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I. Tóm tắt về quản trị và lợi ích
Một số nơi chính quyền nói rằng họ thỏa mãn với dịch vụ y tế của mình. Tuy nhiên
trong thực tế nhiều nơi phải đối phó với những vấn đề về nhân khẩu làm cạn kiệt
ngân sách hoặc là phải đầu tư những khoản lớn để xây dựng hạ tầng y tế cho
công dân của họ. Trong mọi trường hợp chi phí cho y tế, chiếm một tỷ lệ phần
trăm của tổng sản phẩm quốc nội (GDP), tăng lên trong nhiều khu vực của thế
giới. Nhu cầu giảm chi phí và hoạt động có hiệu quả trong ngành y tế cũng quan
trọng như trong các ngành công nghiệp khác. Nhưng “y tế chất lượng cao và rẻ
hơn” đòi hỏi tính hiệu quả của toàn bộ quá trình nhằm vào điều trị bệnh nhân chứ
không phải nhằm vào chi phí của họ.
Do các hoạt động của bệnh viện trở nên gắn kết với nhau hơn (mua sắm sản
phẩm, công việc hậu cần, kế toán tài chính, quản trị…) các yêu cầu về các tiêu
chuẩn quốc tế cho phép sử dụng hệ thống thông tin hiệu quả hơn cũng tăng lên.
Các nghiên cứu cho thấy rằng một phần quan trọng của chi phí quản lý và
hậu cần trong bệnh viện có thể tiết kiệm được thông qua việc hợp lý hóa và
sử dụng mã vạch, trao đổi dữ liệu điện tử, phân định đơn nhất và kỹ thuật
mã hóa dựa trên các tiêu chuẩn được quốc tế chấp nhận.
Các ví dụ từ Brazil, Bỉ, Đan mạch, Pháp, Đức, Hà lan, Niu Di lân, Thụy điển, Thụy
sỹ, Anh và Mỹ đã minh họa rõ rằng làm thế nào để giảm chi phí và nâng cao hiệu
quả hoạt động mang lại lợi ích cuối cùng cho bệnh nhân. Nó cũng chứng tỏ rằng
sử dụng một bộ các tiêu chuẩn để phân định sẽ làm giảm sai sót và hiểu lầm và
tạo thuận lợi cho việc liên lạc giữa các ngành. Đó chính là điều kiện tiên quyết để
phát huy các ưu điểm của EDI và mã vạch và để giảm thiểu chi phí hoạt động
thấp hơn nữa.
Trong tài liệu này mọi cố gắng đều nhằm vào việc xác định nhu cầu quản trị cấp
cao cũng như quản lý các hoạt động của các tổ chức cung cấp dịch vụ y tế. Đối
với các nhà quản trị cấp cao, sẽ có những tóm tắt về quản trị đối với các vấn đề
mấu chốt và lợi ích của mỗi trường hợp. Đối với các nhà quản lý điều hành, sẽ có
các giải thích chi tiết cho thấy các kết quả đạt được như thế nào và các công cụ
được sử dụng trong quá trình này, nhằm làm cho công việc của họ được dễ dàng
hơn.
Các vấn đề bao trùm là:


Lợi ích về số lượng và chất lượng đạt được nhờ hợp lý hóa các quá trình quản
trị, hậu cần và cung cấp.



Sử dụng mã vạch và EDI dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế trong các quá trình
khác nhau của bệnh viện.



Hướng dẫn việc bắt đầu một quá trình cải tiến sử dụng các nhà cung cấp sản
phẩm y tế lớn và nhỏ.



Thông tin thống kê trợ giúp so sánh các hoạt động với các hoạt động của
trường hợp này.
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Các lợi ích đối với các nhà cung cấp sản phẩm y tế đã thấy rõ, bao gồm:


Các bằng chứng áp dụng có hiệu quả mã vạch và EDI dựa trên các tiêu chuẩn
quốc tế có thể nâng cao rõ rệt hiệu quả hoạt động của các tổ chức y tế.



Quản lý nguyên vật liệu được nâng cao ở khía cạnh phân phối hiệu quả thuốc
và vật liệu y tế, tài liệu chính xác, giảm tồn kho và thời gian tiêu phí.



Nâng cao tinh thần của nhân viên do giảm thiểu các nhiệm vụ hành chính lặp
lại và sử dụng công nghệ tiên tiến.



Hiệu quả hoạt động được nâng cao do quản lý tài sản được cải tiến thông qua
truy nguyên tài sản và sản phẩm nhanh và chính xác.



Chi phí hoạt động giảm thiểu do chính sách ngăn chặn chi phí và nâng cao
năng suất.

Đặc biệt, sử dụng mã vạch và EDI trong dây chuyền cung cấp y tế cung cấp cơ
hội nâng cao hiệu quả và giảm chi phí. Dưới đây là một số các lợi ích:


Chất lượng chăm sóc được nâng cao do quét tại điểm sử dụng.



Chuyển giao đơn vị hậu cần với độ chính xác cao1



Chia sẻ thông tin về di chuyển của sản phẩm cho phép lập kế hoạch hoạt động
chính xác trong suốt dây chuyền giá trị.



Lập hồ sơ kiểm kê chính xác và kịp thời.



Chuyển giao sản phẩm có hiệu quả, đặc biệt trong: đặt hàng, vận chuyển,
nhận, bổ sung, kiểm tra đơn hàng, đóng gói và phân loại.



Giảm chỗ tắc nghẽn trong chuyển giao bồi thường bảo hiểm.



Ghi chép chính xác 100% số phân định, số lô, dữ liệu hạn dùng trên sản phẩm.

Nhờ kết quả tiết kiệm đạt được trong các tổ chức y tế, các nhà cung cấp được lợi
như sau:


Tiết kiệm đạt được trong các bệnh viện có thể chuyển tới các khoản chi cần
thiết.



Sử dụng các tiêu chuẩn phân định và mã hóa sẽ chuyển thành tiết kiệm chi phí
cho các nhà cung cấp ở khâu ghi nhãn.



Nâng cao liên lạc với các bệnh viện do mối liên hệ chặt chẽ với khách hàng.



Quản lý cung cấp bệnh viện tốt hơn có nghĩa là nhu cầu được dự báo và tất
yếu dẫn tới giảm chi phí hậu cần.

Để minh họa thêm những lợi ích cho các nhà cung cấp cho bệnh viện, tài liệu này
cũng mô tả một số công nghệ đổi mới và vai trò của các nhà quản lý trong Thúc
đẩy thực hành tốt, trình bày trong phần VII.A và VII.B. Về mặt đổi mới công nghệ,
vai trò của cơ sở dữ liệu sản phẩm tập trung được nhấn mạnh. Điều này làm giảm
1

Xem phần IX A giải thích về đơn vị hậu cần.
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nhẹ gánh nặng cho các bệnh viện trong việc duy trì cơ sở dữ liệu sản phẩm và
theo dõi giá cả. Đối với các thiết bị y tế, việc giới thiệu một dịch vụ giúp theo dõi
thiết bị và bệnh nhân trong suốt cả quá trình sẽ làm giảm nhẹ mối quan tâm của
cả người bệnh và nhà sản xuất mà không vi phạm vào đời tư. Các ví dụ khác cho
thấy mã vạch và EDI được sử dụng như thế nào trong các phòng xét nghiệm, để
theo dõi và truy nguyên bệnh nhân, các tài sản phức tạp và quản lý chất thải bệnh
viện. Dự án Hợp tác Y tế đã theo dõi sự phát triển và đã hợp tác với các dự án
khác như là Dự án cung cấp cho bệnh viện và phòng khám chuyên khoa Châu Âu
(European Hospitals and Clinics Supply – EUROHCS) và dự án Đáp ứng hiệu quả
người tiêu dùng y tế (Efficient Healthcare Consumer Response) ở Mỹ (Phần VII.D
và VII.E sẽ mô tả cả 2 dự án này). Dự án sau đã chứng minh những tiết kiệm lớn
thu được do sử dụng những công cụ và thực hành mô tả trong tài liệu này.
Một đánh giá sơ bộ dựa trên kết quả của tài liệu này cho thấy chỉ riêng các bệnh
viện Châu Âu tiết kiệm đạt được khoảng 10% của 2,2 tỷ Euro hoặc 3 tỷ USD cho
đầu tư ban đầu. Điều đó chứng tỏ rằng thời gian thu hồi vốn là dưới 1 năm cho
một cố gắng tối thiểu mà chưa cần phải thay đổi căn bản. Hiện nay do công nghệ
rẻ hơn và dễ áp dụng hơn, các tổ chức y tế có thể được hưởng lợi về mặt này và
đạt được hiệu quả giống như hiệu quả đã đạt được trong các tổ chức thương mại
từ trước đến nay.
Các tổ chức giới thiệu tài liệu này kêu gọi các nhà lập chính sách hãy nhận vai trò
lãnh đạo và khởi động các dự án tương tự dự án này ở địa phương mình.
Hy vọng rằng có nhiều tổ chức dịch vụ y tế bắt tay vào một phong trào tương tự
và sử dụng tài liệu này như một hướng dẫn để giảm thiểu chi phí dự án và tiết
kiệm thời gian và tiền bạc.

II. Các tổ chức đã tham gia xây dựng/ soạn thảo tài liệu này
Tài liệu này là kết quả của Dự án Hợp tác về y tế, được lập năm 1995, tự nguyện
và nhiều bên nhằm cung cấp một mô hình “thực hành tốt” giúp giảm chi phí, nâng
cao hiệu quả và nâng cao chất lượng dịch vụ trong quá trình quản trị và hậu cần
của các tổ chức cung cấp dịch vụ y tế.
Có 53 tổ chức tham gia vào dự án này (kể cả 12 tổ chức EAN), bao gồm các bệnh
viện, các hội quốc gia và quốc tế, các nhà cung cấp sản phẩm y tế và sản phẩm
trợ giúp y tế. EAN quốc tế đóng vai trò điều phối trong dự án này.
EAN quốc tế là một hội quốc tế phi lợi nhuận tận tụy để thiết lập, phát triển các
tiêu chuẩn toàn cầu tạo thuận lợi cho phân định và liên lạc giữa các tổ chức. Các
tiêu chuẩn này tạo điều kiện để quản lý có hiệu quả và gia tăng giá trị của dây
chuyền cung cấp và dịch vụ cho các đối tác liên quan, bao gồm cả khách hàng
cuối cùng.
Đầu vào và hỗ trợ cho tài liệu này đến từ rất nhiều nơi trên thế giới như dưới đây.
EAN quốc tế cảm ơn tất cả các tổ chức đã tham gia vào việc này.
AIM Châu Âu (AIM Europe)
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AIM Europe là một hội quốc tế đại điện cho các nhà sản xuất và cung cấp dịch vụ
và sản phẩm thu nhập dữ liệu tự động, có hội viên ở hầu khắp các khu vực. AIM
Europe lại là hội viên của Hội AIM quốc tế. Thông tin chi tiết hơn xin liên hệ AIM
Europe, The Old Vicarage, Haley Hill, Halifax, HX3 6DR, UK. Tel
44.1422.368.368, Fax 44.1422.355.604, email: enquiries@aim-europe.org
Comite’ Permanent des Medecine Europeens- CP
Ủy ban thường trực các bác sỹ Châu Âu (CP) đại diện cho 1.385.000 bác sỹ trong
15 quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu và một nước EFTA là một bộ phận của
Khu vực kinh tế Châu Âu. Một trong những mục tiêu của CP là nghiên cứu và thúc
đẩy đào tạo y tế và thực hành y tế ở cấp cao nhất, trong Liên minh Châu Âu.
Thông tin chi tiết hơn xin liên hệ CP, 66 avenue de Cortenbergh Bte 2, B-1000
Brussels,
Belgium.
Tel:
322.372.7202,
Fax:
322.372.7344,
email:
cpme@infoboad.be
Hội Châu Âu các nhà quản lý bệnh viện (European Association of Hospital
Managers- EAHM)
EAHM thành lập năm 1970, là một Hội phi chính trị, phi chính phủ, phi lợi nhuận
đại diện cho 24 hội các giám đốc bệnh viện ở 21 quốc gia Châu Âu. EAHM theo
đuổi các quyền lợi của các thành viên của mình thông qua trao đổi các kỹ năng và
kinh nghiệm, và khai thác các kết quả điều tra và nghiên cứu về bệnh viện. EAHM
đại diện cho quyền lợi của các thành viên của mình trong các Ủy ban quốc tế và là
thành viên của Liên đoàn bệnh viện quốc tế. Để có thêm thông tin xin liên hệ
EAHM,c/o Verband der Krankenhausdirektoren Deutshlands Geschafsstele, St
Marien – Hospital, Kaiserstrasse 50, D-45468 Mulhem an der Ruhl, Germany. Tel:
49.2083.05.2756, Fax : 49.2083 05.2744.
Hội các tổ chức chăm sóc y tế và trợ giúp tại nhà (European Association of
Organisations for HomeCare and Help at Home - EACHH).
EACHH là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận có mục tiêu ủng hộ, thúc đẩy
và phát triển giúp đỡ và chăm sóc tại nhà trong các quốc gia Châu Âu và các quốc
gia khác. EACHH cũng phát triển và thúc đẩy chất lượng dịch vụ tại nhà. Để có
thêm thông tin xin liên hệ EACHH,St Annastraat 16, 5091-cp Middelbeers, the
Netherlands. Tel : 31.13.514 3239, Fax : 31.13.514 3271.
EDI dược phẩm Châu Âu (European Medical EDI - EMEDI)
EMEDI là một sáng kiến để thúc đẩy và nâng cao kiến thức về EDI trong y tế. Để
có thêm thông tin về EMEDI xin liên hệ ban thư ký tại Assistance Publique –
Hopital de Paris D.E.S.I., 3 avenue Victoria, 75100 Paris RP, France. Tel :
33.1.4027 5194, Fax : 33.1.4027 3090, email : emedi@sap.ap.hop-paris.fr
Liên đoàn các Hội thiết bị y tế Châu Âu (European Confederation of Medical
Devises Associations - EUCOMED)
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EUCOMED là một tổ chức chung của các Hội liên Châu Âu, đại điện quyền lợi của
2500 nhà sản xuất và phân phối xuyên suốt các nhà sản xuất các thiết bị y tế đa
quốc gia và EEA có đại diện chính ở Châu Âu. Mục tiêu chính của EUCOMED là
tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho công nghiệp thiết bị y tế, thiết lập và duy
trì các tiêu chuẩn thiết bị y tế thích hợp để mang lại lợi ích cho bệnh nhân và
người dùng, làm việc hướng tới việc thiết lập đại diện thương mại công nghiệp y
tế không thuốc thống nhất tại Châu Âu và thúc đẩy công nhận công nghiệp và tín
nhiệm với các chính phủ và các cơ quan chức trách khác. Để có thêm thông tin
xin liên hệ EUCOMED,rue du College St Michel 17, B-1150 Brussels, Belgium.
Tel: 32.2.722 2212, Fax: 32.2.771 3909.
Cung cấp bệnh viện và phòng khám đa khoa Châu Âu (European Hospitals
and Clinics Supply - EUROHCS)
EUROHCS là một sáng kiến của Ủy ban Châu Âu trong khuôn khổ chương trình
TEDIS cho thương mại điện tử giữa các tổ chức y tế và các nhà cung cấp sản
phẩm và dịch vụ của họ. Mục tiêu của sáng kiến này là thúc đẩy các quá trình
cung cấp và hậu cần trong các tổ chức có liên quan thông qua EDI. Để có thêm
thông tin xin liên hệ Ban thư ký EUROHCS, Assistance Publique-Hoopitaux de
Paris, 3 avenue Victoria, 75004 Paris, France. Tel: 33.1.4027 5194, Fax:
33.1.4027 3090.
Ủy ban thường trực về các bệnh viện của Liên minh Châu Âu (Hospitals for
Europe - HOPE)
Ủy ban thường trực về các bệnh viện của Liên minh Châu Âu (HOPE) là một hội
phi chính phủ, thành lập năm 1966 và từ năm 1995 là một tổ chức lợi nhuận xã
hội quốc tế (international social profit organisation). Nó bao gồm các hội bệnh viên
quốc gia hoặc đại diện của các hệ thống y tế quốc gia của các quốc gia thành viên
Liên minh Châu Âu, cùng với Thụy sỹ là quan sát viên. Để có thêm thông tin xin
liên hệ HOPE, Kapucijnenvoer 35, B-3000 Leuven, Belgium, Tel: 32.16.33 6902,
Fax : 32.16. 33 6906.
Sanphar
Sanphar tận tụy cho việc cung cấp thuốc an toàn và nền nếp ở Thụy sỹ, và là một
đối tác tích cực trong việc hiện đại hóa thị trường thuốc Thụy sỹ. Thành viên của
Sanpha là các nhà sản xuất và nhập khẩu thuốc, dược sỹ, những nhà phân phối
và bán lẻ thuốc. Gần đây, thành viên được mở rộng gồm cả các bác sỹ và các
bệnh viện. Để có thêm thông tin xin liên hệ Sanphar, 1 Place du Port, Case postal
3599, 1211 Geneve, Switzerland. Tel: 41.22.317 7060, Fax: 41.22.310 7036,
email: info@sanphar.ch
Hội các nhà cung cấp thiết bị y tế ở Thụy điển (The Association of Suppliers
of Medical Devices in Sweden - SLF)
7

SLF thành lập năm 1972, là một hội 120 thành viên thông tin chất lượng cao, có
trình độ và liên hệ với chính quyền. Thành viên của SLF là các nhà chế tạo và
phân phối thiết bị y tế đại diện cho 80% thị trường trong ngành này. SLF rất tích
cực trong thương mại điện tử từ năm 1989. Để có thêm thông tin xin liên hệ SLF,
c/o Branschkanskiet, Svevagen 17, 11 tr, S-111184 Stockholm, Tel: 46.8.240 700,
Fax : 46.8.218 496.
Liên đoàn Châu Âu các bệnh viện độc lập (Union Europeenne de
l’Hospitilalisation Privee - UEHP)
Liên đoàn Châu Âu các bệnh viện độc lập là một hội của các tổ chức quốc gia các
bệnh viện tư nhân ở Châu Âu. Nó được thành lập năm 1991 như là sự mở rộng
của Ủy ban các bệnh viện tư nhân Châu Âu để liên kết các bệnh viện tư nhân của
Liên minh Châu Âu. Để có thêm thông tin xin liên hệUEHP, 5 avenue A.Solvay, B1170 Brussels, Belgium.Tel : 32.2.660 3550, Fax: 32.2.672 9060.
Hội đồng mã thống nhất (The Uniform Code Council -UCC)
UCC là tổ chức anh em của EAN và người sáng lập hệ thống UCC. UCC quản lý
hệ thống EAN/UCC ở Mỹ và Canada. Để có thêm thông tin xin liên hệ Hội đồng
mã thống nhất Uniform Code Council, Inc., 8163 Old Yankee Street, Suit J,
Dayton, Ohio 45458, USA. Tel: 1.937.435.3870, Fax: 1.937.435 4749, web:
http://www.uc-council.org.
Các tổ chức mã số EAN
Centrale Fur Coorgannisation (CCG) là tổ chức EAN của Đức, EAN BỉLucxembua, EAN Braxin, EAN Đan mạch, EAN Hà lan, EAN Niu Zea-land, EAN
Thụy sỹ, EAN Thụy điển, GENCOD-EAN Pháp, Hội mã số vật phẩm (ANA)- EAN
Anh quốc, Hội đồng mã vật phẩm Singapore (SANC)

III. Kết nối với các tài liệu khác
Tài liệu này và các tài liệu bổ sung khác cung cấp các công cụ cần thiết để các tổ
chức y tế bắt đầu hành trình cải tiến của mình. Sơ đồ dưới đây kê ra những tài
liệu và mối liên hệ của nó với tài liệu này. (Trừ những chỗ đã chỉ rõ, tất cả các tài
liệu còn lại đều có thể nhận được từ EAN quốc tế - nay là GS1).
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Không kỹ thuật

Nửa kỹ thuật

Hoàn toàn kỹ thuật

Về tính bền vững trong thay
đổi Hệ thống y tế Châu Âu
trong nghiên cứu cân bằng
mới2 của Giáo sư tiến sỹ
Winfried J. De Gooijer
Dịch vụ y tế trong cộng đồng
Châu Âu3
EUROHCS – Công cụ quản lý Hướng dẫn để phân
dây chuyền cung cấp dựa định và mã vạch hóa
trên EDI
các sản phẩm y tế cho
các nhà sản xuất và
phân phối
EUROHCS - Thương mại và Giới thiệu
mua sắm điện tử với các công ten
bệnh viện
chuyển

mã
nơ

sê-ri
vận

Áp dụng EAN trong ngành y Giới thiệu EDI
tế
Các công cụ để nâng cao quá Áp dụng EANCOM Quy định kỹ thuật chung EAN
trình quản lý, cung cấp và hậu trong thương mại các
cần của các nhà cung cấp y sản phẩm y tế
tế (tài liệu này)
Đáp ứng một cách hiệu quả Giới thiệu EANCOM Sổ tay EANCOM 1997
người tiêu dùng y tế4
trong thương mại và
vận tải
Mã địa điểm EAN vấn đề Giới thiệu EANCOM Mô tả sơ lược cho người dùng các
sống còn trong liên lạc
trong thương mại và tài phẩm đặc thù của khách hàng
chính

________________________________
2. Đây là xuất bản phẩm của Ủy ban đã được công nhận về các bệnh viện của Cộng đồng Châu
Âu
3. Như trên
4. Tài liệu này do Ban tư vấn CSC sản xuất theo sự chỉ đại của EHCR ở Mỹ.
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Về các ứng dụng mã vạch và trao đổi dữ liệu điện tử, tài liệu này gắn kết với các
tài liệu y tế sau: Nâng cao năng lực kinh doanh- Hướng dẫn quốc tế để phân định
và mã vạch hóa các sản phẩm y tế cho các nhà sản xuất và phân phối, Áp dụng
EANCOM trong thương mại các sản phẩm y tế (tập trung váo việc giúp đỡ các tổ
chức giới thiệu thông điệp EANCOM trong hoạt động của mình), Áp dụng EAN
trong ngành y tế (quyển sách nhỏ giới thiệu mô tả các ứng dụng EAN trong dây
chuyến giá trị cung cấp và hậu cần y tế). Để áp dụng hệ thống EAN cần phải tham
khảo Quy định kỹ thuật chung EAN và Sổ tay EANCOM 1997.
Các ấn phẩm khác liên quan tới ngành này cũng cần thiết vì chúng cung cấp các
hiểu biết về hệ thông y tế và môi trường kinh tế xã hội hiện nay. Thông tin về các
ấn phẩm này cũng như các ấn phẩm trên bao gồm cả những mô tả tóm tắt những
nội dung chính của chúng có thể tìm thấy trong phần IX.C.
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IV. Sử dụng tài lệu này như thế nào
Bệnh viện là một tổ chức phức tạp, với vô số các mối liên hệ bên trong và bên
ngoài, tất cả nhằm vào việc điều trị bệnh nhân. “Thực hành tốt” ở tất cả các khâu
quản trị, hậu cần và cung cấp một cách chuyên sâu là một mục tiêu quá tham
vọng. Hình IV.I mô tả phạm vi của dự án trong tài liệu này.

