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Hướng dẫn thực hiện phân định và thu nhận dữ liệu tự động  

trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe 

Phiên bản 1.1, 12-2010 
 

Giới thiệu tài liệu: Trong mua, bán và kinh doanh các sản phẩm và dịch vụ, các tổ chức cần phải tuân thủ các 
tiêu chuẩn trong giao thiệp với nhau. Hệ thống GS1 là một tập hợp các tiêu chuẩn mà thông qua việc thực hiện 
đầy đủ các tiêu chuẩn này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho một chuỗi cung ứng hiệu quả trên toàn thế giới nhờ việc 
các sản phẩm, các đơn vị giao nhận vận chuyển cũng như các địa điểm được phân định giao nhận vận chuyển. 
Các tiêu chuẩn này có tính toàn cầu, trung lập, rõ ràng. Chúng tạo điều kiện thuận lợi cho sản phẩm và dữ liệu 
lưu thông giữa các đối tác trong chuỗi cung ứng như nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà bán sỉ, nhà cung cấp 
dịch vụ giao nhận vận chuyển, nhà chuyên chở, bệnh viện, v.v... Chúng trợ giúp cho việc thu nhận dữ liệu tự 
động và quản lý dữ liệu, tăng lưu lượng dữ liệu, làm giảm chi phí và đảm bảo an toàn cho chuỗi cung ứng.  
 

1. Giới thiệu 
 

GS1 Healthcare (Chăm sóc sức khỏe GS1) là một nhóm người sử dụng toàn cầu chuyên về chăm sóc sức 
khỏe và làm cho các lĩnh vực lớn nhỏ trong chăm sóc sức khỏe xích lại gần nhau, như: các nhà cung cấp cũng 
như các nhà phân phối dược phẩm và thiết bị y tế, các nhà bán sỉ và các nhà phân phối, các tổ chức mua theo 
nhóm, các bệnh viện, các nhà thuốc, các nhà cung cấp dịch vụ giao nhận vận chuyển, các cơ quan chính phủ 
và các ban quản lý, các hiệp hội công nghiệp.  GS1 Healthcare được thành lập vào năm 2007 khi Chăm sóc 
Sức khỏe Toàn cầu EPC GS1GS1 EPCglobal Healthcare, Nhóm Hành động Khoa học Công nghiệp vì Cuộc 
sống (HLS) và Nhóm người sử dụng dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe Toàn cầu GS1 (GS1 HUG) sáp nhập lại thành 
một Nhóm người sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn cầu “GS1 Healthcare”. 

 
Người ta đã thừa nhận tầm nhìn của GS1 Healthcare, một nguồn trung lập và mở cho các cơ quan quản lý, 
các tổ chức công nghiệp và các bên liên quan tương tự khác, những người đang tìm kiếm hướng đi cho các 
tiêu chuẩn toàn cầu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe về các phương diện an toàn của người bệnh, bảo mật 
và hiệu quả của chuỗi cung ứng, xác định nguồn gốc và đồng bộ hóa dữ liệu một cách chính xác. Nhiệm vụ 
của GS1 Healthcare là dẫn dắt lĩnh vực chăm sóc sức khỏe phát triển thành công và thực thi các tiêu chuẩn 
toàn cầu bằng cách đưa các chuyên gia trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe lại với nhau nhằm nâng cao an toàn 
cho bệnh nhân cũng như tính hiệu quả của chuỗi cung ứng. 

 
Các tiêu chuẩn trong Phân định và thu nhận dữ liệu tự động (AIDC) cho các mặt hàng thương mại trong Chăm 
sóc sức khỏe đã được tích hợp vào tài liệu Quy định kĩ thuật chung của GS1. Kết quả tạo ra được một tiêu 
chuẩn không bắt buộc cung cấp cho các bên liên quan trong công nghiệp Chăm sóc sức khỏe một bộ các dữ 
liệu và các vật mang dữ liệu sẽ được áp dụng với các sản phẩm y tế ở mọi cấp độ đóng gói, bao gồm hướng 
dẫn cụ thể trong việc lựa chọn và sử dụng: 

 
■  Các Khóa phân định sản phẩm GS1 thích hợp. 

 
■  Sản phẩm và dữ liệu sản phẩm bổ sung, ví dụ: số lô, ngày hết hạn, và / hoặc số seri (nếu có) 

 
■  Các vật mang dữ liệu GS1, gồm có: mã vạch tuyến tính, mã vạch hai chiều và thẻ phân định bằng tần số 

radio (RFID) 
 

Tiêu chuẩn ứng dụng cho AIDC trong Chăm sóc sức khỏe đã được phát triển để hướng tới mục tiêu khoảng 
80% các sản phẩm chăm sóc sức khỏe hiện nay trên thị trường toàn cầu. Những nỗ lực trong tương lai sẽ 
hướng tới các nhu cầu thị trường AIDC bổ sung. 

 
Chúng hỗ trợ khả năng để thực thi hệ thống AIDC trong phạm vi rộng lớn nhằm cải thiện tính an toàn của bệnh 
nhân, làm giảm thiểu các sai sót dược phẩm, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác chống hàng giả và cho 
phép xem lại sản phẩm có hiệu quả, cho phép các bên liên quan cải thiện và tích hợp các quy trình của họ.  

 
Công việc này đã được hoàn thành trong hơn 3 năm bởi hơn 100 chuyên gia từ các khu vực khác nhau trên 
thế giới cũng như từ các phân khúc khác nhau trong chuỗi cung ứng chăm sóc sức khỏe. Công việc này liên 
quan đến hơn 150 cuộc họp (hơn 4500 giờ) để các nhóm biên soạn cẩn thận các yêu cầu kinh doanh ngành 
nghề và thiết kế cũng như cung cấp các giải pháp toàn cầu GS1 để đáp ứng những yêu cầu đầy thách thức 
này. 
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Với việc phát hành tài liệu về những thay đổi này trong Quy định kĩ thuật chung của GS1, trọng tâm đã chuyển 

sang việc phát triển tài liệu Hướng dẫn Thực thi. Tài liệu này dành cho việc hướng dẫn người sử dụng dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe thông qua quy trình thực thi Hệ thống GS1 với AIDC trong Chăm sóc sức khỏe.  

 
 

1.1. Mục đích của tài liệu 
 

Trong việc mua, bán và kinh doanh các sản phẩm và các dịch vụ, các tổ chức cần phải tuân thủ các tiêu chuẩn 
trong trao đổi thông tin giữa các bên với nhau. Hệ thống GS1 là một bộ các tiêu chuẩn, mà thông qua việc thực 
thi chúng, sẽ tạo điều kiện thuận lợi và hiệu quả cho chuỗi cung ứng có quy mô toàn cầu, nhờ vào các sản 
phẩm được phân định đơn nhất, các đơn vị giao nhận vận chuyển đơn nhất cũng như các địa điểm đơn nhất. 
Các tiêu chuẩn này được mong đợi có tính toàn cầu, trung lập và rõ ràng. Chúng tạo điều kiện thuận lợi cho sản 
phẩm và dữ liệu lưu thông trong chuỗi cung ứng giữa các đối tác như: nhà cung ứng, nhà sản xuất, nhà bán sỉ, 
nhà cung cấp giao nhận vận chuyển, nhà chuyên chở, các bệnh viện, ..v.v. Chúng giúp cho việc thu nhận dữ liệu 
tự động cũng như việc quản trị dữ liệu, làm tăng lưu lượng dữ liệu, làm giảm chi phí và đảm bảo an toàn chuỗi 
cung ứng. 

 
Hệ thống GS1 sử dụng mã số phân định và dữ liệu bổ sung được thể hiện trong định dạng mã vạch hoặc ở 
dạng thẻ RFID để theo vết và truy nguyên các sản phẩm trong chuỗi cung ứng. Các mã số này cũng được trao 
đổi thông qua các thông điệp điện tử được tích hợp tự động và được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu. Chúng là khóa 
để truy cập thông tin mà có thể được sử dụng để xác định nguồn gốc. 

 
Tài liệu này cung cấp hướng dẫn cho người đọc về: 

 
■  Sử dụng Mã số toàn cầu phân định thương phẩm (GTIN) trong môi trường Chăm sóc sức khỏe. 

 
■  Nhận biết khi nào dữ liệu bổ sung là cần có cho mã phân định sản phẩm thương mại và xác định nguồn 

gốc.  
 
■  Giải thích các yêu cầu đánh dấu AIDC khác nhau cho thương phẩm trong chăm sóc sức khỏe. 

 
Tài liệu hướng dẫn thực thi này không áp đặt hay sửa đổi các tiêu chuẩn GS1. Tài liệu hướng dẫn này được 
sử dụng cùng với các tiêu chuẩn GS1 thích hợp, bao gồm nhưng không giới hạn với:  

 
■  Quy định kĩ thuật chung của GS1 (Hiện có tại Tổ chức Thành viên GS1 tại quốc gia của bạn)  

 
■  Các quy tắc cấp GTIN trong Chăm sóc sức khỏe GS1 (www.gs1.org/1/gtinrules) 

 
■  Tiêu chuẩn xác định nguồn gốc GS1 trong Chăm sóc sức khỏe (http://www.gs1.org/gsmp/kc/healthcare) 

 
■  Từ điển dữ liệu toàn cầu GS1 – GDD (gdd.gs1.org/gdd) 

 

Quan trọng: Tài liệu này không nên được hiểu như là một hướng dẫn pháp lý trong việc dán nhãn hoặc phân 

định các sản phẩm. Nó chứa đựng các hướng dẫn thực thi cho những vấn đề phức tạp hơn gặp phải khi triển 

khai các tiêu chuẩn GS1 được chỉ ra trong tài liệu này. Nó hướng tới việc làm tăng tính nhất quán cũng như 
tính dễ dàng trong thực thi bằng cách giải thích các tiêu chuẩn GS1 và cung cấp các ví dụ thực tế. 

 

     Chú ý: Người đọc nên tham khảo các phiên bản công bố mới nhất của các tiêu chuẩn này khi sử dụng tài liệu 

hướng dẫn này. 

 

     Chú ý: Tổ chức Thành viên GS1 tại mỗi quốc gia là đối tượng liên lạc quan trọng để có được các thông tin bổ 

sung cũng như những hỗ trợ cần thiết.  
 
 

1.2. Ai sẽ là người sử dụng tài liệu này? 
 
Nguyên tắc phân định sản phẩm khi áp dụng với các sản phẩm trong các ngành công nghiệp khác nên được mở 
rộng để giải thích những đặc trưng riêng có trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, ví dụ như phân loại mức độ nguy 
hiểm quy cho sản phẩm, nhu cầu đối với sản phẩm sẽ được phân định cho đến thời điểm sử dụng hoặc thông 
qua điều trị. 
 
Tài liệu này sẽ được sử dụng khi một tổ chức được chỉ định và áp dụng GTIN và thông tin bổ sung để tạo điều 

http://www.gs1.org/1/gtinrules/admin.php/p=static/t=healthcare
http://www.gs1.org/gsmp/kc/healthcare
http://gdd.gs1.org/gdd/public/default.asp
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kiện thuận lợi trong theo vết các sản phẩm của họ trong chuỗi cung ứng. Những tổ chức có thể tìm kiếm tài liệu 
hữu hiệu này gồm có: nhà sản xuất, nhà bán sỉ, GPO, nhà phân phối, nhà cung cấp giao nhận vận chuyển, nhà 
bán lẻ, bệnh viện và các nhà thuốc. 
 
Tài liệu này sử dụng cho các thành phần trong chuỗi cung ứng chăm sóc sức khỏe - những người chịu trách 
nhiệm trong việc lựa chọn dữ liệu và vật mang dữ liệu, nhãn hàng của các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, và 
các tổ chức – là người quét / đọc những vật mang dữ liệu đó. 
 
Chuỗi cung cấp chăm sóc sức khỏe (Hình 1-1) thể hiện vị trí của nhà sản xuất cho tới khâu cuối trong điều trị 
trong suốt vòng đời sản phẩm.  
 

Hình 1-1 Chuỗi hỗ trợ chăm sóc sức khỏe 

 
 

 
2. Loại sản phẩm  

 
Phần này phân định loại sản phẩm với mô tả bổ sung được đề cập trong tài liệu này. 
 
