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Tóm tắt các thay đổi trong những số trước 

 

Số Ngày thay đổi Người thay đổi Nội dung thay đổi 

0.0 9 tháng 3 năm 2010 Christian Hay 
Tom Heist 

Dự thảo ban đầu 

0.1 29 tháng 3 năm 2010 Christian Hay Cập nhật sau cuộc hội đàm ngày 9 tháng 3 
(§2 và 3) 

0.2 30 tháng 3 năm 2010 Christian Hay Cập nhật sau cuộc hội đàm ngày 30 tháng 3. 
Thêm danh mục tham khảo (1.3); thay đổi 
từ ngữ (thay thế “khả năng tương tác”) và 
biểu đồ trong §2 (Bối cảnh); §2.2 sửa biểu 
đồ (bỏ “ra khỏi phạm vi”); §3.2 giới thiệu 
các thay đổi sau phần thảo luận. 

0.3 24 tháng 4 năm 2010 Tom Heist, 
Christian Hay, 
Pat Distler 

Cập nhật sau cuộc hội đàm ngày 14 tháng 4. 
Thêm §3.1, 3.2, hoàn thiện §3.3; cập nhật 
phần “gợi ý với phần mềm”. Cập nhật Bảng 
thuật ngữ. 

0.4 7 tháng 5 năm 2010 Tom Heist, 
Christian Hay 

Cập nhật sau cuộc hội đàm ngày 27 tháng 4. 
Một số thay đổi ở §3. 

0.5 21 tháng 5 năm 2010 Tom Heist, 
Christian Hay, 
Pat Distler 

Thay “dẫn xuất máu” thành “dẫn xuất huyết 
tương” và thêm phần đồ họa như thống 
nhất trong cuộc hội đàm ngày 11 tháng 4, 
sửa mục 2 dựa trên phiên bản mà nhóm làm 
việc chọn & đọc rà soát toàn bộ tài liệu. Đổi 
phần giới thiệu sang mục 2. 

0.6 7 tháng 6 năm 2010 Christian Hay Thêm phần Phụ lục, đồ họa và bình luận từ 
các thành viên nhóm làm việc 

0.7 8 tháng 6 năm 2010 Christian Hay 
Tom Heist 

Sửa đổi trực tuyến và thêm 1 số thay đổi với 
các hình minh họa ở mục 2 

0.8 10 tháng 8 năm 2010 Christian Hay 
Tom Heist 

Chỉnh sửa tài liệu để công chúng có thể bình 
luận trực tiếp. 

1.0 24 tháng 8 năm 2010 Christian Hay Thêm phần bình luận sau cùng của ban biên 
tập theo phê duyệt của nhóm làm việc 
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Miễn trừ trách nhiệm 

 

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực để đảm bảo rằng các hướng dẫn sử dụng các tiêu chuẩn GS1 có 

trong tài liệu là chính xác, GS1 và bất kỳ bên nào khác liên quan đến việc tạo ra tài liệu này 

SAU ĐÂY TUYÊN BỐ rằng tài liệu được cung cấp không có bảo hành, thể hiện hay ngụ ý, về 

tính chính xác hay tính phù hợp với mục đích, VÀ SAU ĐÂY TỪ CHỐI bất kỳ trách nhiệm pháp 

lý, trực tiếp hay gián tiếp, đối với thiệt hại hoặc mất mát liên quan đến việc sử dụng tài liệu. 

Tài liệu có thể được sửa đổi, tùy thuộc vào sự phát triển của công nghệ, thay đổi tiêu chuẩn, 

hoặc các yêu cầu pháp lý mới. Một số sản phẩm và tên công ty được đề cập ở đây có thể là 

nhãn hiệu và/hoặc thương hiệu đã đăng ký của các công ty tương ứng. 
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1. Giới thiệu 
 

Hiện tại, các dẫn xuất huyết tương trong chuỗi cung ứng chăm sóc sức khỏe chưa được 

đánh dấu/gắn nhãn đồng bộ và nhất quán để có thể áp dụng Phân định và Thu thập 

Dữ liệu Tự động (AIDC), một phần là do thiếu một tiêu chuẩn toàn cầu. Để bù đắp cho 

việc thiếu hụt tiêu chuẩn đối với vật mang dữ liệu được đánh dấu, một số người dùng 

chọn giải pháp gắn nhãn/gắn nhãn lại các sản phẩm dẫn xuất huyết tương. Cách làm 

này thực sự thiếu hiệu quả, dễ mắc lỗi và tăng rủi ro cho bệnh nhân. 

 

GS1 và ICCBBA, hai tổ chức tiêu chuẩn được công nhận và chứng nhận, đã cùng nhau 

phát triển một bộ hướng dẫn thực hiện đánh dấu/gắn nhãn AIDC. Hướng dẫn này cho 

việc thực hiện một tiêu chuẩn toàn cầu AIDC đối với dẫn xuất huyết tương sẽ đem lại 

hiệu quả trong chuỗi cung ứng chăm sóc sức khỏe và nâng cao an toàn cho bệnh nhân. 

 

Hướng dẫn thực hiện này không đặt hoặc sửa đổi các tiêu chuẩn của GS1. Tham khảo 

Quy định kỹ thuật chung GS1 và Từ điển Dữ liệu Toàn cầu GS1 (GDD) để biết các tiêu 

chuẩn và định nghĩa hiện tại. 

 

Hướng dẫn thực hiện này không đặt hoặc sửa đổi các tiêu chuẩn của ISBT 128. Tham 

khảo Quy định kỹ thuật tiêu chuẩn ISBT 128 để biết các tiêu chuẩn hiện tại. 

 

 

1.1. Mục đích tài liệu 
 

Nhằm cung cấp hướng dẫn cho việc gắn nhãn dẫn xuất huyết tương và các sản phẩm 

tái tổ hợp huyết tương để các đối tác trong chuỗi cung ứng chăm sóc sức khỏe mà 

chịu trách nhiệm mã hóa dữ liệu vào vật mang dữ liệu (ví dụ mã vạch) có thể gắn nhãn 

sản phẩm của mình nhờ hiểu được sự phân định giữa tiêu chuẩn ICCBBA, ISBT 128 và 

Hệ thống Tiêu chuẩn GS1 mà không chồng chéo và không có “vùng xám”. 