Dịch vụ y tế



Bệnh nhân

 Các dịch vụ khác

Phân
định
mẫu phòng
thí nghiệm,

Quản trị

Truy nguyên
và theo dõi

Quản lý chất thải

Theo dõi và
truy nguyên
thiết bị y tế

Phân định bệnh nhân
Hồ sơ xuất nhập

Vận chuyển

Tiệt trùng

Giặt là

Dịch vụ cấp
cứu

Chăm sóc tại nhà

 Dịch vụ tài chính

Cung cấp thuốc & các loại khác
Thiết bị y tế

Sản phẩm máu

Thiết bị phụ trợ Gas
và các thiết bị
khác
Dược phẩm

Chất phóng xạ

Hình IV.I Làm gì để điều trị bệnh nhân – các khu vực bao gồm trong dự án này
(những chỗ được nghiên cứu dánh dấu màu xanh)
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Như đã chỉ ra trước đây, tài liệu này tập trung vào quá trình quản lý và hậu cần,
nhấn mạnh vào vấn đề phân định, mã hóa và liên lạc trong một tổ chức cung cấp
dich vụ y tế. Chúng bao gồm đặt, nhận và phân phối thiết bị y tế, thiết bị phụ trợ
và các thiết bị dụng cụ khác. Các quá trình khác, không liên quan đến quản lý
dòng vật liệu, cũng được xem xét là theo dõi và truy nguyên bệnh nhân, quản lý
chất thải bệnh viện, theo dõi và truy nguyên thiết bị tiêm cấy, mẫu xét nghiệm
v.v… Ngoài quá trình xem xét/khám, còn có chương “Làm thế nào” cung cấp trợ
giúp cho các tổ chức y tế sắp xếp và bắt đầu quá trình cải tiến trong áp dụng EDI .
Cấu trúc tài liệu này từ trên xuống dưới được giải thích trong hình IV.2. Sau phần
giới thiệu vật liệu (1), một ví dụ về thực hành tốt về phía quản lý được cung cấp
dưới khía cạnh vai trò của quản lý trong nâng cao hiệu quả (2) và một ví dụ về cơ
sở hạ tầng liên lạc có hiệu quả (3). Tiếp theo là một ví dụ “thực hành tốt” trong các
tổ chức y tế, bắt đầu bằng bệnh nhân (4), cung cấp y tế và các loại khác (5), dịch
vụ y tế (6) và các dịch vụ khác (7). Sau khi mô tả tóm tắt 2 dự án tương tự EHCR
và EUROHCS (8) cung cấp tư liệu và giải thích các dự án đó(9). Các chương,
phẩn của tài liệu được đánh số La mã.
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Tư liệu giới thiệu
Phần I - VI

Vai trò của quản trị

Cung cấp y tế và các cái khác

Phần VII.A

Phần VII.C2-4
Bệnh nhân

Cơ sỏ hạ tầng y tế có hiệu
Phần
quả
VII.C1
Phần VII.B

Dịch vụ y tế
Phần VII.C5-6

Các dịch vụ khác
Phần VII.C7-8

Các dự án khác tương
tự
Phần VII.D-E

Tư liệu hỗ trợ
Phần VIII-IX
Hình IV-2 Tài liệu này được trình bày như thế nào.
Chú ý: Tài liệu này không nhằm thay thế cho công việc của các tổ chức đánh giá
bệnh viện. Các ví dụ đưa ra từ các tổ chức cung cấp dịch vụ y tế có “trọng tâm
quản lý và hậu cần” và không phản ảnh năng lực y tế của các tổ chức này, việc
này nằm ngoài nội dung của tài liệu này.
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V. Giới thiệu và mục đích
Ngành y tế đang trong quá trình đổi mới có tính cách mạng. Giống như rất nhiều
ngành công nghiệp khác, đó là quá trình kiểm tra lại các nguyên tắc chỉ đạo hoạt
động, giảm thiểu những quá trình thừa, không hiệu quả. Hợp lý hóa quá trình
quản lý và sử dụng công cụ công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả là vấn đề
sống còn của rất nhiều tổ chức trong ngành này. Vì vậy không ngạc nhiên khi thấy
các nhà quản lý y tế sẵn sàng tháo dỡ các hệ thống cũ vì lợi ích của các bên liên
quan đặc biệt là của bệnh nhân. Mất hồ sơ, truyền máu sai, nhiều xét nghiệm lặp
lại do mất thông tin, phân định sai và quản lý thuốc sai thường xảy ra, trở thành
các câu chuyện giai thoại. Chính phủ cắt giảm thái quá các khoản tài chính cũng
đã trở thành lỗi thời, giống như tiêu chuẩn chất lượng của các tổ chức y tế, đẩy
mạnh các biện pháp kiểm tra các hoạt động và tham gia vào sơ đồ đánh giá bệnh
viện. Ngày nay, các tổ chức cung cấp dịch vụ y tế đổi mới đã hiểu rõ những ý
niệm chung và thực hành quản lý chất lượng tổng hợp, lập mức chuẩn và tái cấu
trúc.
Công trình này là kết quả nỗ lực hợp tác của các bệnh viện có liên quan, các nhà
cung cấp sản phẩm y tế và các hội quốc tế, đã tham gia vào “Dự án hợp tác y tế”
(Healthcare Collaboration Project- HCP) để xác định và lập thành tài liệu thực
hành tốt nhất.
Phương pháp của HCP gồm:
 Kiểm tra các quá trình quản lý và hậu cần trong các bệnh viện.
 Hợp lý hóa các quá trình trên.
 Áp dụng các công cụ công nghệ thông tin, mã vạch và trao đổi dữ liệu điện
tử, dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế để nâng cao hơn nữa các quá trình đã
được hợp lý hóa này.
Việc lựa chọn thực hành tốt/ tốt nhất dựa trên các cuộc phỏng vấn và kiểm tra các
hoạt động trong nhiều bệnh viện khác nhau. Mặc dù chưa thực hiện một chuẩn cứ
chính thức, nhưng cũng đã có một chuẩn cứ được dùng để lựa chọn thực hành
bệnh viện được thiết lập trong phạm vi nội bộ dự án hợp tác y tế này. Một hội thảo
chính thức để lựa chọn thực hành tốt nhất đã được tổ chức để chọn ra những ví
dụ cho ấn phẩm này.
Tài liệu này có thể sử dụng cho một số đông độc giả, bao gồm:
 Các nhà lập chính sách y tế và những người có ảnh hưởng đến quá trình
đưa ra các quyết định lập chính sánh.
 Các nhà cung cấp y tế - các bệnh viện, phòng khám đa khoa, các tổ chức
chăm sóc tại nhà.
 Các nhà cung cấp sản phẩm y tế - nhà sản xuất thuốc, sản phẩm dược và
trợ y
 Các hội dược phẩm và hiệu thuốc.
Những người tham gia dự án này mong mỏi rằng các tổ chức y tế tham gia càng
nhiều càng tốt vào hành trình này và cung cấp cho HCP những kinh nghiệm của
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họ càng nhiều càng tốt. Để thuận lợi cho mục đích này, tài liệu đã chỉ ra các cộng
tác viên của tất cả các bên tham gia dự án.
VI. Mã vạch và trao đổi dữ liệu điện tử (EDI) là gì ?
Mã vạch
Công nghệ mã vạch được phát minh để giúp đỡ các tổ chức nhập dữ liệu trên vật
phẩm và dịch vụ một cách tự động bằng máy quét. Nhập tự động dữ liệu (số phân
định, số lô, ngày sản xuất…) thì nhanh và ít sai sót hơn so với nhập bằng tay.
Thống kê cho thấy rằng nhập bằng tay qua bàn phím mắc sai lỗi 1 trên 300 ký tự,
so với 1 trên 1 triệu ký tự nếu quét mã vạch.
Thêm vào đó, chế tạo mã vạch rất dễ và rẻ, đã làm cho nó được sử dụng rộng rãi
trong rất nhiều ngành kể từ khi nó được giới thiệu rộng rãi vào những năm 1970.
Mã vạch là những vạch và khoảng trống có chiều rộng khác nhau được đặt song
song với nhau để thể hiện một ký tự (một chữ cái hoặc một chữ số). Ngôn ngữ mã
vạch (còn gọi là phương pháp luận mã vạch) là các cấu trúc để tạo thành các
vạch được gọi là quy định kỹ thuật.
Có rất nhiều loại hay ngôn ngữ mã vạch. Mỗi loại có một quy tắc riêng để mã hóa,
in và giải mã các ký tự, kiểm tra sai lỗi và các đặc tính khác.
Hầu hết các mã vạch được sử dụng trong thương mại hiện nay là mã một chiều
(tuyến tính), tức là chúng mã hóa các thông tin theo một chiều. Gần đây người ta
đã giới thiệu mã hai chiều, nó có thể mã hóa nhiều dữ liệu hơn so với mã một
chiều truyền thống và được thiết kế để sử dụng tại những nơi diện tích hẹp hoặc
cần mã hóa nhiều dữ liệu.
Có thể dùng mã vạch để thể hiện bất kỳ thông tin gì. Bản thân nó không mang lại
lợi ích đáng kể cho các tổ chức. Mã vạch chỉ mang lại lợi ích thực sự khi thông tin
từ bên trong hay bên ngoài tổ chức được cấu trúc theo cách chung nhất đối với
tất cả các đối tác. Nói cách khác, cấu trúc thông tin được tiêu chuẩn hóa cho phép
liên lạc trôi chảy bên trong và bên ngoài tổ chức. Liên lạc không rào cản là một
cách đạt được hiệu quả. Rõ ràng rằng, thông tin phải hoạt động theo và cơ cấu tổ
chức phải ở tại chỗ sự kiện sảy ra.
Các tổ chức phải tiếp tục tiêu chuẩn hóa thông tin và sau đó sử dụng công cụ
công nghệ (mã vạch và EDI) để tự động hóa quá trình trao đổi thông tin.
Quá trình thiết lập cấu trúc thông tin chung là một nhiệm vụ phức tạp và lâu dài.
May sao, 20 năm qua, hệ thống EAN/UCC đã được thiết lập cho mục đích này và
có thể được phát triển một cách có hiệu quả trong các ngành khác nhau để đạt tới
mục tiêu trên.
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Hệ thống EAN/UCC bao gồm những gì ?

Hệ thống EAN/UCC
Có thể được coi là các chân của một công
cụ 3 chân hỗ trợ quá trình quản lý và hậu
cần hiệu quả
*

*

*

Một cấu trúc
phân định cho
các đơn vị hậu
cần
và
sản
phẩm, địa điểm
và dịch vụ được
mua bán

Mã
vạch
hoặc
vật
mang
dữ liệu

Thông điệp kinh
doanh đã được
tiêu chuẩn hóa
có thể được gửi
từ máy tính đến
máy tính (EDI)

Hình VI.1 Hệ thống EAN/UCC có thể được coi là các chân của một công cụ 3
chân hỗ trợ quá trình quản lý và hậu cần hiệu quả.
Các đối tượng kỹ thuật được sử dụng để mô tả hệ thống này là :

Hệ thống EAN/UCC
*

*

*

Cấu trúc phân
định

Các
vạch

Mã
số
phẩm

EAN/UPC

vật

mã

EDI
Các thông điệp
EDI

ITF

SSCC (đơn vị
hậu cần)

UCC/EAN128

Mã địa điểm
Mã quan
dịch vụ

hệ

Hình VI-2 các đối tượng kỹ thuật được sử dụng để mô tả hệ thống EAN/UCC.
(Các định nghĩa của các đối tượng trên có thể tìm thấy tròng phần IX.A)
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Hệ thống phân định EAN/UCC
Các mã số vật phẩm EAN, được dùng để phân định đơn vị hậu cần hoặc đơn vị
thương mại được rút từ các mã số toàn cầu 14 chữ số. Bất kỳ một mã số vật
phẩm EAN nào, một cách lô-gic, cũng là một trong các mã số 14 chữ số trên. Vì
vậy, có một khuyến nghị rằng trong cơ sở dữ liệu nên dành một trường 14 chữ số
cho phân định sản phẩm để thích hợp với tất cả các yêu cầu của kinh doanh.
Tóm tắt các mã số vật phẩm EAN
Cấu trúc Vị trí chữ số
mã số

Số
kiểm
tra

EAN-14

P14 P13 P12 P11 P10 P9 P8 P7 P6 P5 P4 P3 P2 C

EAN-13

0

P13 P12 P11 P10 P9 P8 P7 P6 P5 P4 P3 P2 C

UPC

0

0

P12 P11 P10 P9 P8 P7 P6 P5 P4 P3 P2 C

EAN-8

0

0

0

0

0

0

P8 P7 P6 P5 P4 P3 P2 C

Mã số vật phẩm EAN là đơn nhất đối với tất cả các mã số khác nếu như được
đưa về bên phải với các số 0 xếp đằng trước. Điều này đảm bảo sự phân biệt cần
thiết giữa các vật phẩm được phân định bằng các mã số EAN-8, UPC, EAN-13
hoặc EAN-14.
Trong trường 14 chữ số này giá trị lựa chọn cho P14 ( chữ số đầu tiên từ trái sang
phải) được cho dưới đây.
Mã số vật phẩm EAN thể hiện trong trường 14 chữ số
P14

Tiếp đầu tố công ty

Số tham chiếu vật phẩm 

Số
kiểm
tra

0

P13 P12 P11 P10 P9 P8 P7 P6 P5 P4 P3 P2 C

1 đến 8

P13 P12 P11 P10 P9 P8 P7 P6 P5 P4 P3 P2 C

9

P13 P12 P11 P10 P9 P8 P7 P6 P5 P4 P3 P2 C

Nếu P14 có giá trị 0 thì nó là một số chèn dành cho mã số EAN-13 thể hiện trong
trường 14 chữ số. (ví dụ trong mã vạch UCC/EAN-128).
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Nếu P14 có giá trị từ 1 đến 8 thì nó là một phương án hậu cần. Nó chỉ ra rằng mã
số vật phẩm là một mã EAN-14 dành cho đơn vị thương phẩm số đo cố định (ví
dụ, một hộp các tông chứa 20 hộp nhỏ)
Nếu phương án hậu cần ở vị trí P14 là số 9, thì nó chỉ ra rằng mã số vật phẩm
được cấu trúc theo quy tắc dành cho đơn vị thương phẩm số đo biến đổi (ví dụ
trọng lượng hoặc kích thước) và phải có số đo đẻ hoàn thành việc phân định bằng
cách sử dụng các (AI) thích hợp.
Số kiểm tra bao giờ cũng được tính theo thuật toán tiêu chuẩn EAN.
Cấp mã số phân định EAN/UCC là trách nhiệm của nhà sản xuất. Sau đó mã số
này được mã vạch hóa trên bao bì sản phẩm và được sử dụng bởi tất cả các đối
tác tham gia vào dây chuyền cung cấp. Các trường hợp áp dụng sẽ quyết định
việc lựa chọn mã số phân định EAN/UCC và loại mã vạch.
Nội dung dữ liệu
Các đơn vị thương phẩm số đo cố định phải được ghi nhãn bằng một mã số vật
phẩm EAN tiêu chuẩn tại nguồn , tức là càng gần về thời gian và địa điểm chúng
được sản xuất càng tốt.
Các đơn vị hậu cần (đơn vị vật lý được lập để vận chuyển và bảo quản cần phải
được theo dõi và truy nguyên một cách riêng rẽ trong dây chuyền cung cấp) có
thể được phân định bằng cách sử dụng :
Nhãn EAN với mã se-ri công ten nơ vận chuyển (SSCC)1
Số phân định ứng dụng UCC/EAN (được giải thích ở cuối phần này)
Các đơn vị thương mại 2 (thương phẩm được định giá, đặt hàng hay thanh toán)
có thể được phân định bằng cách sử dụng :
Mã số vật phẩm EAN/UCC
Số phân định ứng dụng UCC/EAN-128
Tiêu chuẩn ghi nhãn nhà cung cấp EHIBCC3 / HIBCC
Đơn vị sử dụng hoặc đơn vị liều có thể được phân định bằng cách sử dụng:
Mã số vật phẩm EAN/UCC
Số phân định ứng dụng UCC/EAN-128
Tiêu chuẩn ghi nhãn nhà cung cấp EHIBCC / HIBCC
Điều quan trọng phải luôn nhớ là mã số vật phẩm EAN/UCC là một chìa khóa để
quản lý tính đơn nhất vì chúng phân định vật phẩm tại mỗi mức bao gói trên toàn
cầu. Quá trình quản lý tính đơn nhất có thể rất mềm dẻo và có thể cung cấp cho
Xem phần IX.A về định nghĩa mã se-ri công ten nơ vận chuyển
Xem phần IX.A về định nghĩa đơn vị thương mại
3
EHIBCC; xem phần IX.A để có thêm thông tin. Các mã EHIBCC có thể được gắn vào hệ thống UCC/EAN128.
5
2
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nhà ghi nhãn hoặc nhà cung cấp y tế nhiều phương án để đáp ứng nhu cầu kinh
doanh tương ứng của họ.
Các khía cạnh chủ yếu của mã số vật phẩm UCC/EAN được nhấn mạnh dưới
đây:
Định dạng số
Đơn nhất toàn cầu
Mã số đơn nhất cho mỗi cấp bao gói
Chìa khóa dữ liệu bên ngoài để mở các đặc tính cố định chứa trong cơ sở dữ liệu
về sản phẩm như trình bày trong hình VI-3 dưới đây:

Mã
số
EAN/UCC trong
dạng phân định
EAN-13 và mã
vạch EAN-13

Mã số phân
định sản phẩm
cho phép các
đặc tính khác
của sản phẩm
được
khóa
trong cơ sở dữ
liệu

Ví dụ về
các
đặc
tính có thể
tìm
thấy
trong
cơ
sở dữ liệu

..

..

Loại
sản
phẩm
Nhà SX
Cõ
Trọng
lượng
Giá
Mô tả

Hình VI.3 Mã số vật phẩm EAN/UCC đóng vai trò chìa khóa để truy nhập thông tin
nhiều hơn về vật phẩm trong một cơ sở dữ liệu.
Ví dụ, mã số vật phẩm EAN-13, 5412345100010, được cấu tạo như sau:
O1 O2 M1 M2 M3 M4 M5 N1 N2 N3 N4 N5 C
5

4

1

2

3

4

5

1

0

0

0

1

0
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Trong đó:
O1 và O2 là tiếp đầu tố của tổ chức EAN1, trong ví dụ này là 54, tiếp đầu tố của
EAN Bỉ.
M1 đến M5 mã số của tổ chức thành viên do tổ chức EAN cấp, trong ví dụ này là
12345.
N1 đến N5 là mã số do tỏ chức thành viên cấp cho sản phẩm của họ, trong ví dụ
này là 10001.
C là số kiểm tra được tính theo thuật toán tiêu chuẩn của EAN, trong ví dụ này là
0 (luôn luôn 1 chữ số).
Ví dụ khác về cấu trúc mã số vật phẩm EAN-13, 7701234569013, là:
O1 O2 O3 M1 M2 M3 M4 M5 M6 N1 N2 N3 C
7

7

0

1

2

3

4

5

6

9

0

1

3

Trong đó:
O1 đến O3 là tiếp là tiếp đầu tố của tổ chức EAN, trong ví dụ này là 770, tiếp đầu
tố của EAN Columbia
M1 đến M6 mã số của tổ chức thành viên do tổ chức EAN cấp, trong ví dụ này là
123456.
N1 đến N3 là mã số do tỏ chức thành viên cấp cho sản phẩm của họ, trong ví dụ
này là 901.
C là số kiểm tra được tính theo thuật toán tiêu chuẩn của EAN, trong ví dụ này là
3 (luôn luôn 1 chữ số).
Tính mềm dẻo
Mã số vật phẩm EAN/UCC cho phép một sự mềm dẻo trong việc tổ hợp, chia sẻ
và chuyển giao bởi các công cụ của dây chuyền cung cấp như mã vạch và trao
đổi dữ liệu điện tử. Tính mềm dẻo này làm cho mã số vật phẩm EAN/UCC trở
thành một hệ thống phân định sản phẩm cơ bản, đa ngành, toàn cầu.
Sự xem xét quan trọng nhất khi lựa chọn thể hiện mã số vật phẩm như thế nào là
môi trường kinh doanh trong đó mã vạch sẽ được quét và dữ liệu điện tử được
chia sẻ. Vì vậy việc hiểu biết rõ năng lực quét, in, liên lạc điện tử và cơ sở dữ liệu
của các đối tác thương mại sẽ cho phép nhà sản xuất định dạng nhãn sản phẩm
của mình sao cho đạt lợi ích tối đa. Một điểm nữa mà các nhà sản xuất cần cân
nhắc là cách mà sản phẩm được bao gói và đặt hàng, trước khi lựa chọn cách
phân định và mã hóa. Tùy thuộc vào các lựa chọn, các nhà phân phối và cung cấp
dịch vụ y tế phải phát triển hệ thống của mình để phù hợp với các xem xét ở trên.
Chú ý rằng tiếp đầu tố của tổ chức EAN luôn luôn dài 2 hoặc 3 chữ số, còn chiều dài của mã số sản phẩm
và tiếp đầu tố tổ chức thành viên địa phương do tổ chức thành viên quyết định theo nhu cầu của địa phương
trong phạm vi 13 chữ số tổng cộng. Danh sách các tiếp đầu tố của tổ chức EAN địa phương có tại EAN quốc
tế. Tiếp đầu tố EAN không chỉ nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm.
1
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Nếu các nhà cung cấp dịch vụ y tế chỉ yêu cầu phân định vật phẩm thì EAN-13
hoặc UPC có thể hoàn thành việc này. Mặt khác, các thông tin phụ như hạn sử
dụng, số lô… cần phải có trên sản phẩm thì tất cả dữ liệu (gồm cả mã số vật
phẩm)có thể được mã hóa bằng UCC/EAN-128. Bản chất của các dữ liệu như vậy
có thể được phân biệt bằng tiếp đầu tố đặc biệt gọi là các Số phân định ứng dụng
(AI)1, có thể được ghép chuỗi với số phân định sản phẩm cơ bản.
Dưới đây là một ví dụ thể hiện dữ liệu bằng mã vạch UCC/EAN-128:
Một thùng cac tông được phân định bằng (01) – AI cho mã số vật
mã số vật phẩm EAN thể hiện bằng mã phẩm EAN
vạch UCC/EAN-128.
0 – Số 0 ở đầu
55 – tiếp đầu tố của tổ
chức mã số EAN
51234 – mã số vật phẩm
(trong thùng)
(01)0551234567890(17)980101(10)abc123 0 – Số kiểm tra
(17) AI cho hạn sử dụng
00201 – Ngày tháng năm
(10) – AI cho số lô
Abc 123 – Số lô

Hình VI-4 Vật phẩm có mã số EAN-13 là 5551234567890, hạn sử dụng: ngày 1
tháng 01 2000, bên trong của nó có mã số lô là abc 123.

Trao đổi dữ liệu điện tử (EDI)
EDI là liên lạc của các thông tin tiêu chuẩn giữa các tổ chức theo cách của máy
tính (computo). Các ứng dụng có thể của EDI bao gồm các thông điệp về đơn
hàng, giá và danh mục sản phẩm, thông báo trả tiền, phương thức giao hàng, hóa
đơn… Ý tưởng đằng sau EDI là giảm thiểu sự can thiệp của con người trong trao
đổi này và cho phép các nhân viên tập trung vào quá trình kinh doanh thay vì
nhiệm vụ quản trị.
EAN quốc tế, dưới sự bảo trợ của UN/EDIFACT, đến nay đã xây dựng 42 thông
điệp EDI trong tiêu chuẩn EANCOM của mình.
UN/EDIFACT (EDIFACT tên tắt của Electronic Data Interchange for
Administration, Commerce and Transport - trao đổi dữ liệu điện tử cho quản lý,
.Xem phần IX.A về định nghĩa số phân định ứng dụng và phần IX.B về ví dụ danh sách các số phân định
ứng dụng.
1
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thương mại và vận tải)là một sáng kiến của Liên hợp quốc nhằm phát triển các
thông điệp EDI đa ngành, mở để sử dụng toàn cầu. Với sự trông đợi của
UN/EDIFACT vào năm 1987, Đại hội đồng EAN đã quyết định ủng hộ hoàn toàn
cho việc phát triển thông điệp UN/EDIFACT1. EAN quốc tế cũng đã ra lệnh phát
triển bộ con của UN/EDIFACT để trao đổi EDI quốc tế. Các thông điệp này gọi là
EANCOM, là một hướng dẫn áp dụng cung cấp ứng dụng chi tiết ở dạng ngôn
ngữ đơn giản và hướng dẫn rõ ràng về sử dụng các thông điệp và các ví dụ tình
huống kinh doanh.