2.1. Sản phẩm dược phẩm 
 
Những sản phẩm này được đệ trình để được cấp giấy phép được bán trong một quốc gia. Tùy thuộc vào tổ chức 
chăm sóc sức khỏe, một cơ quan chính phủ hoặc Tổ chức thành viên GS1 hoặc bất kỳ tổ chức nào được Bộ Y tế 
phê chuẩn cấp mã sẽ có thể cấp mã này. 
 
Ở hầu hết các quốc gia, các sản phẩm này chỉ có thể được bán trong một kênh phân phối được lựa chọn như 
các nhà thuốc và là đối tượng chịu sự chi phối của những quy định cụ thể. 
 
Thuốc được bán không cần toa thuốc (OTC)  
 
OTC là một sản phẩm dược phẩm, thuốc hoặc sản phẩm đặc biệt có đặc tính chữa bệnh mà khi được bán và 
phân phối không cần phải có đơn thuốc Thông thường, khách hàng có thể sử dụng một OTC theo ý muốn và tự 
chịu trách nhiệm bản thân để ngăn chặn, làm giảm hoặc để điều trị những triệu chứng hoặc bệnh nhẹ. Sử dụng 
chúng theo hình thức, điều kiện và liều lượng cho phép sẽ an toàn cho người sử dụng.  
 
Chúng bao gồm các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, dược phẩm và các thiết bị y tế mà không cần toa thuốc hoặc 
sự can thiệp y tế trực tiếp. Ví dụ điển hình như: băng, bộ dụng cụ sơ cứu, nước súc miệng, thuốc giảm đau 
mức độ thấp, v.v… 
 
Thuốc bán theo đơn (Rx) 
 
Thuốc bán theo đơn (Rx) (hay còn gọi là dược phẩm) là một sản phẩm thuốc hoặc y tế đặc biệt mà đòi hỏi một 
toa thuốc hoặc sự can thiệp y tế trực tiếp. Ví dụ điển hình như: băng y tế, thuốc giảm đau, thuốc tiêm, v.v.. và 
bình thường chỉ có thể có được Rx từ một bác sĩ đang hành nghề chăm sóc sức khỏe phù hợp. 
 
Sản phẩm dược của bệnh viện  
 
Một sản phẩm dược của bệnh viện là sản phẩm được khoa dược của bệnh viện sản xuất ra để sử dụng nội bộ 
hoặc liên bệnh viện, do đó nó không (hoặc không còn) được công ty dược cung cấp nguyên liệu thô mua bán trên 
thị trường. Những sản phẩm này có thể tương tự như Rx hoặc OTC và trong mọi trường hợp phải được phân định 
rõ ràng từ khâu sản xuất tới giường bệnh 
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2.2. Thiết bị y tế 
 
Thiết bị y tế có thể là dụng cụ, bộ dụng cụ, phương tiện, máy móc, thiết bị, ống phóng xạ, ống nghiệm hoặc thiết 
bị chia độ, phần mềm, nguyên liệu hoặc vật phẩm tương tự khác hoặc vật phẩm liên quan mà nhà sản xuất sẽ 
sử dụng đến, dù là đơn lẻ hay tổng hợp, cho con người sử dụng trong một hay nhiều hơn những mục đích cụ 
thể sau đây: 
 
■  Chẩn đoán, phòng ngừa, theo dõi, điều trị hoặc giảm nhẹ bệnh  
 
■  Chẩn đoán, theo dõi, điều trị, giảm nhẹ hoặc bồi thường cho chấn thương  
 
■  Điều tra, thay thế, sửa chữa hoặc hỗ trợ cho giải phẫu hoặc cho một quá trình sinh lý 
 
■  Hỗ trợ hoặc duy trì sự sống 
 
■  Kiểm soát thụ thai 
 
■  Khử trùng thiết bị y tế 
 
■  Cung cấp thông tin về các mục đích y khoa có sử dụng phương tiện kiểm tra ống nghiệm của các mẫu 
xét nghiệm có nguồn gốc từ cơ thể con người nhưng không muốn thực hiện chúng chủ yếu trong hoặc trên cơ 
thể con người theo phương pháp dược lý, miễn dịch học hoặc chuyển hóa, nhưng lại có thể được hỗ trợ trong 
chức năng của mình bằng các phương tiện như vậy. 
 
3. Ghi mã Sản phẩm Chăm sóc sức khỏe 
 
Khi thông qua các tiêu chuẩn GS1 áp dụng cho ghi nhãn sản phẩm chăm sóc sức khỏe, cần xem xét những 
những yếu tố sau đây: 
 
■  Các mức độ ghi mã AIDC 
 
■  Hình dạng sản phẩm 
 
■  Hệ thống cấp bậc trong đóng gói 
 
■  Kênh phân phối 
 
Các phần dưới đây sẽ mô tả đầy đủ hơn các những lĩnh vực mà (các) tổ chức có trách nhiệm trong việc lựa chọn 
ghi mã AIDC sẽ xem xét để đưa vào sử dụng. 

 

     Chú ý: Tất cả các sản phẩm có trong tài liệu hướng dẫn triển khai chỉ đưa vào làm ví dụ. Vui lòng tham khảo 

các đối tác pháp lý hay đối tác kinh doanh về những yêu cầu của họ để biết thêm thông tin. 

 

     Chú ý: Tất cả các mặt hàng sử dụng trong mục 3.1 và 3.2 được xác định trong mục  3.3. 
 
3.1. Ghi mã cho các Sản phẩm dược phẩm 
 
Sơ đồ sau đây sẽ giúp người đọc hình dung định hướng trong Ghi mã AIDC Chăm sóc sức khỏe cho các sản 
phẩm dược phẩm. Việc này cần được xem xét kết hợp với Quy định kĩ thuật chung của GS1 và lưới ghi mã 
dược phẩm Hình  3-2). Sơ đồ này mô tả những sự kết hợp nội dung dữ liệu có thể được cho việc ghi mã AIDC 
với thương phẩm dược phẩm chăm sóc sức khỏe. 
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Hình 3-1 Ghi mã sản phẩm dược phẩm  

 

 

Dược phẩm 

 

 

 

 

 

 Được phân phối &/hoặc             Được phân phối và /hoặc  Được phân phối và /hoặc qua  

bán trước, qua kênh bán lẻ             bán trước, qua kênh ko bán lẻ   kênh bán lẻ và/ hoặc ko bán lẻ  

  

 

 

     DPM Đầu tiên        Thứ nhì      Thùng &  

                  palet   

 

 

                Lưới ghi       Lưới ghi      Lưới ghi        Lưới ghi 

              dược khoa   dược khoa   dược khoa   dược khoa  

               #DPM-2  #PP-2      #SP-2           #CS-2 

 

 

     DPM        Đầu tiên        Thứ nhì      Thùng &          DPM        Đầu tiên        Thứ nhì         Thùng &  

    Palet            Palet 
 
 
 
 Lưới ghi       Lưới ghi      Lưới ghi        Lưới ghi          Lưới ghi       Lưới ghi      Lưới ghi        Lưới ghi 

dược khoa   dược khoa   dược khoa   dược khoa        dược khoa   dược khoa   dược khoa   dược khoa 

   #DPM-1       #PP-1             #SP-1  #CS-1        #DPM-3           #PP-3             #SP-3    #CS-3 

 

 

Chú ý: Trình bày ở đây là những ví dụ điển hình. Tham khảo thêm Quy định kĩ thuật chung của GS1 để biết chi 

tiết thông tin về nội dung dữ liệu. Các yêu cầu pháp lý tại mỗi quốc gia đối với vật mang dữ liệu, nội dung dữ 

liệu, v.v.. có thể thay thế thông tin đã có trong Lưới ghi mã dược phẩm (Hình 3-2). 
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Hình 3-2 Lưới ghi mã dược phẩm (Pharmaceutical Marking Grid) 

 
 

 Cấp TỐI THIỂU của ghi mã AIDC 
(bán lẻ)  

Dược phẩm được phân phối và /hoặc 
bán trước, qua kênh bán lẻ  

Cấp TỐI THIỂU của ghi mã AIDC 
(không bán lẻ)  

 

Dược phẩm được phân phối và /hoặc 
bán trước, không qua kênh bán lẻ  

Cấp TỐI ĐA của ghi mã AIDC  

 
Dược phẩm được phân phối và /hoặc, 
qua/ không qua kênh bán lẻ 

 #DPM-1 #DPM-2 #DPM-3 
 

Ghi mã 
trực tiếp 

lên bộ 
phận 
(DPM) 

 
Dữ liệu được mã hóa  Vật mang dữ liệu  

Nhà sản xuất  Nhà sản xuất  

Nhà phân phối/ đóng gói lại  Nhà phân phối/ đóng gói lại  

Không có dữ liệu AIDC  Ko có vật mang dữ liệu AIDC 

 
Bệnh viện  Bệnh viện 

Không có dữ liệu AIDC  Ko có vật mang dữ liệu AIDC 

 
Dữ liệu được mã hóa  Vật mang dữ liệu  

Nhà sản xuất  Nhà sản xuất  

Nhà phân phối/ đóng gói lại  Nhà phân phối/ đóng gói lại  

Không có dữ liệu AIDC  Ko có vật mang dữ liệu AIDC 

 
Bệnh viện  Bệnh viện 

Không có dữ liệu AIDC  Ko có vật mang dữ liệu AIDC 

 
Dữ liệu được mã hóa  Vật mang dữ liệu  

Nhà sản xuất  Nhà sản xuất  

Nhà phân phối/ đóng gói lại  Nhà phân phối/ đóng gói lại  

Không có dữ liệu AIDC  Ko có vật mang dữ liệu AIDC 

 
Bệnh viện  Bệnh viện 

Không có dữ liệu AIDC  Ko có vật mang dữ liệu AIDC 

 #PP-1 #PP-2 #PP-3 
 
 

 
Bao gói 
đầu tiên 

 
Dữ liệu được mã hóa  Vật mang dữ liệu  

Nhà sản xuất  Nhà sản xuất 

Nhà phân phối/ đóng gói lại  Nhà phân phối/ đóng gói lại  

Không có dữ liệu AIDC  Ko có vật mang dữ liệu AIDC 

 
Bệnh viện  Bệnh viện 

Không có dữ liệu AIDC  Ko có vật mang dữ liệu AIDC 

 
Dữ liệu được mã hóa  Vật mang dữ liệu  

Nhà sản xuất  Nhà sản xuất  

Nhà phân phối/ đóng gói lại  Nhà phân phối/ đóng gói lại  

GTIN-8; -12; -13; Hoặc -14,  GS1-128, DataBar, Data 

Hoặc EPC SGTIN (nếu RFID)  Matrix, Hoặc RFID 

 
Bệnh viện  Bệnh viện 

Không có dữ liệu AIDC  Ko có vật mang dữ liệu AIDC 

 
Dữ liệu được mã hóa  Vật mang dữ liệu  

Nhà sản xuất  Nhà sản xuất  

Nhà phân phối/ đóng gói lại  Nhà phân phối/ đóng gói lại  

GTIN-8; -12; -13; Hoặc -14,  GS1-128, DataBar, Data 

Hoặc EPC SGTIN (nếu RFID)  Matrix, Hoặc RFID 

 
Bệnh viện  Bệnh viện 

GTIN-8; -12; -13; Hoặc -14,  GS1-128, DataBar, Data 

+ Serial No. + AI(7003)  Matrix, Hoặc RFID 

fHoặc s hort-expiry item 

 #SP-1 #SP-2 #SP-3 
 

 
 
 
 

Bao gói 
thứ cấp 

 
Dữ liệu được mã hóa  Vật mang dữ liệu  

Nhà sản xuất  Nhà sản xuất  

Nhà phân phối/ đóng gói lại  Nhà phân phối/ đóng gói lại  

GTIN-8; -12; -13  UPC-E, UPC-A, EAN-8, 

EAN-13, Hoặc DataBar 

 
 
 

 
Bệnh viện  Bệnh viện 

Không có dữ liệu AIDC  Ko có vật mang dữ liệu AIDC 

 
Dữ liệu được mã hóa  Vật mang dữ liệu  

Nhà sản xuất  Nhà sản xuất  

Nhà phân phối/ đóng gói lại  Nhà phân phối/ đóng gói lại  

GTIN-8; -12; -13; Hoặc -14,  GS1-128, DataBar, Data 

+ Lot + Expiry, Hoặc  Matrix, Hoặc 

RFID EPC SGTIN (nếu RFID) 