 

Hướng dẫn gắn nhãn cũng sẽ có ích cho các đối tác trong chuỗi cung ứng chăm sóc 

sức khỏe phải giải mã dữ liệu (ví dụ quét/đọc mã vạch) tại các điểm chuyển tiếp trong 

chuỗi cung ứng chăm sóc sức khỏe từ điểm cung cấp hoặc sản xuất tới điểm chăm sóc. 

 

1.2. Ai sẽ sử dụng tài liệu này 
 

Các đối tác trong chuỗi cung ứng chăm sóc sức khỏe mà phải mã hóa và/hoặc giải mã 

vật mang dữ liệu AIDC trên các sản phẩm từ nguồn gốc và nơi cung cấp dẫn xuất huyết 

tương cho tới điểm chăm sóc: 

• Trung tâm thu máu 

• Cơ quan huyết học 

• Nhà phân phối (được ủy quyền) 

• Nhà máy phân đoạn 
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• Tổ chức mua hàng nhóm (GPO) 

• Bệnh viện (dịch vụ truyền máu hoặc nhà thuốc) 

• Nhà sản xuất 

• Đơn vị chăm sóc bệnh nhân 

• Người bán phần mềm 

 

1.3. Danh mục tài liệu tham khảo 
 

• Quy định kỹ thuật tiêu chuẩn ISBT 128, phiên bản 3.6.0 

• Quy định kỹ thuật chung GS1, phiên bản 10, số 1, tháng 1 năm 2010 

• Quy tắc Phân bổ GTIN đối với các sản phẩm chăm sóc sức khỏe GS1 Healthcare 

• Tổng quan Kỹ thuật và Giới thiệu GS1 DataMatrix 

• Hướng dẫn thực hiện Phân định và Thu thập Dữ liệu Tự động (AIDC) GS1 

Healthcare 

• Tiêu chuẩn Xác định nguồn gốc Toàn cầu cho lĩnh vực Chăm sóc sức khỏe GS1 và 

Hướng dẫn thực hiện Xác định nguồn gốc cho lĩnh vực Chăm sóc sức khỏe GS1 

• Mạng Đồng bộ hóa Dữ liệu Toàn cầu GS1 (GDSN) 

 

 Ghi chú: Các tài liệu được GS1 xuất bản trên website toàn cầu (www.gs1.org); một 

số tài liệu được Tổ chức thành viên GS1 dịch và cung cấp. Quy định kỹ thuật tiêu chuẩn 

ISBT 128 được ICCBBA xuất bản trên website (www.iccbba.org). 

 

2. Bối cảnh 
 

Việc Xác định nguồn gốc trong chuỗi cung ứng máu, các thành phần máu và các dẫn 

xuất huyết tương sẽ cung cấp thêm sự đảm bảo rằng các sản phẩm an toàn và hiệu 

quả đang được cung cấp cho những bệnh nhân cần đến chúng. Việc Xác định nguồn 

gốc cần phải được thực hiện “từ tĩnh mạch đến tĩnh mạch”, nói cách khác là từ việc 

hiến máu hoặc huyết tương qua bất kỳ chuỗi xử lý và cung cấp thành phần nào tới 

người nhận thành phần máu (truyền dịch) hoặc nhận một dẫn xuất huyết tương 

(truyền). 

 

Các tiêu chuẩn khác nhau đã được phát triển để dễ dàng Xác định nguồn gốc máu, 

thành phần máu và dẫn xuất huyết tương. Máu và các thành phần máu sử dụng tiêu 

chuẩn ISBT 128 để gắn nhãn. Các dẫn xuất huyết tương, thông qua một quá trình sản 

xuất tiếp theo, nói chung sẽ sử dụng tiêu chuẩn GS1. Đối với một số điểm bên trong 

chuỗi cung ứng, chẳng hạn như các cơ sở thu thập máu phân phối các dẫn xuất huyết 

tương, cần phải có một hệ thống công nghệ thông tin có thể đáp ứng được cả hai tiêu 

chuẩn và các thuộc tính của chuẩn ISBT 128 và GS1. Điều này sẽ tránh được sự mơ hồ 

và đôi khi cần phải ghi nhãn lại dẫn xuất huyết tương. Hệ thống công nghệ thông tin 

liên kết với các tiêu chuẩn GS1 cho phép nhận dạng duy nhất và không thể nhầm lẫn 

http://www.gs1.org/
http://www.iccbba.org/


      <Sản phẩm và phiên bản GS1> Hướng dẫn sử dụng 

7 
24/8/2010, số 1.0 Bản quyền nội dung © GS1 

các sản phẩm này để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân. Sơ đồ dưới đây minh họa nơi 

áp dụng tiêu chuẩn ISBT 128 và GS1. 

 

 

 
 

 

Máu và các thành phần máu 
 

Các dẫn xuất huyết tương 
 

 

Bao bì chính 
* Khóa phân định sản phẩm 
(ISBT-128) 
*  Các đặc tính của sản phẩm 
*  Số xê-ri 

Bao bì chính 
* Khóa phân định sản 
phẩm (GTIN) 
* Các đặc tính của sản 
phẩm 

Bao bì thứ cấp 
* Khóa phân định sản phẩm 
(GTIN) 
*  Các đặc tính của sản phẩm 
*  Số xê-ri 

  

 

 

Hình 2-1 Phân định sản phẩm ISBT 128 và GS1 

 

Hình vẽ cho thấy một trong các vấn đề thiết yếu là biết được sự khác nhau giữa các 

thành phần máu và các dẫn xuất huyết tương. Đây chính là mục đích của các đoạn tiếp 

theo. 

 

2.1. Phân định sản phẩm dẫn xuất huyết tương 
  

Biểu đồ sau thể hiện các tiêu chí theo đó các dẫn xuất huyết tương được phân biệt 

hợp lý với các sản phẩm máu: tổng hợp cho sản xuất trong tương lai cũng như sự liên 

quan của nhóm ABO với sản phẩm cuối cùng. 
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Hình 2.1-1 Phân định sản phẩm dẫn xuất huyết tương 
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2.2. Sản phẩm tái tổ hợp huyết tương 
  

Đây là nhóm sản phẩm Dẫn xuất Huyết tương khác, có các đặc trưng cụ thể và luôn 

được gắn nhãn với hệ thống GS1. 