Hình VI-6 Cơ chế thông điệp EDI giữa 2 tổ chức
Để ứng dụng EDI có hiệu quả cần phải có cách tiếp cập tích hợp về mặt tổ chức
để đáp ứng các yêu cầu của nó, tức là nếu đặt công nghệ và phần mềm một cách
riêng rẽ thì không tạo ra được lợi ích mong muốn. Nó cách khác, trao đổi thông tin
nhanh chóng phải đi kèm với cấu trúc về mặt tổ chức trong đó các đối tác có liên
quan có thể thực hiện hành đông tức thời trên những thông tin này. Hình VI-7
minh họa một ví dụ các thông điệp EANCOM đang sử dụng hiện nay.
Công ty A

Công ty B

V

^

Ứng dụng nội bộ

Ứng dụng nội bộ

V

^

Chuyển đổi

 Thông điệp EANCOM  Chuyển đổi

Định nghĩa cú pháp của UN/EDIFAC là “Một bộ các quy tắc tắc để quản trị cấu trúc người dùng và dịch vụ
dữ liệu có liên quan trong trao đổi thông điệp điện tử trong môi trường mở”
1
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Yêu cầu Báo 
giá
 Bản báo giá
Đơn
hàng

đặt 

 Trả lời đơn
đặt hàng

Bệnh viện

Yêu cầu thay 
đổi đơn hàng
Nhà
Hướng dẫn  cung cấp
vận chuyển

H

 Tư vấn giao
hàng

N
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Hình VI-7 Một ví dụ về các thông điệp EANCOM
Thông tin thêm về các thông điệp EANCOM có liên quan nhất đến ngành y tế có
thể tìm thấy trong tài liệu “Ứng dụng EANCOM trong thương mại các sản phẩm y
tế” (Tháng 12 năm 1997), có tại EAN quốc tế và các tổ chức EAN quốc gia.
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Các ứng dụng
VII.A. Quá trình mua sắm thiết bị y tế - vai trò quản lý trong thúc đẩy hiệu quả
Thương mại điện tử trong ngành y tế Thụy điển- Sáng kiến do nhà nước điều
hành.
Phần này được viết ra với sự cộng tác của Bo Rydin, Giám đốc công nghệ thông
tin, Hội các nhà cung cấp thiết bị y tế Thụy điển (SLF).
Tóm lược nhiệm vụ
Để giới thiệu EDI một cách kết quả cần phải có 2 yếu tố mấu chốt : cơ sở hạ tầng
và cam kết quản lý. Cho đến tận 1995, sử dụng EDI trong ngành y tế ơ Thụy điển
còn rất hiếm dù rằng các cơ sở hạ tầng cần thiết đã có sẵn. Nhưng trong năm đó,
chính phủ tiến hành dự án “Thương mại điện tử trong ngành công cộng” nhằm tiết
kiệm 1 tỷ EURO một năm từ chi phí chuyển giao trong quá trình mua sắm công
cộng. Dự án này, đã thực hiện được 2 năm, đang trên đường đạt đến mục tiêu
của nó. Hơn nữa, nó tạo ra nhiều loại công cụ IT (công nghệ thông tin) có sẵn đối
với công chúng và nâng cao trình độ của họ. Mục tiêu của dự án này là có 90% tất
cả các giao dịch thương mại lặp lại của chính phủ bằng EDI sử dụng EANCOM
vào năm 2000.
1. Các yếu tố cho thương mại điện tử kết quả
Hiện nay mọi người đều biết rõ rằng để cho EDI kết quả cần có các yếu tố sau:
Cam kết của những người hiểu rõ lợi ích tiềm năng của EDI,
Năng lực IT của những người thực hiện chủ yếu.
Văn hóa thúc đẩy sự hợp tác
Tiêu chuẩn kỹ thuật được những người thực hiện chấp nhận
Cam kết của lãnh đạo cao nhất.
Trong y tế Thụy điển, 4 yếu tố đầu tiên đã có từ 1992. Công trình do một nhóm
công chúng tận tâm thực hiện đã chứng tỏ ngoài sự mong đợi rằng EDI là một
công cụ có thể tiết kiệm cho ngành y tế rất nhiều tiền. Nhưng, mặc dầu vận
chuyển EDI thông thường đã được thiết lập nhưng công việc dường như vẫn
không trôi chảy, bởi vì yếu tố cuối cùng vẫn chưa có- cam kết toàn tâm của cấp
quản lý cao nhất. Phần này sẽ giải thích công trình chứng minh tính khả thi kỹ
thuật của EDI, các nguyên nhân làm cho đến năm 1995 cấp quản lý cao nhất vẫn
không tin và điều này được thay đổi như thế nào với việc lao vào Dự án thương
mại điện tử quốc gia.
Thời kỳ khai phá :1990-1995
Trong thập kỷ trước, ngành y tế Thụy điển được tổ chức trong những khu vực độc
lập gọi là hội đồng quản hạt, chia 8 triệu dân Thụy điển ra làm 24 đơn vị. Mỗi hạt
có một tổ chức y tế riêng thường bao gồm một đơn vị mua sắm trung tâm cho tất
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cả mọi thứ mà các bệnh viện cần. Hầu hết các vật dụng và thiết bị y tế chuyên
ngành được giữ ở kho trung tâm tại mỗi hạt. Tất cả hoạt động này đã được máy
tính hóa từ 1970, sử dụng cấu trúc máy tính lớn truyền thống. Tại đầu phía nhà
cung cấp, hội thương mại SLF đã được thiết lập và có truyền thống hợp tác, đổi
mới và tiếp xúc tốt với các nhà cung cấp y tế. Do một số lớn các nhà cung cấp đã
được trang bị các công cụ công nghệ thông tin, điều đó đã thúc đẩy một nhóm
nhỏ của họ bắt đầu thử nghiệm EDI và năm 1990.
Công việc đầu tiên của nhóm này là thiết lập một tiêu chuẩn EDI mở, thông dụng
và rõ ràng. Mọi người thỏa thuận dựa hoàn toàn vào EANCOM. Sau đó họ xây
dựng các prô-fil người dùng thích hợp, cái mà hiện nay được EAN sử dụng để
xây dựng cho quốc tế.
Mặc dầu năm 1992 các chướng ngại về kỹ thuật đã được vượt qua và thay vì
EANCOM được sử dụng rộng rãi, sự vận chuyển EDI còn thưa thớt, điều đó lại
làm giới hạn những phần thưởng về tài chính.
Bận tâm của lãnh đạo cao nhất
Để chuyển từ “sử dụng hạn chế” sang “phạm vi rộng rãi” cần phải có sự cam kết
của lãnh đạo cấp cao nhất, đặc biệt là từ người mua sản phẩm y tế. Nhưng người
mua lại chịu những áp lực khác, mà mọi người đều biết:
Cắt giảm quỹ y tế, trái ngược với sự lớn mạnh liên tục mà họ trải qua trong 30
năm trước, khi những sự mở rộng được thực hiện liên quan rất ít đến hiệu quả
quản lý.
Từ 1991 đến 1994, nhiều thử nghiệm đã được tiến hành về tư nhân hóa một
phần, ngoài nguồn (out-sourcing), và tạo ra các bộ phận trong nhà (in-house
devision) giữa người mua và người bán dịch vụ chăm sóc y tế. Có một sự thực là
các thử nghiệm đã triển khai và kết thúc làm cho việc bắt đầu một dự án mới trở
nên kém hấp dẫn.
Sự chuyển giao quyền lực từ chính quyền trung ương sang địa phương.
Khả năng sát nhập 26 đơn vị độc lập thành 10 siêu-hội đồng.
Việc chấp nhận của hệ thống máy tính lớn (có từ những năm 70) đối với cấu trúc
mới.
Những yếu tố này làm cho các nhà lãnh đạo không muốn đầu tư vào các công
nghệ như EDI, cái đó đòi hỏi phải có thời gian mới thu hồi được vốn đầu tư.
Vì vậy, mặc cho những nỗ lực của những người đi tiên phong, công việc tiến triển
chậm và hạn chế.
Thuyết phục lãnh đạo cao nhất như thế nào.
Năm 1994 Chính phủ Thụy điển lập “Diễn đàn các nhà lãnh đạo cao nhất” tập hợp
lãnh đạo cao nhất các địa phương, hội đồng quản hạt, và các tổ chức nhà nước.
Diễn đàn được giao trách nhiêm tìm cách nâng cao sử dụng IT để làm cho quản
trị công hiệu quả hơn. Diễn đàn đã xác định được 7 công cụ công nghệ thông tin
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có thể giúp cho đạt được mục tiêu này. Nhiều nhóm nhỏ các chuyên gia đã được
lập ra để nghiên cứu từng công cụ này, một trong số đó nghiên cứu về thương
mại điện tử. Báo cáo kết quả của nhóm vào năm 1995, chỉ ra rằng khu vực công
có thể tiết kiệm được 1 tỷ EURO mỗi năm về chi phí quản lý nhờ thương mại điện
tử. Những kinh nghiệm của SLF trong phát triển EDI đã được đề cập như một ví
dụ tốt để làm theo. Có thể tiết kiệm thêm hàng tỷ nếu toàn bộ việc mua sắm công
được thực hiện thông qua sử dụng hợp đồng về giá đã được bàn thảo cho các
sản phẩm khác nhau.
Chính phủ phản ứng tích cực và thúc đẩy báo cáo này, và tháng 5 - 1995 văn
phòng dự án được thành lập để điều hành một kế hoạch do báo cáo này đề xuất.
Một trong những bước đầu tiên của dự án là lôi cuốn sự chú ý và cam kết của
lãnh đạo cao nhất tại các bang khác nhau, hội đồng quản hạt, và các tổ chức công
của địa phương.
Hứa hẹn tiết kiệm thực sự và sự tán thành của các chính trị gia lãnh đạo cao nhất
đã đạt được mục tiêu một cách nhanh chóng.
Vào đầu năm 1996, hầu như tại tất cả các hội đồng quản hạt, đều có cam kết của
lãnh đạo cao nhất về bắt đầu thương mại điện tử trong y tế và hiện nay dự án này
đang được áp dụng. Đồng thời các nhà cung cấp đã bắt đầu các chuẩn bị cần
thiết để tiến kịp bước đi của khách hàng khu vực công của họ.
2. Bài học rút ra từ dự án
Thương mại điện tử không phải là tự động hóa các quá trình cũ. Báo cáo đã vạch
rõ: lợi ích đầy đủ không thể có được nếu EDI chỉ sử dụng để tự động hóa các quá
trình cũ. Bước đầu tiên là toàn bộ quá trình kinh doanh phải được kiểm tra lại và
hợp lý hóa, tức là các hoạt động không tăng giá trị cần phải được giới hạn lại
trước khi phát triển EDI và các công cụ tự động hóa khác. Công việc này đặc biệt
quan trọng đối với người mua, nhiều thông tin và tiêu điểm của dự án công nằm ở
đó.
Tạo lập trình độ và công cụ IT
Một trong những tham vọng của dự án là trao cho khu vực công tất cả cộng cụ IT
cần thiết để bắt đầu EDI một cách rộng rãi trong cả các tổ chức lớn và nhỏ. Do đó,
một quy định rộng của tất cả các áp dụng, dịch vụ tư vấn và các hỗ trợ khác cần
để bắt đầu thương mại điện tử trong một tổ chức công đã được tạo ra và làm cho
dễ bị thương tổn với nhấn mạnh vào các tiêu chuẩn mở, như EANCOM và khả
năng tương hỗ. Cuối cùng, ba tổ hợp đã được lựa chọn, từ đó khu vực công có
thể lựa chọn IT hoặc các nhà cung cấp khác và các dịch vụ.
Do các nhà cung cấp IT nhận thấy rằng, không những khu vực công cần có khả
năng IT mà hàng chục ngàn các nhà cung cấp cũng cần những dịch vụ EDI mở
rộng hoặc mới, họ cần có sẵn một gói phần mềm “ở trong ngăn tủ”. Tương tự,
phải tăng cường hoạt động đào tạo, đặc biệt cho hàng nghìn lãnh đạo dự án liên
quan trong phong trào này.
26

Sử dụng mã vạch
Mã vạch là một công cụ quan trọng của thương mại điện tử. Dự án khu vực công
của Thụy điển đặc biệt đòi hỏi dùng mã vạch EAN trong thương mại. Trong y tế,
sử dụng thực tế mã vạch trên sản phẩm còn rất hạn chế, hầu hết các phần mềm
máy tính cũ đều không dùng thu nhập dữ liệu tự động. Nhưng một báo cáo chung
xuất bản năm 1996 nói rằng mã vạch EAN có khả năng thực hiện các nhu cầu của
mọi ngành và phải được giới thiệu trên tất cả các thiết bị y tế mới kể từ 14 tháng 6
năm 1998.
Cơ sở dữ liệu sản phẩm
Dự án khu vực công của Thụy điển coi cơ sở dữ liệu là phần quan trọng của
thương mại điện tử, do những nguyên nhân:
Đảm bảo rằng cả hai đối tác trong chuyển giao EDI có cùng một thông tin
chính xác và đúng đắn về sản phẩm mua bán, do đó giảm thiểu rủi ro do
sai lỗi.
Làm cho người mua dễ dàng tìm kiếm các thương vụ cần thiết.
Dự án không quy định chi tiết một cơ sở dữ liệu nao, mà chỉ nêu ra những yêu
cầu cần thiết. Chú ý rằng, năm 1992 một cơ sở dữ liệu cho thiết bị y tế gọi là
MediTrade đã được lập, nhưng ít được dùng vì các phần mềm trong hệ thống của
người mua quá cũ. Nhưng hiện nay, do nhu cầu đôỉ mới tăng lên, các cơ sở dữ
liệu được xem như là một công cụ quan trọng cho việc hợp lý hóa.
Mục đich 95% sử dụng EDI
Dự án này có mục tiêu rõ ràng : đến cuối năm 2000, 95% thương mại tái diễn (lặp
lại) và 50% toàn bộ thương mại khác trong khu vực công phải được thực hiện qua
EDI. Một số người cho rằng mục tiêu này là không thực tế, nhưng ngành y tế tin
rằng có thể đạt được dựa trên những kinh nghiệm của họ trong quá khứ và những
cố gắng không mỏi mệt của một nhóm chuyên gia.
3. Một số đề xuất của dự án
Vì dự án nhằm vào các khu vực rất rộng và đa dạng, nó cần phải được tập trung
vào một số nguyên tắc chỉ đạo để hướng các nỗ lực vào đó.
Tập trung vào quá trình tái cơ cấu
Như đã chỉ rõ, dự án nhấn mạnh sự quan trọng của quan điểm rộng rãi. Tất cả
các đối tác chính phải kiểm tra kỹ thủ tục kinh doanh và quản lý của họ để
giảm thiểu mọi công việc không năng suất. Chỉ có như vậy họ mới có thể
tìm ra cách cải tiến nó hơn nữa bằng cách sử dụng EDI theo cách xây dựng
và đổi mới.
Tập trung trước hết vào những quá trình khối lượng lớn
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Thương mại điện tử và EDI mang lại lợi ích kinh tế khi áp dụng cho các quá trình
khối lượng lớn. Vì vậy dự án tập trung trước hết vào quá trình đặt hàng ,tức là
đơn hàng, xác nhận đơn hàng, tư vấn vận tải, tiếp nhận hàng, hóa đơn và
thanh toán. Hiện nay chi phí này (không dùng EDI) khoảng 50 Euro cho mỗi giao
dịch. Ngay cả nếu chi phí quản lý chỉ giảm được 1 phần ba của 45 triệu giao dịch
mỗi năm, lợi ích đạt được là rất lớn.
Ở Thụy điển, hầu hết các mua sắm cho ngành y tế được thực hiện bởi hợp đồng
khung, tức là thỏa thuận giá cho hàng hóa dùng thường xuyên được thỏa thuận
cho thời gian 2 năm giữa nhà cung cấp và hội đồng quản hạt (thay mặt một số
bệnh viện). Sau đó hợp đồng khung được dùng để tham chiếu cho tất cả các đơn
hàng. Quá trình đấu thầu, kéo theo một lượng lớn giấy tờ, cũng có thể được đơn
giản hóa bằng cách dùng EDI. Nhưng vì đấu thầu là việc hiếm hơn so với đặt
hàng nên nó được thực hiện sau, tại các bước tiếp theo của dự án, sau khi sử
dụng EDI trong quá trình đặt hàng đã trở nên ổn định và trôi chảy.
Xem xét cả người chơi lớn và nhỏ
Thường xảy ra ở bất cứ quá trình quản lý nào là: chỉ có 20% giao dịch lại thể hiện
tới 80% khối lượng thương mại và dịch vụ. Vì vậy một cách đương nhiên là trước
hết phải tập trung vào 20% giao dịch cao nhất. Thông thường đó là những nhà
cung cấp lớn và phức tạp về mặt quản lý, họ dễ dàng quá trình bắt đầu EDI.
Nhưng để thu được kết quả đầy đủ, các nhà cung cấp nhỏ cũng phải tham
gia vào quá trình này. Ở Thụy điển điều này được tạo thuận lợi nhờ có sẵn
những “gói PC đứng riêng rẽ” nó cho phép các nhà cung cấp nhỏ và người mua
áp dụng EDI.
Kiên trì các tiêu chuẩn vững chắc cho các thông điệp
Trung tâm của đơn giản hóa do EDI mang lại là trao đổi tự động thông tin giữa
người mua và người bán. Phương pháp thực tế duy nhất để làm việc này là phải
có các thông điệp đã được tiêu chuẩn hóa.
Do các nhà cung cấp y tế kinh doanh nhiều thứ khác nhau nên không thể có một
tiêu chuẩn ngành cho riêng y tế. Tiêu chuẩn EANCOM cho thông điệp thương mại
là một tiêu chuẩn đa ngành, được sử dụng rộng rãi, nó có thể đáp ứng hầu hết
các nhu cầu của người mua thiết bị y tế và mua sắm công cộng khác.
Ở Thụy điển, tiêu chuẩn EANCOM cho các ngành công cộng và chăm sóc y tế
được mô tả trong một bộ tài liệu gọi là “Bộ mặt đơn giản đối với công nghiệp”
(Single Face to Industry).
Sự quan trọng của quan hệ đối tác
Để EDI hiệu quả thì cần có sự hợp tác đầy đủ, tức là tất cả các đối tác đều có lợi
nhờ áp dụng. Vì vậy các đối tác thương mại phải trung thực với nhau là điều rất
quan trọng. Hầu hết các dự án đều sẽ tránh đi vào các vấn đề thực tế nếu tất cả
các đối tác liên quan đồng ý rằng họ cùng đi với nhau và và không cho rằng họ là
đối kháng nhau. Để làm được điều này cần thời gian, nhưng đó là cần thiết để đạt
được kết quả.
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VII.B. Xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin hiệu quả trong y tế
Chương này bao gồm 2 phần: Phần 1 là một minh họa một cách tiếp cận tập trung
trong xây dựng hạ tầng thông tin, phần 2 mô tả cách tiếp cận phi tập trung.
Tóm tắt nhiệm vụ
Cách tiếp cận của Đan mạch về liên lạc điện tử chỉ là một ví dụ. Trong thời gian 2
năm (1994-1996) dự án MedCom1, một mạng lưới dữ liệu nhất quán đã được
thiết lập với sự tham gia của các tổ chức y tế công, các hội y tế, các công ty và
bệnh viện tư nhân. Trước năm 2000, Đan mạch sẽ trở thành nước đầu tiên ở
Châu Âu thiết lập được một mạng dữ liệu hoạt động y tế.
Phương pháp quản lý y tế trên đã làm cho hệ thống này của Đan mạch tiết kiệm
chi phí và cung cấp dịch vụ chất lượng cao. Người tiêu dùng thỏa mãn do dây
chuyền điều trị bệnh nhân cao, trong khi chi phí cung cấp dịch vụ này là một trong
những nước thấp nhất Châu Âu.
Các yếu tố mấu chốt làm cho hệ thống này đạt kết quả là : sử dụng các mã
quốc tế, một hệ thống phân loại chung và sử dụng công nghệ liên lạc điện
tử một cách hiệu quả.
Đồng thời với hệ thống Đan mạch, hệ thống Thụy sỹ cũng được mô tả là một ví
dụ về thực hành tốt. Trong khi hệ thống Đan mạch là tập trung hóa với chính phủ
đóng vai trò lãnh đạo thì chính phủ liên bang Thụy sỹ giao cho công nghiệp vai trò
lãnh đạo trong xây dựng một cơ sở hạ tầng liên lạc có hiệu quả.
Chương này mô tả các thành phần kỹ thuật chủ chốt đã đóng góp vào kết quả của
hệ thống, các vấn đề về áp dụng, các lợi ích về chất lượng và số lượng.
Phần 1- Mạng dữ liệu y tế Đan mạch (MedCom) – liên lạc điện tử giữa hiệu
thuốc, bác sỹ, bệnh viện và bệnh nhân
Phần này viết với sự cộng tác của Stig Korsgaard, Cục y tế quốc gia Đan mạch,
Vụ thông tin y tế.
1. Mô tả hệ thống
Hệ thống y tế Đan mạch có các đặc trưng riêng sau đây :
Một người vào hệ thống y tế (thông qua bác sỹ đa khoa) được phép kiểm soát chi
phí và chất lượng dịch vụ.
Tất cả các đối tác và địa điểm trong hệ thống được phân định theo tiêu chuẩn
bằng cách dùng mã số địa điểm GLN.