 

 
 
 
Bệnh viện  Bệnh viện 

Không có dữ liệu AIDC  Ko có vật mang dữ liệu AIDC 

 
Dữ liệu được mã hóa  Vật mang dữ liệu  

Nhà sản xuất  Nhà sản xuất  

Nhà phân phối/ đóng gói lại  Nhà phân phối/ đóng gói lại 

1st Mark: GTIN-8, GTIN-12, Hoặc   1st Mark: UPC-E, UPC-A, 

EAN- GTIN-13  8, EAN-13, Hoặc DataBar 

2nd Mark:  2nd Mark: GS1-128, DataBar, 

GTIN-8; -12; -13; Hoặc -14,  Data Matrix, Hoặc RFID 

+ Lot + Expiry + Serial No, 

+ Potency, 

Hoặc EPC SGTIN (nếu RFID) 

 

Bệnh viện                                                        Bệnh viện 
GTIN-8; -12; -13; Hoặc -14,  GS1-128, DataBar,  
+ Serial No. + AI(7003) Data Matrix, Hoặc RFID 

Cho vật phẩm có vòng đời ngắn  

 #CS-1 #CS-2 #CS-3 
 

 
 
 
 

Thùng 

 
Dữ liệu được mã hóa  Vật mang dữ liệu  

Nhà sản xuất  Nhà sản xuất  

Nhà phân phối/ đóng gói lại  Nhà phân phối/ đóng gói lại 

Nếu Trade Item :  GS1-128, Data Matrix, Hoặc 

RFID GTIN-8; -12; -13; Hoặc -14, 

+ Lot + Expiry, or 

EPC SGTIN (nếu RFID) 

 
Nếu là đơn vị giao 

nhận vận chuyển: 

AI(00) SSCC or 

EPC SSCC (nếu RFID) 
 

 
Bệnh viện  Bệnh viện 

Không có dữ liệu AIDC  Ko có vật mang dữ liệu AIDC 

 
Dữ liệu được mã hóa  Vật mang dữ liệu  

Nhà sản xuất  Nhà sản xuất  

Nhà phân phối/ đóng gói lại  Nhà phân phối/ đóng gói lại 

Nếu Trade Item :  GS1-128, Data Matrix, Hoặc 

RFID GTIN-8; -12; -13; Hoặc -14, 

+ Lot + Expiry, or 

EPC SGTIN (nếu RFID) 

 
Nếu là đơn vị giao 

nhận vận chuyển: 

AI(00) SSCC or 

EPC SSCC (nếu RFID) 
 

 
Bệnh viện  Bệnh viện 

Không có dữ liệu AIDC  Ko có vật mang dữ liệu AIDC 

 
Dữ liệu được mã hóa  Vật mang dữ liệu  

Nhà sản xuất  Nhà sản xuất  

Nhà phân phối/ đóng gói lại  Nhà phân phối/ đóng gói lại 

Nếu Trade Item :  GS1-128, Data Matrix, Hoặc 

RFID GTIN-8; -12; -13; Hoặc -14, 

+ Lot + Expiry + Serial No, 

+ Potency, Hoặc EPC SGTIN (if 

RFID) 

 
Nếu là đơn vị giao 

nhận vận chuyển: 

AI(00) SSCC or 

EPC SSCC (nếu RFID) 

 
Bệnh viện  Bệnh viện 

GTIN-8; -12; -13; Hoặc -14,  GS1-128, Data Matrix, Hoặc 
RFID 

+ Serial No. + AI(7003) 

fHoặc s hort-expiry item  #P-1 #P-2 #P-3 
 
 
 
 

Pallet 

 
Dữ liệu được mã hóa  Vật mang dữ liệu  

Nhà sản xuất  Nhà sản xuất Nhà phân phối/ 

đóng gói lại  Nhà phân phối/ đóng gói lại  

Nếu Trade Item :  GS1-128, Hoặc RFID 

GTIN-8; -12; -13; Hoặc -14, 

+ Lot + Expiry, or 

EPC SGTIN (nếu RFID) 

 
Nếu là đơn vị giao nhận vận chuyển: 

AI(00) SSCC, Hoặc EPC 

SSCC (nếu RFID) 

 
Bệnh viện  Bệnh viện 

Không có dữ liệu AIDC  Ko có vật mang dữ liệu AIDC 

 
Dữ liệu được mã hóa  Vật mang dữ liệu  

Nhà sản xuất  Nhà sản xuất Nhà phân phối/ 

đóng gói lại  Nhà phân phối/ đóng gói lại Nếu 

Trade Item :  GS1-128 Hoặc RFID 

GTIN-8; -12; -13; Hoặc -14, 

+ Lot + Expiry, Hoặc EPC 

SGTIN (nếu RFID) 

 
Nếu là đơn vị giao nhận vận chuyển: 

AI(00) SSCC, Hoặc EPC 

SSCC (nếu RFID) 

 
Bệnh viện  Bệnh viện 

Không có dữ liệu AIDC  Ko có vật mang dữ liệu AIDC 

 
Dữ liệu được mã hóa  Vật mang dữ liệu  

Nhà sản xuất  Nhà sản xuất Nhà phân phối/ 

đóng gói lại  Nhà phân phối/ đóng gói lại  

Nếu Trade Item :  GS1-128 Hoặc RFID 

GTIN-8; -12; -13; Hoặc -14, 

+ Lot + Expiry + Serial No, 

Hoặc EPC SGTIN (nếu 

RFID) 

 
Nếu là đơn vị giao nhận vận chuyển: 

AI(00) SSCC, Hoặc EPC 

SSCC (nếu RFID) 

 
Bệnh viện  Bệnh viện 

Không có dữ liệu AIDC  Ko có vật mang dữ liệu AIDC 
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3.2. Ghi mã cho các thiết bị y tế 
 
Khi có yêu cầu ghi mã AIDC cho các thiết bị y tế, sơ đồ sau đây sẽ giúp người đọc hình dung định hướng việc 
ghi mã chăm sóc sức khỏe cho các thiết bị y tế. Việc này cần được xem xét kết hợp với Quy định kĩ thuật chung 
của GS1. Không phải tất cả các thương phẩm thiết bị y tế có yêu cầu ghi mã AIDC theo như đã định bởi các 
quy định và / hoặc quy trình của nhà sản xuất. 

 
Hình 3-3 Ghi mã thiết bị y tế  

 
      Bắt đầu 
 
 
             Gán mã trực tiếp 

Thương phẩm         Không        lên bộ phận 
được đóng gói ?         (tối thiểu với DI)  

 
    Có 
 
 
  Thương phẩm         Không 
  có thể quay vòng      
 
 
    Có 
   
  Gán mã trực tiếp   Cấp bao gói thấp Không      Gán tất cả các cấp         
  lên bộ phận    nhất sẽ được gán?       bao gói cao hơn  
  (tối thiểu với DI)           (với DI+PI) 
 
           Có  
 
      Gán cấp bao gói  

 thấp nhất  
(tối thiểu  với DI)  

      
 
 
            Kết thúc 
           

   Chú ý:  Trong mọi trường hợp, người đọc nên tham khảo phần Quy định kĩ thuật áp dụng cho thương phẩm  phù 

hợp của Quy định kĩ thuật chung của GS1 để biết thêm thông tin chi tiết và hướng dẫn sử dụng với Ghi mã 
AIDC. 

 
Mục đích của tài liệu này và ứng dụng có liên quan: 
 

■  “Phân định Thiết bị / thuốc”, “DI - Device/Drug Identifier” như đã nêu trong Cây Quyết định, là việc phân định 
đối với thương phẩm và là ở mức tối thiểu, mã số toàn cầu phân định thương phẩm (GTIN).   
 

■  “Phân định sản phẩm”, “PI - Production Identifier(s)”, như đã nêu trong Cây Quyết định, là Ngày hết hạn, Mã số 
lô, và / hoặc Mã số theo xê-ri được sử dụng trong xác định nguồn gốc sản phẩm. Trong áp dụng “Phân định sản 
phẩm”, nó phụ thuộc vào quyết định của chủ sở hữu thương hiệu / nhà sản xuất về việc sản phẩm được quản lý 
theo lô hay theo số xê-ri. 
 

■  Trường hợp “DI” nói ở trên chỉ nói về “Mức THẤP NHẤT của Ghi mã AIDC” và trường hợp “DI” + “PI” nói đến 
mức “NÂNG CAO và CAO NHẤT trong Ghi mã AIDC”. Tùy chọn Mức THẤP NHẤT của Ghi mã AIDC có thể 
sử dụng trong một số trường hợp không ghi mã AIDC, nên tham khảo phần Quy định kỹ thuật Ứng dụng Thương 
phẩm thích hợp của Quy định kĩ thuật chung của GS1 để biết thêm thông tin và hướng dẫn về yêu cầu và các 
tùy chọn. 

■  “Phần Ghi mã trực tiếp” có thể được thực hiện bằng các công nghệ khác nhau, để lại dấu vết lâu dài.  
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■  Tính khả thi về kỹ thuật và thực tế của việc sử dụng công nghệ ghi mã tại mức đóng gói tương ứng (hoặc trực 
tiếp trên sản phẩm) là một điều kiện tiên quyết (ví dụ, khoảng trống đủ rộng, sự thích hợp của vật liệu đóng gói 
hoặc chất liệu, v.v…). 
 
3.3. Mức ghi mã AIDC 
 
Ghi mã AIDC của sản phẩm chăm sóc sức khỏe sử dụng một hệ thống ghi mã từng phần; nhỏ nhất, nâng cao và 
cao nhất. Giải pháp phân định cho mỗi mức này có thể khác nhau giữa các nhóm “dược phẩm” (bao gồm sinh 
học, vắc xin, chất kiểm soát, dược phẩm thử nghiệm lâm sàng và sản phẩm dinh dưỡng điều trị) trái ngược với 
nhóm “thiết bị y tế” (bao gồm tất cả các loại thiết bị y tế) và cũng có thể khác nhau bởi mức đóng gói hoặc hình 
dạng (ghi mã trực tiếp thương phẩm, đóng gói sơ cấp, đóng gói thứ cấp, đóng thùng / người gửi hàng, pa -lét, 
đơn vị giao nhận vận chuyển). 
 
Trước tiên nên cân nhắc đối với dữ liệu sẽ được bao hàm trong vật mang dữ liệu. Quyết định sẽ tính đến mức 
độ khác nhau của Ghi mã AIDC. 3 mức ghi mã AIDC được thiết kế: nhỏ nhất, nâng cao và cao nhất dựa trên 
nhu cầu thông tin. 
 
3.3.1. Mức độ Nhỏ nhất của Ghi mã AIDC 
 
Mức trong hệ thống từng phần ghi mã AIDC cho thương phẩm cung cấp một GTIN không có thông tin thuộc tính; 
được sử dụng với các sản phẩm không yêu cầu kiểm soát xác định nguồn gốc ở mức cao. Ghi mã ở mức này 
bao gồm GTIN ở mức thấp nhất. 
 
3.3.2. Ghi mã AIDC ở Mức Nâng cao 
 
Mức trong hệ thống từng phần ghi mã AIDC cho thương phẩm, cung cấp GTIN + thông tin thuộc tính. Mức này 
gồm các sản phẩm yêu cầu kiểm soát xác định nguồn gốc ở mức cao hơn. Ghi mã ở mức này bao gồm GTIN, 
mã số kiểm soát theo lô hoặc theo đợt, ngày hết hạn (nếu có). 
 
3.3.3. Ghi mã AIDC ở Mức Cao nhất 
 
Mức trong hệ thống từng phần ghi mã AIDC cho thương phẩm, cung cấp GTIN, số xê ri và thông tin thuộc tính 
tiềm năng khác. Mức này gồm các sản phẩm yêu cầu kiểm soát xác định nguồn gốc ở mức  cao nhất. Ghi mã ở 
mức này bao gồm GTIN, số xê ri và ngày hết hạn (nếu có). 
 