 

 
 

Hình 2.2-1 Sản phẩm tái tổ hợp huyết tương 
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3. Quy trình thực hiện 
  

Quy trình thực hiện liên quan đến cả tiêu chuẩn ISBT 128 và GS1. Như đã trình bày 

trong phần “bối cảnh”, người dùng cần có tiêu chuẩn thích hợp cho sản phẩm tương 

ứng. Hướng dẫn thực hiện này tập trung vào gắn nhãn sản phẩm với các ứng dụng 

AIDC. Các yêu cầu pháp lý có thể thay thế chi tiết gắn nhãn AIDC. 

 

Hướng dẫn này được xây dựng trên giả định rằng người dùng có thể truy cập tài liệu 

liên quan của cả hai tổ chức tiêu chuẩn. Do đó, người dùng và người thực hiện nên 

tham khảo các phiên bản mới nhất của Quy định kỹ thuật chung GS1 và Quy định kỹ 

thuật tiêu chuẩn ISBT 128. 

  

Quy định kỹ thuật chung GS1 có liệt kê các vật mang dữ liệu được định hướng cho việc 

gắn nhãn AIDC bao bì chính trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, bao gồm GS1 

DataMatrix, GS1-128 và GS1 DataBar. GS1 DataMatrix có thể được dùng để đáp ứng 

yêu cầu về kích thước nhãn đối với dẫn xuất huyết tương. 

 

  Ghi chú: Để được trợ giúp về Quy định kỹ thuật chung GS1 vui lòng liên hệ Tổ 

chức Thành viên GS1 địa phương bạn. Ngoài ra, họ cũng có thể cung cấp cho bạn thông 

tin thêm về tất cả các tiêu chuẩn GS1. Chi tiết có trên 

http://www.gs1.org/contact/worldwide.php  

 

   Ghi chú: Để được trợ giúp về tiêu chuẩn ISBT 128, tham khảo hoặc liên hệ 

www.iccbba.org  

  

  

3.1. Xác định nguồn gốc, đồng bộ hóa dữ liệu và thương mại điện tử 

 

ISBT 128 và GS1 cùng cung cấp các khóa phân định và quy trình nhằm phục vụ Xác 

định nguồn gốc. Hệ thống Tiêu chuẩn GS1 sử dụng các khóa bổ sung nội bộ cho AIDC, 

Đồng bộ hóa Dữ liệu và Thương mại Điện tử. 

 

Mô tả dưới đây là các khóa GS1 và các ứng dụng dùng trong chuỗi cung ứng mở rộng 

trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe như hình 3.1-1. Các ví dụ sau về các khóa GS1 không 

phải là danh sách toàn bộ mà chỉ góp phần minh họa cho việc sử dụng sau này. 

  

■ GTIN (Mã số phân định thương phẩm toàn cầu) dùng để phân định thương phẩm. 

Thương phẩm là các sản phẩm, dịch vụ mà có thể cần được thu thập thông tin có sẵn 

và có thể được định giá, đặt trước hay lập hóa đơn tại bất kỳ điểm nào trong chuỗi 

cung ứng. Khóa phân định này có thể kết hợp với các thông tin khác trên vật mang dữ 

liệu để xác định đồng nhất một sản phẩm chăm sóc sức khỏe đi kèm với số xê-ri, số lô, 

http://www.gs1.org/contact/worldwide.php
http://www.iccbba.org/
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hạn sử dụng và có thể dùng cho các sản phẩm dược cũng như thiết bị y tế. GTIN cũng 

được sử dụng với GDSN và trong thương mại điện tử. 

 

■ SSCC (Mã công-ten-nơ vận chuyển theo xê-ri) dùng để phân định đơn vị giao nhận 

vận chuyển. Một đơn vị giao nhận vận chuyển là một vật có thể mang bất kỳ hình dạng 

nào, được dùng để vận chuyển và/hoặc lưu kho và cần được quản lý trong suốt chuỗi 

cung ứng. SSCC được dùng trong chuỗi cung ứng để dễ dàng phân định các đơn vị giao 

nhận vận chuyển gồm nhiều sản phẩm khác nhau, cho phép xác định, theo dõi giao 

hàng – nhận hàng nhanh chóng và dễ dàng. Khóa phân định này được dùng với vật 

mang dữ liệu AIDC và trong thương mại điện tử (eCom). 
 

■ GRAI (Mã toàn cầu phân định tài sản có thể quay vòng) dùng để phân định tài sản có 

thể quay vòng như xe đẩy lồng, hộp đựng, thùng carton dùng để vận chuyển hàng hóa 

đến và trong các bệnh viện. Khóa phân định này cho phép dùng AIDC để theo dõi việc 

di chuyển của tài sản. 
 

■ GIAI (Mã toàn cầu phân định tài sản riêng) dùng để phân định tài sản riêng như thiết 

bị giám sát bệnh nhân, bơm tiêm truyền, và máy chụp x-quang. Khóa phân định này 

cho phép dùng AIDC để kiểm kê và quản lý hàng tồn kho. 
 

■ GDTI (Mã toàn cầu phân định loại tài liệu) dùng để phân định loại tài liệu và có thể 

dùng để phân định các tài liệu y tế như hồ sơ bệnh nhân, đơn thuốc và thông báo xuất 

viện. Khóa phân định này cho phép dùng AIDC với các ghi chép. 
 

■ GSRN (Mã toàn cầu phân định mối quan hệ dịch vụ) dùng để phân biệt mối quan hệ 

giữa người cung cấp và người nhận dịch vụ, ví dụ như giữa bệnh viện và các dịch vụ 

cung cấp cho bệnh nhân như chi phí phòng, điều trị và xét nghiệm y khoa. Khóa phân 

định này cho phép dùng AIDC vào mục đích thanh toán. 