1

Mô tả đầy đủ về MedCom Có tai Bộ y tế Đan mạch.
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Nhập thông tin tức thời.
Dòng chảy thông tin được tiêu chuẩn hóa.
Dùng EDI chuyển giao các quá trình lặp lại như toa thuốc, đơn hàng bệnh viện…
Mọi vật mua sắm được phân định thông qua mã số EAN đơn nhất của nó.
Định dạng thông tin được tiêu chuẩn hóa cho các hồ sơ y tế.
Để hiểu rõ hơn về các yếu tố trên nối với nhau như thế nào, hãy mô tả khái
quát về hệ thống y tế Đan mạch và vai trò nòng cốt của bác sỹ đa khoa trong đó.
Quản trị hàng ngày và cung cấp tài chính cho chăm sóc sưc khỏe ban đầu là trách
nhiệm của chính quyền phi tập trung được bầu ra, tức là các hội đồng quản hạt và
các hội đồng thành phố. Các hội đồng quản hạt chịu trách nhiệm chung về các
bệnh viện và các bác sỹ đa khoa, trong khi hệ thống thúc đẩy y tế và chăm sóc tại
nhà là trách nhiệm của các hội đồng thành phố. Tài chính cho y tế được thực hiện
thông qua thuế chung, chiếm 83% chi phí y tế. Phần còn lại, thuốc đa khoa và
chữa răng là do cá nhân chi trả. Các dịch vụ chung do bác sỹ và bệnh viện cung
cấp là miễn phí.
Ngành y tế địa phương được quản lý bởi hội đồng y tế/ bệnh viện do hội đồng
quản hạt chỉ định và bầu nhiệm kỳ 4 năm.
Các bệnh viện được quản lý bởi một ủy ban gồm một giám đốc bệnh viện (không
phải là bác sỹ), một trưởng khoa nội và trưởng khoa điều dưỡng.
Bác sỹ đa khoa (GP) vừa là cái trụ vừa là cái cổng để vào hệ thống y tế Đan mạch
tập trung hóa. Mọi công dân đều có bác sỹ đa khoa, là người giới thiệu họ tới điều
trị chuyên khoa hoặc bệnh viện khi cần. Số căn cước cá nhân sẽ phân định bác sỹ
(GP) của họ và thậm chí cả hồ sơ của họ. Thông tin về lịch sử bệnh tật của một
người nào đó chỉ bác sỹ (GP) của họ biết. Không có chuyện xét nghiệm trùng lặp
vì GP lưu giữ toàn bộ hồ sơ.
Sơ đồ dưới đây cho thấy toàn cảnh hệ thống và mối liên lạc giữa các đối tác y tế.
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Bộ y tế
Chính quyền về chính trị



14 hạt
Chủ bệnh viện và nhà
cung cấp bảo hiểm y tế.
Chịu trách nhiệm một
phần về chi phí y tế

Cục y tế quốc gia
Thẩm quyền thanh tra y
tế cao nhất Đan mạch
Thống kê

Bệnh viên

Nhà và nhà
Công hoàn điều dưỡng
toàn
Công hoàn
toàn

Hiệu thuốc

Bác sý đa khoa và chuyên gia

Kinh doanh
rộng rãi

Trung tâm của hệ thống y tế.
Chuyên môn rộng rãi
275 Chính quyền thành
phố
Chịu trách nhiệm một
phần về chi phí y tế

Hình VII.B-1 Ngành y tế Đan mạch – Sơ đồ liên hệ
Cấu trúc có tính thứ bậc nhưng năng động này cho phép áp dụng có hiệu quả các
hệ thống thông tin. Có 3 cột trụ góp phần vào trao đổi liên lạc hiệu quả:
Hệ thống phân định cá nhân đơn nhất sử dụng trong y tế và các ngành khác
(ngân hàng, thẻ căn cước, giấy phép lái xe…).
Hệ thống phân loại y tế dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế : ví dụ tiêu chuẩn WHO
cho phân loại bệnh, phân loại thuốc ATC, các tiêu chuẩn IFCC/UPAC cho đơn vị
và số lượng trong phòng xét nghiệm, hệ thống phân định EAN cho vật phẩm và
địa điểm….
Các số liệu thống kê nhận được từ các cơ sở dữ liệu liên kết lẫn nhau (do DNBH
kiểm soát) cho phép DNBH thực hiện các hành động kiểm tra và kế hoạch cần
thiết. Các cơ sở dữ liệu này đăng ký các loại thông tin sau đây: nhập viện, chết,
sinh, dị tật, ung thư, đăng ký bảo hiểm bác sỹ và nhà chức trách v.v…Hơn nữa,
dữ liệu thống kê y tế và dịch tễ từ các bệnh viện được sử dụng để đưa ra các
chiến dịch phòng thảm họa y tế.
Ở Đan mạch cũng giống như ở Thụy điển, sơ sở hạ tầng và kỹ năng IT cho phép
các công ty sử dụng EDI có sẵn từ nhiều năm. Nhưng điều này đã không sảy ra
trước khi chính phủ và các hội thương mại Đan mạch cam kết một kế hoạch hành
động dưới tên dự án MedCom để kết nối tất cả các đối tác trong y tế. Điều đó đòi
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hởi xây dựng 175 giao diện (trong đó, có 76 đã được xây dựng cuối năm 1976) để
kết nối 32 hệ thống IT (Bệnh viện, phòng xét nghiệm, X-quang, bệnh học, vi sinh,
bảo hiểm y tế quóc gia, hiệu thuốc, bác sỹ da khoa). Mục tiêu của Đan mạch là có
thông điệp điện tử dựa trên UN/EDIFAC dùng cho toàn bộ giao dịch thương mại
và công cộng vào năm 1998.
Đồng thời, rất nhiều tổ chức công cộng ở Đan mạch như quân đội, hợp tác bệnh
viên Cô-pen-ha, Cơ quan tài sản và lâu đài Đan mạch, Hội đồng thành phố Côpen-ha v.v…có một bộ điều kiện rằng các nhà cung cấp có khả năng tham gia vào
công vụ nếu họ có khả năng sử dụng EDI dựa trên EDIFACT (EANCOM, là một
bộ con của UN/EDIFACT là một tiêu chuẩn được chấp nhận hoàn toàn và được
sử dụng rộng rãi).
Hiện nay, các thông điệp trao đổi giữa GP và bệnh viện về yêu cầu thử nghiệm,
kết quả thử nghiệm, người chuyển vào bệnh viện và dịch vụ X-quang,tiền bệnh
nhân trả bệnh viện, X-quang, dịch vụ cấp cứu, đơn thuốc gửi tới các hiệu thuốc
được thực hiện qua EDI1(chuyển đổi EDI được dùng để sắp xếp các ứng dụng
EDI). Thông tin trao đổi giữa GP, hội đồng thành phố và hội đồng hạt về hoàn trả
bảo hiểm y tế cũng được thực hiện qua EDI.
Ví dụ về dòng thông tin đã tiêu chuẩn hóa và thể hiện mã đi kèm cho ở dưới đây:

Bác sỹ

Phòng xét nghiệm

Nội dụng thông tin

Thể hiện mã hóa

Thông tin bệnh nhân
Thông tin người yêu cầu dịch vụ
Chỉ tiêu xét nghiệm/lệnh dịch vụ
Mẫu/đối thượng xét nghiệm
Thứ tự ưu tiên
Thuốc
Chẩn đoán phụ

 Mã số phân định đơn nhất bệnh
 nhân
 Tên và mã trả bảo hiểm
 Mã địa điểm EAN
 Mã vạch
 Mã EDI FACT
 Phân loại ATC
ICPC/ICD 10

Thông điệp EDI về y tế (dựa trên UN/EDIFACT) được đồng bộ hóa với 9 quốc gia trong liên minh Châu
Âu, theo Chương trình áp dụng viễn thông của Tập đoàn CoCo (Phối hợp và liên tục trong y tế cơ bản)
1
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Hình VII.B-2 Thông điệp EDI yêu cầu y tế liên lạc giữa GP và phòng xét nghiệm
bệnh viện.
3. Chi phí và lợi ích
Dự án MedCom được thực hiện với chi phí 15 triệu cu-ron Đan mạch (1,8 triệu
Euro hoặc 2,6 triệu USD).Lợi ích do tiết kiệm thời gian ước tính 250 triệu Cu-ron
Đan mạch. (Chú ý rằng chi phí liên lạc giữa các đối tác y tế vào khoảng 1 tỷ Curon Đan mạch.
Nhưng quan trọng hơn lợi ích về số lượng là những lợi ích về chất lượng như
giảm sai sót về dữ liệu, lỗi đánh máy, chất lượng dữ liệu được nâng cao, liên lạc
an toàn, truy cấp dữ liệu nhanh và phục vụ bệnh nhân nhanh hơn.
Nhờ kết quả trên, Đan mạch trở thành nước có chất lượng dịch vụ y tế tốt nhất
với chi phí thấp nhất so với các nước khác trong khu vực (chi phí cho y tế năm
1995 ở Đan mạch là 6% so với trung bình Liên minh Châu Âu là 8%).
Phần II – Phương pháp phi tập trung – Cơ sở hạ tầng liên lạc y tế Thụy sỹ.
Phần này được biên soạn với sự cộng tác của Christian Hay, Sanpha ở Thụy sỹ.
1. Giới thiệu
Cơ cấu liên bang của chính phủ Thụy sỹ phòng ngừa sự kiêu ngạo vai trò lãnh
đạo trong xây dựng cơ sở hạ tầng liên lạc điện tử trong y tế. Đó là vai trò tổ chức
và xã hội trong ngành này. Ba dự án về EDI (EANCOM)-EDIPHARMA (cho sản
phẩm dược), MediData (nối các công ty bảo hiểm và nhà cung capa dịch vụ y tế)
và dự án Cơ quan kiểm soát ma túy Thụy sỹ - cung cấp cơ sở hạ tầng liên lạc về
y tế.
Điểm chung cho tất cả đói tác là cơ sở hạ tầng tham chiếu, MEDWIN do Sanpha
quản lý. MEDWIN chứa các thông tin về bác sỹ, bệnh viện, hiệu thuốc và các viện
(40.000 mã số địa điểm được sử dụng cho mục đích này. Nó cũng là cơ sở dữ
liệu tham chiếu cho tất cả các sản phẩm dược được phân định đơn nhất với mã
số vật phẩm EAN. Trong tương lai gần, cơ sở dữ liệu này sẽ được đưa lên
internet và EDI sẽ được sử dụng để phân phối thông tin về các đối tác và sản
phẩm. Điều này sẽ làm tăng tốc độ đáp ứng và giảm chi phí quản lý liên quan.
2. Mô tả dự án
A. EDIPHARMA
Sử dụng EDI trong hậu cần y tế bắt đầu năm 1992 trong ngành dược phẩm. Dự
án EDIPHARMA, do Sanpha quản lý, kết nối 30 nhà sản xuất, bán sỉ, và các đối
tác thương mại khác. Đơn mua hàng là thông điệp sử dụng EANCOM1 thông
dụng nhất. Một phương án đặc biệt của thông điệp dơn mua hàng, UEWAUF, cho
phép bên thứ ba sử dụng thông điệp đơn hàng này. Các thông diệp khác như
1

EANCOM được chọn vì thông điệp này dễ sử dụng và hiệu quả
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:hóa đơn, báo cáo hàng bán, cũng được giới thiệu để giúp nâng cao quá trình tài
chính, giao hàng và lập thống kê.
B. MediData
Dự án MediData được giới thiệu bởi các công ty bảo hiểm y tế mong muốn áp
dụng EDI. MediData kết nối các dịch vụ y tế và các công ty bảo hiểm. Một trong
những mục tiêu của dự án này là xây dựng một cơ sở dữ liệu duy nhất
(MEDIFRAME) để phân định sản phẩm, dịch vụ y tế và các đối tác cho toàn Thụy
sỹ.
C.Cơ quan kiểm soát ma túy Thụy sỹ
Mấy năm trước luật ma túy Thụy sỹ đã được cập nhật để cho phép tự động hóa
và hợp lý hóa quá trình sản xuất và phân phối các chất này. Cơ quan kiểm soát
ma túy Thụy sỹ (BAG) các nhà nhập khẩu và bán ma túy đã được trao lại sơ đồ
chụng để phân định ma túy và địa điểm của nó (dựa trên EAN) để thoành thiện
vồng thông tin bằng cách sử dụng EDI trong liên lạc của họ. EDI cũng được kết
nối với các quan chức của Chương trình kiểm soát ma túy của Liên hiệp quốc
(UNDCP)ở Viên.
Tất cả các đối tác trong dự án trên đều quan tâm việc cùng kết nối để cung cấp
một cơ sở hạ tầng liên lạc toàn diện dựa trên EDI cho toàn bộ Thụy sỹ. Kết quả ở
đây sẽ là một ví dụ tốt về các nỗ lực của các tổ chức công và tư có thể hiện thực
hóa một dự án lớn về loại này như thế nào.
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Giá

Chi tiết vật phẩm

Bảng mã

Ngoài xí nghiệp

Tên

Loại vật phẩm

Cho hiệu thuốc

Ứng dụng

Mã vật phẩm

Cho bác sỹ

Bao gói

….

Ngoài lề

Mã EAN

…

Giá
…

Stem
Nhà chức trách chịu trách về y tế
Đơn vị bán trong năm
Biểu thuế

Đối tác Sanpha
Mã EAN
Tên

Xuất bản phẩm

Chức vụ

Bảng mã

Catalog

Chức năng

Chức năng

Phụ hàng tháng

Địa chỉ

Mã kieemt tra

Chữ kiểm tra

…

…

Bảng sửa đổi

Bảng mã

Mã EAN

Sửa chữ

Xuất bản và năm

Chữ khác

Chương

..

…
CD-ROM

Bản in (cứng)
Đĩa mềm
EDI sử dụng thông điệp PARTIN và PRICAT Hộp thư

Hình VII.B-3 Cấu trúc cơ sở dữ liệu MEDWIN

35

VII.C. Áp dụng tiêu chuẩn phân định quốc tế, mã vạch và EDI trong quá trình quản
lý, hậu cần và cung cấp của các nhà cung cấp dịch vụ y tế:
Theo dõi và truy nguyên bệnh nhân
Lập đơn hàng và phân phối dược phẩm
Lập đơn hàng và phân phối thiết bị y tế, trợ giúp y tế và các thiết bị khác
Dịch vụ y tế cho bệnh nhân đặc biệt và truy nguyên đồng bộ
Theo dõi và truy nguyên tiêm truyền (?)
Theo dõi và truy nguyên mẫu xét nghiệm
Sử dụng cơ sở dữ liệu tập trung cho bệnh viện và các nhà cung cấp
Quản lý chất thải bệnh viện
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VII.C.1. Theo dõi và truy nguyên bệnh nhân
Phần này được biên soạn với sự cộng tác của Giáo sưT.J.F. Sevelkoul, ông G.J.
Noordergraaf, ông E.J. van den Brink và ông J.H. Bouman của bệnh viện cấp cứu
thuộc Bệnh viện Utrecht University, Hà lan.
Tóm tắt nhiệm vụ
Sử dụng mã vạch để theo dõi và truy nguyên bệnh nhân là cách rẻ nhất và hiệu
quả nhất. Bệnh nhân được cấp một mã vạch tại chỗ nhập vào và mã vạch này
được quét tại mọi quá trình điều trị và cho tới khi ra viện. Sử dụng số phân định
ứng dụng UCC/EAN-128 (AI), mã vạch và mã địa điểm bệnh viện thu được hiệu
quả cho phép truy nguyên bệnh nhân ngay cả khi họ được gửi ra ngoài. Các lợi
ích đo được cho thấy rằng nâng cao được 25% về chất lượng thông tin ở độ
chính xác và tốc độ truy cập, thời gian nhập viện của bệnh nhân nhanh hơn, và
tăng thêm thời gian sẵn sàng cho nhân viên. Hệ thống này dược thử nghiệm trong
nhiều trường hợp(kể cả thảm họa)như diễn tập của NATO 1996, lúc đó thương
binh được chuyển đến từ nhiều nước khác nha và ở đây họ được điều trị một
cách suôn sẻ, không có trục trặc nào về quản lý.
Giới thiệu
Bệnh viện Utrecht University (Utrecht University Hospital- AZU) có 890 giường
bệnh, được coi là một trong những bệnh viện được trang bị hiện đại nhất Châu
Âu. Phương pháp theo dõi và truy nguyên bệnh nhân được sử dụng tương tự như
phương pháp được dùng trong đơn vị cấp cứu của nó, nó được báo chí quốc tế
quan tâm vì đã tiếp nhận có hiệu quả một lượng lớn nạn nhân thảm họa. Phần
này mô tả hệ thống được sử dụng tại Bệnh viện cấp cứu của AZU.
Kết quả của hệ thống của AZU nhờ khả nang cung cấp thông tin có liên quan
đúng người, đúng địa điểm và đúng thời gian của nó. Điều này cho phép bệnh
viện lập kế hoạch điều trị tốt hơn và bệnh nhân không phải nằm viện lâu hơn thời
gian cần thiết. Sử dụng UCC/EAN-128 và hệ thống thông tin của bệnh viện cấp
cứu (HIS), các trung tâm điều trị nhận được thông tịn liên tục, chính xác và kịp
thời về bệnh nhân ở mọi chỗ.
Hình VII.C.1-1 Mã vạch của bệnh nhân làm giảm thiểu sai sót trong quá trình điều
trị.
Mô tả hệ thống
Hệ thống thông tin của bệnh viện (HIS)
Hệ thống thông tin của bệnh viện (HIS) của AZU chứa cơ sở dữ liệu thông tin
quản lý và thủ tục về các hoạt động của bệnh viện được minh họa trong hình dưới
đây. Về phía bệnh nhân, nhiệm vụ của HIS là:
Phân định và đăng ký bệnh nhân
Phân định địa điểm bệnh nhân trong bệnh viện
Lập báo cáo
Đánh giá quá trình
Việc kết nối các thông tin trên đây tói bệnh nhân đạt được thông qua mã vạch.
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Quản lý bệnh  Báo cáo kết quả
nhân

 Khoa, phòng

Chỉ số bệnh
nhân chủ yếu

X-quang
Nội khoa

Điều
dưỡng

Hồ sơ y tế

Thuốc

Quản trị

Bệnh
nhân
nhập viện

Ngoại
khoa

Cấp cứu

Bệnh nhân ra
viện

Cơ sở dữ liệu
bệnh nhân chung

Sản khoa

Bệnh nhân nội
trú
A
Quản lý hoạt động và
hậu cần

V
Quản lý thông  Liên lạc các lệnh
tin

Quản lý tài chính

Báo cáo

Sổ cái

Hợp đồng
Thống kê
Hóa đơn

Lập kế
chăm sóc

hoạch

Kế toán
Kế toán nhận
chi trả
Tài tản cố
định

Hình VII.C. 1-2 Cấu trúc HIS điển hình
Kết nối HIS và UCC/EAN-128
Khi bệnh nhân vào viện họ nhận được một dải băng có mã vạch UCC/EAN-128
sử dụng một số phân định ứng dụng (AI 8018) phân định họ trong suốt quá trình
điều trị. Mã số này cũng tương ứng với một file bệnh nhân chung có sẵn chứa tất
cả những mẫu biểu cần thiết cùng với thông tin mã vạch về loại bệnh, cấp cứu y
tế và điều trịu sử dụng AI(90) và địa điểm trong bệnh viện như phòng X-quang,
phòng mổ, giường bệnh (mã địa điểm EAN). Các thông tin khác về bệnh nhân
như tên, tuổi, địa chỉ, v.v…có thể sẽ nhập vào sau(tùy theo tình trạng khẩn cấp
của bệnh ( để giảm thời gian chờ của bệnh nhân.
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Bởi vì hầu hết thông tin trong file của bệnh nhân xuất hiện dưới dạng mã vạch có
thể cập nhật bằng quét tự động HIS cho phép các bộ phận có thông tin kịp thời.
Điều này cùng với thông tin di chuyển bệnh nhân nhận được từ quét “ra” và “vào”
bệnh nhân và mã địa điểm của các khoa phòng khác nhau tạo điều kiện ban lãnh
đạo bệnh viên giảm thiểu thời gian quý báu của bác sỹ và kĩ thuật viên cũng như
sử dụng thiết bị đắt tiền.
AI(8018) cũng phòng ngừa phân định sai và điều trị sai, khi bệnh nhân được
chuyển sang bệnh viện khác do số phân định ứng dụng này được xác định trước
cho mục dichd này.
Chỉ dẫn y tế
…….

0853

Chảy máu trong sọ

0786.0

Bẹnh phổi

……………………….……….

0923

Bệnh chi trên

………

0868

Chảy máu trong bụng

0820.9

Bệnh xương đùi

0924

Bệnh chi dưới

001030 Để lại
Hình VII.C.1-3 Sơ đồ quét các phần cơ thể sẽ điều trị đi kèm với ID của bệnh
nhân sẽ giảm thiểu sai sót do gõ bằng tay.
P18 P17 P16 P15 P14 P13 P12 P11 P10 P9 P8 P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1
E1

E2

H1

H2

H3

H4

H5

H6

S1

S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 N

C

8

7

1

2

3

4

5

6

1

2

9

3

4

5

6

7

8

Cấu trúc của UCC/EAN-128 AI (8018) như sau:
Trong đó:
P1 đến P18 chỉ vị trí của các số bắt đầu từ phải sang trái
E1 đến E2 chỉ tổ chức EAN cấp mã số trong khu vực, Trường hợp này là EAN Hà
lan- 87.
H1 đến H6 chỉ mã số bệnh viện do tổ chức EAN cấp - 123456
S1 đến S8 chỉ mã số dịch vụ do bệnh viện cấp cho bệnh nhân – 123456789
N là số trống để bệnh viên sử dụng sau này – 1
C là số kiểm tra theo thuật toán – 9
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1

Quá
của
viện

trình Quét
bệnh

V

V

 Lập sơ đồ và Phòng và bệnh
vào
nằm nhân
bệnh viện
AI (414)
& AI (8018)
Mã số phân
Hệ
thống
định bệnh nhân
thông
tin

 Phân
định Khoa và thủ tục
được cấp khi
bệnh
viện
khoa và thủ AI (414)
nhập viện
cấp cứu
tục y tế
& AI (90)
 Quản
thuốc

lý Mã số và bệnh
nhân
EAN-13
& AI (8018)

 Chu
trình Khoa
bệnh
nhân AI (414)
và điều trị
AI (410)
& AI (8004)

 Xét nghiệm

Phòng
xét
nghiêm, thiết bị
thử và bệnh
nhân
AI (90)
AI (8018)
AI (414)
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Hình VII.C.1 – 4 Kết nối bệnh nhân và quá trình điều trị
Trong sơ đồ trên, AI (414) với mã vạch UCC/EAN-128 cho phép thể hiện mã địa
điểm 13 chữ số. Khi bệnh nhân kết thúc điều trị tại một trung tâm và được chuyển
đến một trung tâm khác, mã địa điểm của trung tâm mới sẽ được quét vào file của
bệnh nhân (được mã hóa bằng AI (410)), và thông tin được đăng ký như là “bệnh
nhân chuyển tới” trung tâm điều trị tiếp theo. AI (410) mã hóa mã địa điểm của
bệnh nhân di chuyển tới và AI (410) mã hóa mã địa điểm thực. Ngay khi bệnh
nhân tới trung tâm điều trị tiếp theo, dải băng được quét tiếp theo là mã địa điểm
của trung tâm này (AI (414))
AI (90) là một số phân định mà tổ chức có thể sử dụng nội bộ, hoặc là với đối tác
bên ngoài trên cơ sở thỏa thuận song phương. Chiều dài trường số của nó tới 30
ký tự chữ-số. Một ví dụ về sử dụng AI (90) cho ở phần VII.C.6 “Theo dõi và truy
nguyên mẫu xét nghiệm”. Trong trường hợp này AI (90) được sử dụng để phân
định thủ tục y tế và sơ đồ các phần của cơ thể như trên hình VII.C.1.2.
Số phân định ứng dụng AI (8004) được sử dụng để phân định tài sản theo se-ri,
và có thể có cấu trúc chữ-số tới 30 ký tự. Ở đây, AI (8004) được sử dụng để kết
nối ID của bệnh nhân và thiết bị sử dụng trong quá trình điều trị cho phép ban
quản trị bệnh viện duy trì thông tin truy nguyên đồng bộ.
Lợi ích của hệ thống
So với các phương pháp khác (ví dụ viết tay) hệ thống này của bệnh viện Utrecht
University có hiệu quả về mặt chi phí do nguyên nhân sau đây:
Nhiều thông tin hơn có thể được nhập vào hệ thống trong cùng thời gian so với
các phương pháp khác.
Sai lỗi về đăng ký it hơn.
Nâng cao nhiệt tình và năng động của nhân viên bệnh viện.
Không sai lỗi trong quá trình điều trị bệnh nhân.
Sử dụng tốt hơn trang thiết bị và nhân viên.
Chi phí thấp hơn do quá trình điều trị bệnh nhân được lập kế hoạch tốt hơn, giảm
thiểu thời gian chờ đợi của bệnh nhân.
Thông tin thống kê cho phép lập kế hoạch cải tiến hơn nữa.
Kết luận
Bệnh viện Utrecht University đã chứng tỏ thêm giá trị của hệ thống của họ. Nó đã
cải tiến rõ rệt trong chữa bệnh, điều dưỡng, hậu cần và vận chuyển bệnh nhân.
Hệ thống này lôi cuốn được sự quan tâm của nhiều chuyên gia quốc gia và quốc
tế vì phương pháp xử lý dữ liệu tin cậy, nhanh chóng và sử dụng đơn giản.
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Sử dụng mã vạch đã chứng tỏ là rẻ và hiệu quả so với các phương pháp khác (ví
dụ như phân dịnh bằng tần số radio) được thử nghiệm trong nhiều bệnh viên
khác. Các bệnh viện mong muốn hệ thống này được chấp nhận trong nhiều viện y
học khác để cho phép di chuyển an toàn bệnh nhân từ một bệnh viện tới bệnh
viên khác.

