t thì tổ chức tạo bộ dụng cụ chiụ trách nhiệm về việc bộ
dụng cụ đó có cầ n GTIN hay không.
Chú thích: Bộ dụng cụ có thể gồ m các sản phẩ m theo Rx (xem phầ n 5.2, Rx). Một vài ví dụ
điể n hin
̣ trước.
̀ h về bộ dụng cụ là các nhóm vật phẩ m cầ n thể hiện sự can thiệp y khoa đinh

Ba ví dụ dưới đây chỉ rõ các thay đổ i lớn và nhỏ ảnh hưởng đế n việc cấ p GTIN theo
các cách khác nhau. Nguyên tắ c cơ bản là tin
̣
́ h thương mại (ví dụ, khác nhau về đinh
giá hay đặt hàng hay báo giá?) và chức năng của sản phẩ m (ví dụ các thay đổ i về việc
sử dụng đã đinh).
̣
Hình 5-11 Thay đổ i chin
́ h của bộ dụng cụ – thêm vật phẩ m tác động đế n tin
́ h thương
mại và chức năng

Hình 5-12 Thay đổ i GTIN trong bộ dụng cụ, thành phầ n nước tiệt trùng của bộ bi ̣ thay
đổ i (chai đự ng nước tiệt trùng có GTIN), phải cấ p GTIN mới cho bộ

Chú thích: Các vật phẩ m trong bộ có thể mang GTIN riêng của chúng. Một thay đổ i về bấ t kì
GTIN nào trong bộ sẽ yêu cầ u thay đổ i GTIN của bộ.

Hình 5-13 Thay đổ i nhỏ của bộ dụng cụ bởi chủ thương hiệu – thành phầ n của viên
bông trong bộ thay đổ i nhưng không tác động đế n thương mại, thành phầ n tinh
̣ hay
chức năng
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Chú thích: Nế u chủ thương hiệu thay đổ i một vật phẩ m trong phạm vi của bộ dụng cụ và vật
phẩ m đó không có GTIN thì chủ thương hiệu không cầ n thay đổ i GTIN của bộ.

5.3.6 Bao gói tiệt trùng
Như đã nêu ở phầ n 4.4, quy tắ c chung về cấ p bao gói là mỗi cấ p bao gói yêu cầ u một
GTIN riêng. Tuy nhiên, đố i với các vật phẩ m đặc thù, các vật phẩ m tiệt trùng đặc biệt,
việc có nhiề u bao gói tiệt trùng không đượ c xem là cấ p bao gói để cấ p GTIN.
Ví dụ dưới đây chỉ ra một sản phẩ m đặc thù mà yêu cầ u về tiệt trùng cầ n có vài cấ p
bao gói (bao gói hai lầ n tiệt trùng). Khi chỉ khâu đượ c sử dụng, các cấ p bao gói riêng
biệt chỉ có thể đượ c mở trong môi trường tiệt trùng, tuy nhiên, cùng một GTIN đượ c
gán cho vật phẩ m này và cấ p bao gói “tiệt trùng” làm nguyên tắ c cơ bản để cấ p GTIN
chin
̣ giá hay đặt
́ h là tin
́ h thương nghiệp hóa của sản phẩ m (ví dụ khác nhau để đinh
hàng hay báo giá) và chức năng (ví dụ như các thay đổ i về liề u đinh
̣ dùng) và các cấ p
bao gói tiệt trùng không tác động đế n tin
́ h thương mại hóa hoặc chức năng.
Hình 5-14 Các bao gói tiệt trùng
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A. Thuâ ̣t ngữ và đinh
̣ nghiã
Thuâ ̣t ngữ