 

 
 

Hình 3.1-1 Chuỗi cung ứng chăm sóc sức khỏe mở rộng 
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 Ghi chú: Thông tin thêm về các khóa GS1 có tại www.gs1.org hoặc liên hệ tổ chức thành 

viên GS1 địa phương bạn. 
 

3.1.1. Xác định nguồn gốc 
 

Xác định nguồn gốc đòi hỏi các đối tác thương mại phải căn cứ vào quá trình nhận 

diện sản phẩm thông thường và các khóa phân định khác được dùng trong quá trình 

xác định nguồn gốc nội bộ và bên ngoài. 

 

 
 

Hình 3.1.1-1 Xác định nguồn gốc của GS1 

 Ghi chú: Để biết thêm thông tin, tham khảo tài liệu về xác định nguồn gốc của GS1 

(xem §1.3) 

 

3.1.2.  Đồng bộ hóa dữ liệu 

 

Mạng Đồng bộ hóa Dữ liệu Toàn cầu GS1 (GDSN) cho phép chia sẻ với các đối tác 

thương mại việc quản lý và cập nhật thông tin sản phẩm được chuẩn hóa. Các đối tác 

thương mại đồng bộ hóa dữ liệu tổng thể thông tin sản phẩm của mình trong GDSN 

thông qua nhà cung cấp giải pháp GDSN được chọn để họ có thể tích hợp nhận dạng 

sản phẩm của mình cho mỗi mức độ đóng gói sản phẩm mà họ cung cấp hoặc mua. 

 

 

http://www.gs1.org/
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Hình 3.1.2-1 Mạng Đồng bộ hóa Dữ liệu Toàn cầu GS1 

 

 Ghi chú: Để biết thêm thông tin, tham khảo tài liệu về GDSN của GS1 (xem §1.3) 

 

 

3.1.3. Thương mại điện tử 
 

eCom cung cấp một bộ các thông điệp chuẩn hóa trong GS1 EANCOM và GS1 XML. 

Điều này cho phép đối tác thương mại trao đổi thông tin về đơn đặt hàng, giao hàng 

và hóa đơn như thể hiện trong hình 3.1.3-1 về các thông điệp eCom. 
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Hình 3.1.3-1 Các thông điệp eCom 

 

Việc kết hợp giữa AIDC, eCom và GDSN được kích hoạt bằng cách sử dụng các Khóa 

GS1 và Hệ thống GS1. 

 

 

3.2. Thực hiện phần mềm 
 

Các nhà cung cấp phần mềm phải chấp nhận các quy trình phù hợp với việc quản lý dữ 

liệu xác định nguồn GS1 cũng như các dữ liệu chủ từ các nguồn GDSN. 

 

Điều này đặc biệt sẽ cho phép người dùng quản lý mối liên kết giữa cấp bao bì chính 

và thứ cấp, là một phần của Đồng bộ hóa Dữ liệu Chủ (Đồng bộ hóa Dữ liệu Toàn cầu); 

khái niệm được sử dụng cho điều này là “GTIN mẹ” và “GTIN con”. 

 

 Ghi chú: Thông tin thêm về GTIN mẹ - GTIN con, tham khảo Phụ lục 5.2. 

 

 

3.3. Gắn nhãn sản phẩm máu 
 

ISBT 128 là một tiêu chuẩn toàn cầu về gắn nhãn máu và các thành phần máu, cũng 

như mô người và tế bào. ISBT 128 cho phép mỗi sản phẩm từ hiến máu được nhận 

diện duy nhất bằng cách chỉ định: 

• Số phân định hiến tặng duy nhất toàn cầu cho mỗi lần hiến tặng 

• Một mã sản phẩm cho mỗi thành phần máu từ một sự hiến tặng 
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Số phân định hiến tặng bao gồm (1) số phân định cơ sở gồm 5 ký tự được chỉ định bởi 

ICCBBA, tổ chức phi lợi nhuận quản lý chuẩn ISBT 128, (2) 2 ký tự cho năm thu thập, 

và (3) số xê-ri 6 ký tự do cơ sở thu máu chỉ định. 

 

 
 

Hình 3.3 Số phân định hiến tặng ISBT 128 

 

Mã sản phẩm được xác định dựa trên sự nhất trí toàn cầu về thuật ngữ và định nghĩa. 

Mã sản phẩm thích hợp được chọn bởi cơ sở thu thập hoặc chế biến từ cơ sở dữ liệu 

được duy trì bởi ICCBBA và được chỉ định cho sản phẩm. 

 

Hệ thống ký hiệu là Mã 128. Để nâng cao hiệu quả, một biểu tượng ma trận dữ liệu bổ 

sung cũng có thể có trên nhãn. 

 

 Ghi chú: Để biết thêm thông tin, tham khảo tài liệu ISBT 128 (xem §1.3). 

 

 

3.4. Gắn nhãn dẫn xuất huyết tương – bao bì chính 
 

Cấp độ đóng gói đầu tiên phải được gắn nhãn sao cho đáp ứng yêu cầu của người dùng 

tại điểm chăm sóc. 

 

3.4.1. Điều kiện tiên quyết 
 

Việc nhận dạng bao bì chính và dữ liệu liên quan cần phải được thực hiện ở điểm chăm 

sóc. Cấp độ đóng gói phải được phân biệt và do đó phải có GTIN khác. 

 

Nếu dẫn xuất huyết tương được cung cấp theo bộ (chẳng hạn như khi bao bì thứ cấp 

gồm có thành phần hoạt chất trong một lọ và chất pha loãng trong lọ thứ hai), thì mỗi 

thành phần nên được gắn nhãn với GTIN riêng. 

 

Cơ sở dữ liệu sản phẩm (ca-ta-lô) của người dùng phải liên kết các GTIN để có thể truy 

ra mối liên hệ giữa các sản phẩm. 



      <Sản phẩm và phiên bản GS1> Hướng dẫn sử dụng 

16 
24/8/2010, số 1.0 Bản quyền nội dung © GS1 

 

GTIN không cần có ý nghĩa, không nhất thiết phải tuần tự, và đóng vai trò như con trỏ 

tới thông tin cơ sở dữ liệu. 