VII.C.2. Lập đơn hàng và phân phối sản phẩm dược.
Phần này được biên soạn với sự cộng tác của Howard Tebby, dược sỹ trưởng
Bệnh viện St. James University ở Leed (phần 1), Hinderyckx, dược sỹ trưởng,
Bệnh viện Algemene Ziekenhuis St.Jan ở Brugge(phần 2), và Barry Houston,
Giám đốc điều hành EAN New Zealand.
Tóm tắt nhiệm vụ
Việc đạt được gần tới 100% mức dịch vụ trong quá trình dược bệnh viện là điều
mấu chốt và quan trọng đối với tất cả các bệnh viện. Điều này không thể đạt được
bằng cách duy trì mức đầu tư cao và quá trình quản trị dư thừa. Ba ví dụ thực
hành tốt rút ra từ môi trường hệ thống y tế khác nhau, minh họa việc tự động hóa
quá trình giao thuốc đã giúp đỡ đạt được điều này. Trong tất cả các ví dụ, một số
lượng các bước liên quan đến đặt hàng, nhận và phân phối sản phẩm dược được
giữ ở mức tối thiểu và thông tin có sẵn ở những nơi cần bất kỳ lúc nào. Điều này,
cùng với việc tự động hóa kiểm soát dự trữ và sử dụng trao đổi dữ liệu điện tử
(EDI) đã làm ngắn lại và đẩy nhanh dòng chảy hậu cần mà không từ bỏ 100%
mức dịch vụ yêu cầu.
Sử dụng các tiêu chuẩn quốc tế đã giúp đỡ phân định rõ ràng dược phẩm, giảm
thiểu chất thải và tối thiểu hóa lưu kho. Hơn nữa, phân định thuốc tại cấp đơn vị
liều dùng đã nâng cao độ chính xác hoạt động, đảm bảo cung cấp chăm sóc chất
lượng cao cho bệnh nhân.
Các quá trình được kiểm tra
Các quá trình mua sắm, phân phối và quản lý chất độc của bệnh viện từ nhà cung
cấp đến bệnh nhân.
Giới thiệu
Quản lý thuốc tới bệnh nhân trong một phòng y tế là phần cuối kết quả của con
đường hậu cần của dây chuyền cung cấp dược phẩm. Nó đòi hỏi mức dịch vụ
phải là 100%, nếu không bệnh nhân có thể chết. Mức dịch vụ này chỉ có thể đạt
được khi mà mối quan hệ đối tác giữa các nhà cung cấp và bệnh viện và công
nghệ thông tin được sử dụng là thật sự hiệu quả trong một quá trình quản lý và
hậu cần được hợp lý hóa. Tại bộ phận dược của bệnh viện, việc phân định thuốc
thông qua một tiêu chuẩn quốc tế đơn giản là rất quan trọng bởi vì nó ngăn ngừa
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được sự nhầm lẫn giữa các loại thuốc do các tên thương mại khác nhau được
gán cho cùng một loại thuốc, đồng thời với tên hóa học và tồn tại rất nhiều mã
quốc gia khác nhau. Hơn nữa trong một môi trường cải tiến, việc sử dụng có hiệu
quả kiểm soát lưu kho bằng máy tính và tái lập đơn hàng tự động yêu cầu phải sử
dụng những tiêu chuẩn quốc tế.
Trong cả 3 môi trường, việc chuyển đơn hàng dựa trên EDI đã vượt trội so với
dùng telephon, fax và hệ thống thư thông thường là không kinh tế(xem phần
VII.C.3 về phân tích chi phí trong liên lạc).
Mã vạch và EDI đã làm giảm rất nhiều công việc quản lý. Ví dụ, khi dùng EDI, các
thông tin về đơn hàng và hóa đơn được trực tiếp sắp xếp vào cơ sở dữ liệu của
dược phẩm và do đó việc nhập thông tin này qua bần phím là thừa. Quét mã vạch
trên gói hàng nhận được cũng giảm thiểu những sự sai lệch của đơn hàng so với
hóa đơn thanh toán.
Những trường hợp ghi trong tài liệu này đã chứng minh rằng tại sao nhiều tổ chức
đã chú trọng vào việc làm đúng những việc cần làm và làm đúng ngay từ đầu.
Việc kiểm tra 3 trường hợp thực tế của cùng một quá trình cho thấy môi trường
luật pháp của các bệnh viện trong các nước là rất khác nhau. Một trường hợp là
một trung tâm dược phục vụ rất nhiều phòng dược của các bệnh viện, trường hợp
kia minh họa quá trình dược trong một bệnh viện, trường hợp cuối cùng là một
hướng dẫn cho mức đơn vị liều dùng mà không được đóng gói một cách riêng rẽ.
Một bệnh viện trội hơn trong thực hành cho đến cấp phòng bệnh, trường hợp kia
trội hơn trong quá trình hậu cần “bệnh nhân đến phòng dược bệnh viện”.
Phần 1 : Bệnh viện St. James’ University – Leed vương quốc Anh.
Phòng dược trung tâm tại St. James cung cấp cho nhu cầu của 15 bệnh viện
khác. Nó cũng sản xuất các sản phẩm dược đặc biệt mà khó mua từ các hiệu
thuốc. Bao gồm cả thuốc nhỏ, thuốc tiêm và thuốc bôi v.v…(các loại này cũng bán
cho các bệnh viện khác). Hơn nữa phòng dược trung tâm này còn là nhà phân
phối độc quyền của 80 đường dây sản phẩm bao gồm 300 loại sản phẩm.
1. Nhiệm vụ và mục tiêu
Dịch vụ mua sắm thuốc là nhiệm vụ cung cấp chăm sóc bệnh nhân chất lượng
cao thông qua dịch vụ hiệu quả và tiết kiệm cho việc mua, giữ và phân phối thuốc,
việc này được kết hợp với dịch vụ thuốc của bệnh viện. Điều này dẫn dịch vụ mua
sắm tới mục tiêu tiếp theo là giao đúng thuốc có chất lượng và liều lượng thích
hợp cho đúng người tại đúng thời điểm với chi phí tối thiểu.
Mục tiêu của dịch vụ mua sắm là :


Mua thuốc sao cho hiệu quả nhất đáp ứng được các yêu cầu của các tổ chức.
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Đảm bảo bảo quản đúng, luân phiên dự trữ, giảm thiểu hư hỏng và loại bỏ an
toàn các loại thuốc.



Duy trì dự trữ thích hợp các loại thuốc,đáp ứng yêu cầu sử dụng khi khẩn cấp.



Đào tạo và phát triển nhân viên để đạt được các mục tiêu trên.

Các mục tiêu này có nghĩa là bộ phận mua sắm thuốc đóng vai trò rất quan trọng
trong cân bằng việc lưu giữ ở mức tối thiểu trong khi phải bảo đảm thuốc luôn có
sẵn khi cần. Hơn nữa, do mua thuốc “đáng giá đồng tiền”, phòng dược trung tâm
tiết kiệm được nguồn tiền có thể phải trả về thuốc so với sản xuất.
Phòng dược trung tâm này luôn theo dõi mức chi phí của mình và cố gắng cải
tiến quá trình để đạt được tiết kiệm nhiều hơn nữa.
2. Thông tin quá trình đặc biệt


Nhân viên làm việc ở bộ phận mua sắm và quản lý kho là :23



Nhân viên kiểm soát đơn hàng nhưng khong thuộc bộ phận dược là: 2



Nhân viện làm công tác phân phối : 2



Số trạm có thể đặt hàng dược phẩm : 400



Số hàng hóa chuyển giao : 30.000 phiếu nhận hàng



Số đơn hàng do phòng dược đặt cho các nhà cung cấp hằng năm : 4500.



Chi phí hoạt động của phòng dược trung tâm chiếm 3% kinh phí cấp cho
thuốc.



Giá trị các đơn hàng : 16 triệu bảng Anh ( 25,6 triệu USD, 21,6 triệu EURO)



99% nhà cung cấp được trả tiền trong vòng 30 ngày sau khi nhận được giấy
đòi tiền.



Số giấy đòi tiền(hóa đơn) nhận được : 12.000



Quan hệ thương mại lớn nhất : Các nhà bán sỉ (85%) mức dịch vụ của phòng
dược trung tâm 97%



Doanh số quay vòng trung bình hàng năm của phòng dược trung tâm :10

Dòng chảy tài liệu :


Số bước liên quan giữa người muốn phát đơn hàng (người đặt hàng) và
điểm cuối cùng tại đó đơn hàng được phát hành : 2 (không có chuyển giao
giấy tờ giữa người đặt hàng với bộ phận dược thực hiện đơn hàng)



Phần trăm dơn hàng gửi qua EDI : 45%



Phần trăm đơn hàng qua EDI qua loại mua: 65%



Giá trị đơn hàng qua EDI theo giá trị :55%
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Số Fax cho mỗi đơn hàng : 0



Số lượng gọi fôn cho mỗi đơn hàng : 1

Thời gian đáp ứng đơn hàng:


Thời gian để cung cấp đến được phòng dược trung tâm(người bán buôn
85% sản phẩm): 1 ngày



Thời gian để cung cấp đến được phòng dược trung tâm (các nhà cung cấp
khác) : 2 đến 5 ngày

3. Mô tả hệ thống lập đơn hàng, cung cấp và phân phối thuốc
Mỗi phòng bệnh giữ một dự trữ thuốc theo chuyên môn và nhu cầu của họ. Vì
70% sản phẩm đã có mã vạch nên việc quét tại các phòng giúp phòng dược trung
tâm duy trì dự trữ chính xác thuốc trong tất cả các bệnh viện.
Thông tin về mức lưu kho tại phòng dược trung tâm có thể được kiểm tra thông
qua mạng hệ thống thông tin. Các phòng bệnh nhận cung cấp từ phòng dược
trung tâm và từ phòng dược của bệnh viện. Các phòng dược giữ một lương thuốc
tối thiểu (đủ dùng cho 1 tuần) và phòng dược trung tâm sẽ làm mới lại lượng tồn
kho của họ.
Dây chuyền cung cấp dược phẩm được minh họa trên hình VII.C.2-1
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Hình VII.C.2-1 Quá trình mua sắm và phân phối dược phẩm tại bệnh viện St.
James’s University.
Thực hiện nhiệm vụ lập đơn hàng và phân phối
Sử dụng
mã vạch
EDI

và

Nhà
Sử dụng mã
bán sỉ vạch và EDI
(chỉ ghi hàng
giao trên giấy)

Phòng
Sử dụng mã vạch Phòng dược bệnh
dược trung (không giấy tờ)1 viện
tâm
bước từ khi phát
Phòng dược đơn hàng
trung tâm

Nhà
sản
xuất

Dòng giao dược phẩm
Dòng đơn hàng dược
phẩm

phục vụ 15
Nhiều sản phẩm
bệnh viện.
được
Nó còn vừa
sản xuất vừa cung cấp trực tiếp
từ
phân
phối
một số loại phòng dược trung
tâm
thuốc
Sử dụng
mã vạch
và
EDI
(không
giấy tờ)

Sử dụng mã
vạch (khg giấy
tờ) 2 bước từ khi
phát đơn hàng

Phòng bệnh
Bệnh nhân

Các tổ chức cung cấp y tế khác
Chú thích: Từ nhà bán sỉ/sản xuất đến phòng bệnh sản phẩm được giao sau 48
giờ
Những năm gần đây, theo hệ thống quản lý đã thành công thức, vai trò của dược
sỹ trong việc lựa chọn thuốc đã tăng lên (những quyết định này được thực hiện
với sự phối hợp của bác sỹ và điều dưỡng viên). Kỹ thuật viên về dược hoặc cán
bộ kỹ thuật dược (Medical Technical Officers - MTO)có trách nhiệm điều hành
quản lý kho dưới sự kiểm soát chiến lược chung của một dược sỹ. MTO với sự
cộng tác của cán bộ trợ lý kỹ thuật (Assistant Technical Officer- ATO) theo dõi và
kiểm soát việc tiêu thụ thuốc bằng cách dùng thiết bị nhập dữ liệu tự động.
Điều dưỡng viên, mặt khác, được miễn các chức năng quản lý như kiểm soát
kiểm kê và quản lý ở mức phòng và giành thời gian nhiều hơn vào bệnh nhân.
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Như đã chỉ ra ở trên, phòng dược bệnh viên không phải dự trữ nhiều. Nó giải
quyết toa thuốc bệnh nhân hàng ngày và cố gắng dự trữ đủ dùng cho 1 tuần. Các
lệnh được đưa ra bằng cách sử dụng mã số EAN-13 nội bộ.
Sử dụng ADC và EDI, mức dự trữ được giữ ở mức tối thiểu suốt trong dây
chuyền cung cấp từ phòng dược trung tâm, các bệnh viên khác nhau và các
phòng bệnh. Tại phòng dược trung tâm, dữ liệu được nhập một cách tự động,
thông tin này chỉ cần nhập một lần và không cần phải gõ bàn phím tại bất kỳ nơi
nào trong dây chuyền phân phối của bệnh viện. Hơn nữa sản phẩm được ghi mã
vạch bằng EAN-13 hoặc UCC/EAN-128, nó được quét và sắp xếp vào cơ sở dữ
liệu, được chỉnh sửa kiểm kê tự động.
Cứ hai tuần một lần, ATO đi thăm các phòng và quét các khay có số lượng tối
thiểu. Sau đó thông tin này được đưa vào hệ thống máy tính, nhắc nhở phòng
dược trung tâm phát đơn hàng một cách tự động. Đồng thời một vé chọn hàng
được in ra và đính kèm vào hàng cung cấp (khong phải gõ lại thông tin này). Hàng
cung cấp được giao 2 lần một ngày. Vì có nhiều thuốc không có ở phòng dược
bệnh viện, phòng dược trung tâm đáp ứng một cách tự động các yêu cầu của
phòng bệnh. Hơn nữa trong trường hợp phòng bệnh cần gấp một loại thuốc nào
đó, đơn hàng được chuyển trực tiếp từ phòng bệnh tới phòng dược trung tâm.
Hiện nay nhóm các bệnh viện làm việc để chuyển toàn bộ phân phối phòng bệnh
của nó cho kho dược trung tâm,giảm thiểu dự trữ kép giữa các phòng dược bệnh
viện.
Hình VII.C.2-2 Toàn bộ khay thuốc được ghi mã vạch tại phòng dược bệnh viện
Cơ sở dữ liệu mua sắm thuốc trung tâm (cơ sở dữ liệu mua khác với cơ sở dữ
liệu phân phát thuốc) ghi lại hồ sơ của tất cả các loại thuốc trong các khu vực
khác nhau của bệnh viện (phòng cấp phát và ngoại trú). Mã thuốc nội bộ kết nối
với mã thuốc trung tâm.
Cơ sở dữ liệu phát thuốc
Tên chung Mã
số Liều
Mức Mã số Số lô
của thuốc
phân
lượng đóng EAN
định
gói
thuốc
nội bộ

Hạn Giá Mức
dùng
đặt
hàng
lại
tối
thiểu

Số
lượng
lưu
kho

Paracetamol PARt500 500

NOV

14

1

5025123 JUN
678923

10

ABC96 2004

Mã nội bộ trong cơ sở dữ liệu phân phát gồm có 3 chữ cái lấy từ tên chung của
thuốc,(chỉ ghi tên chung của thuốc) tiếp theo là ký hiệu quản lý thuốc (I = tiêm, h =
thuốc xịt, t = viên…)và liều lượng. Thông tin được quét và sắp xếp vào cơ sở dữ
liệu, cập nhật tông tin kiểm kê, đồng thời đơn hàng từ phòng bệnh được sắp tự
động vào cơ sở dữ liệu mua như dưới đây.
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Cơ sở dữ liệu mua thuốc
Tên chung Liều
của thuốc
lượng

Mức
đóng
gói

Mã số Số lô
EAN

Hạn
dùng

Giá

Mức
đặt
hàng
lại tối
thiểu

Số
lượng
lưu
kho

Paracetamol 500
mg

1

5025123 JUN

NOV

125

20

43

678923

ABC96 2004

Chú thích : Khác nhau ở chỗ cơ sở dữ liệu mua không chứa mã số phân định nội
bộ.
Mức lập đơn hàng tối thiểu tại phòng dược trung tâm sẽ khởi tạo một đơn mua
hàng EDI tự động gửi nhà bán sỉ. Nhà bán sỉ đáp ứng bằng cách gửi hàng và một
thông điệp đòi tiền. Ngoài số phân định sản phẩm và các dữ liệu khác, thông điệp
đòi tiền còn chứa số lô của mỗi loại thuốc được giao. Đối với một vài loại thuốc
(sản phẩm phóng xạ) đơn hàng mua theo số lô, thì số lô này phải có trực tiếp trên
đơn hàng cũng như trên thông điệp đòi tiền.

Sơ đồ di chuyển của tài liệu như hình dưới:
Đơn hàng và đòi tiền
qua EDI
Nhà
cung
cấp

Phòng dược trung Đơn hàng Phòng
tâm
phát
tự dược bệnh
động
viện
Phục vụ 15 bệnh
viện

khi
dưới
mức
dự
trữ
tối
thiểu.
Đồng thời
phát cả vé
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. Tạo đơn hàng và
chuyển qua EDI.
. Vận tải
. Kiểm tra tài khoản.

Quét
Quét thông
thông tin tin trên máy
đưa
vào quét cầm tay
máy tính

Giao hàng
. Đòi tiền và chuyển Kết nối để cung cấp
qua EDI.
những thứ không dự
. Giải quyết thanh trữ trong phòng
toán
dược bệnh viện

Phòng bệnh nhân
Toa thuốc Tiêu thụ
của bác sỹ
Bệnh nhân
Dòng thông tin
Hành động bắt đầu quá trình cung cấp
Thông điệp đơn hàng
chứa ID của sản
phẩm và số lô đối với
một số sản phẩm
Giáy đòi tiền chứa ID
sản phẩm và số lô

Hình VII.C.2-3 : Quá trình phân phối và mua sắm dược phẩm tại Bệnh viện St.
James University - dòng thông tin/tài liệu.
4. Lợi ích


Sử dụng thu nhận dữ liệu tự động và Edi dựa trên các tiêu chuẩn đã được
quốc tế chấp nhận, làm cho không có sai sót trong đơn hàng, nhận và phân
phối (kết quả kiểm toán).



Thuốc quá hạn giảm bằng không.



Tỷ lệ quay vòng dự trữ tăng lên 20 lần ở phòng dược bệnh viện.



Kinh nghiệm quản lý đổi mới cho phép bệnh viện khởi sự và áp dụng đổi mới
một cách hiệu quả.
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Đầu tư được cấp lại từ quá trình quá trình quản lý cho việc mua thuốc thiết
yếu.

Phần 2:
Bệnh viện A.Z. Jan – Bruc – Bỉ
1. Chu trình phân phối thuốc bắt đầu từ bệnh nhân.
Bệnh viện A.Z. Jan – Bruc một bệnh viện lớn nhất ở Bỉ, là bệnh viện đầu tiên áp
dụng hệ thống giải trình sử dụng dược phẩm dựa trên mức đơn vị liều. Nó cũng là
một trong những bệnh viện đầu tiên sử dụng và phát triển EDI với các nhà cung
cấp. Tổ chức dược của Bệnh viện A.Z. Jan được coi là hiệu quả và định hướng
phục vụ khách hàng.
Động cơ đầu tiên thúc đẩy bệnh viện A.Z. Jan đầu tư vào mã vạch và EDI sử
dụng tiêu chuẩn EAN là giảm thiểu sai sót trong lập đơn hàng. Việc này sảy ra do
những mô tả sản phẩm khác nhau mà bệnh viện và nhà cung cấp sử dụng. Việc
sử dụng một cách có hệ thống số phân định EAN cho dược phẩm đã giải quyết
được vấn đề này và hiện nay các loại thuốc đã được phân định ở mức đơn vị liều.
Chu trình phân phối thuốc được khởi sự bởi lượng tiêu thụ tại mức bệnh nhân
(tức là thuốc được quét tại mức đơn vị liều)như nó đã được quản lý(xem hình
VII.C.2-4). Thông tin được tập hợp lại từ các máy quét và sau đó được đưa vào
hệ thống thông tin của bệnh viện (Hospital Information System- HIS). Nếu lượng
kiểm kê (tồn) trong cơ sỏ dữ liệu dược phẩm dưới mức tái lập đơn hàng thì một
thông điệp đơn hàng EDI được gửi tới nhà cung cấp (Xem hình VII.C.2-4).
Thông tin chung
Số giường bệnh : 800
Số lượng nhà cung cấp dược phẩm : 300
Tổng giá trị dược phẩm cung cấp : 470 triệu BEF ($13.5 triệu hoặc 11.5 triệu
EURO)
Tổng số đơn hàng trong năm : 2000
Giá trị kinh doanh qua EDI : 60%
2. Mô tả quá trình
Toàn bộ dược phẩm kể cả thuốc viên và nước, được ghi nhãn EAN-13 ở mức
đơn vị liều. Đối với sản phẩm không được ghi nhãn tại nhà sản xuất, phòng dược
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sẽ cấp mã EAN-13 nội bộ. Mã số EAN-13 nội bộ cũng được sử dụng để phân loại
sản phẩm như sau:
20P1P2 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 C
Trong đó :


20 là Mã số EAN dùng cho nội bộ.



P1P2 chỉ khoa phòng trong bệnh viện (ví dụ cung tiêu, X-quang, dược, xét
nghiệm …)




A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 số bất kỳ được cấp cho vật phẩm
C : số kiểm tra của hệ thống EAN-13, tính theo thuật toán modulo 10

Ví dụ
100mg ACETAMINOPHEN tại hiệu thuốc có thể lưu giữ là 2030035100305
Trong đó :


20 là mã số EAN nội bộ, dùng cho sản phẩm1



30 tiếp đầu tố của phòng dược



03510030 : là mã số nội bộ cấp cho ACETAMINOPHEN



5 : là số kiểm tra tính theo thuật toán modulo 10

Mặt khác nhà sản xuất có thể phân định rõ ràng ACETAMINOPHEN bằng cách
cấp cho một mã số EAN-13 duy nhất tức là 9416966001899
Sau đó cơ sở dữ liệu mua thuốc của bệnh viện sẽ cho thấy như sau :
Tên thuốc

Liều

Mã số của nhà Mã số thuốc nội …..
sản xuất
bộ

ACETAMINOPHEN

100mg

9416966001899 20300351003052

Quá trình dược và kết nối của nó tới HIS minh họa trong hình VII.C.2-5

Phòng dược
Quản
kiểm kê

lý Hệ thống thông tin
bệnh viện

Bệnh nhân
Toa
thuốc
gốc

Bản sao của toa
thuốc đính theo
biểu mẫu điều trịvà

20-29 Mã số EAN có thể dùng cho nội bộ. Ví dụ tai bệnh viện A.Z. Jan, 20 dùng cho vật phẩm, 21 cho
nhân sự…
2
Để biết thêm chi tiết về mã số EAN dùng cho nội bộ bệnh viện hãy xem Phần VII.C.3
1
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sổ điều trị bệnh
nhân

Thống kê
Quản
lý
File
bệnh
nhân

Kiểm
soát
sử dụng và
danh
mục
thuốc

Biểu
mãu
quản lý

Bảo
hiểm

EDI
thông
qua
EANCOM

Nhãn

Chỗ quét

Đơn hàng
mua thuốc

Liều
đơn vị

Bệnh nhân

Hình VII.C.2-5 Hệ thống phân phối thuốc tại bệnh viện A.Z.Jan ở Brugge

Quản lý thuốc bệnh nhân

Hồ sơ tự động tiêu thụ thuốc

Giảm thiểu dự trữ tại phòng bệnh
nhân
Giao thuốc tới phòng bệnh nếu
đạt tới mức dự trữ tối thiểu
Giảm thiểu dự trữ tại phòng dược Đánh giá dự trữ so với tỷ lệ
trung tâm
tiêu thụ thuốc
Nếu mức dự trữ < lượng tiêu thụ hàng
tháng X hệ số an toàn định trước
Hoặc
Nếu số dự trữ < 2 lần lượng tiêu thụ 10
ngày trước đó
Phát đơn mua hàng
Chuyển đơn mua hàng qua EDI

Hình VII.C. -6 Hệ thống quản lý kiểm kê thuốc của bệnh viện A.Z.Jan ở Brugge.
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Mỗi phòng bệnh nhân giữ dự trữ một lượng thuốc ở mức đơn vị liều. Để theo dõi
và kiểm soát quá trình quản lý thuốc, mỗi vật mang thuốc được gắn một nhãn
EAN-13. Nếu quét không được, nhãn được gỡ khỏi đơn vị liều và dán vào mãu
đang dùng. Sau đó cuối mỗi ngày chúng được đưa về phòng dược, tại đây chúng
được quét vào máy tính. Thông tin quét chẳng những được sử dụng để kiểm soát
dự trữ (xem hình VII.C.2-6)mà còn để cập nhật tài khoản của bệnh nhân và tổ
chức bảo hiểm của họ.
3. Lợi ích
Cách giải quyết như trên giúp bệnh viện giảm thiểu thuốc bị vứt bỏ, duy trì hồ sơ
tiêu thụ thuốc chính xác, giảm thiểu dược phẩm tồn kho và hợp lý hóa quan hệ
với nhà chức trách và cơ quan bảo hiểm.
Phần 3 :
Phân định liều đơn vị tại phòng bệnh nhân sử dụng EAN-13
1. Giới thiệu
Ở nhiều nước, dược phẩm bán theo đơn (Ppp) không được phân định tại mức
liều đơn vị. Nhưng nhu cầu giảm thiểu sai sót tăng lên, trở nên hiệu quả hơn trong
kiểm soát tồn kho và dùng thu nhập dữ liệu tự động, đã dẫn tới yêu cầu phân định
đơn nhất toàn bộ dược phẩm tại điểm sử dụng. Tại các tổ chức mà liều đơn vị
không được đóng gói một cách riêng rẽ và ghi mã vạch, EAN Niu Dilan, cùng với
các bệnh viện và ngành dược, đã phát triển một hệ thống có hiệu quả để giải
quyết tình trạng này.
2. Các vấn đề tồn tại là :
1. Không có phân định đơn nhất tại mức liều.
2. Không có tiêu chuẩn cho mức đo thấp nhất.
Phân định tại mức liều đơn vị
Phân định dược phẩm theo đơn (Ppp) là ở mức giao nhận không phải ở mức liều
dùng, ví dụ phân định EAN cho 1 lọ 50 hoặc 100 viên, nhưng không có phân định
từng viên riêng rẽ.
Hầu hết Ppp được sản xuất và phân phối ở dạng hộp, nhưng được các hiệu thuốc
hoặc bệnh viện chia ra thành liều điều trị thường gồm một loạt các liều riêng rẽ.
Một số nhà sản xuất Ppp miễn cưỡng đóng gói sản phẩm của họ ở mức liều riêng
rẽ. Nhưng người ta đã đề nghị rằng mỗi Ppp phải được nhà sản xuất cấp một mã
số ở mức liều. Ví dụ một chai chứa 100 viên có thể được cấp một mã số EAN-13
là 9412345000019. Mã số này có thể được sử dụng để đặt hàng hoặc kiểm kê
nhưng nó không thích hợp cho việc chia hoặc quản lý Ppp. Người ta đề nghị rằng
nhà sản xuất cần cấp một mã số EAN-13 khác để phân định từng viên riêng rẽ, ví
dụ, 9412345000026.
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Như vậy,


Một chai 100 viên sẽ có ID: 9412345000019



Một viên riêng rẽ sẽ có ID: 9412345000026

Định dạng này tuân theo quy tắc đánh mã số tiêu chuẩn EAN cho sản phẩm phân
định ở mức thấp nhất. Khi một dược phẩm được chia hay quản lý, sản phẩm này
sẽ được tham chiếu tới mã số liều đơn. Khi chia hoặc quản lý số lượng viên hoặc
mililit sẽ được nói rõ. Ví dụ, một dược sỹ chia một sản phẩm số lượng điều trị có
thể là 20 viên, nhưng khi quản lý thì số lượng có thể là 1 hoặc 2. Trong mỗi
trường hợp mã số này sẽ được thông báo sử dụng số phân định liều đơn.
Tiêu chuẩn hóa việc đo tại mức liều đơn vị
Nhu cầu phát triển một phương pháp đo tiêu chuẩn cho cho tất cả các loại Ppp là
rất cần thiết.
Người ta đã đề nghị như sau:


Viên nén và viên nhộng được phân định theo mức đơn vị đơn.