3.4. Hình dạng sản phẩm 
 
Cân nhắc tiếp theo dành cho việc xem xét dữ liệu sẽ được in ở chỗ nào trên sản phẩm. Quyết định sẽ tính đến 
mức độ khác nhau về hình dạng sản phẩm. 
 
3.4.1. Phần ghi mã trực tiếp (DPM) 
 
Phần ghi mã trực tiếp (DPM) đề cập tới quá trình ghi mã một ký hiệu trực tiếp lên một mặt hàng không có bao gói 
sử dụng phương pháp đóng dấu hoặc không đóng dấu thay cho việc sử dụng một nhãn hàng hoặc sử dụng một 
quá trình ghi mã gián tiếp khác. 

Hình 3-4 Ví dụ phần ghi mã trực tiếp 

  
 
3.4.2. Đóng gói sơ cấp 
 
Đóng gói sơ cấp là mức đóng gói đầu tiên cho sản phẩm được ghi mã với vật mang dữ liệu hoặc là trên bao bì hoặc là 
trên nhãn dán trên bao bì.  
 
Thể thức của đóng gói sơ cấp có thể gồm có: 
 
■  Đóng gói vô trùng 
 
■  Đóng gói không tiệt trùng 
 
■  Mặt hàng đơn lẻ 
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■  Nhóm mặt hàng 
 
■  Kết hợp các sản phẩm trong một liệu pháp (một bộ sản phẩm) 
 

Hình 3-5 Ví dụ đóng gói sơ cấp 
 

 
 

 
Hình 3-6 Ví dụ về bộ sản phẩm 

 
 

3.4.3. Đóng gói thứ cấp 
 
Thể thức đóng gói thứ cấp gồm bao bì chứa một hoặc nhiều hơn các sản phẩm đơn lẻ trong đóng gói thứ cấp của 
chúng. 

 
Hình 3-7 Ví dụ đóng gói thứ cấp 

 
 
3.4.4. Thùng hàng / hàng người gửi và pa-lét 
 
Đây là các thể thức đóng gói có thể được sử dụng như là những đơn vị thương phẩm hoặc đơn vị giao nhận vận 
chuyển. Thùng hàng / hàng người gửi có thể chứa một hoặc nhiều hơn các mặt hàng trong Đóng gói sơ cấp và / 
hoặc Đóng gói thứ cấp của họ. Pa-lét có thể chứa một hoặc nhiều hơn các thùng hàng / hàng người gửi. 

 Chú ý: Chỉ có một số những thể thức hàng người gửi hoặc Pa-lét nhất định là được phân định bởi một 
GTIN. 
 
Hình 3-8 ví dụ thùng hàng ./ hàng người gửi  Hình 3-9 ví dụ Pa-lét 
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3.5. Hệ thống cấp bậc trong đóng gói 
 

Cân nhắc tiếp theo dành cho việc phân cấp bậc về đóng gói. Mỗi mức trong hệ thống cấp bậc trong đóng gói 
mang tới những thách thức khác nhau trong việc in ấn, dán nhãn (ví dụ: khoảng trống, chất nền, tốc độ dây 
chuyền sản xuất,…). Mỗi mức cũng đòi hỏi những yêu cầu thông tin dữ liệu khác nhau: Mã Phân Định GS1 hoặc 
Mã Phân Định GS1 với dữ liệu bổ sung. 

Hệ thống GS1 cung cấp một loạt vật mang dữ liệu có thể đáp ứng được cả nhu cầu về in ấn và về dữ liệu. Mục 
này cũng đưa ra những minh họa và ví dụ. 

Hình 3-10 Minh họa hệ phân cấp đóng gói 

 

 Chú ý: Pa-lét có thể được đánh mã GTIN (theo Các quy tắc cấp phát GTIN trong Chăm sóc sức khỏe 
GS1) hoặc mã SSCC (được định nghĩa tại Mục 4.2). 

Bảng 3-1 cung cấp những ví dụ về các hệ thống ký hiệu khác nhau, các lựa chọn mã hóa và các thông tin cho 
mỗi mức đóng gói và cỡ nhãn đi kèm. 

Bảng 3-1 Các ví dụ về hệ thống cấp bậc trong đóng gói 

 
 

Sản phẩm thuộc lĩnh vực 
chăm sóc sức khỏe 

 

Mã của 
GS1 * 

 

Dữ liệu bổ 
sung 

 

Thông tin được mã hóa và vật mang dữ liệu 
GS1 

Bao gói thứ nhất 

(một viên trong vỉ) 

 
 
 

GTIN “1” Lot ABC 

Ngày hết 

hạn 
31-Dec-2010 

(01)07665431234566(17)101231(10)ABC 

Vật mang dữ liệu được khuyến nghị của 

GS1: GS1 DataMatrix, GS1 DataBar 

Hoặc (01)07665431234566 
Vật mang dữ liệu được khuyến nghị của GS1: 
GS1 DataMatrix, GS1 DataBar 

Bao gói thứ hai** 

(hai vỉ trong một hộp) 

 

GTIN “2” Lot ABC 

Ngày hết 

hạn 
31-Dec-2010 

 
(01) 07665433456781(17)101231(10)ABC  
Vật mang dữ liệu được khuyến nghị của 
GS1:GS1 DataMatrix, GS1-128, GS1 DataBar 

Nhiều bao gói 

(7 hộp) 

Đây chỉ là một ví dụ  về 
một cấp bao gói khác 

 

GTIN “3” Lot ABC 

Ngày hết 

hạn 
31-Dec-2010 

(01)07665431234887(17)101231(10)ABC 

Hoặc 

(01)17665431234563(17)101231(10)ABC 

Vật mang dữ liệu được khuyến nghị của 
GS1:GS1 DataMatrix, GS1-128, GS1 DataBar 
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Sản phẩm thuộc lĩnh vực 
chăm sóc sức khỏe 

 

Mã của 
GS1 * 

 

Dữ liệu bổ 
sung 

 

Thông tin được mã hóa và vật mang dữ liệu 
GS1 

Thùng 

(8 multi-packs) 

 

 
 

 
 

GTIN “4” Lot ABC 

Ngày hết 

hạn 
31-Dec-2010 

(01)07665431234573(17)101231(10)ABC 

Hoặc 

(01)27665431234560(17)101231(10)ABC 

Vật mang dữ liệu được khuyến nghị của 
GS1:GS1-128, GS1 DataMatrix 

* Thông tin về Các Mã GS1 (Mã của GS1s) tham khảo Quy định kỹ thuật chung GS1 

** Đóng gói thứ cấp tại một số nước được bán qua các điểm bán lẻ (tham khảo Hình 3-2). 

 Chú ý: Các yêu cầu về chế định (regulatory requirements) có thể đưa ra (các) vật mang dữ liệu được sử 
dụng. Do những ví dụ này không thể bao gồm hết những trường hợp có thể, xin hãy tham khảo Quy định 
kỹ thuật chung GS1 để biết thêm chi tiết.  

 
3.6. Kênh phân phối 

Cân nhắc tiếp theo dành cho kênh (ví dụ như điểm bán lẻ) mà qua đó các sản phẩm được phân phối nhằm trợ 
giúp cho việc lựa chọn dữ liệu và vật mang dữ liệu. Một sản phẩm có thể thuộc về nhiều hơn một kênh tùy thuộc 
vào (các) thị trường mục tiêu. Tham khảo Quy định kỹ thuật chung GS1 để biết thêm thông tin về các kênh bán 
hàng và các thị trường mục tiêu. 

 Chú ý: một vài lĩnh vực cụ thể có các yêu cầu hoặc giới hạn đối với hệ thống ký hiệu được sử dụng (ví 
dụ: điểm bán lẻ)  

4. Các Mã phân định GS1 và dữ liệu bổ sung được sử dụng trong tài liệu này   

Khi ghi mã các sản phẩm Chăm sóc sức khỏe, Các Mã Phân định GS1 được dùng để phân định các mục trao đổi 
và các đơn vị giao nhận vận chuyển. Dữ liệu bổ sung có thể được kết hợp với Các Mã Phân định GS1 thông qua 
Các số phân định ứng dụng GS1 (AI’s). Dưới đây là Các Mã Phân định GS1 và Các số phân định ứng dụng nằm 
trong Quy định kỹ thuật chung GS1 được sử dụng trong các ứng dụng chăm sóc sức khỏe AIDC. Không bắt buộc 
phải sử dụng nhiều dạng phân định sản phẩm trên cùng gói (như GTIN hay GRAI – Mã toàn cầu phân định tài 
sản có thể quay vòng ...). 

 Chú ý: Các Mã Phân định nêu dưới đây chỉ là các ví dụ điển hình được dùng trong lĩnh vực chăm sóc 
sức khỏe. Các loại Mã Phân định khác cũng có thể được sử dụng. 

 Chú ý: Tham khảo Từ điển dữ liệu toàn cầu GS1 về những định nghĩa được công nhận mới nhất. 
 
4.1. Mã số toàn cầu phân định thương phẩm (Global Trade Item Number - GTIN) 

Mã GS1 dùng cho việc phân định các sản phẩm là Mã số toàn cầu phân định thương phẩm (GTIN), được 
ấn định AI (01). Các GTIN được sử dụng để phân định “thương phẩm” (tức là các sản phẩm và dịch vụ có 
thể được định giá, đặt trước hay lập hóa đơn tại bất kỳ điểm nào trong chuỗi cung ứng) và được cấp bởi 
chủ nhãn hiệu (người thường chịu trách nhiệm cho việc cấp phát GTIN). 

Mỗi công ty sẽ nhận được một Mã doanh nghiệp GS1 khi gia nhập một Tổ chức Thành viên GS1. Điều 
này sẽ mang lại cho công ty đó khả năng tạo ra các GTIN và tiếp cận được tới các chuẩn mực GS1. 

Chú ý: Tham khảo Quy định kỹ thuật chung GS1 và Các quy tắc cấp phát GTIN trong Chăm sóc sức 
khỏe GS1 (www.gs1.org/1/gtinrules) về Cấu trúc GTIN. 

 
4.2. Mã công-ten-nơ vận chuyển theo xê-ri (Serial Shipping Container Code - SSCC) 

Mã GS1 dùng để phân định đơn nhất đơn vị giao nhận vận chuyển là SSCC, được ấn định AI (00). SSCC 
có thể cung cấp một sự kết nối giữa đơn vị giao nhận vận chuyển hữu hình và thông tin liên quan tới đơn 
vị giao nhận vận chuyển đó, thông tin này được liên lạc giữa các đối tác thương mại thông qua việc sử 
dụng trao đổi dữ liệu điện tử (Electronic Data Interchange - EDI). 

http://www.gs1.org/1/gtinrules
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 Chú ý: Tham khảo Các quy định kỹ thuật chung GS1 về cấu trúc SSCC và các quy tắc sử dụng. 

 
4.3. Mã toàn cầu phân định tài sản có thể quay vòng (Global Returnable Asset Identifier - GRAI) 

Mã GS1 dùng để phân định tài sản có thể quay vòng là GRAI, được ấn định AI (8003). GRAI phân định các bao 
gói có thể sử dụng lại hoặc các thiết bị vận chuyển có một giá trị nào đó, như là toa hàng nhỏ, một bình ga, hoặc 
công-ten-nơ giữ lạnh. GRAI cho phép việc theo dõi cũng như ghi lại các dữ liệu có liên quan. GRAI có thể được 
sử dụng để phân định các tài sản có thể trả lại tương đồng (về một kiểu tài sản) và khi được ghép với một số sê-ri 
thì có thể được sử dụng để phân định các tài sản riêng thuộc kiểu tài sản đó. 

     Chú ý: Tham khảo Các Quy định Kỹ thuật chung GS1 về Cấu trúc GRAI. 
 
4.4. Mã toàn cầu phân định tài sản riêng (Global Individual Asset Identifier - GIAI) 

Mã GS1 dùng để phân định tài sản riêng là GIAI, được ấn định AI (8004). GIAI cho phép việc theo dõi cũng như 
ghi lại các dữ liệu có liên quan. 

     Chú ý: Tham khảo Quy định Kỹ thuật chung GS1 về Cấu trúc GIAI 

     Chú ý: Tham khảo Từ điển dữ liệu toàn cầu GS1 về những định nghĩa được công nhận mới nhất. 
 