 

3.4.2. Xác định nguồn gốc 

 

Cấp bao bì chính được xác định bằng một GTIN khác với các cấp cao hơn của hệ thống 

phân cấp (“GTIN mẹ”). Khi bao bì chính và bao bì thứ cấp là mối quan hệ 1:1, mỗi bao 

bì có GTIN khác nhau và cả hai đều có số lô giống nhau. 

 

Khi bao bì thứ cấp là một bộ chứa nhiều bao bì chính, số lô của mỗi mặt hàng là khác 

nhau. Khi bao bì thứ cấp có chứa một hoặc nhiều bao bì chính giống hệt nhau thì lô 

hàng hoặc số lô của chúng phải giống hệt nhau. Giả định về tiêu chuẩn là việc thu hồi 

sản phẩm phải được thực hiện trên cở sở nhận dạng cấp bao bì thứ cấp (GTIN kết hợp 

số lô). 

 

Đối với mục đích xác định nguồn gốc, người dùng phải có khả năng quản lý nhận dạng 

sản phẩm (GTIN và số lô) ở mỗi cấp bao bì. 

 

3.4.3. Cách gắn nhãn 
 

Nhãn có thông tin biến đổi (GTIN theo sau bởi số lô, hạn sử dụng, v.v) phải được in 

dọc theo / vào cuối chuỗi sản xuất. 

 

Quy định kỹ thuật chung GS1 liệt kê các lựa chọn vật mang dữ liệu được khuyên dùng 

như là hướng đi dài hạn cho việc dùng AIDC đánh dấu các bao bì chính trong lĩnh vực 

chăm sóc sức khỏe. Các lựa chọn này bao gồm GS1 DataMatrix, GS1-128 và GS1 

DataBar. GS1 DataMatrix có thể được dùng để đáp ứng yêu cầu về kích thước nhãn 

đối với dẫn xuất huyết tương. 

 

Nên kiểm tra hệ thống ký hiệu và việc chọn lựa, đặc biệt là trong giai đoạn đầu của 

quá trình thực hiện. Tổ chức GS1 địa phương cung cấp dịch vụ cho thành viên của 

mình. 

 

 Ghi chú: Để biết thêm thông tin về cách gắn nhãn, tham khảo Phụ lục 5.1. 

 

3.4.4. Gợi ý với phần mềm 
  

GTIN xác định một mặt hàng với số lượng đã định trước. Nếu phân phát thuốc có số 

lượng khác với số lượng định trước, Hồ sơ bệnh nhân điện tử phải được ghi lại cho 

phù hợp (GTIN & thuộc tính cộng với số lượng chính xác được lấy bằng tay). 
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Dưới góc nhìn chuỗi cung ứng, mặt hàng được xác định bằng GTIN “được tiêu thụ” 

ngay cả khi chỉ một phần của nó được sử dụng cho bệnh nhân. 

 

Khi một bao bì chính quay trở lại bệnh viện, vì không sử dụng, thì hệ thống công nghệ 

thông tin của bệnh viện phải có khả năng nhận dạng bao bì chính đó như là một phần 

của bao bì thứ cấp (đã được vận chuyển tới phòng bệnh hoặc phòng mổ). 

 

 

3.5. Gắn nhãn dẫn xuất huyết tương – bao bì thứ cấp 
  

Cấp độ đóng gói thứ hai phải được gắn nhãn sao cho đáp ứng các yêu cầu về quy định 

và người dùng. 

 

3.5.1. Điều kiện tiên quyết 
  

Việc nhận dạng bao bì thứ cấp là một phần của công việc lớn hơn là xác định các sản 

phẩm ở cấp độ công ty / tổ chức: mỗi cấp bao bì của mỗi sản phẩm phải được phân 

bổ một GTIN khác. GTIN không cần có ý nghĩa, không nhất thiết phải tuần tự, và đóng 

vai trò như con trỏ tới thông tin cơ sở dữ liệu. 

 

 
 

Hình 3.5.1-1 Bao bì thứ cấp 
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3.5.2. Xác định nguồn gốc 

 

Thành phần AIDC của xác định nguồn gốc là sự kết hợp GTIN cộng với số lô (và cuối 

cùng là hạn sử dụng). Xác định nguồn gốc đòi hỏi mỗi bước của chuỗi cung ứng phải 

tương ứng với luồng thông tin – thường được xử lý bằng tin nhắn điện tử (GS1 eCom). 

 

Điều này có nghĩa là mỗi bước trong chuỗi cung ứng ghi lại GTIN và số lô của các mặt 

hàng đến và đi, cùng với xác định nguồn gốc (hàng đến) hoặc điểm đến (hàng đi). 

 

Trong ngành công nghiệp dẫn xuất huyết tương, xác định nguồn gốc dựa chủ yếu vào 

bao bì thứ cấp, ví dụ như việc thu hồi sản phẩm phải dựa vào bao bì thứ cấp. 

 

3.5.3. Cách gắn nhãn 
 

Nhãn có thông tin biến đổi (GTIN theo sau bởi số lô, hạn sử dụng, v.v) phải được in 

dọc theo / vào cuối chuỗi sản xuất. 

 

Quy định kỹ thuật chung GS1 liệt kê các lựa chọn vật mang dữ liệu được khuyên dùng 

như là hướng đi dài hạn cho việc dùng AIDC đánh dấu các bao bì chính trong lĩnh vực 

chăm sóc sức khỏe. Các lựa chọn này bao gồm GS1 DataMatrix, GS1-128 và GS1 

DataBar. GS1 DataMatrix có thể được dùng để đáp ứng yêu cầu về kích thước nhãn 

đối với dẫn xuất huyết tương. 

 

Nên kiểm tra hệ thống ký hiệu và việc chọn lựa, đặc biệt là trong giai đoạn đầu của 

quá trình thực hiện. Tổ chức GS1 địa phương cung cấp dịch vụ cho thành viên của 

mình. 

 

 Ghi chú: Để biết thêm thông tin về cách gắn nhãn, tham khảo Phụ lục 5.1. 

 

3.5.4. Gợi ý với phần mềm 
 

Phần mềm phải có khả năng ghi lại danh tính sản phẩm (GTIN) ở cấp độ bao bì thứ cấp 

cũng như mối liên hệ giữa “GTIN con” với cấp bao bì thấp hơn ở dưới (bao bì chính). 