Chất lỏng được phân định theo mi-li-lit.



Kem và bột được phân định theo gam



Thuốc tiêm:
o Nếu tiêm đơn (1 lần) phân định theo mức đơn vị đơn
o Nếu ống chứa nhiều hơn 1 lần tiêm thì đo theo mi-li-lit.

Phân định mức liều đơn vị bằng mã vạch
Khi Ppp không được ở mức thấp nhất hoặc mức liều, người ta đề nghị rằng gói
hoặc chai này sẽ mang 2 mã vạch, một cho gói hoặc chai, một cho mức liều đơn.
Mã vạch của mức liều đơn được in trên một mảnh bìa và cài vào trong gói hoặc
chai.
Tại bệnh viện để quản lý liều đơn vị người ta sẽ quét cái mảnh bìa ở trong gói
hoặc chai. Hệ thống kiểm soát kiểm kê sẽ phân biệt khi nào số lượng trong
gói/chai được chia ra.
3. Lợi ích
Cách tiếp cận trên cho phép phân định có hiệu quả dược phẩm theo mức thấp
nhất tạo điều kiện nhập thông tin chính xác sát với bệnh nhân. Nó làm tăng giá trị
cho toàn bộ dây chuyền cung cấp từ sản xuất tới phân chia thuốc về mặt chính
xác, có trách nhiệm và quản lý kho hiệu quả.
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VII.C.3. Cung cấp, đơn hàng và phân phối (trang bị) y tế và trợ
giúp y tế.

Phần này được viết với sự cộng tác của GS. Danielle Rossi Turk, Đại học Catholic
Mon, FUCAM, Bỉ.
Tóm tắt nhiệm vụ
Phần này minh họa một số bệnh viện ở Bỉ đã vượt qua những rào cản như thế
nào để thay đổi và chứng minh cho cấp trên (chủ sở hữu) lợi ích về số lượng và
chất lượng của tiêu chuẩn quốc tế, mã vạch và trao đổi dữ liệu điện tử. Điểm mấu
chốt là cấp quản lý cao nhất của một trong những bệnh viện nhìn thấy lợi ích to
lớn có thể thu được từ một kinh nghiệm nhỏ. Bản thân nó có thể xem là một chất
xúc tác cho các quá trình cải tiến không chỉ ở bệnh viện này mà còn ở nhiều nơi
khác.
Lợi ích về chất lượng của mã vạch và EDI :


Quá trình quản lý cung cấp, hậu cần nhẹ nhàng vững chắc



Tiết kiệm thời gian và chi phí đạt được do công nghệ được đầu tư để chăm
sóc bệnh nhân với chất lượng cao hơn.



Tinh thần của nhân viên được nâng cao do sử dụng công nghệ và kỹ năng
làm cho các quá trình của bệnh viện được hợp lý hóa.



Thời gian đáp ứng nhu cầu của phòng bệnh được cải tiến.



Quan hệ với các nhà cung cấp tốt hơn

Lợi ích về số lượng


Tiết kiệm trên 265.000 EURO ($300 000) trong chi phí quản lý thông qua
hoạt động tái cơ cấu và giới thiệu công nghệ



Giảm mức kiểm kê 15%.



Giảm yêu cầu chỗ lưu kho

1. Giới thiệu
Người ta đánh giá rằng giá trị gia tăng trong các quá trình y tế về đầu vào nhân
lực và vật liệu là 70% đến 30%. Nhân lực yêu cầu để quản lý vật liệu đến 15%,
nâng kinh phí quản lý vật liệu trung bình đến 45%.
Có 2 cách để bệnh viện nâng cao hiệu quả và giảm mức chi phí:


Hạn chế các hoạt động không mang lại giá trị gia tăng, và
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Đầu tư các công cụ tự động hóa và công nghệ thông tin.

Điều này trợ giúp cải tiến quản lý hậu cần bên trong và bên ngoài.
Mục tiêu của dự án này là tối ưu hóa và tiêu chuẩn hóa trao đổi dữ liệu giữa các
đối tác từ các nhà cung cấp bệnh viện tới bệnh nhân. Điều này có quan hệ đến
một số khu vực thử nghiệm mà ở đó ADC và EDI được áp dụng dựa trên các tiêu
chuẩn EAN cũng như việc đo lường các lợi ích về số lượng và chất lượng. Kết
quả cho thấy chi phí và lợi ích ở tất cả các khu vực thử nghiệm là tương tự nhau.
Ở đây chúng tôi nói về những kinh nghiệm của một trong những bệnh viện mà
trước đó chưa có cải tiến và thay đổi, Trung tâm Hospitalier du Grand Hornu
(CHGH). Những kết quả của nó đã thúc đẩy một dự án với sự trợ giúp của giáo
sư Rossi-Turck tại Đại học Catholic Mons gần đó. Kết quả của dự án đã cổ vũ
các cố gắng cải tiến rộng rãi tại các bệnh viện.
2. Thông tin tổng quát về nơi thí điểm
Số giường bệnh :292
Giá trị mua sắm hàng năm :257.500.000 Frăng Bỉ (BEF) (6,300,000 EURO hoặc
7,400,000 USD)
Số sản phẩm tham gia: 8.500
Số nhà cung cấp: 110
Số đơn hàng gửi nhà cung cấp mỗi năm :9000
Giá trị lưu kho trung bình : 10,6000,000 BEF
Số nhân viên quản lý có liên quan : 10
Chi phí nhân sự kết nối với quản lý vật tư : 9,700,000 BEF
3. Lập kế hoạch dự án
Tình hình trước khi bắt đầu dự án
Trung tâm Hospitalier du Grand Hornu không có kinh nghiệm gì về quản lý hậu
cần và tiêu chuẩn hóa. Một khảo sát nội bộ phát hiện nhiều vấn đề như sao chép
thông tin , định dạng dữ liệu nhiều chủng loại và không thích hợp, nguồn thông tin
tạp nham, sử dụng quá nhiều giấy tờ quản lý…
Việc tái nhập dữ liệu bằng bàn phím chẳng những làm tăng chi phí , nhiều sai lỗi,
chậm, lưu kho nhiều mà vẫn thiếu mà còn làm cho quá trình mua sắm và phân
phối thêm phức tạp.
Cách tiếp cận của dự án thí điểm


Xem xét lại toàn bộ các quá trình theo quan điểm hợp lý hóa và thiết lập hệ
thống thông tin tích hợp giữa các dịch vụ hậu cần trong nội bộ bệnh viện và
các đối tác thương mại bên ngoài.
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Áp dụng nguyên tắc “đúng lúc” (just in time) trong các quá trình hậu cần tái
cơ cấu, tức là có đúng sản phẩm, đúng số lượng và chất lượng tại đúng
chỗ và đúng thời điểm, để phục vụ bệnh nhân tốt hơn.



Phân tích nhu cầu của giường bệnh và phát triển các công nghệ để kiểm
soát và quản lý kiểm kê để đảm bỏa lưu kho chính xác trong các dịch vụ,
do đó cung cấp dịch vụ săn sóc bệnh nhân tốt hơn với giá rẻ hơn.



Đẩy mạnh thu nhập và trao đổi thông tin trên cơ sở các tiêu chuẩn quốc tế
và xây dựng một hình mẫu dữ liệu phân định trong đó mã vạch sẽ hỗ trợ
cải tiến xử lý.



Phát triển các cơ sở dữ liệu có liên quan để đảm bảo thông tin chính xác về
lượng tiêu thụ vì lợi ích của cả bệnh viện và nhà cung cấp.



Giới thiệu EDI với mục tiêu hợp lý hóa các giấy tờ giảm thời gian và chi phí,
từ đó nâng cao hiệu quả các quá trình cung cấp và phân phối.



Áp dụng EDI, đảm bảo các ứng dụng của các tổ chức “mới” được phối hợp
tốt để EDI trở thành một công cụ cải tiến ( ví dụ tất cả các đối tác được
đồng thuận về các yêu cầu của dữ liệu, dữ liệu được lưu giữ, chuyển giao
và quản lý như thế nào).



Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa bệnh viện và các đối tác thương mại theo ý
niệm chung cùng có lợi (Win-win).
4. Áp dụng dự án

Các điểm trên được phối hợp thành 3 giai đoạn phát triển như sau:
i.

Phân tích hệ thống hiên thời ở khía cạnh dòng chảy thông tin và vật thể.

ii.

Báo cáo các vấn đề chưa hiệu quả trong các quá trình quản lý và hậu
cần.

iii.

Áp dụng

i.

Phân tích hệ thống hiện thời

Bước đầu tiên xác định chức năng thông tin, tức là xác định từng đoạn thông
tin được nhiều người thường xuyên sử dụng trong dây chuyền cung cấp. Việc
này được thực hiện bằng cách phỏng vấn những người có liên quan đến các
quá trình cung cấp như đơn hàng, nhận hàng, lưu giữ và phân phối( thuốc và
các sản phẩm trợ giúp không phải thực phẩm).
Các thông tin đã thu thập được sắp xếp thành dạng ma trận chỉ rõ dòng chảy
tài liệu giữa các dịch vụ khác nhau. Ma trận này sau đó được chuyển thành
dạng sơ đồ chỉ ra các thông tin đại diện.(Hình VII.C.3-1). Sơ đồ này xác định
các dòng chảy thông tin và những điểm quan trọng. Tiếp theo là phân tích sự
phụ thuộc của các tài liệu theo thứ tự thời gian. Việc này bao gồm cả việc hình
thành và xử lý tài liệu, ví dụ ai lập ra tài liệu, nhằm mục đích gì, tài liệu được
chuyển cho ai, tại sao…
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Quản lý

Nhà
cấp

cung

Phòng
dược
Phòng
nghiệm

xét
Sát khuẩn

Trung tâm
IT
Điều dưỡng
Kế toán

Kiểm soát
tài chính

Dịch vụ mua
sắm

Giường
bệnh

Kho
tâm

trung

Dịch vụ kỹ
thuật

Hình VII.C.3-1 Sơ đồ dòng thông tin tại CHGH.
ii.

Báo cáo những điểm không hiệu quả trong quá trình quản lý và hậu cần

Từ những phân tích ở trên có thể chỉ ra những thiếu sót trong quá trình quản lý
và hậu cần, tức là những phức tạp không cần thiết trong các chức năng, các
tài liệu vô bổ, các nhiệm vụ chồng chéo, các chỗ tắc nghẽn, các điểm thường
xảy ra sai sót….
Các phân tích đã chỉ rõ các thiếu sót sau: Số tài liệu nội bộ từ đặt hàng tới
thực hiện đơn hàng và nhận :55
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Số công việc liên quan đến chu trình đặt hàng : 14
Số điểm đặt hàng liên hệ trực tiếp đến nhà cung cấp : 30
Số nhân viên liên quan đến quá trình này : 10
Số lượng chuyển giao trong chu trình đặt hàng: 13
Thời gian từ khi đặt đến giao hàng : 2 tháng (do những chậm trễ nội bộ và bên
ngoài).
Mối liên hệ nhân quả của những thiếu sót này được tóm tắt trong hình dưới

Thiếu sót
V

V
Kết quả

Nguyên nhân


Không có tiêu chuẩn quản lý



Tài liệu dư thừa



Không lập kế hoạch chiến
lược



Nhiệm vụ dư thừa



Sai lỗi thường xuyên



Tốn nhiều thời gian cho
cùng một nhiệm vụ



Dự trữ quá nhiều



Chi phí quản lý cao



Phân định nhiệm vụ kém



Cải tiến kém



Không có hệ thống thông tin
tích hợp



Nhiều quyết định và các điểm
kiểm soát phức tạp

>

Hình VII.C.3-2 Nguyên nhân và hậu quả của các thiếu sót
iii.

Quá trình áp dụng

Dựa vào các phân tích ở trên các bước sau đây được thực hiện để cải tiến
quá trình lập đơn hàng:
a. Tái cơ cấu tổ chức nội bộ
b. Xây dựng tiêu chuẩn và giới thiệu công cụ ADC và EDI dựa trên các tiêu
chuẩn EAN/UCC.
a. Tái cơ cấu tổ chức
Một mô hình tổ chức mới trong đó xác định lại các nhiệm vụ và người thực
hiện đã được đưa ra. Người thực hiện được giới hạn lại và các quyết định và
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các điểm kiểm soát tập trung vào bộ phận cung tiêu và kế toán.Hình VII.C.3-3
minh họa mô hình tổ chức này (cũng như sử dụng công cụ ADC và EDI).

Yêu cầu kiểm kê do quét mã vạch
trên nhãn

Người sử dụng


Đăng ký tự động lượng
tiêu thụ sử dụng mã vạch



Tự động hóa thủ tục yêu
cầu sản phẩm

>

>

Yêu cầu trực tiếp do quét mã vạch
trên catalogue cá nhân

V

V

Kho trung tâm

Dịch vụ mua hàng



Thủ tục cấp thêm tự
động



Kiểm soát lưu kho tự
động nhờ quét, ADC



Kiểm soát giao hàng
nhờ quét và ADC

<>

<>

Cơ sở dữ liệu

Kế toán tài chính



Đặt tên sản phẩm



Phân tích thống kê tiêu
thụ



Thủ tục đơn hàng tự
động



Quản lý và kiểm soát
kiểm kê



Quan hệ với các nhà
cung cấp

Báo giá



Kiểm soát hóa đơn/ đơn hàng

Đơn hàng



Trả tiền

Đáp ứng đơn hàng

Các nhà cung cấp
EDI



Chào giá



Catalogue sản phẩm



Xác nhận đơn hàng



Hóa đơn

Hình VII.C.3-3 Mô hình tổ chức mục tiêu
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b. Xây dựng tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn quốc tế cấu trúc mã số cho phân định sản phẩm
Để tối ưu hóa dữ liệu về dòng chảy sản phẩm, tất cả các đối tác cần phải sử
dụng tiêu chuẩn mã số vật phẩm. Điều này đảm bảo cho việc phân định đơn
nhất từng sản phẩm để theo dõi và truy nguyên. Đây là điều rất quan trọng đối
với EDI và trong thương mại điện tử. Hơn nữa việc chấp nhận một cấu trúc
như nhau (để phân dịnh các vật phẩm đối nội và đối ngoại) tạo điều kiện hợp
lý hóa hậu cần bên trong và bên ngoài. Cơ sở dữ liệu này chấp nhận các sản
phẩm ghi nhãn EAN với trường 14 chữ số. Ngoài các mã số vật phẩm do các
nhà sản xuất cấp, bệnh viện còn tạo một cấu trúc mã số nội bộ để dùng cho
mục đích phân loại sản phẩm (mã số EAN do nhà sản xuất cấp là mã số không
có nghĩa nên không mang thông tin). Việc phân loại được cấu trúc như sau:
20 SS FF C GG PPP C
Trong đó :


20 : Tiếp đầu tố EAN dùng cho phân phối hạn chế



SS : dịch vụ người dùng



FF : Họ sản phẩm



C : loại sản phẩm



GG : nhóm sản phẩm



PPP : mã số thứ tự của sản phẩm



C : số kiểm tra

Ví dụ, Băng 2.5 cm, 3Mđược cấp mã nội bộ 2048039140012 chỉ rõ phân loại
như sau

Chìa khóa
20

48

03914001 2

20 : mã EAN nội bộ
48 : Dịch vụ chỉnh hình
03 : Họ sản phẩm điều dưỡng
9 : loại băng vết thương
14 : nhóm chất dẻo

FFCGGPPP

001 : Mã sê ri sản phẩm
2 : số kiểm tra
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Theo quan điểm tính quan trọng tăng lên cùng với trung tâm chi phí tính
trong bệnh viện, cần phải xác định trung tâm chi phí. Trong trường hợp
này, một mã số nội bộ có nghĩa sẽ tạo điều kiện cho việc phân tích dữ liệu
tiêu thụ. Hơn nữa sử dụng cùng một loại mã vạch cho hàng nhập và nội bộ
sẽ làm giảm sự phức tạp về quản lý và kỹ thuật và cũng tạo thuận lợi quản
lý cơ sở dữ liệu. Trong khi mã số vật phẩm EAN đóng vai trò chìa khóa để
truy cập thông tin về sản phẩm trong cơ sở dữ liệu thì mã số nội bộ sẽ giúp
cho việc cải tiến quản lý cung cấp trong bệnh viện.



Mã số EAN nội bộ

20-SSFFCGGPPP-X


Mức lưu kho



Vân vân

^
Quét mã số EAN nội
bộ
20-SSFFCGGPPPX

File kiểm kê

Đơn mua hàng
> Mã

số
5412345111115

>

^
V
File sản phẩm

>

EAN



Mô tả sản phẩm



Số lượng



Giá



Vân vân…

>
V
Mã số EAN nội bộ

20-SSFFCGGPPP-X
Mã số EAN 5412345111115


Mô tả sản phẩm



Điểm ghi



Số lượng đơn hàng kinh tế



Vân vân…
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Hình VII.C.3-4 : Mối liên hệ giữa mã số EAN bên ngoài và mã số EAN nội bộ
Tiêu chuẩn hóa thủ tục bổ sung sản phẩm
Việc sử dụng mã số EAN trong bệnh viện đã được nâng cao (những sản phẩm
chưa có mã số đã được cấp mã số nội bộ). Nhãn mã vạch EAN trên sản phẩm và
catalog mã vạch cá nhân cùng với dùng máy quét mã vạch xách tay đã làm quá
trình quản lý nhanh chóng và nâng cao độ tin cậy. Điều này cũng trợ giúp phân
định sản phẩm mẫu và triển khai công nghệ “đúng lúc”, giảm tồn kho. Trong nhiều
trường hợp mã vạch được quét đã tự đọng tạo ra đơn hàng mỗi khi đạt tới mức
cần đặt hàng mới. Trong trường hợp này (chủ yếu đối với sản phẩm đắt tiền)có
thể tính được “số lượng đặt hàng tối ưu kinh tế”. Phân tích thống kê dữ liệu tiêu
thụ thực, cho phép tạo một mô hình dự báo cho mỗi loại sản phẩm có tính đến
yếu tố sử dụng, sự khác nhau, và theo mùa… Dự báo này sau đó được tích hợp
vào mô hình kiểm kê động học dựa trên nguyên tắc điểm tái đặt hàng và hệ thống
dự trữ kép(dự trữ bình thường và dự trữ an toàn).
Dự báo cho 3 tháng tiếp
theo

Dự báo cho 3 tháng
tiếp theo

Bộ tiêm truyền

Máy nén vô trùng

Hình VII.C. 3-5 Mô hình dự báo
Thủ tục bổ sung sản phẩm được tiêu chuẩn hóa sử dụng “nguyên tắc dự trữ kép”
tức là hệ thống đầy/hết, như sau:
Dự trữ tính toán cho phép chi làm 2 phần: dự trữ tích cực (active stock)và dự trữ
bảo tồn (reserve stock). Khi dự trữ tích cực được dùng hoàn toàn, mã vạch được
quét sẽ phát đơn hàng bổ sung sản phẩm. Tại thời điểm ấy, dự trữ bảo tồn sẽ trở
thành dự trữ tích cực cho thời kỳ sau. Trên cơ sở phân tích dữ liệu tiêu thụ, hạn
định cho phép có thể được đặt lại khi cần, và dự trữ an toàn mới và dự trữ bảo
tồn được thiết lập (Hình VII.C.3-6).

Sự thay đổi dự trữ sản
phẩm
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Sự thay đổi dự trữ cho
phép

Hình VII.C.3-6 Quản lý tồn kho kiểm kê
Phân tích chi phí / lợi ich


Phân tích chi phí lợi nhuận của mã vạch

Đánh giá chi phí trước và sau khi sử dụng mã vạch trong quá trình lập đơn hàng
nội bộ.
Trước hết là kinh nghiệm thu được trong 3 khu vực dịch vụ (chỉnh hình, dạ dàyruột, cấp cứu)trước khi triển khai rộng rãi trong toàn bệnh viện.Chi phí đặt hàng
nội bộ được đánh giá là khoảng 38,2% giá trị (dựa trên phân tích sản phẩm trợ
giúp y tế vô trùng). Tính đến số trung bình của số đơn hàng cho tất cả các dịch vụ
trong một năm và trung bình của sản phẩm cho mỗi đơn hàng và chi phí lập đơn
hàng nọi bộ trung bình được lập cho mỗi dịch vụ. Sau đó ngoại suy cho tất cả các
dịch vụ trong toàn bệnh viện. Kết quả được bảng sau:

Dịch vụ giường bệnh

Chi phí cho quá trình Thời gian cần cho
lập đơn hàng nội bộ quá trình nội bộ
cho 1 năm
trước khi dùng mã
vạch và máy quét

Phẫu thuật chỉnh hình

121,296 BEF

155 giờ/năm

Dạ dày- ruột

163,620 BEF

199 giờ/năm

USI

192,276 BEF

230 giờ/năm

…

…

…

…

…

…

Trung bình dịch vụ

199,916 BEF

196 giờ/năm

Cho 30 dich vụ trong bệnh 3,597,480 BEF
viện và 38,2% sản phẩm
thuốc, y tế

4,614 giờ/năm

Cho toàn bệnh viện và 9,417,487 BEF
cho tất cả các nhà cung
cấp

12,078 giờ/năm
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Ưu điểm nữa để đầu tư mã vạch là giảm tỷ lệ sai lỗi trong khi lập đơn hàng nội bộ.
Chỉ tính riêng lỗi “máy tính”, thời gian để sửa chữa đã mất khoảng 280 giờ/ năm
hoặc 710,738 BEF/năm, tức là 7,5%chi phí toàn thể đơn hàng nội bộ. Tổng chi phí
hàng năm cho quá trình lập đơn hàng nội bộ là 10,128,255 BEF (254,000 EURO
hoặc 290,000 USD).
Từ kết quả trên, một thủ tục mới được thiết lập như sau:


Xác định tên thông dụng cho tất cả các loại thuốc đang cung cấp cùng với
mã số EAN nội bộ và sử dụng catalog cá nhân với mã vạch EAN-13.