4.5. Số lô (Batch/Lot) - AI (10) 

Nếu bạn yêu cầu dữ liệu bổ sung để phân định số lô, Số phân định ứng dụng AI (10) được sử dụng và được cấp 
vào lúc sản xuất. Dữ liệu bổ sung này là dãy chữ-số với độ dài không quá 20 ký tự. 

4.6. Ngày hết hạn sử dụng - AI (17) 

Nếu bạn yêu cầu dữ liệu bổ sung để phân định ngày hết hạn, Số phân định ứng dụng AI (17) (thường được gọi là 
ngày mãn hạn, hạn sử dụng hoặc ngày hết hiệu lực) được sử dụng. Số phân định này sẽ chỉ ra giới hạn tiêu thụ 
hoặc sử dụng một sản phẩm (ví dụ: với các sản phẩm dược, nó có thể chỉ ra khả năng về rủi ro sức khỏe gián tiếp 
do sử dụng một sản phẩm đã quá hạn dùng) và được biểu hiện bằng năm, tháng rồi đến ngày (YYMMDD). 

     Chú ý: Chuỗi dữ liệu về Ngày hết hiệu lực chỉ có thể chỉ ra rõ thời điểm trong một giới hạn nhất định. Xin hãy 
tham khảo Quy định kỹ thuật chung GS1 về những thông tin bổ sung cho cấu trúc và giới hạn. 
 

4.7. Ngày và thời gian hết hạn sử dụng - AI (7003) 

Khi ngày và thời gian hết hạn chính xác có tầm quan trọng rất lớn tới an toàn người bệnh, Số phân định 
ứng dụng(7003) được sử dụng. Ngày được biểu hiện bằng năm, tháng rồi đến ngày (YYMMDD), và thời 
gian được biểu hiện bằng giờ và phút (HHMM). Ví dụ như là các dược phẩm trong bệnh viện hoặc trong 
nhà thuốc công cộng với thời gian hết hạn chỉ tính trong một ngày. 

     Chú ý: Chuỗi dữ liệu Ngày và thời gian hết hạn chỉ có thể chỉ rõ thời điểm trong một giới hạn nhất định. 

Xin hãy tham khảo Quy định kỹ thuật chung GS1 để có thêm thông tin về cấu trúc và giới hạn.   
 
4.8. Số Xê-ri - AI (21) 

Nếu các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cần được theo vết hoặc xác định nguồn gốc một cách riêng rẽ bằng việc sử 
dụng số Xê-ri, Số phân định ứng dụng AI (21) sẽ được sử dụng. Các dữ liệu bổ sung này là dãy chữ-số với độ dài 
không quá 20 ký tự. 
 
4.9. Hiệu nghiệm (Active Potency) - AI (7004) 

Nếu việc sử dụng một sản phẩm chăm sóc sức khỏe cần đến việc ghi lại một Hiệu nghiệm, AI (7004) có thể được sử 
dụng để chỉ rõ rằng vùng dữ liệu thêm đó có chứa một một Hiệu nghiệm. Hiệu nghiệm của một sản phẩm sinh vật học 
nào đó, như các sản phẩm về chứng máu loãng khó đông, thay đổi tùy theo loạt bởi hiệu quả danh nghĩa (nominal 
potency) của thương phẩm và được đo lường bằng các Đơn vị quốc tế (IUs). 

     Chú ý: Tham khảo Quy định kỹ thuật chung GS1 về những thông tin bổ sung liên quan tới Hiệu nghiệm. 
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5. Vật mang dữ liệu GS1 

Các mục riêng về Chăm sóc sức khỏe của Quy định kỹ thuật chung GS1 nói về các vật mang dữ liệu sau đây. 

     Chú ý: Những ví dụ sau được chọn để đại diện cho ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe và không áp dụng 

được cho tất cả các ngành công nghiệp (xem Cây Quyết định ghi mã chăm sóc sức khỏe GS1 ở mục 3). Tham khảo 
Quy định kỹ thuật chung GS1 để có thêm thông tin về các hệ thống ký hiệu GS1. 

     Chú ý: Những ví dụ sau không bao hàm tất cả các hình thức và dạng mà các dữ liệu được mã hóa (ví dụ: một 

chuỗi dữ liệu bao gồm GTIN và các dữ liệu thuộc tính trong một GS1-128 thì được mã hóa như một ký hiệu đơn hay 
đa ký hiệu). 
 
5.1. EAN/UPC 

Các mã vạch UPC-A, UPC-E, EAN-13, và EAN-8 có thể được đọc theo mọi hướng. Những ký hiệu này nên được sử 
dụng cho tất cả các vật được quét tại Điểm bán. 

Hình 5-1 EAN 13 (ví dụ của hệ thống ký hiệu EAN/UPC) 

 

 

 

 

 

 

5.2. GS1-128 

Là một bộ con của Mã vạch Code 128, được sử dụng độc quyền cho GS1. Hệ thống ký hiệu rất linh động này sẽ mã 
hóa Các chuỗi yếu tố dữ liệu bằng việc sử dụng Số phân định ứng dụng. 

Hình 5-2 Ví dụ về ký hiệu Mã vạch GS1-128 

 

 

 
 
5.3. ITF-14 

Là một ứng dụng riêng của mã vạch “hai xen kẽ năm – Interleaved Two of Five”, ITF-14 chỉ mang theo các số ID 
trên các thương phẩm không được thông qua Điểm bán lẻ. ITF-14 thích hợp hơn cho việc in ấn trực tiếp lên tấm 
xơ ép dạng song (corrugated fibreboard). 

Hình 5-3 Ví dụ về ký hiệu mã vạch 

 
5.4. GS1 DataBar 

Là một gia đình các hệ thống ký hiệu tuyến tính được sử dụng trong hệ thống GS1. Trong phần lớn các trường 
hợp gia đình này mã hóa hoàn toàn GTIN trong Số phân định ứng dụng (01) và trong trường hợp của GS1 
DataBar mở rộng thì mã hóa cả các Chuỗi yếu tố dữ liệu bằng việc sử dụng các Số phân định ứng dụng. 

Hình 5-4 ví dụ về GS1 DataBar Giới hạn 
 

 
 

(01)15012345678907 
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5.5. GS1 DataMatrix 

Là một ký hiệu mã vạch hai chiều hỗ trợ cho các cấu trúc dữ liệu Hệ thống GS1, bao gồm cả Dấu ký tự chức năng 
1 (Function 1 Symbol Character). Việc triển khai GS1 DataMatrix sẽ hoàn tất khi các hướng dẫn về ứng dụng hệ 
thống GS1 được tán thành. Hệ thống mã rất linh động này sẽ mã hóa Các chuỗi yếu tố dữ liệu bằng việc sử dụng 
Số phân định ứng dụng. 

Hình 5-5 ví dụ về GS1 DataMatrix 

 

 

5.6. Phân định bằng tần số sóng (Radio Frequency Identification (RFID)) 

Sự phân định bằng tần số sóng (RFID) là việc sử dụng thẻ RFID được gắn kèm hoặc ghép vào một sản phẩm hay 
món đồ nhằm mục đích phân định hoặc theo vết thông qua sóng radio. Sự phân định bằng tần số sóng bao gồm 
interrogatHoặc (hay là bộ đọc – reader) và thẻ tag (được biết đến là nhãn mác) và một mạng lưới máy tính. Ở thời 
điểm hiện tại, vật mang dữ liệu RFID vẫn chưa được khuyên dùng cho việc phân định sản phẩm chăm sóc sức 
khỏe. 

EPC là chuẩn của GS1 cho các ứng dụng RFID. Để biết thêm thông tin xin hãy tham khảo Quy định kỹ thuật chung 
GS1, hoặc Tài liệu Các Tiêu chuẩn toàn cầu EPC (EPC global Standards documentation) tại địa chỉ 
http://www.gs1.org/gsmp/kc/epcglobal. 

Hình 5-6 Minh họa Sự phân định bằng tần số sóng (RFID) 

 
5.7. Lựa chọn vật mang dữ liệu 

Việc lựa chọn vật mang dữ liệu GS1 thích hợp phụ thuộc một phần vào thương phẩm được ghi mã và công dụng 
của thương phẩm đó trong chuỗi cung ứng. Để được trợ giúp trong việc lựa chọn vật mang dữ liệu GS1 thích hợp 
xin hãy tham khảo Cây quyết định Hệ thống ký hiệu GS1 về Môi trường hoạt động (GS1 Symbology Operational 
Environment Decision Tree) nằm trong Quy định kỹ thuật chung GS1. 
 
6. Thủ tục tiến hành 
 
6.1. Ai sẽ phân định sản phẩm? 

Việc quản lý sự phân định sản phẩm là trách nhiệm của một hoặc nhiều người trong chuỗi cung ứng chăm sóc sức 
khỏe, những người chịu trách nhiệm cho việc ghi mã AIDC cho các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, tài sản và/ hoặc 
các đơn vị giao nhận vận chuyển, như là: 
 

■  Nhà sản xuất 
 
■  Nhà bán sỉ / Nhà phân phối / Nhà đóng gói lại (Re-packager) 
 
■   Các GPO 
 
■  Các nhà cung cấp giao nhận vận chuyển 
 
■  Bệnh viện / Nhà thuốc  
  
6.2. Các bước thực thi GTIN bằng việc sử dụng mã vạch  

Những bước sau đây sẽ cung cấp nhiều thông tin và có mục đích giúp những việc thực thi mới. Hãy xem  kỹ để 
biết cách áp dụng cho tổ chức của bạn và cho việc thực thi các tiêu chuẩn GS1. 
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Trước khi một dự án thực thi GTIN đi vào hoạt động thì cần phải có sự hỗ trợ điều hành. Nên tạo ra một thông báo 
công việc để diễn giải rõ mục đích, quy mô, các mục tiêu, nhiệm vụ, việc thực hiện và chi phí cho việc thực thi. Một 
điều quan trọng cần cân nhắc là việc phân tích các dữ liệu gốc hiện hành,bao gồm sự phát triển các quy tắc cho 
việc quản lý tùy chỉnh và cho tính hoán đổi. GTIN cần phải được đưa vào các dữ liệu gốc một cách quy chuẩn và 
lô-gic. Các dữ liệu gốc cần phải được làm sạch trước khi cấp GTIN. Các chuẩn mực và chính sách doanh nghiệp 
cũng nên được phát triển để điều tiết việc cấp GTIN sớm hơn và cấp ở giai đoạn nào trong vòng đời phát triển của 
sản phẩm. Các hệ thống cho việc cấp GTIN (ví dụ: Hoạch định tài nguyên doanh nghiêp – Enterprise Resource 
Planning hay ERP) và việc quản lý việc tạo ra các dữ liệu gốc là cần thiết để đảm bảo rằng việc cấp GTIN là phù 
hợp với Hệ thống GS1. 
 
Bước 1: Đưa một dự án vào hoạt động 
 

□ Lập ra quy mô mà các sản phẩm được phân định và mã vạch hóa. 

□ Tạo ra một đội dự án bao gồm ban sản xuất, tài chính, kỹ thuật, giao nhận vận chuyển, chất lượng, công 
nghệ thông tin, quy chế và các ban khác phù hợp. 

□ Tính toán quỹ thời gian cần 

□ Kiểm tra khả năng tạo ra mã vạch hiện tại  

□ Phân tích việc phân định sản phẩm hiện tại 
 
Bước 2: Tiếp cận với GS1 

Có phải bạn đang là thành viên của GS1? 

Nếu bạn đã là thành viên của GS1, bạn có thể phân định xem sản phẩm nào đã được cấp mã GTIN. Nếu có nhiều 
Mã doanh nghiệp GS1 từ một hoặc nhiều quốc gia, chủ nhân nhãn hiệu có trách nhiệm quản lý và sử dụng Mã 
doanh nghiệp GS1 một cách hợp lý hoặc theo chiến lược của công ty – hoặc tham vấn một trong số các tổ chức 
GS1 tại mỗi quốc gia của bạn để được hướng dẫn. 

Không phải là thành viên GS1? 