 

Phần mềm phải có khả năng quản lý số lô với hạn sử dụng cho cấp bao bì thứ cấp bởi 

việc thu hồi sản phẩm thường liên quan đến cấp bao bì này. 

 

Hàng trong kho cũng được quản lý ở cấp bao bì thứ cấp này. Nếu một mặt hàng bị gửi 

trả về từ phòng bệnh / phòng mổ, phần mềm phải có khả năng lấy ra thông tin về lần 

vận chuyển mặt hàng đó thông qua mối quan hệ “GTIN mẹ-con” cũng như là số lô 

tương ứng. 
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 Ghi chú: Để biết thêm thông tin về GTIN mẹ-con, tham khảo Phụ lục 5.2. 

 

3.6. Gắn nhãn sản phẩm tái tổ hợp huyết tương 
 

Quy tắc gắn nhãn sản phẩm tái tổ hợp huyết tương giống với quy tắc gắn nhãn dẫn 

xuất huyết tương (bao bì chính và bao bì thứ cấp). 

 

3.7. Đánh số xê-ri dẫn xuất huyến tương – bao bì thứ cấp 

 

Một số quy định và người dùng yêu cầu dẫn xuất huyết tương được đánh số xê-ri. Đây 

là để xác định nguồn gốc cho từng mặt hàng (cấp bao bì thứ cấp) chứ không chỉ bằng 

số lô. Các yêu cầu về đánh số xê-ri tập trung vào cấp bao bì thứ cấp. 

 

3.7.1. Điều kiện tiên quyết 
 

Việc đánh số xê-ri ở cấp bao bì thứ cấp được xây dựng dựa trên xác định GTIN, số xê-

ri là thuộc tính của GTIN. Đánh số xê-ri sản phẩm đi kèm với đánh dấu AIDC của lô 

hàng hoặc số lô và hạn sử dụng. 

 

3.7.2. Khi nào phải yêu cầu đánh số xê-ri 
 

Các nhà quản lý yêu cầu đánh số xê-ri chủ yếu để chống lại hàng nhái. Điều này sẽ yêu 

cầu các bên tham gia chuỗi cung ứng thu thập thông tin ở cấp độ vật phẩm tại mỗi 

bước (mô hình phả hệ) hoặc tại các điểm sản xuất và phân phát (mô hình chứng thực). 

 

Một số người dùng cũng yêu cầu đánh số xê-ri để cho phép phân định các đơn vị khác 

nhau qua đó có thể theo dõi từng đường đi riêng, ví dụ như đánh số xê-ri có thể cho 

phép người dùng phân biệt các đơn vị được vận chuyển trong điều kiện thích hợp với 

các đơn vị không được vận chuyển trong điều kiện thích hợp. 

 

Một số người dùng cũng yêu cầu đánh số xê-ri đối với bao bì thứ cấp để có thể áp 

dụng xác định nguồn gốc với bệnh nhân. 

 

Các nhà sản xuất phải cung cấp tổ hợp GTIN cộng với số xê-ri một cách thích hợp tới 

đối tác trong chuỗi cung ứng. Thông thường, nhà cung cấp sẽ cung cấp cho khách hàng 

thông tin chi tiết của sản phẩm (bao gồm GTIN và số xê-ri) trong giấy báo vận tải hàng 

hóa điện tử. 

 

3.7.3. Cách đánh 

 

Cộng đồng người dùng đồng ý rằng nên tạo ra các số xê-ri theo một cách giả ngẫu 

nhiên, các số xê-ri là duy nhất bởi GTIN. 
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Do nhà sản xuất chịu trách nhiệm cấp số xê-ri nên họ sẽ phải quyết định dùng dữ liệu 

chỉ có số (ít ảnh hưởng đến kích cỡ ký hiệu) hay dữ liệu có cả số và chữ (kích cỡ ký hiệu 

sẽ tăng lên). 

 

3.7.4. Gợi ý với phần mềm 

 

Phần mềm phải có khả năng quản lý các vật phẩm được đánh số xê-ri, bằng cách đồng 

thời lưu trữ thông tin về số lô và hạn sử dụng của vật phẩm. Các nỗ lực xác định nguồn 

gốc hay là thu hồi thường đều làm với số lô. Khi bao bì thứ cấp được đánh số xê-ri, 

bệnh viện phải có khả năng truy ra nguồn gốc và điểm đến của vật phẩm mà đang 

được lưu trữ hay đã được chuyển đến một đơn vị chăm sóc bệnh nhân. 

 

Nếu một bao bì chính bị chuyển trả lại từ đơn vị chăm sóc bệnh nhân, phần mềm của 

bệnh viện phải có khả năng truy ra bao bì đó thuộc lần vận chuyển nào thông qua mối 

quan hệ “GTIN mẹ-con” cũng như là số lô tương ứng. Tại thời điểm này việc truy ra 

vật phẩm đó thuộc bao bì thứ cấp nào có thể chưa khả thi. 

 

 Ghi chú: Để biết thêm thông tin về GTIN mẹ-con, tham khảo Phụ lục 5.2. 

4. Bảng thuật ngữ 
 

 Ghi chú: Tham khảo Quy định kỹ thuật chung GS1 và Từ điển Dữ liệu Toàn cầu để 

biết các định nghĩa hiện hành đã được chấp thuận. 