Tự động ghi lượng sản phẩm tiêu thụ trong 1 tuần tại mỗi phòng bệnh.



Kiểm soát và quản lý kiểm kê tự động với thủ tục làm đầy kho, sử dụng hệ
thống dự trữ kép, cùng với lượng “đặt hàng tối ưu về kinh tế” và dự trữ an
toàn, toàn bộ được tái đánh giá động trên cơ sở dữ liệu tiêu thụ.

Phân tích so sánh thời gian và chi phí cho quá trình đặt hàng trước và sau khi
dùng mã vạch và máy quét như bảng dưới :
Trước khi dùng mã vạch Sau khi dùng mã vạch Lọi ích
Thời gian/năm 12,078 giờ

568 giờ

95%

Chi phí /năm

1,119,581 BEF

88%

10,128,225 BEF

Thời gian tiết kiệm được bằng thời gian làm việc của 5 điều dưỡng viên “full-time”
(trên cơ sở 38 giờ/tuần và 48 tuân/năm). Thời gian tiết kiệm được được chuyển
thành “cơ hội” và được dùng đẻ nâng cao chất lượng dịch vụ cho bệnh nhân.
Như đã cho thấy những tiết kiệm đạt được ở trên thông qua cải tiến quá trình lập
đơn hàng nội bộ (từ dịch vụ phòng bệnh nhân đến dịch vụ mua sắm), chưa tính
đến hiệu quả đạt được do giảm chậm trễ và lưu kho. Vì vậy kết quả ở trên chỉ là
đánh giá thấp (tối thiểu), người ta hy vọng giảm hơn nữa lưu kho trong đơn hàng
khoảng 15 đến 20%.
Chi phí để đưa mã vạch và máy quét vào áp dụng tóm tắt như dưới đây:
Máy quét xách tay và phần mềm

202,070 BEF

Máy in Lase

192,800 BEF

Giấy, nhãn và phụ tùng

114,865 BEF

Áp dụng mã vạch cho 2497 sản phẩm 409,242 BEF
Tổng chi phí

918,977 BEF (22,000 EURO hoặc 26,000 USD
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Tính đến chi phí đầu tư ở trên, kết quả đạt được trong ứng dụng mã vạch và máy
quét ở bệnh viện là 8,098,667 BEF (231,000 USD) trong năm đầu tiên.
Phân tích lợi ích/chi phí của EDI
Phân tích quá trình lập đơn hàng với chi phí cho mỗi đơn hàng là 1200 BEF (35
USD). Sử dụng EDI chi phí cho mỗi đơn hàng là 102.5 BEF (3 USD). Dựa trên cơ
sở 8500 đơn hàng /năm, chỉ cần 30% đơn hàng được gửi qua EDI, mỗi năm đã
tiết kiệm được 2,798,625 BEF (80,000 USD).
Chi phí đầu tư cho EDI tóm tắt như sau:

Truy cập IBM tới VAN

4,020 BEF

Phần mềm EDI-TIE

147,750 BEF

Nhà cung cấp dịch vụ EDI-EANCOM 18,800 BEF/năm
VAN (hộp thư)

18,980 BEF/năm

Tổng cộng

189,550 BEF (5400 USD) cho năm đầu tiên

Lợi ích thuần do ứng dụng EDI khoảng 2,609,075 BEF (65,000 EURO hoặc
75,000 USD).
Phân tích lợi ích /chi phí mã vạch, quét và EDI
Lợi ích

Đạt được

Mã vạch và 918,977
máy quét
BEF

8,098,667
BEF

7,170,690 BEF

EDI

189,550
BEF

2,798,625
BEF

2,609,075 BEF

Tổng số

1,108,527
BEF

10,888,292
BEF

9,779,765
BEFhoặc
(238,000
EURO hoặc 272,000 USD)

Chi phí

Kết luận
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Những phân tích trên đây tập trung vào những lợi ích đạt được do sử dụng công
cụ công nghệ thông tin dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế mở.
Tổng đầu tư chiếm 10% lợi nhuận, trong khi tổng lợi nhuận đạt được trong năm
đầu tiên chiếm 5% tổng kinh phí hàn năm của bệnh viện.
Áp dụng mô hình tối ưu hóa để kiểm soát quản lý và kiểm kê sẽ làm giảm mức
kiểm kê (dự trữ kho) từ 10 đến 15%.
Điều này cho thấy sáng kiến cải tiến bệnh viện không đòi hỏi một sự đầu tư quá
lớn. Những đầu tư và lợi ích thu lại trong thời gian ngắn đã cổ vũ các nhà cung
cấp trang thiết bị y tế triển khai các dự án tương tự vì lợi ích của tất cả các bên có
liên quan.

VII. C. 4. Theo dõi các thiết bị y tế chuyên dùng, phức tạp
Phần này được soạn thảo với sự cộng tác tích cực của Bo Rydin, Giám đốc công
nghệ thông tin, Hội các nhà cung cấp thiết bị y tế Thụy điển (SLF).
1. Giới thiệu
Trong nhiều hệ thống y tế, hầu hết các thiết bị trợ giúp người tàn tật là của các tổ
chức y tế cộng cộng và các bệnh nhân được mượn trong thời gian cần thiết. Khi
dùng xong chúng được trả lại cho các nhà cung cấp dịch vụ y tế, tại đây chúng
được sửa chữa, lắp ráp lại và giao cho bệnh nhân mới.
Các vật phẩm phức tạp, chuyên dùng cho bệnh nhân
Có nhiều sản phẩm phức tạp gồm vô số bộ phận và chi tiết, được lắp ráp riêng
cho từng bệnh nhân cụ thể (ví dụ một xe lăn có thể được lắp ráp các bánh xe
khác nhau, chỗ ngồi, cái để tay khác nhau, dẫn động khác nhau…)để hợp với yêu
cầu của từng người. Như vậy về lý thuyết mà nói, cùng một sản phẩm có hàng
ngàn kiểu dáng khác nhau.
Vấn đề truy nguyên
Một nhà cung cấp thiết bị y tế có thể có tới trên 10 ngàn thiết bị trợ giúp bệnh
nhân khác nhau đang lưu hành với thời gian từ vài giờ tới vài năm. Việc đầu tư
những sản phẩm như vậy rất tốn kém, chúng cần phải được sử dụng một cách có
hiệu quả. Người khuyết tật cần được biết rõ có những loại thiết bị trợ giúp nào và
chúng hiện ở đâu để có thể sử dụng mỗi khi họ cần.
Trong thực tế việc phân định một sản phẩm nào đó được trả lại sau khi sử dụng là
một thách thức đối với những người có trách nhiệm. Đó là vì các bộ phận chi tiết
rất khó định tên, ghi nhãn và thông tin về chúng rất phức tạp. Đặc biệt là các thiết
bị trợ giúp người khuyết tật.
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Một vấn đề khác nảy sinh là người ta cần biết chính xác loại loại sản phẩm mà
bệnh nhân đã được giao để yêu cầu dịch vụ hoặc để tư vấn, hướng dẫn sử dụng
qua điện thoại. Trong những trường hợp này việc liên lạc thường dán đoạn vì tên
tham chiếu rất khác nhau đối với các nhà cung cấp dịch vụ.

Bệnh viện

Nhà chế tạo

H
Thông tin về
thiết bị trợ giúp
bệnh nhân cho
nhà chế tạo

Nhu cầu

Các thông tin
cần thiết của
nhà cung cấp
thiết bị y tế



Cấu
hình
thiết bị



Phụ kiện



Quy định kỹ
thuật



Giá



Yêu
cầu
giao hàng



Trợ giúp sử
dụng
trực
tuyến



Thông điệp EANCOM có
thông tin về sản phẩm



PRICAT (Bảng giá)xác
định sản phẩm và giá



ORDERS (Đơn hàng) Đặt
hàng dựa trên số lượng
và yêu cầu kỹ thuật



ORDRSP (Trả lời đơn
hàng) Trả lời đơn hàng có
mã số sản phẩm đã được
cấp



DESADV (Tư vấn giao
hàng) Tư vấn giao hàng
có mã số đã được cấp



INVOIC (Thanh toán)Sử
dụng mã số đã được cấp

Cung ứng

Hình VII.C.4-1 Dòng thông tin về thiết bị y tế “chế tạo theo yêu cầu” giữa nhà sản
xuất và nhà cung cấp thiết bị y tế.
Để lập lại trật tự trong quá trình này, một số nhà cung cấp dịch vụ y tế đã bắt đầu
áp dụng mã số nội bộ riêng của họ. Điều này chỉ giải quyết được một số vấn đề và
vẫn còn khó khăn trong liên lạc với các nhà sản xuất và theo dõi các cấu hình thiết
bị cụ thể (ví dụ xe lăn). Hơn nữa, khi các nhà cung cấp hợp tác với nhau hoặc
phối hợp hoạt động, thì mã số nội bộ riêng trở nên vô dụng.
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2. Giải pháp
Năm 1996, Ủy ban công tác của các nhà cung cấp dịch vụ y tế Thụy điển đã đề
ra giải pháp sau:
Nền tảng của điểm xuất phát trong phân định là mỗi sản phẩm được phân định
một cách đơn nhất không nhầm lẫn với bất kỳ sản phẩm nào trên thế giới. Điều
này được thực hiện bằng cách yêu cầu các nhà chế tạo cấp cho mỗi sản phẩm
của mình một mã số EAN và ghi trên đơn vị bán dưới dạng mã vạch.
Đối với sản phẩm phức tạp làm theo khách hàng, giải pháp này có vẻ không khả
thi, vì cần phải có hàng triệu số phân định để cho tất cả các tổ hợp có thể có.
Cũng rất khó khăn để biết được các sản phẩm nào là “có liên quan”(ví dụ như khi
tái lắp ráp xe lăn).
Để vượt qua các vấn đề trên, người ta đã đề nghị giải pháp sau:
1. Bộ phận trung tâm của sản phẩm được nhà sản xuất thiết kế như là
sản phẩm cơ sở và được cấp một mã số EAN bình thường. Số phân
định này cùng với số sê-ri của sản phẩm được ghi nhãn mã vạch gắn
trên sản phẩm.
2. Tất cả các bộ phận, chi tiết, phụ tùng được cấp mã số vật phẩm EAN
riêng rẽ và được ghi nhãn mã vạch để tạo điều kiện phân định đơn
nhất khi gửi hàng riêng rẽ.
3. Tổ hợp cụ thể của một xe lăn cụ thể được xác định nhờ một bản ghi
mã số sản phẩm cơ bản và số sê-ri của nó và mã số vật phẩm của
phụ kiện trên giấy hoặc trong một cơ sở dữ liệu do nhà cung cấp giữ.
Chìa khóa để tìm trong cơ sở dữ liệu là mã số vật phẩm cơ bản và mã
số sê-ri.
Trong thực tế, để xác định một sản phẩm phức tạp như vậy,người ta phải tìm
được mã số cơ bản trên nhãn của đơn vị cơ bản. Mã số này có cả ở dạng mã
vạch và dạng người đọc, đồng thời các thông tin còn lại về các bộ phận khác
nhau của sản phẩm phức tạp sẽ được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu. Các đặc trưng
và quy định kỹ thuật chi tiết của một sản phẩm hoặc một phụ kiện cụ thể về
nguyên tắc luôn luôn có sẵn ở nhà sản xuất, họ có thể xác định được từ nhãn mã
vạch (ở đây, việc tạo lập các cơ sở dữ liệu công khai, có sẵn sẽ mang lại lợi ích
cho các bên liên quan. Một lần nữa ta thấy vai trò quan trọng của mã số sản phẩm
EAN, nó đóng vai trò của một chìa khóa đơn nhất để tìm kiếm thông tin về một
sản phẩm nào đó.
Đặt hàng một xe lăn chế tạo theo
yêu cầu từ nhà sản xuất
Mã số sản phẩm cơ bản và mã số
sê-ri
Mã vạch

Cơ sở dữ liệu của nhà sản xuất


Thành phần (Mã số EAN) của cấu hình xe
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Chú ý : Trong trường hợp thiết bị tháo
lắp, mã vạch không gắn lên từng thành
phần riêng rẽ, thông tin dầy đủ có thể
tìm thấy trong cơ sở dữ liệu.
Đặt hàng một chi tiết của xe lăn từ
nhà sản xuất

lăn được lắp ráp theo sản phẩm cơ bản này
và mã số sê-ri


Thông tin về lắp ráp



Thời gian lắp ráp



Đặc tính của các bộ phận



Thông tin về hướng dẫn sử dụng và dịch vụ
bảo dưỡng

Mỗi chi tiết có một mã số EAN
MÃ VẠCH

Chú ý : Nếu các phụ tùng được đặt hàng một cách
riêng rẽ thì chúng phải có mã số EAN duy nhất và
nó phải có ở dạng người đọc và dạng mã vạch trên
phụ tùng đó

Hình VIII. C. 4-2: Trình bày số phân định của thiết bị y tế định hình trước và các
thành phần của nó.
3. Lợi ích
Áp dụng phương pháp tiếp cận 3 bước cho phép hợp lý hóa quá trình quản lý
như:


Kiểm soát dự trữ của nhà cung cấp;



Kiểm tra nhanh chóng các chuyến hàng giao



Thủ tục lập đơn hàng nhanh chóng


Yêu cầu bồi thường nhanh chóng và chính xác vì sản phẩm được
phân định hoàn hảo;

Ghi nhận chính xác các chuyến hàng đưa tới bệnh nhân cũng như
quá trình ngược lại;


Ghi hồ sơ kiểm kê chính xác;



Đòi bảo hành nhanh chóng;


Phân định chính xác các sản phẩm và tài liệu hướng dẫn tương ứng
của chúng;

Phân định chính xác các sản phẩm thay đổi theo yêu cầu của khách
hàng;
3. Kết luận
Để lắp ráp những sản phẩm phức tạp như xe lăn cho một bệnh nhân cụ thể cần
phải có rất nhiều thông tin, không những về sự có mặt của các bộ phận mà còn cả
các tính năng và quy định kỹ thuật của nó như là chúng có thể kết hợp với nhau
như thế nào. Đối với các thiết bị y tế, chỉ có nhà sản xuất mới có thể cung cấp
thông tin này cho dây chuyền phân phối, chừng nào mà nó chưa thay đổi. Việc
kiểm tra cuối cùng các thiết bị đã lắp ráp chỉ có thể thực hiện bởi nhà sản xuất. Ý
niệm chung về loại sản phẩm cụ thể của khách hàng do EAN đưa ra là một công
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cụ có hiệu quả làm đơn giản quá trình đặt hàng bằng cách cung cấp thông tin về
cấu hình theo phương thức cấu trúc

VII.C. 5. Theo dõi và truy nguyên mô cấy (những chi tiết được cấy
ghép vào cơ thể bệnh nhân)
Chương này được soạn thảo với sự cộng tác của Veronique Lessens, Giám đóc
điều hành của Implant Data Communication (IDC), Bỉ
Tóm tắt nhiệm vụ
Theo dõi và truy nguyên mô cấy y tế từ nhà sản xuất tới người nhận mô (bệnh
nhân) xuyên suốt quá trình sống của người nhận là rất phức tạp vì người nhận di
chuyển và bản chất đa quốc gia của công nghệ thiết bị y tế. Các cơ sở dữ liệu
theo dõi thiết bị được cấy ghép và bệnh nhân được cấy ghép là đặc biệt quan
trọng trong trường hợp thu hồi các thiết bị cấy ghép không an toàn hoặc không tin
cậy (hành động sửa chữa hoặc phòng ngừa như đã được quy định trong Chỉ thị
của AIMD và thiết bị y tế của Liên minh Châu Âu). Hơn nữa việc duy trì một cơ sở
dữ liệu cung cấp cho các nhà phẫu thuật một công cụ có giá trị cho phép họ
nhanh chóng tiếp cận cả bệnh nhân và dữ liệu cấy ghép toàn cầu bất kể lúc nào.
Bài này nói rõ tầm quan trọng của mã vạch và các tiêu chuẩn quốc tế trong việc
quản lý các cơ sở dữ liệu như vậy.
1. Giới thiệu
Vấn đề truy nguyên mô cấy
Hồ sơ các mô cấy dùng trong phẫu thuật, bất kể nguyên tắc phẫu thuật được sử
dụng, ở hầu hết các nước đều không được thực hiện.
Các nguyên nhân sau đây cho thấy nhu cầu một hệ thống đăng ký tập trungcho
tất cả các lĩnh vực phẫu thuật:

Trong trường hợp phẫu thuật tiếp theo, phãu thuật viên cần biết rõ các
thông tin quan trọng về ca phẫu thuật đã thực hiện trước đó.

Để cung cấp chăm sóc cần thiết cho bệnh nhân trong trường hợp cần thu
hồi mô cấy không tin cậy hoặc không an toàn.

Việc có các hệ thống đăng ký trung ương ở các quốc gia khác nhau cho
phép phẫu thuật viên quyết định phương án phẫu thuật không kể đến thuật ngữ
và sự quản lý quốc gia, tức là một phẫu thuật viên có thể tiếp cận dễ dàng và
nhanh chóng tới dữ liệu y tế của bệnh nhân nước ngoài.


Việc sử dụng mô cấy ngày càng tăng và phát triển liên tục đẫn tới cần thiết
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phải lưu giữ các quy định kỹ thuật trên nền tảng tập trung hóa.

Mô cấy thường tồn tại trong bệnh nhân trong thời gian dài từ 10 đến 30
năm, do vậy rất quan trọng là phải giữ dữ liệu tập trung và đảm bảo có sẵn trong
một thời gian dài.
Vấn đề truy nguyên công nghiệp
Theo Chỉ thị của Ủy ban Châu Âu, tất cả các thiết bị y tế cần phải có “Dấu hiệu
EC” vào ngày 15 tháng 6 năm 1998. Các nhà sản xuất cần phải chứng minh sản
phẩm của họ phù hợp với các “Yêu cầu cơ bản” như quy định trong Chỉ thị này.
Một trong những yêu cầu này là “truy nguyên”, điều này dẫn tới việc tạo ra các liên
lạc dữ liệu mô cấy(IDC) yêu cầu xây dựng hệ thống theo dõi liên tục thiết bị được
cấy ghép từ nhà sản xuất tới bệnh nhân.
Như đã nói trên đây, mục đích chủ yếu của “hệ thống theo dõi và truy nguyên mô
cấy” là truy nguyên và liên lạc với người nhận mô cấy (bệnh nhân) trong trường
hợp thu hồi mô cấy. “Hệ thống cảnh giác” này cung cấp công cụ cần thiết để bảo
vệ an toàn và sức khỏe cho bệnh nhân.Hơn nữa các tổ chức cung cấp dịch vụ y
tế có khả năng tiến hành các hành động phòng ngừa trước khi sảy ra các biến cố.
IDC triển khai các hoạt động cho phép thu thập, ghi chép, lưu dữ, tiếp cận dữ liệu
liên quan đến mô cấy và bệnh nhân trong một cơ cở dữ liệu tập trung. Bệnh nhân
được đảm bảo an toàn thông qua sự hợp tác của các chuyên gia y tế.
Các yêu cầu cơ bản
Yêu cầu cơ bản của hệ thống theo dõi và truy nguyên mô cấy là làm cho phù hợp
và đối chiếu số phân định bệnh nhân và thiết bị đơn nhất trong một cơ sở dữ liệu.
Điều quan trọng là việc thu thập dữ liệu phải đồng bộ, chính xác và dúng lúc. Hơn
nữa việc này cần phải đạt được sự tạo thuận lợi của cả y tế tư nhân và công cộng
với sự khác nhau rất lớn về cơ sở hạ tầng. Để hệ thống theo dõi và truy nguyên
hoạt động được thì cần phải quy định rõ loại dữ liệu cần phải thu thập, từ đâu và
ai làm.
Tính năng động của người dân và bản chất đa quốc gia của công nghiệp thiết bị y
tế đòi hỏi phải có sự trao đổi thông tin toàn cầu dẽ dàng trong khi bệnh nhân yêu
cầu chẩn đoán hoặc chữa chạy. Nhưng điều này không thể đòi hỏi thiết lập một
cơ sở dữ liệu tập trung (tức là toàn Châu Âu) khi những tiêu chuẩn về thu thập và
lưu giữ thông tin chưa có tại mỗi nước. Các yếu tố mấu chốt có thể cung cấp giao
diện giữa các cơ sở dữ liệu khác nhau cho phép nâng cao hiệu quả quốc tế để
chẩn doán và theo dõi khi cần.

Nhà

Phân định mô cấy y tế và
các thông tin khác ở

Cơ sở dữ liệu IDC của Bỉ
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sản
xuất

dạng tiêu chuẩn

Bệnh
viện

Nối với cơ sở dữ liệu các
nước khác

Áp dụng mã số EAN và
thông tin số lô, batch trên
thiết bị mô cấy bằng
UCC/EAN-128

Cập nhật
cơ sở dữ
liệu

Phân định mô
cấy y tế và các
thông tin khác ở
dạng tiêu chuẩn

Mô cấy được quét tại nơi
dùng sau khi dùng và số
phân định bệnh nhân, chi
tiết về phẫu thuật được gửi
tới đăng ký

Cập
nhật cơ
sở
dữ
liệu

Nhà phân phối

Phẫu thuật

Hình VII. C.5-1 Theo dõi và truy nguyên mô cấy y tế.
2. Các nội dung mấu chốt của theo dõi và truy nguyên
Sơ đồ mô tả tình hình trên đây cần chú ý các điểm sau:


Thiết bị và bệnh nhân được phân định đơn nhất và tách biệt.



Thiết bị đi qua dây chuyền phân phối từ nhà sản xuất tới bệnh viện ở đây
chúng được cấy vào bệnh nhân.



Sau này bệnh nhân và thiết bị lại có thể tách rời khỏi nhau tại nơi khác.