Đinh
̣ nghiã

Số phân đinh
̣ ứng Trường gồ m hai hay nhiề u con số đứng ở đầ u chuỗi yế u tố , đinh
̣ rõ một
dụng
cách đơn nhấ t đinh
̣ dạng và ý nghiã của chuỗi đó.
Chủ nhãn hàng Bên chịu trách nhiệm cấp mã số và mã vạch thuộc hệ thống GS1 cho
hóa
thương phẩm đã định. Người quản lý Mã doanh nghiệp GS1.
Mã doanh nghiệp Một phần của mã số phân định thuộc hệ thống GS1 bao gồm Mã quố c gia
GS1
GS1, số phân đinh
̣ doanh nghiệp, cả hai mã này đều do các tổ chức thành
viên của GS1 cấp.
Mã điện tử cho sản phẩm là giản đồ phân định dành cho việc phân định đa
năng các đối tượng tự nhiên(ví dụ như thương phẩm, tài sản và địa điểm)
thông qua nhãn RFID và các phương tiện khác

EPC

Các qui định kĩ Định rõ các tiêu chuẩn ứng dụng và dữ liệu thuộc hệ thống GS1 có liên
thuật chung của quan đến việc ghi nhãn và phân định tự động thương phẩm, địa điểm, đơn
GS1
vị hậu cần, tài sản và các đối tượng khác sử dụng mã vạch, RFID và các
chìa khóa phân định của GS1.
Văn phòng GS1 Đặt tại Brussels - Bỉ và tại Princeton – Mĩ, là một tổ chức của các tổ chức
toàn cầu
thành viên GS1 quản lý hệ thống GS1.
Tổ chức
viên GS1

thành Thành viên của GS1 chiụ trách nhiệm quản tri ̣ Hệ thố ng GS1 tại nước (hay
vùng ấ n đinh)
̣
sở tại. Nhiệm vụ này bao gồ m, nhưng không hạn chế , việc
đảm bảo cho các công ty sử dụng dùng đúng Hệ thố ng GS1, có quyề n đào
tạo, giáo dục, quảng bá và hỗ trợ thự c hiện cũng như đóng vai trò tić h cự c
trong GSMP.

Hệ thống GS1

Các qui định kĩ thuật, các tiêu chuẩn và hướng dẫn do GS1 quản trị.

GTIN

Mã số toàn cầ u phân đinh
̣ thương phẩ m đượ c dùng để phân đinh
̣ bấ t kì
vật phẩ m nào (sản phẩ m hay dich
̣ vụ) cầ n phải truy tìm thông tin định
trước về nó và có thể đã được định giá, đặt hàng hoặc báo giá ở bất kỳ
điểm nào trong chuỗi cung ứng.

Số tham chiế u vật
phẩ m

Một phầ n cấ u trúc dữ liệu đượ c người sử dụng cấ p để phân đinh
̣ thương
phẩ m đố i với một Mã doanh nghiệp GS1 đã cho.

Thiế t bi ̣ y tế

Bấ t kì thiế t bi,̣ bộ dụng cụ dùng trong khoa học, máy móc, thiế t bi,̣ mô cấ y,
thuố c thử hay máy đo nhiệt, phầ n mề m, vật liệu hay vật phẩ m giố ng hoặc
có liên quan khác, theo chủ đinh
̣ của nhà sản xuấ t để dùng, một min
̀ h hay
có kế t hợ p, cho con người vì một hoặc nhiề u mục đić h cụ thể về y khoa

Thuố c không cầ n
kê đơn (OTC)

Dượ c phẩ m hay sản phẩ m đặc biệt dùng để chữa bệnh mà việc phân
phố i hay quản tri ̣ không yêu cầ u giấ y phép về dượ c và nó có thể đượ c
người tiêu dùng sử dụng theo ý và trách nhiệm riêng của họ để phòng
ngừa, chữa bệnh hay điề u tri ̣ các triệu chứng hay bệnh nhẹ. Việc sử dụng
chúng, theo hin
̀ h thức, điề u kiện và liề u đã đượ c phép là an toàn cho
người dùng.

Sản phẩ m theo
đơn thuố c (Rx)

Thuố c hay sản phẩ m đặc biệt dùng để chữa bệnh yêu cầ u phải có đơn
thuố c hay sự can thiệp y học trự c tiế p. Các ví dụ điể n hin
̀ h là băng bông
đã tẩ m thuố c, thuố c chố ng đau, thuố c tiêm v.v. và thường có thể chỉ có
đượ c theo đơn thuố c từ một bác sỹ đa khoa chăm sóc sức khỏe phù hợ p.

____________________________________
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