 

Thuật ngữ Định nghĩa 

ABO (nhóm) Các nhóm máu (A, B, AB, O) 

Hiệu lực Biểu thị hiệu lực thực tế đã được đo lường 
(“Hoạt động”) của một chất sinh học như các 
sản phẩm huyết tương 

Nhà phân phối (được ủy quyền) Đàm phán điểm phân phối với nhà sản xuất; 
Phân phối sản phẩm đến người dùng cuối; 
Quản lý hàng tồn kho thành phẩm (dựa trên 
hợp đồng) 

Trung tâm thu máu Lựa chọn và kiểm tra người hiến máu phù hợp, 
thu thập và xử lý toàn bộ máu cho tới các 
thành phần máu, cũng như thu thập các thành 
phần máu bằng cách hoán cải, xét nghiệm và 
chuẩn bị các thành phần máu để phân bố. Có 
thể nhận, lưu trữ và phân phối các dẫn xuất 
huyết tương đến các ngân hàng máu / nhà 
thuốc bệnh viện. Nhiều trung tâm thu máu 
đóng vai trò là phòng thí nghiệm tham khảo 
cho bệnh viện 
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Thành phần máu Máu được sử dụng toàn bộ hoặc được tách 
thành các phần cấu tạo như thành phần tế bào 
và chất lỏng, dựa trên mật độ tương đối của 
các thành phần (ví dụ như tách biệt bằng ly 
tâm), nhưng không tách ra bằng các quá trình 
phân đoạn hóa học hoặc phân đoạn khác. 
Được theo dõi bởi một người hiến máu đơn lẻ 
hoặc một nhóm nhỏ những người hiến máu 

Người hiến máu Người có máu được thu thập để xử lý thành 
các thành phần máu 

Liều Số lượng thứ gì đó có thể được ăn hoặc sử 
dụng cho một sinh vật, hoặc là một sinh vật có 
thể bị phơi nhiễm. Số lượng chất dinh dưỡng, 
thuốc, chất độc được gọi là liều 

GPO (Tổ chức nhóm mua hàng) Đàm phán giảm giá với các nhà sản xuất để đạt 
được giá tốt nhất và giá trị an toàn cho các 
thành viên (nghĩa là bệnh viện); GPO liên quan 
đến hợp đồng không sở hữu – không “xử lý” 
sản phẩm (đó là vai trò của nhà phân phối) 

Bệnh viện (Dịch vụ truyền máu) Dịch vụ truyền máu của bệnh viện thực hiện 
kiểm tra trước khi truyền và duy trì hồ sơ 
truyền máu của bệnh nhân; Tiếp nhận, lưu 
trữ, chuẩn bị và phân phối các thành phần 
máu và dẫn xuất huyết tương cho các đơn vị 
chăm sóc lâm sàng để truyền; Duy trì xác định 
nguồn gốc cho tới giải quyết cuối cùng và thực 
hiện thu hồi, nhìn lại và theo dõi theo yêu cầu. 
Một số dịch vụ truyền máu của bệnh viện lựa 
chọn người hiến máu và thu thập máu 
và/hoặc các thành phần máu. 

Truyền dịch/Phân phát Việc đưa ra một giải pháp có chứa các protein 
huyết tương phân đoạn hoặc các protein tái tổ 
hợp vào cơ thể để điều trị 

Bộ (Kit) Một bộ các sản phẩm y tế khác nhau được 
ghép lại để dùng trong một liệu pháp duy nhất 

Đơn vị chăm sóc bệnh nhân Các đơn vị chăm sóc bệnh nhân nơi sản phẩm 
(các thành phần máu và/hoặc dẫn xuất huyết 
tương) được kê toa, yêu cầu, nhận (từ nhà 
thuốc hoặc ngân hàng máu của bệnh viện) và 
truyền cho bệnh nhân; bệnh nhân được theo 
dõi trong quá trình truyền với báo cáo thích 
hợp và theo dõi trong trường hợp có phản ứng 
truyền. Một số đơn vị chăm sóc bệnh nhân lưu 
trữ các sản phẩm tạm thời vì chấn thương 
và/hoặc phẫu thuật 

Dẫn xuất huyết tương Một sản phẩm có chứa các phần phân đoạn 
của protein huyết tương đã được tách ra bằng 
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cách sử dụng các quá trình lý hóa hoặc các quá 
trình phân đoạn khác; Được tạo ra từ tổng hợp 
huyết tương từ một số lượng lớn người hiến 
máu và được theo dõi dựa trên số lô của sản 
phẩm tổng hợp. Việc tổng hợp được thực hiện 
không dựa trên nhóm ABO của từng thành 
phần 

Sản phẩm protein huyết tương Protein đã được tinh chế, sản xuất để thay thế 
hoặc bổ sung các protein trong máu người 
tuần hoàn. 
Một sản phẩm “dẫn xuất từ huyết tương” 
được sản xuất từ huyết tương người. Một sản 
phẩm “tái tổ hợp” được sản xuất bởi các tế 
bào biến đổi gen nuôi cấy trong ống nghiệm. 

Bao bì chính Cấp đóng gói đầu tiên tiếp xúc trực tiếp với sản 
phẩm được đánh dấu với một vật mang dữ 
liệu AIDC trên bao bì hoặc trên một nhãn gắn 
kèm với bao bì. Có thể bao gồm một vật phẩm 
duy nhất hoặc một nhóm các vật phẩm như là 
một bộ (kit) dùng cho một lần điều trị 

Sản phẩm tái tổ hợp Các yếu tố đông máu hoặc các protein khác 
được tạo ra bằng cách chèn DNA mã hóa các 
yếu tố liên quan vào tế bào động vật có vú và 
phát triển các tế bào trong nuôi cấy 

Bao bì thứ cấp Cấp đóng gói được đánh dấu với một vật mang 
dữ liệu AIDC mà có thể chứa một hoặc nhiều 
hơn một bao bì chính hay một nhóm các bao 
bì chính bao gồm một vật phẩm duy nhất 

Huyết tương qua xử lý dung môi 
tẩy rửa 

Huyết tương đã được chuẩn bị bằng cách gộp 
chung một số lượng lớn các thành phần huyết 
tương từ những người hiến tặng đơn lẻ và 
được khử mầm bệnh nhờ quy trình rửa dung 
môi. Sản phẩm được chia thành các hộp chứa 
liều riêng biệt và được làm đông lạnh tới nhiệt 
độ mà có thể duy trì hoạt động của các phân 
đoạn protein không bền. Tập hợp huyết tương 
qua xử lý dung môi tẩy rửa chỉ được thực hiện 
trong cùng một nhóm ABO và sản phẩm phải 
được gắn nhãn nhóm ABO 

Truyền Chuyển máu hoặc các thành phần máu từ một 
người (người hiến tặng) vào dòng máu của 
người khác (người nhận). Các thành phần máu 
có thể bao gồm tế bào hồng cầu, tiểu cầu và 
huyết tương (không phân đoạn) 
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5. Phụ lục 

 

5.1. Cấu trúc dữ liệu trong các vật mang dữ liệu GS1 

 

Có nhiều vật mang dữ liệu GS1 chứa dữ liệu được cấu trúc trong các Chuỗi nguyên tố. 