Nếu bạn chưa phải là thành viên của GS1, bạn cần phải tham gia Tổ chức thành viên GS1 tại quốc gia của bạn 
(chính sách thành viên đã được nêu rõ trong Bản hướng dẫn sử dụng GS1 – hiện có ở các Tổ chức thành viên 
GS1 tại mỗi quốc gia). Khi bạn đã gia nhập, bạn sẽ được cung cấp một Mã doanh nghiệp GS1. Nó sẽ cho phép 
bạn tạo ra các Mã số toàn cầu phân định thương phẩm (GTIN), Mã công-ten-nơ vận chuyển theo xê-ri (SSCC), Mã 
toàn cầu phân định địa điểm (Global Location Numbers – GLN) và các Mã phân định GS1 khác. 

Mã số phân định hoàn thiện mà bạn tạo là một số vô nghĩa, tức là các số đơn lẻ trong số đó không liên quan tới 
bất kỳ nhóm nào hoặc không biểu thị bất kỳ thông tin riêng nào.  

Bước 3: Cam kết sản phẩm 

Là việc phân định sản phẩm nào bạn muốn cấp GTIN. Danh mục sản phẩm này có thể bị ảnh hưởng bởi thị 
trường mục tiêu, hoặc các vật phẩm bị ngưng. Cần phải có sự quan tâm đặc biệt để đảm bảo tất cả các thiết lập 
được tính tới trước khi cấp một số phân định độc nhất (GTIN). 

Bước 4: Cấp GTIN theo Quy tắc cấp GTIN về chăm sóc sức khỏe GS1 
Để quản lý chính xác GTIN của bạn, bạn cần làm như sau: 

□ Cấp một mã số thương phẩm toàn cầu (GTIN) độc nhất cho mỗi sản phẩm và cho mỗi cấp đóng gói, tham 
khảo Quy tắc cấp GTIN về chăm sóc sức khỏe GS1 (www.gs1.org/1/gtinrules) 

□ Đăng ký các GTIN vào một kho dữ liệu để kết nối mã số tới tên sản phẩm, mô tả và cấp trong hệ thống. 

□ Không bao giờ lặp lại hay sử dụng lại GTIN kể cả khi sản phẩm đã quá hạn. 

□ Xây dựng một chiến lược cấp GTIN cho các sản phẩm mới để đảm bảo không xảy ra việc lặp lại. 

□ Xây dựng một máy tính kiểm tra số tự động vào trong hệ thống của bạn. 
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Bước 5: Định nghĩa việc ghi mã sản phẩm 

Thông tin được đưa vào trong mã vạch và kiểu loại hệ thống ký hiệu được quyết định bởi nhiều yếu tố. Những 
câu hỏi sau có thể được sử dụng để quyết định thông tin được mang vào trong mã vạch. 

Dùng thông tin ở Mục 3 và trả lời các câu hỏi sau để được hướng dẫn trong việc đánh dấu các sản phẩm chăm 
sóc sức khỏe. 

□ Kênh phân phối cho mỗi sản phẩm là gì? Liệu sản phẩm có qua được điểm bán lẻ? 

Định nghĩa việc đánh dấu dựa theo cấp rủi ro sản phẩm, thị trường mục tiêu, các yêu cầu pháp lý và kỳ 
vọng của khách hàng. Hãy hỏi nhân viên pháp lý ở nước bạn để được hướng dẫn. 

□ Ngoài số phân định sản phẩm (GTIN), thông tin bổ sung (số lô, ngày hết hạn) có được yêu cầu không? 
 
Bước 6: Chọn (các) vật mang dữ liệu thích hợp  

Nếu sản phẩm được bán tại điểm bán lẻ hay được sử dụng trong một hệ thống bán hàng tự động, bạn cần chọn 
một trong các mã vạch GS1 được đưa ra tại mục 5. Khi làm vậy, bạn cần cân nhắc về thị trường mục tiêu và kỳ 
vọng của khách hàng. 

Tùy thuộc vào khoảng trống còn lại trên sản phẩm, các chế định hiện hành và yêu cầu của khách hàng, bạn sẽ 
chọn mã vạch tuyến tính hay một ký hiệu 2D. 

Bước 7: Thực thi 

□ Đánh giá các phần mềm và thiết bị in ấn 

Khi chọn hoặc sử dụng những phần mềm in ấn có sẵn, hãy kiểm tra xem bạn có khả năng tạo ra (các) ký 
hiệu GS1 đã được lựa chọn theo Quy định kỹ thuật chung GS1 hay không. 

Vị trí mã vạch trên đóng gói sẽ cần được kiểm tra để xem nó có phù hợp với các yêu cầu của Quy định kỹ 
thuật chung GS1 hay không. Bất kỳ nhãn mác hay đồ gói cuối nào cũng nên được kiểm tra để đảm bảo rằng 
các mã vạch vẫn rõ hình và có thể quét được . 

□ Đánh giá chất lượng ký hiệu của bạn 

Nên có một vị trí Quản lý Chất lượng Ký hiệu trong tổ chức (và cũng nên tạo ra một quá trình xác thực mã 
vạch nội bộ mà bao gồm thiết bị và kỹ thuật để kiểm tra theo chuẩn ISO/IEC 15415 và 15416) để đảm bảo 
rằng các mã vạch của bạn đều phù hợp với các tiêu chuẩn chất lượng được ghi  trong Quy định kỹ thuật 
chung GS1. 

Trong giai đoạn đầu, mã vạch của bạn có thể được kiểm tra bởi Tổ chức thành viên GS1 tại mỗi quốc gia của 
bạn; điều này sau đó có thể được thực hiện bởi một máy chứng thực mã vạch dùng để kiểm tra chất lượng các ký 
hiệu được in. Trong trường hợp in liên tục thì cần phải có một quá trình kiểm soát chất lượng liên tục. 

Chú ý: Ghi mã đóng gói đơn vị tạo ra các thách thức kỹ thuật mà không cho phép việc in ấn nhỏ như Quy định kỹ 
thuật chung GS1 cho phép. 

Bước 8: Giao tiếp 

Giao tiếp với các bên liên quan (ví dụ: các đối tác giao thương, các nhà quản lý,…) về các kế hoạch cho việc 
phân định sản phẩm của bạn (ví dụ: nhãn mác mới, vật mang dữ liệu, nội dung dữ liệu,…). 

 

6.3. Những chú ý khác 

Trong một số trường hợp thì cần thiết phải đưa ra Luận chứng kỹ thuật (Technical Feasibility Study) trước khi thực 
thi GTIN cho doanh nghiệp của bạn. Điều này bao gồm một hoặc nhiều bước sau. 

■ Chất liệu đóng gói có phù hợp để chứa một mã vạch (đặc biệt là trên thiết bị y tế dùng một lần ở mức đóng 
gói sơ cấp) không? 

■ Cỡ mã vạch nào là chuẩn để có thể được sử dụng (phụ thuộc vào những yếu tố như loại đóng gói, khoảng 

trống còn lại, cách thức in ấn, bảng ký hiệu quy ước, loại mực được công nhận,…)? 

■ Sẽ có ảnh hưởng nào lên năng suất đóng gói/sản xuất? 

■ Chúng ta có đang đáp ứng được các yêu cầu Pháp lý và Hệ thống Chất lượng không? – Tất cả các yêu 
cầu của hệ thống chất lượng và quá trình nên được cân nhắc trong quá trình thực thi. 
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7. Các trường hợp sử dụng 
 
7.1. Bệnh viện Geneva: Số phân định cho Thuốc tác động nội bào (Cytostatics) 

Danh mục Trả lời 

Tên của tổ chức Hôpitaux Universitaires de Genève 

Loại Bệnh viện Đại học 

Số giường 1900 

Số nhân viên biên chế chuyên y 6241 

Số nhân viên biên chế không 
chuyên về y tế 

2108 

Thí điểm / Thực thi Thực thi 

Liên lạc (Trưởng dự án) Giáo sư Pascal Bonnabry 

Phạm vi thực thi Nhà thuốc, sản xuất và quản lý các sản phẩm về ung thư 

Khoa Dược 

Sản phẩm Thuốc tác động nội bào 

Mô tả dự án Tích hợp việc quản lý thuốc vào các quy trình thường nhật  

Phần mềm và phần cứng sử dụng Nice ID-Gen, Cyto-Admin (phần mềm nội bộ). Laptop và máy quét 
hình ảnh có dây 

Các tiêu chuẩn và vật mang dữ 
liệu 

Hệ thống GS1, GS1 DataMatrix 

Mục đích chính, tầm nhìn Mục đích là đảm bảo việc truy tìm nguồn gốc thuốc 

Một thử nghiệm ban đầu được thực hiện với thẻ RFID 13.56 MHz, 
nhưng hiệu quả lại hạn chế 

Lúc đầu, PDA được sử dụng. Tuy nhiên kết nối không dây khó để ổn định 
với phần cứng nhỏ này, vì thế laptop di động được lựa chọn. 

Thể tích - 

Quy mô dự án: khu vực hay toàn 
cầu? 

Quy mô khu vực; một giai đoạn thực thi các công cụ GS1 trong các bệnh 
viện. 

ROI trông đợi ROI không phải là mục tiêu chính. Xem thuyết trình. 

Quỹ ROI / chất lượng / kỹ thuật / 
pháp chế / kiểm toán 

Xem thuyết trình 
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Danh mục Trả lời 

Ngắn hạn (12-18 tháng)  

Dài hạn (trên 18 tháng)  

Triển khai dự án 2005 

Kết thúc dự án 2007 

Bắt đầu thực thi 2007 

Có / Không có đội dự án Có 

Nhân viên của đội dự án Các đại diện của nhà thuốc, hỗ trợ viên, nhân viên điều dưỡng, nhân 
viên tin học y tế, GS1 

Trách nhiệm của nhân viên thuộc 
đội nằm ngoài dự án 

Hướng dẫn kỹ thuật 

Chi phí dự án: tiền tệ, nhân 
lực, ICT 

Không rõ 

Khác biệt với ngân quỹ (tiền tệ) Không rõ 

Khác biệt với mục đích / tầm nhìn Đã có khó khăn về RFID và về kết nối không dây. 

RFID đã được thay thế bởi GS1 DataMatrix. Các khó khăn về việc ổn định 
kết nối không dây đã được giải quyết bằng việc sử dụng laptop thay vì 
PDA. 

Nguồn khác biệt - 

Dự án có được đưa vào trong 
kế hoạch phát triển của tổ 
chức? 

Không 

Chi tiết các giai đoạn : khởi động / 
lắp đặt / thực thi / triển khai 

Hiện đại hóa các quy trình mới; chỉnh sửa các chương trình có sẵn, đề 
xuất và phát triển phần mềm để sản xuất cấu trúc dữ liệu GS1 và hình ảnh 
mã vạch ; thử nghiệm với người sử dụng ; thử nghiệm « in vitro » (thí 
nghiệm bên ngoài cơ thể sống); thực thi trên quy mô nhỏ, triển khai. 

Điều làm chậm dự án Các khó khăn xung quanh RFID 

Chìa khóa thành công Sự nhiệt tình của các y tá 

Điều kiện tiên quyết cho việc triển 
khai 

- 

Có sẵn thuyết trình Có 

Kết luận Một nền tảng tốt để mở rộng tới những nhóm sản phẩm khác (thuốc gây 
mê, dẫn xuất máu - blood derivatives, etc.) 

Lời khuyên cho những dự án 
tương tự 

Sự hỗ trợ của người sử dụng (các y tá) là chìa khóa để phát triển. 

 

Hình 7-1 Sự phân định thuốc tác động nội bào 
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7.2. Bệnh viện Đại học Nam Manchester: Số phân định các thiết bị 
 

Danh mục Trả lời 

Tên doanh nghiệp Bệnh viện Đại học Nam Manchester 

Loại hình doanh nghiệp Bệnh viện Chăm sóc sức khỏe NHS  

Số nhân viên 81 thuộc sở CSSD, 5.200 thuộc bệnh viện 

Số vật phẩm được tham chiếu 40.000 đang được quét 

Số vật phẩm phù hợp các tiêu 
chuẩn GS1 

100% (ngoại trừ trang thiết bị đo). Những thứ không nằm trong số 100% 
đó là những dụng cụ dùng một lần. Tại những dụng cụ đó, việc đánh dấu sẽ 
lên những bao bì, không phải lên dụng cụ. 

Kinh nghiệm 

(phản ánh, thí điểm, thực hiện, 
…) 

Việc xác định nguồn gốc và đánh dấu đã là mối quan tâm thường nhật trong 
nhiều năm. 