Chuỗi nguyên tố là sự kết hợp của một Số phân định ứng dụng GS1 với một Trường 

dữ liệu số phân định ứng dụng GS1 (xem Quy định kỹ thuật chung GS1, Mục 3). 

 

Dưới đây là ví dụ về một ký hiệu GS1 DataMatrix: 

 

 
 

Thông tin mà mắt thường có thể đọc được gồm các Số phân định ứng dụng GS1 ở 

trong ngoặc đơn () để có thể dễ dàng đọc được; các dấu ngoặc đơn này không được 

mã hóa trong GS1 DataMatrix (hay là trong bất kỳ Vật mang dữ liệu GS1 nào khác). 

 

Dưới đây là thông tin chi tiết cho ký hiệu trên. Đối với các thương phẩm, lưu ý rằng 

thứ tự của các Số phân định ứng dụng GS1 phải luôn bắt đầu với GTIN; các Số phân 

định ứng dụng GS1 ở đằng sau thì không nhất thiết phải theo thứ tự cụ thể nào: 

 

Số phân định 
ứng dụng GS1 

Trường dữ liệu Số phân 
định ứng dụng GS1 

Diễn giải 

01 GTIN GTIN (14 ký tự, bằng số, độ dài cố định) 
luôn là Trường dữ liệu đầu tiên trên một 
Thương phẩm 

17 Hạn sử dụng Định dạng YYMMDD (Năm/Tháng/Ngày) 

10 Số lô Độ dài không cố định, gồm cả số và chữ, 
tối đa 20 kí tự 

 

Dưới đây là một ví dụ khác thể hiện GS1 DataMatrix: 
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Trong trường hợp này, thông tin mà mắt thường có thể đọc được nằm ngay dưới ký 

hiệu; hạn sử dụng và số lô cũng có dưới dạng có thể đọc được bằng mắt thường. 

 

Dưới đây là thông tin chi tiết cho ký hiệu trên: 

 

Số phân định 
ứng dụng GS1 

Trường dữ liệu Số phân 
định ứng dụng GS1 

Diễn giải 

01 GTIN GTIN (14 ký tự, bằng số, độ dài cố định) 
luôn là Trường dữ liệu đầu tiên trên một 
Thương phẩm 

17 Hạn sử dụng Định dạng YYMMDD (Năm/Tháng/Ngày) 

7004 Hiệu lực Bằng số, tối đa 4 số; Giá trị trong ví dụ có 
tính chất minh họa 

10 Số lô Độ dài không cố định, gồm cả số và chữ, 
tối đa 20 kí tự 

 

 

5.2. Phân cấp sản phẩm: GTIN mẹ/con 
 

 Dưới đây là một ví dụ về mối quan hệ Mẹ-Con: 

 



      <Sản phẩm và phiên bản GS1> Hướng dẫn sử dụng 

25 
24/8/2010, số 1.0 Bản quyền nội dung © GS1 

 
 

Dưới đây là một ví dụ khác, với 1 pa-lét chứa 1 GTIN con ở đơn vị THÙNG mà có chứa 

1 GTIN con khác ở dạng đơn vị cơ bản: 

 

Yếu tố 
mô tả 
đơn vị 
thương 
phẩm 

Mô tả GTIN Số phân định 
thương phẩm của 
thương phẩm ở 
cấp dưới thấp hơn 
(GTIN) 

Số lượng 
của 
thương 
phẩm ở 
cấp dưới 
thấp hơn 

Số 
lượng 
con 
(GTIN 
khác) 

PL 240 thùng 23041090004821 13041090004824 240 1 

CA 12 gói bán 
lẻ 

13041090004824 03041090004827 12 1 

EA 2 lọ trong 
1 hộp 

03041090004827 03041090009556 2 1 

EA 1 lọ 03041090009556 X X X 

X = không có 

 

 

5.3. Vật mang dữ liệu GS1 
 

GS1 Healthcare khuyên các tổ chức khi giới thiệu máy quét mã vạch hoặc khi thay thế 

máy quét mã vạch laser hiện có thì nên đầu tư vào các máy quét với khả năng tân tiến 

có thể đọc được cả mã vạch tuyến tính và mã vạch hai chiều. Điều này sẽ tạo điều kiện 

thuận lợi cho việc áp dụng các tiêu chuẩn toàn cầu cho AIDC trong chuỗi cung ứng 

chăm sóc sức khỏe. 

 

Các tiêu chuẩn toàn cầu cho AIDC mang đến cơ hội giúp chuỗi cung ứng chăm sóc sức 

khỏe chính xác và hiệu quả hơn, qua đó an toàn hơn. 

 

Việc mã hóa các thiết bị y tế và các chất sinh học như dẫn xuất huyết tương hay dược 

phẩm v.v có các yêu cầu rất cụ thể, bao gồm: 



      <Sản phẩm và phiên bản GS1> Hướng dẫn sử dụng 

26 
24/8/2010, số 1.0 Bản quyền nội dung © GS1 

• Một lượng lớn dữ liệu (tên sản phẩm, số lô, hạn sử dụng, hiệu lực, v.v) được chứa 

trên một kích thước nhỏ hẹp 

• Thông tin biến đổi (như số nhận dạng duy nhất ở cấp bao bì thứ cấp) được đánh 

dấu ở mức sản xuất cao 

 

Quy định kỹ thuật chung GS1 liệt kê các lựa chọn vật mang dữ liệu được khuyên dùng 

như là hướng đi dài hạn cho việc dùng AIDC đánh dấu các bao bì chính trong lĩnh vực 

chăm sóc sức khỏe. Các lựa chọn này bao gồm GS1 DataMatrix, GS1-128 và GS1 

DataBar. GS1 DataMatrix có thể được dùng để đáp ứng yêu cầu về kích thước nhãn 

đối với dẫn xuất huyết tương. 