Giai đoạn thực hiện 

  Có tính tiên phong 
Tên liên lạc (Quản lý dự án khu 
vực) 

Caroline Robinson – Quản lý hợp đồng khách hàng (Customer Contract 
Manager) 

Hoạt động liên quan Các thiết bị y tế 

Thị trường liên quan Các bệnh viện 

Các sản phẩm / Thiết bị 40.000 sản phẩm đang được quét là các sản phẩm dùng một lần 

Mục đích chính / Động lực cho 
việc trải nghiệm và hoạt động 

An toàn cho bệnh nhân và lợi ích chi phí chung. 

Mô tả 

Mã sản phẩm nội bộ cho 
toàn cấp với GTIN liên kết 
tới các cấp khác nhau 

Tạo mã 

Nhận đơn đặt hàng 

Chuyển từ sản xuất tới phân 
phối 

Ban cơ sở dữ liệu trung ương (The central Data Base department) tại 
Derby UK nắm giữ các mã công ty GS1. Họ mở những mã này tại 
“TrakStar” cho việc tự động tạo các mã vật phẩm tại các văn phòng địa 
phương. 

Marketing yêu cầu GTIN cho mỗi thiết bị lúc tạo ra vật phẩm. Tất cả các vật 
phẩm được mã hóa khi có thể trước khi được phân phối. 

Khách hàng có thể nhận được đơn hàng với mã nội bộ Synergy, GTIN; 
Hiện nay các hóa đơn giao hàng có chứa cả các mã nội bộ Synergy. 

Một sản phẩm được đánh dấu GTIN tại chỗ cần thiết và được mang khỏi dây 
chuyền sản xuất để hoàn thành quy trình. 

GTIN, Ngày hết hạn, Số lô ngay lập tức được đánh vào / đăng ký tại TrakStar 
để được phân phối (mã vạch GS1-128). 

Phần mềm và tài liệu TrakStar là ERP trung tâm được sử dụng bởi tất cả. 

Máy in cá nhân Synergy là thiết bị sinh nhãn IT 

Có thể có các máy in tự động tại các cấp sản xuất. 

Các chuẩn mực và hỗ trợ sử 
dụng 

Hệ thống GS1: EAN-13 trên giá, GS1-128 cho hàng dùng một lần, GS1 
DataMatrix trên các thiết bị, (GTIN & GIAI) 
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Thực thi DataMatrix Đánh dấu dữ liệu cho việc thực thi Data Matrix : Độ trễ trong việc đưa ra 

quyết định : Khoảng 6 tháng 

Nhắc nhở: Giám đốc của vùng và nhà xưởng (Trust Decontamination 
Lead) là người ra quyết định chính thức trong việc đưa một ma trận dữ 
liệu (data matrix) vào các thiết bị được đánh dấu GTIN tại Bệnh viện Đại 
học Nam Manchester 

Sự tối ưu hóa dòng lưu lượng (flows) và khả năng truy nguyên  

Ngày bắt đầu: Tháng 5 năm 2007 

Ngày kết thúc theo kế hoạch: Tháng 11 năm 2007 nhưng có thể lâu 
hơn do các mặt hàng mới được lên giai đoạn để sản xuất. 

Kỹ thuật đánh dấu : truyền nhiệt (thermo transfer) hoặc phun trực tiếp trên 
dây chuyền sản xuất 

 

 

Tên doanh nghiệp Bệnh viện Đại học Nam Manchester 

Loại hình doanh nghiệp Bệnh viện Chăm sóc sức khỏe NHS 

Số lượng nhân viên 81 thuộc sở CSSD, 5.200 thuộc bệnh viện 

Số vật phẩm được tham chiếu 40.000 đang được quét 

Số vật phẩm phù hợp các tiêu 
chuẩn GS1 

100% (ngoại trừ trang thiết bị đo). Những thứ không nằm trong số 100% 
đó là những dụng cụ dùng một lần. Tại những dụng cụ đó, việc đánh dấu sẽ 
lên những bao bì, không phải lên dụng cụ. 

Kinh nghiệm 

(phản ánh, thí điểm, thực hiện, 
…) 

Việc xác định nguồn gốc và đánh dấu đã là mối quan tâm thường nhật trong 
nhiều năm. 

Giai đoạn thực hiện 

Có tính tiên phong 

Tên liên lạc (Quản lý dự án khu 
vực) 

Caroline Robinson – Quản lý hợp đồng khách hàng (Customer Contract 
Manager) 

Hoạt động liên quan Các thiết bị y tế 

Thị trường liên quan Các bệnh viện 

Các sản phẩm / Thiết bị 40.000 sản phẩm đang được quét là các sản phẩm dùng một lần 

Mục đích chính / Động lực cho 
việc trải nghiệm và hoạt động 

An toàn cho bệnh nhân và lợi ích chi phí chung. 

Mô tả 

Mã sản phẩm nội bộ cho 
toàn cấp với GTIN liên kết 
tới các cấp khác nhau 

Tạo mã 

Nhận đơn 
đặt hàng 

Chuyển từ sản xuất tới phân 
phối 

Ban cơ sở dữ liệu trung ương (The central Data Base department) tại 
Derby UK nắm giữ các mã công ty GS1. Họ mở những mã này tại 
“TrakStar” cho việc tự động tạo các mã vật phẩm tại các văn phòng địa 
phương. 

Marketing yêu cầu GTIN cho mỗi thiết bị lúc tạo ra vật phẩm. Tất cả các vật 
phẩm được mã hóa khi có thể trước khi được phân phối. 

Khách hàng có thể nhận được đơn hàng với mã nội bộ Synergy, GTIN; 
Hiện nay các hóa đơn giao hàng có chứa cả các mã nội bộ Synergy. 

Một sản phẩm được đánh dấu GTIN tại chỗ cần thiết và được mang khỏi dây 
chuyền sản xuất để hoàn thành quy trình. 

GTIN, Ngày hết hạn, Số lô ngay lập tức được đánh vào / đăng ký tại TrakStar 
để được phân phối (mã vạch GS1-128). 

Phần mềm và tài liệu TrakStar là ERP trung tâm được sử dụng bởi tất cả. 

Máy in cá nhân Synergy là thiết bị sinh nhãn IT 

Chúng tôi có thể có các máy in tự động tại các  cấp sản xuất. 
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Phụ lục A: Bảng chú giải thuật ngữ 

Bảng chú giải thuật ngữ sau được cập nhật vào tháng 12 năm 2010, thời điểm xuất bản tài liệu này. Xin hãy 
tham khảo bảng chú giải thuật ngữ tại GS1 GDD (http://gdd.gs1.org/GDD/public/searchableglossary.asp) về 
phiên bản mới nhất. 

 

Thuật ngữ tiếng Anh Thuật ngữ tiếng Việt Định nghĩa 

Active Potency Hiêụ nghiêṃ  Thể hiêṇ tác duṇg thực tế (“tích cực”) đo được về 
sản phẩm sinh hoc̣ như máu. 

Enhanced Level of 
AIDC Marking 

Mức đô ̣ tăng cường của 
viêc̣ gắn nhãn AIDC 

Mức đô ̣ trong phaṃ vi môṭ hê ̣ thống đã được cấp 
chứng chi ̉ về viêc̣ gắn nhãn AIDC cho thương 
phẩm. Hê ̣thống này cung cấp GTIN cùng với thông 
tin thuôc̣ tính. 

Electronic Product Code 

(EPC) 

Mã điện tử cho sản phẩm 
  

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. Dữ liệu EPC được chuẩn 
hóa bao gồm mã EPC (hay số phân định EPC) 
phân định đơn nhất một đối tượng riêng biệt, cũng 
như là một giá trị lọc tùy chọn khi được đánh giá là 
cần thiết để tạo thuận lợi cho việc đọc nhãn EPC có 
hiệu quả và đạt năng suất cao.  

EPCglobal EPC toàn cầu Hệ thống các tiêu chuẩn toàn cầu của GS1 bao 
gồm công nghệ phân định bằng tần số sóng RFID 
(Radio Frequency Identification), cơ sở hạ tầng của 
mạng viễn thông hiện có và EPC 

General Retail Consumer 

Trade Item 

Thương phẩm tiêu dùng 
trong khâu bán lẻ  

 

Thương phẩm tiêu dùng bán lẻ được phân điṇh 
bằng GTIN-13, GTIN-12 hoăc̣ GTIN-8 dùng mã 
vac̣h môṭ chiều đa hướng có thể quét được bằng 
các máy quét đa hướng âm lượng cao. 

GS1 Identification Key Khóa phân định GS1  Trường số hay chữ và số do GS1 quy điṇh để đảm 
bảo tính đơn nhất, rõ ràng và toàn cầu của số phân 
định trong chuỗi cung ứng hoặc chuỗi yêu cầu mở. 

Highest Level of 
AIDC Marking 

Cấp gán AIDC cao 
nhất 

Hệ thống gán AIDC được sắp xếp theo mức độ: tối 
thiểu, nâng cao và cao nhất  

Levels of AIDC Marking Các cấp gắn nhãn AIDC 

 

Hê ̣thống đã được cấp chứng chỉ về viêc̣ gắn nhãn 
AIDC. Hê ̣ thống này được xác điṇh là các cấp tối 
thiểu, được nhấn maṇh và là cao nhất về viêc̣ gắn 
nhãn AIDC. 

Minimum Level of 
AIDC Marking 

Cấp gán AIDC tối thiểu Cấp độ trong phạm vi hệ thống gán mã AIDC đã 
được phân cấp cho thương phẩm, cung cấp GTIN 
không kèm theo thông tin thuộc tính 

Omnidirectional Linear Bar 

Code 

Mã vac̣h môṭ chiều đa 
hướng  

 

Kí hiêụ mã vac̣h môṭ chiều được thiết kế cho các 
máy quét đa hướng có dung lượng cao được lâp̣ 
trình phù hợp taị POS đoc̣ đa hướng theo phân 
đoaṇ. 

Point-of Sale (POS) Điểm bán lẻ Đề cập đến điểm thanh toán bán lẻ nơi phải sử 
dụng mã vạch đẳng hướng để tạo thuận lợi cho 
việc quét nhanh hoặc thanh toán chậm hàng gán 
mã ma trận hai chiều với máy quét có căn cứ hình 
ảnh. 

http://gdd.gs1.org/GDD/public/searchableglossary.asp)
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Primary Packaging Bao gói thứ nhất  

 

Cấp bao gói đầu tiên cho sản phẩm được gắn nhãn 
bằng môṭ vâṭ mang dữ liêụ AIDC trên bao gói hoăc̣ 
trên nhãn gắn vào bao gói đó. Đối với bao gói 
không tiêṭ trùng, cấp bao gói thứ nhất có thể là bao 
gói tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm. Đối với bao gói 
tiêṭ trùng, cấp bao gói thứ nhất có thể là bất kì môṭ 
sự kết hợp nào của hê ̣ thống bao gói tiêṭ trùng, có 
thể gồm môṭ vâṭ phẩm đơn hoăc̣ các vâṭ phẩm để 
dùng cho môṭ lần điều tri ̣như môṭ bô ̣đồ nghề. Đối 
với kiểu bao gói cho môṭ loaị thương phẩm tiêu 
dùng bán lẻ, bao gói thứ nhất là cấp bao gói bên 
trong của mỗi thương phẩm bán lẻ. 

Secondary Packaging Bao gói thứ hai  

 

Cấp bao gói được gắn nhãn bằng môṭ vâṭ mang dữ 
liêụ AIDC có thể đựng môṭ hoăc̣ nhiều bao gói thứ 
nhất hoăc̣ môṭ nhóm các bao gói thứ nhất chứa môṭ 
vâṭ phẩm đơn chiếc. 

Serial Shipping Container 

Code 

Mã công ten nơ vận 
chuyển theo xê-ri  

Khóa phân định của GS1 để phân điṇh các đơn vị 
hậu cần. SSCC gồm môṭ con số mở rôṇg, Mã 
doanh nghiêp̣ GS1, số tham chiếu theo xê-ri và số 
kiểm tra. 

Short Life Items Vâṭ phẩm có vòng đời 
ngắn  

Vật phẩm, sản phẩm chuẩn bi ̣ hoăc̣ hoàn nguyên 
với thời gian sử duṇg/ bày bán ngắn. 

VÍ DỤ   Thuốc về sức khỏe cytotoxic cần sự pha 
chế thủ công như thêm chất pha loãng để phù hợp 
với từng bêṇh nhân. 

Traceability Xác định nguồn gốc  Khả năng để truy tìm về lic̣h sử, sự áp duṇg hay vị 
trí của đối tượng được xét.  

SKU Đơn vị lưu hàng trong kho   
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Phụ lục B: Các định nghĩa và vai trò của Chuỗi cung ứng 

 

■  Chủ sở hữu nhãn hiệu – Bên có trách nhiệm cấp số  Hệ thống GS1 và các ký hiệu mã vạch lên một 

thương phẩm cho trước. Người quản lý Mã doanh nghiệp GS1; 

 □ và / hoặc bên có thẩm quyền tối hậu đối với thương phẩm  

 □   và / hoặc chủ sở hữu về đặc tính sản phẩm 

 □  và / hoặc có trách nhiệm cho việc đưa hàng hóa có thể truy dấu được đi giao dịch. 

■ Nhà cung cấp – bên sản xuất, cung ứng và giao một sản phẩm hoặc dịch vụ. 

■ Nhà sản xuất – bên sản xuất sản phẩm. 

■  Nhà cung cấp giao nhận vận chuyển – một nhà cung cấp giao nhận vận chuyển là người hoặc 
bên mà cung cấp các dịch vụ giao nhận vận chuyển cho một phần hoặc toàn bộ việc quản lý chuỗi 
cung ứng cho các bên khác (nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp). Đặc trưng của Bên cung cấp giao 
nhận vận chuyển thứ ba là chuyên kết nối nhà kho và dịch vụ vận tải mà có thể được tùy biến theo 
nhu cầu và yêu cầu trong vận chuyển của khách hàng. Một nhà cung cấp giao nhận vận chuyển 
không có quyền sở hữu đối với sản phẩm họ lưu giữ hoặc phân phối. 

■  Nhà phân phối – bên phân phối hàng hóa, các khoản thanh toán hoặc tài liệu tài chính  

■  Nhà bán sỉ – bên bán vật phẩm, thường với số lượng lớn tới các nhà bán lẻ khác. 

■  Bệnh viện – tổ chức chuyên chăm sóc cho bệnh nhân. Bệnh viện thường là “bên đọc mã vạch” 
nhưng với các sản phẩm riêng của họ (thuốc tác động nội bào, các hợp chất,…) thì họ là “bên ghi mã 
vạch” 

■  Điểm chăm sóc sức khỏe (Point-of-care) – Nơi mà thuốc hoặc các thiết bị y tế được sử dụng để 
chăm sóc cho bệnh nhân. 

■  Điểm bán lẻ – Chữ “lẻ” trong tài liệu này là thuật ngữ nói về các cửa hàng giao dịch các sản phẩm và 
 sản phẩm chăm sóc sức khỏe tại một số nước. 

■  Tiệm thuốc / Nhà thuốc – cửa hàng (có thể là một điểm bán lẻ tại một số nước) nơi chuyên lưu trữ 
các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và phân phối tới các bệnh nhân với sự chịu trách nhiệm của một dược 
sĩ. Một nhà thuốc có thể được điều chế các hợp chất nhất định theo đơn thuốc.  
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Phụ lục C: Các câu hỏi thường gặp 

 

Câu hỏi Trả lời 

Chúng tôi cần bao nhiêu GTIN? Cấp một GTIN cho mỗi sản phẩm được chào bán (cấu hình 
sản phẩm được xác định - defined product configuration) tại 
mỗi mức đóng gói (SKU); mỗi SKU chỉ có một GTIN. 

Khi cấp các GTIN tới các sản phẩm đặc thù được chào bán, 
xin hãy tham khảo Các quy tắc cấp phát GTIN trong Chăm sóc 
sức khỏe GS1. 

Có bao nhiêu chữ số trên một GTIN? GTIN có thể có 14, 13, 12 hoặc 8 chữ số. Quy định kỹ thuật 
chung GS1 cung cấp hướng dẫn đầy đủ về làm cách nào để 
tạo GTIN. Chúng tôi nên bắt đầu với số phân định 

nào? 

Hướng dẫn này tập trung vào việc ưu tiên cấp phát GTIN. Các 
mã phân định GS1 khác được nhắc tới trong mục 3  

Thông tin thêm nào là cần thiết cho 
sản phẩm nào (ví dụ: số loạt, ngày 
hết hạn,…)? 

Xem mục 3.3 và mục 4 để quyết định việc cấp đúng đắn thông 
tin bổ sung cần thiết được sử dụng. 

Nếu cần thêm các thông tin hãy liên lạc với Tổ chức thành viên 
GS1 tại quốc gia của bạn. 

Làm thế nào để xác định các cấp 
đánh dấu khác nhau? 

Việc đánh dấu AIDC được tổ chức theo các cấp độ và được 
mô tả trong tài liệu này. 

Làm sao số kiểm tra có thể được dựng 
lên? 

Xem Quy định kỹ thuật chung GS1 hoặc liên lạc với thành viên 
GS1 tại nước của bạn. 
Organisation. 

Thông tin nào được mã hóa khi một 
sản phẩm được coi là một thiết bị y tế 
tại một nước và là thuốc tại nước 
khác? 

Mục đích là đưa được một GTIN duy nhất với thông tin bố sung 
vào trong mã khi có thể. 

Các yêu cầu chế định thay thế cho các khuyến cáo, và có thể ảnh 
hưởng tới việc dán nhãn 

Làm sao chúng tôi ghi nhãn các sản 
phẩm hỗn hợp, ví dụ: thiết bị y tế và 
thuốc? 

Sản phẩm nên được ghi nhãn theo sự cho phép ủy quyền của 
thị trường, ví dụ: thuốc hay thiết bị y tế. 

Làm sao chúng tôi có thể quyết định  
GTIN cho một bộ (hoặc một nhóm) 
sản phẩm? 

Một tập hợp các sản phẩm có thể được định nghĩa là một bộ 
(hay một nhóm). Để có thông tin chi tiết về việc quyết định GTIN 
cho Bộ sản phẩm, tham khảo Các quy tắc cấp phát GTIN trong 
Chăm sóc sức khỏe GS1 (www.gs1.org/1/gtinrules). 

Vật mang dữ liệu nào là cần 
thiết cho sản phẩm nào, và cho 
thang bậc sản phẩm nào? 

Những điều này được giải thích ở mục 3. 

Làm sao chúng tôi có thể tích hợp GTIN 
vào hệ thống ERP của chúng tôi? 
Chúng tôi phải có những chỉnh sửa 
gì? 

Hệ thống tài nguyên doanh nghiệp (ERP) phải có khả năng 
quản lý một GTIN cho mỗi cấp của hệ thống thang bậc sản 
phẩm. Tại mỗi cấp của thang bậc, cơ sở dữ liệu sẽ có thể kết 
nối GTIN của các cấp cao hơn và thấp hơn (cấp mẹ/ cấp con). 

Để biết thêm thông tin, hãy liên lạc với nhà cung cấp giải 
pháp/chuyên gia ERP và Tổ chức thành viên GS1 tại quốc gia 
của bạn. 

Chúng tôi bắt đầu dự án như thế nào? Xem “Các bước để thực thi GTIN” 

Ai nên là trưởng dự án? Hãy coi đây là một quyết định chiến lược khi chọn dự án trưởng. 
Điều này có nghĩa rằng người đó cần hỗ trợ quản lý mạnh mẽ, 
biết về các sản phẩm, ngành, khách hàng và hệ thống GS1. 

Những kỹ năng bổ sung như kiến thức nền về kỹ thuật trong 
cả ngành kỹ thuật đóng gói/hệ thống và công nghệ thông tin 
cũng rất có ích. 

http://www.gs1.org/1/gtinrules/admin.php/p=static/t=healthcare
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Thế còn về tổ chức trong việc cấu 
hình đa vị trí (multi site 
configuration), khi việc thực thi được 
phi tập trung hóa 

Chiến lược thực thi nên được diễn giải tại cấp doanh nghiệp / tổ 
chức; việc thực thi đòi hỏi những kỹ năng riêng (local skills) và 
lợi ích của hỗ trợ từ Tổ chức thành viên GS1 cấp khu vực. 

Việc thực thi AIDC là một quyết 
định mang tính quốc gia hay tính 
toàn cầu? 

Để thực thi tốt đòi hỏi quyết định phải mang tính toàn cầu , bao 
gồm cả các bên tham gia trong khu vực. 

Trong công ty ai nên tham gia dự án? Dự án nên được quản lý bởi một nhóm. Tùy thuộc vào tổ 
chức, nhóm đó có thể bao gồm: Kỹ sư bao bì; Nhà kiểm soát tài 
chính, Nhóm pháp chế và chất lượng, Tư vấn luật, Nhà phân phối 
chuỗi cung ứng, Tài khoản trả trước, Quan hệ công chúng (nội 
bộ), Các hệ thống thông tin (doanh nghiệp và cho hoạt động), 
Nhà phân tích việc thực thi hệ thống thông tin, Đại diện hệ thống 
mua chung (group purchasing), Đại diện nhà phân phối sơ cấp, 
Marketing, Đội chăm sóc khách hàng (ví dụ: Trực tổng đài, Giới 
thiệu sản phẩm, …). Dĩ nhiên, điều này tùy thuộc vào cấu trúc 
của công ty hoặc tổ chức. 

Chúng tôi có cần phải tính tới các đối tác 
doanh nghiệp của chúng tôi? 

Đúng, các đối tác doanh nghiệp của bạn phải được thông báo 
về dự án của bạn; một vài trong số họ còn có thể là một phần 
trong giai đoạn thí điểm. 

Những bước chính của dự án là gì? Xem “Các bước để thực thi GTIN” 

Với một công ty toàn cầu, ai sẽ quyết 
định việc tiếp nhận các chuẩn mực 
GS1? Nhân tố tác động là gì? 

Là một quyết định chiến lược yêu cầu phải có một sự hỗ trợ 
quản lý mạnh mẽ trong trung tới dài hạn, quyết định này nên 
thuộc về ban quản lý toàn cầu (global management). Đôi 
lúc, các chế định/ hoàn cảnh trong khu vực dẫn tới việc tiếp 
nhận chuẩn toàn cầu 

Việc thực thi mất bao lâu và phần nào 
mất nhiều thời gian nhất? 

Cơ cấu tổ chức sẵn có sẽ ảnh hưởng tới nguồn lực (con người 
và tài chính) và khoảng thời gian thực thi.  Với một công ty nhỏ 
có khoản danh mục đầu tư hạn chế thì mất vài tháng. Với các 
công ty lớn hơn, tùy thuộc vào cấu trúc và danh mục đầu tư thì 
là vài năm. 

Ai là liên lạc viên tới GS1 (ví dụ: 
trong trường hợp một công ty toàn 
cầu) 

Việc liên lạc GS1 có thể được thiết lập tại nơi mà trụ sở chính tọa 
lạc hoặc tại đất nước nơi mà việc thực thi sẽ bắt đầu. 

Chúng tôi có thể trông đợi gì từ sự 
hỗ trợ, huấn luyện của GS1,…? 

Các tổ chức thành viên GS1 cung cấp sự hỗ trợ và huấn luyện 
tại địa phương cho các thành viên của họ. 

 

 

 

 

 

 

Chúng tôi có thể trông đợi những cải 
thiện gì? 

Sự phân định sản phẩm có thể dẫn đến một hệ thống xác định 
nguồn gốc để đảm bảo an toàn người bệnh, tạo điều kiện cho 
việc hủy bỏ và cải tiến các quy trình và giao nhận vận chuyển 
doanh nghiệp. Một vài người sử dụng đã tối ưu hóa các quy trình 

của họ, từ đó có được lợi tức đầu tư ngắn hạn (ROI). 

Làm sao chúng tôi giải quyết được các 
câu hỏi và thu hồi về truy dấu nguồn 
gốc? 

Tham khảo Tiêu chuẩn xác định nguồn gốc GS1 trong Chăm 
sóc sức khỏe 

Chú ý: Luật pháp của chính phủ luôn thay thế được bất kỳ đề 
xuất nào được đưa ra trong tài liệu GS1. 

 

 