Thông tin tại mỗi bước trong quá trình trên được chuyển giao bởi một bên thứ ba,
đoa là IDC. Để cho chắc chắn, bộ dữ liệu tối thiểu về thiết bị, bệnh nhân, thời gian
và địa điểm phẫu thuật đã được xác định với sự hỗ trợ của các chuyên gia y tế.
Bộ dữ liệu tối thiểu
Để đảm bảo chuyển giao dữ liệu chính xác, yêu cầu cơ bản là phải có một bộ dữ
liệu tiêu chuẩn tối thiểu. Do bệnh nhâ được phân định theo cách phi tiêu chuẩn
nên IDC bản thân IDC cấp số phân định bệnh nhân. Để đảm bảo sự tin cẩn của
dữ liệu, số phân định bệnh nhân được lưu giữ trên thẻ bệnh nhân. Điều này cùng
với mã do nhà phẫu thuất giữ, cho phép tiếp cận vào dữ liệu bệnh nhân chỉ khi tra
cứu.
Để phân định đơn nhất mô cấy, các thông tin đã được quy định rõ như số phân
định của nhà sản xuất, mã số tham chiếu, số lô,batch hoặc số sê-ri.
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Các chi tiết về đặt và gỡ mô cấy được xây dựng và ghi lại theo các nguyên tắc
của phẫu thuật liên quan. Việc tạo ra bộ dữ liệu về mô cấy bằng cách dùng các
thuật ngữ tiêu chuẩn làm tối đa hóa chất lượng và sự thuận tiện của dữ liệu đồng
thời giảm thiểu chi phí tạo ra nó.
Các quy định kỹ thuật chi tiết và đồng bộ được thỏa thuận với các chuyên gia y tế.
Nó bao gồm thông tin về đặc tính của mô cấy như cỡ, kích thước, thành phần
nguyên liệu, hướng dẫn sử dụng ….
Quá trình lập hồ sơ
Hồ sơ của mô cấy cần phải thực hiện tại thời gian và địa điểm phẫu thuật ở bệnh
viện. Vì một số nguyên nhân sau:


Hồ sơ dữ liệu mô cấy trong các bệnh viện thông thường trước đây được
thực hiện bằng cách đánh đấu thêm vào bệnh án bệnh nhân (bằng tay
hoặc dán đi theo mô cấy) là không đáng tin cậy. Kinh nghiệm trong quá
trình thu hồi cho thấy rằng việc viết tay số sê-ri là không đáng tin cậy và tỷ
lệ sai sót lên tới 40%. Trong trường hợp bệnh án được dùng để ghi thông
tin về mô cấy thì cách duy nhất để truy nguyên bệnh nhân đã nhận mô cấy
là tìm kiếm các hồ sơ bệnh án của tất cả các bệnh viện.



Việc dùng các thẻ đăng ký hoặc các biểu mẫu gửi lại (cho nhà sản xuất)
cũng không tin cậy, bởi vì sự tuân thủ của các bệnh viện về các loại báo
cáo này rất kém, gần như 100% không có.

Tuy nhiên, số phân định thiết bị và bệnh nhân cần nhập trực tiếp sau ca phẫu
thuật. Đó chính là thời gian và địa điểm các dữ liệu yêu cầu có thể chắc chắn
được nhập vào.
Do sự không đáng tin cậy của việc nhập hồ sơ bằng tay, nên khuyến nghị rằng
cần có thông tin ở dạng mã vạch và dùng máy quét để nhập và ghi dữ liệu.
Trong chế tạo thiết bị y tế, có 2 dạng mã vạch quốc tế được dùng thông thường
là:


Các hệ thống phân định và mã vạch EAN/UPC và UCC/EAN-128.



Dạng HIBCC1

Hệ thống này do IDC xây dựng chấp nhận cả hai định dạng mã vạch.
Điều thực sự quan trọng đối với người dùng là việc dùng có hệ thống các mã
vạch trên vật liệu bao gói và nhãn đi kèm mô cấy. Liên đoàn các Hội thiết bị y tế
Châu Âu (EUCOMED) khuyến nghị sử dụng hệ thống mã hóa và phân định
UCC/EAN-128. UCC/EAN-128 cho phép mã hóa tất cả các thông tin cần thiết đã
đề cập ở trên. Việc dùng mã vạch đảm bảo dữ liệu không có sai lỗi, thống nhất và
nhất quán vì việc dăng ký chủ yếu phụ thuộc vào chất lượng dữ liệu được nhập
vào.
Để dáp ứng các yêu cầu này và đảm bảo cho dữ liệu tin cậy, có sẵn và đồng bộ,
nguyên tắc của IDC là tự động hóa hoàn toàn thông qua sử dụng mã vạch,máy
1

Để có thêm thông tin về HIBCC xem phần IX.A. giải thích các thuật ngữ.
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quét và các công cụ công nghệ thông tin khác để ghi và truyền dữ liệu và các nội
dung tham khảo khác.
Giao thức (protocol) sử dụng để liên lạc giữa IDC và các đối tác của nó là ICP/IP.
Ưu điểm của ICP/IP là cho phép phát triển những ứng dụng độc lập phương tiện
truyền thông tin. Một ưu điểm khác là nó cho phép nâng cấp phương tiện để kết
nối mà không cần thay đổi cấp ứng dụng. Trong thử nghiệm, kết nối IP được thực
hiện qua đường truyền điện thoại bình thường.
Đăng ký chủ sở hữu và các yêu cầu quản lý


Cần chú ý rằng dây chuyền phân phối các thiết bị y tế từ nhà sản xuất tới
bệnh nhân có thể xuyên qua biên giới quốc gia và liên quan đến rất nhiều
khâu trung gian. Dây chuyền này có thể rất dài, ngoằn ngèo và đứt đoạn. Các
nhà phân phối và các đại lý thay đổi hoặc biến mất. Trong điều kiện như vậy
họ không thể chịu trách nhiệm về theo dõi và truy nguyên mô cấy.



Do mô cấy tồn tại cùng với bệnh nhân trong thời gian dài, điều quan trọng là
phải có cơ chế để đảm bảo dữ liệu dài hạn liên tục. Gắn việc này với nhà sản
xuất là điều rủi ro, như đã đề cập ở trên. Cần lưu ý rằng một sai lỗi của loạt
thiết bị có thể làm phá sản công ty và làm rắc rối vấn đề truy nguyên tất cả các
mô đã được cấy.



Cần có một ban chuyên môn để giám sát và kiểm soát việc đăng ký.



Bởi vì tất cả các phẫu thuật đều đã có các yêu cầu và quy định kỹ thuật, tháng
5 năm 1995, các chuyên gia y tế Bỉ đã lập ra Nhóm nghiên cứu truy nguyên
mô cấy (I.T.S.G.).Nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền của các bên liên quan
được các thành viên của nhóm xác định dựa trên các yêu cầu về đạo đức,
pháp luật và y tế.



Việc theo dõi và truy nguyên các thiết bị mô cấy từ nhà sản xuất tới bệnh nhân
theo phương pháp chuyên nghiệp và trung gian đòi hỏi lập ra một công ty độc
lập hoạt động như là một đối tác thứ ba thật sự - IDC.

3. Các cơ cấu của ý niệm chung IDC
Mục tiêu của ý niệm chung IDC là làm cho việc phân định, theo dõi và truy
nguyên các thiết bị mô cấy có thể thực hiện được tại mọi lúc.
Để đạt được mục tiêu này IDC cung cấp các dịch vụ sau:
a. “Hộp thư” (Mailbox), kết nối các nhà cung cấp và các phẫu thuật viên.
b. “Ngân hàng dữ liệu truy nguyên hợp pháp”, ngân hàng dữ liệu để truy nguyên
mô cấy.
c. “Ngân hàng dữ liệu các tệp bệnh nhân”, ngân hàng dữ liệu trung tâm các tệp
dữ liệu bệnh nhân.
a. “Hộp thư”
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Hộp thư là một hệ thống máy tính hóa, kết nối các nhà cung cấp thiết bị mô cấy
và các nhà phẫu thuật mô cấy và có chức năng sau:


Kiểm soát các dữ liệu đầu vào và sự lưu chuyển của nó. Mỗi phẫu thuật mô
cấy được lập hồ sơ trong hệ thống tại nơi phẫu thuật bằng quét mã vạch hoặc
bằng tay nếu thông tin mã vạch chưa được sử dụng. Việc dữ liệu được nhập
tại nới phẫu thuật sẽ hạn chế sai lỗi do con người và đảm bảo độ chính xác
của nó.



Thông tin về mô cấy đã được sử dụng lại quay trở lại nhà cung cấp.



Tổng quan tức thời tóm tắt ngoài những cái có sẵn của nhà cung cấp có thể
được các nhà phẫu thuật hoặc nhóm y tế của họ tham khảo.

b. Dich vụ “ngân hàng dữ liệu truy nguyên hợp pháp” IDC truy nguyên thiết bị mô
cấy suốt cả dây chuyền cung cấp từ nhà sản xuất (gồm cả nguồn gốc phụ
tùng tạo nên mô cấy) và phân phối tới người bệnh.
Ngân hàng dữ liệu chỉ cho phép tham chiếu bí mật, được bảo vệ và từng đoạn.
Nói cách khác, người sử dụng tùy theo vai trò của mình chỉ được tham khảo tới
những thông tin liên quan đến vai trò đó.


Trong trường hợp cần sửa chữa (ví dụ, thu hồi sản phẩm) nhà sản xuất hoặc
nhà phân phối có thể truy nhập cơ sở dữ liệu.



Các nhà cung cấp có thể thấy được nhà phẫu thuật đã cấy thiết bị và liên lạc
trực tiếp với họ.



Tư vấn của nhà phẫu thuật về ngân hàng dữ liệu tạo điều kiện cho họ có khả
năng tham gia vào các hành động chấn chỉnh của nhà cung cấp (“hệ thống
phòng ngừa y tế” – Hướng dẫn của Ủy ban Châu Âu).



Hệ thống tạo thuận lợi cho việc nhân các khiếu nại đối với nhà cung cấp và
nhà phẫu thuật.

c. Dịch vụ ngân hàng dữ liệu file bệnh nhân
Dịch vụ IDC không hạn chế trong việc truy nguyên và theo dõi mô cấy.Nó còn tạo
điều kiện cho các nhà phẫu thuật tiếp cận được với các đánh giá về mô cấy của
bệnh nhân. Thông tin trong các file này bao gồm:


Số phân định của bệnh nhân (dữ liệu quản lý)



Số phân định các bên có liên quan:



Số phân định ca phẫu thuật (chi tiết về ca phẫu thuật)



Số phân định mô cấy ( số phân định của nhà sản xuất, số tham chiếu, tên vật
phẩm, số batch hoặc số sê-ri)



Và các quy định kỹ thuật chi tiết và đồng bộ của mô cấy.

Trong thực tế, điều này gồm cả đặc tính kỹ thuật của mô cấy.Vì có rất nhiều loại
quy định kỹ thuật (cỡ, kích thước, thành phần vật liệu …)nên các thông tin này đã
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được tiêu chuẩn hóa theo Quy định kỹ thuật của “Nhóm nghiện cứu truy nguyên
mô cấy” ( I.T.S.G).
Để đáp ứng các yêu cầu luật pháp về tính riêng tư và phù hợp với đạo đức y tế,
việc truy nhập vào ngân hàng dữ liệu này được giới hạn nghiêm ngặt. Chỉ có các
phẫu thuật viên do hệ thống cho phép cùng với mã phân định bệnh nhân chứa
trong thẻ bệnh nhân có thể truy nhập vào hệ thống. Thẻ bệnh nhân đảm bảo
phân định đơn nhất bệnh nhân, đảm bảo tính bí mật của dữ liệu và cho phép
bệnh nhân là người chủ sở hữu dữ liệu. Dữ liệu “nhậy cảm”, tức là dữ liệu về y
tế, chỉ có thể được truy nhập thông qua tổ hợp của hai chìa khóa đã đề cập ở
trên.

VII. C.6. Theo dõi và truy nguyên các mẫu xét nghiệm.
Phần này được soạn thảo với sự cộng tác của EAN Brasil, EAN quốc tế và tham
khảo các Bệnh viện Châu Âu và Mỹ.
1. Bối cảnh
Các phòng xét nghiệm đã sử dụng rất nhiều biện pháp để phân định chính xác
các mẫu, bệnh nhân đã được lấy mẫu và trao lại kết quả và file hồ sơ bệnh nhân
cho những người thích hợp.
Cách tiếp cận mô tả dưới đây chỉ là một cách để giảm thiểu sai lỗi do nó phân
định một cách đơn nhất và kết nối các bên và các quá trình có liên quan.
2. Mô tả hệ thống
Như đã giải thích trong phần VIII.C.1, một bệnh nhân được nhận vào điều trị
nhận được một số phân định mã vạch hóa đơn nhất, nó gắn liền với họ dưới
dạng một cái vòng tay. Mã vạch này (Số phân định ứng dụng UCC/EAN-128
AI(8018)) cũng được gắn vào file bệnh nhân, và một mã số tương ứng của nhãn
mã vạch cũng có sẵn để dùng khi nào cần, ví dụ ống thử, báo cáo kết quả Xquang…).
Thông thường các máy thử thực hiện 10 đến 15 phép thử trên 1 mẫu. Gõ bằng
tay một mã số chỉ rõ loại thử cần thực hiện trên mẫu.

77

Số phân định bệnh
nhân

Thu
mẫu

nhận

Số phân định
mẫu

AI (8018)

AI
(8004)

AI (8018)

AI (90)

Bác sỹ đa khoa

Kết quả thử đối với AI
(8018)

Bệnh viện

Thông điệp EDI về y tế
Yêu cầu thử phòng xét nghiêm
MEDREQ
Kết quả xét nghiệm
MEDRPT

Hình VII.C.6-1 Kết nối các quá trình thử ở phòng xét nghiệm.
Kỹ thuật thu nhận dữ liệu tự động sử dụng các mã vạch một chiều để phân định
các xét nghiệm, ống xét nghiệm và bệnh nhân là không thể được vì kích thước
không phù hợp. Mã hai chiều là phù hợp với mục đích này hơn. (EAN quốc tế và
UCC đang theo dõi sự phát triển trong lĩnh vực các vật mang dữ liệu để đưa ra
một khuyến nghị).
Ví dụ dưới đây minh họa mã vạch EAN/UCC-128 được dùng cho các xét nghiệm
đơn sử dụng số phân định ứng dụng sê-ri 90 (AI 90) có thể dùng cho nội bộ.
Mỗi xét nghiệm có một mã số nội bộ, ví dụ xét nghiệm urine 17-KS về hooc-môn.
Hooc-môn- Urine 17-KS 123 1234 12345678 121
P14 P13 P12 P11 P10 P9

P8

P7

P6

P5

P4

P3 P2 P1

A1

A2

TT1 TT2 TT3 TT4 TN1 TN2 TN3 TN4 TN5 N1 N2 D

9

0

0

1

2

3

0

1

2

3

4

1

2

1

Ở đây
P1 đến P14 chỉ số vị trí của mã số bắt đầu từ phải sang trái.
A1 đến A2 chỉ số phân định ứng dụng, trong trường hợp này số phân định AI 90
được dùng để phân định phòng xét nghiệm.
TT1 đến TT4 chỉ họ xét nghiệm, có khả năng cho 9999 loại xét nghiệm. Trong ví dụ
trên, 0123 chỉ họ xét nghiệm hooc-môn.
TN1 đến TN5 chỉ loại xét nghiệm trong họ, có khả năng cho 99999 loại xét nghiệm.
Trong ví dụ trên, 01234 được cấp cho xét nghiêm Urine 17-KS, 01235 cho xét
nghiệm Urine VMA…. Đều ở trong họ xét nghiệm hooc-môn.
N1 đến N2 chỉ số lần xét nghiệm thực hiện trong điều trị bẹnh nhân.
D là số kiểm tra tính theo thuật toán tiêu chuẩn.
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Tương tự, các bệnh viện có thể cấp mã số cho mỗi xét nghiệm, ví dụ
Autoimmune bắt đầu với 05000 và xét nghiệm bổ sung Autoimmune C 4 có thể
được cấp mã số 05001 …
Thêm vào AI (90), có thể kết hợp với thời gian lấy mẫu AI (11), thời hạn yêu cầu
hoàn thành xét nghiệm AI (17), và thiết bị dùng để xét nghiệm AI (8004) để cung
cấp truy nguyên đầy đủ và thông tin cần giải trình.
Nếu phòng xét nghiệm dự định liên lạc với một mã số của bệnh viện đã dùng ,mã
số EAN, thì mã số địa điểm EAN, AI (414), sẽ giúp cho phân định rành mạch
phòng xét nghiệm này. Điều này cùng với AI (8018) phân định đơn nhất bệnh
nhân, và AI (90) cho xét nghiệm đảm bảo truy nguyên các xét nghiệm và giải trình
các hoạt động (Xem hình VII.C.6-2).
Phân định xét nghiệm
(90) – AI dùng cho nội bộ
0123 – họ xét nghiệm
01234 – loại xét nghiệm trong họ
12 – số lần xét nghiệm đã được thực hiện đối với
bệnh nhân
(90) 01231234121

1 – Số kiểm tra

Hình VII.C.6-2 Sử dụng EAN/UCC-128 để kết nối quá trình xét nghiệm với
bệnh nhân.
Để tăng hiệu quả của quá trình điều trị, kết quả xét nghiệm (và các yêu cầu) có
thể được chuyển tới bác sỹ điều trị của bệnh nhân bằng cách dùng thông điệp
EDI y tế như cho thấy trong hình VII.C.6-1.
3. Kết luận
Mã vạch EAN/UCC-128 là một hệ thống mềm dẻo và đa năng cho phép các nhà
cung cấp dịch vụ y tế phân định và tự động háo các xét nghiệm, thiết bị và kết nối
chúng với bệnh nhân. Điều này đảm bảo an toàn chung của các kết quả cả cho
bệnh nhân và nhà cung cấp dịch vụ y tế.

VII. C. 7. Sử dụng cơ sở dữ liệu tập trung cho các bệnh viện và các
nhà cung cấp.

79

Phần này cung cấp một tổng quan về dự án Product/View từ khi bắt đầu vào
năm 1992 và triển vọng phát triển trong tương lai. Phần này được viết với sự
cộng tác của Henk Mors của SIG Service, đại diện cho EUCOMED.
1. Bối cảnh
Người ta biết rõ rằng ngành y tế bị phân cách và lộn xộn. Một bệnh viện trung
bình có khoảng 2000 nhà cung cấp sản phẩm với khoảng 5000 đến 25000 sản
phẩm. Kết quả là việc truy nguyên sản phẩm không đơn giản.
Thông tin về sản phẩm y tế thường là rời rạc và rộng. Ngoài các thông tin thật sự
cần thiết (đơn vị bao gói, hạn dùng, sử dụng) các yêu cầu về thông tin khác (ví dụ
yêu cầu an toàn, khử trùng, xử lý phế thải )cũng có trong đó. Nhiều thông tin
trong số đó đang trở thành yêu cầu của luật pháp, làm cho nó càng trở nên cấp
bách hơn. Làm cho vấn đề trở nên phức tạp hơn, nhiều thông tin được nhà sản
xuất cung cấp dưới các dạng khác nhau : trên bao gói, bỏ vào trong bao gói,
trong catalogue hoặc các dạng khác.
Trong phạm vi bệnh viện, người dùng (bác sỹ, y tá, chuyên gia sản phẩm, các
nhà quản lý…)cần những thông tin khác nhau mà họ nhận được bằng tay. Thông
thường những thông tin là không đầy đủ, khó truy tìm và thậm chí không đến
đúng người cần. Việc xử lý thông tin tốn công và do vậy tốn kém, ảnh hưởng đến
hiệu quả hoạt động.
Dự án Trao đổi dữ liệu sản phẩm (PDI) có mục đích là cấu trúc và làm trôi chảy
thông tin, cũng như xây dựng một hệ thống trao đổi thông tin tiêu chuẩn hóa cho
tất cả các ngành trong công nghiệp y tế.
Phương pháp của dự án là áp dụng một cơ sở dữ liệu với giao diện được tiêu
chuẩn hóa để liên lạc. Ban đầu một thử nghiệm (pilot) đã được thiết lập liên quan
đến một số nhà cung cấp và khách hàng của họ để chứng minh tính khả thi của
dự án. Sau khi thử nghiệm kết quả, PDI liên quan đến ProductView với mục tiêu
áp dụng PDI xuyên suốt một phạm vi rộng những người tham gia trong ngành
công nghiệp y tế.
Tham gia dự án này gồm (đều ở Hà lan):


Hai bệnh viện lớn và một bệnh viện nhỏ (Leiden University, Twenteborg và De
Weezenlenden Zwolle).



Ba nhà cung cấp sản phẩm y tế- 3M Nederland B.V.



Johnson & Johnson Medical B.V và Molnlycke (Nederland)B.V.



Và một nhà cung cấp hệ thống thông tin, SIG Service B.V.

2. Chuẩn cứ của dự án
Ban đầu dự án đi theo những nguyên tắc sau:
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Xây đựng một hệ thống trung gian và mở, tức là một hệ thống quản lý độc lập
có thể tiếp cận được đối với tất cả các nhà cung cấp và người dùng sản phẩm
y tế.



Các thông điệp EDI phù hợp với chuẩn EDIFACT.



Tích hợp các kết nối đã có vào hệ thống, tức là không yêu cầu thay đổi các hệ
thống của người dùng.



Việc lựa chọn chức năng của hệ thống được xác định tuân theo tình trạng tự
động hóa có sẵn

Thêm nữa hệ thống PDI lập ra để cung cấp những cơ sở cho sự phát triển gồm:


Cung cấp thêm thông tin bao trùm các vấn đề như sản phẩm phế thải, môi
trường, các điều luật về an toàn…



Mở rộng để bao gồm nhiều đối tác hơn cả bên đặt hàng và cung cấp, cả quốc
gia và quốc tế,cũng như nhiều người dùng hơn trong các tổ chức y tế (ví dụ y
tấ , phòng xét nghiệm)



Bao gồm nhiều dữ liệu về sản phẩm đang chế tạo hơn cho phép hoàn chình
thông tin về chu kỳ sống của sản phẩm, từ ý niệm chung cho đến xử lý chất
thải.



Mở rộng hệ thống cho các ngành khác (ví dụ thực phẩm, hóa chất, văn phòng
phẩm…)

3. Mô tả hệ thống
Hệ thống bao gồm giao diện đầu vào, đầu ra và một cơ sở dữ liệu trung tâm. Sử
dụng cơ sở dữ liệu trung tâm được coi là có hiệu quả hơn vì kết nối đơn của các
thành viên vào hệ thống cung cấp truy nhập dễ dàng và thông tin thống nhất.
Nhà sản xuất nhập dữ liệu vào cơ sở dữ liệu, sau đó dữ liệu được tiêu chuẩn hóa
và truyển đến cơ sở dữ liệu trung tâm PDI thông qua EDI với sự can thiệp bằng
tay tối thiểu. Sự thay đổi thông tin sản phẩm được liên lạc đến cơ sở dữ liệu trung
tâm ngay lập tức khi chúng vừa được nhập vào cơ sở dữ liệu của nhà sản xuất.
Thông tin do hệ thống nhận được sẽ được lưu giữ trong cơ sở dữ liệu nội bộ.
Bằng cách sử dụng các giao diện đầu ra khác nhau, các thông tin này được sử
dụng với các mục đích khác nhau. Ví dụ để lập một danh mục bệnh viện, các
thông số như giá trị dinh dưỡng, ăn kiêng, giá cả…có thể lấy được từ cơ sở dữ
liệu PDI này.
Do bản chất trung gian và mở của hệ thống, các tổ chức có thể dễ dàng lựa chọn,
sắp xếp và xử lý tất cả thông tin mà họ yêu cầu. Hệ thống có thể được truy cập từ
các máy tính cá nhân đơn lẻ hoặc từ các môi trường hệ thống tích hợp.

Nhà sản xuất A

Nhà sản xuất B

Nhà sản xuất C
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Cơ sở dữ liệu trung tâm Product View
Bệnh viện A

Bệnh viện B

Bệnh viện C

H

H

H

Hình VII. C.7.-1 Ý niệm chung PDI
Mặc dù ngôn ngữ của hệ thống là tiếng Đức và hệ thống được xây dựng cho Hà
lan, một số đặc tính của nó làm cho nó trở thành một ý tưởng hữu dụng quốc tế:


Thông tin có sẵn về một phạm vi rất rộng các sản phẩm.



Hệ thống có thể dễ dàng tích hợp vào các hệ thống khác và thân thiện với
người dùng.



Các thông tin có thể biệt lập theo yêu cầu, tức là không có thông tin quá mức.



Hệ thống được quản lý bởi một tổ chức có cấu trúc tham dự trung gian và mở.

4. Sử dụng các tiêu chuẩn
Theo quan điểm mở rộng tiềm năng của hệ thống, các tiêu chuẩn quốc tế được
sử dụng càng nhiều càng tốt :


Ở cấp hạ tầng một nhà cung cấp được chọn lựa từ mạng lưới các nhà cung
cấp hiện có (mạng giá trị gia tăng VAN)



Hướng dẫn sử dụng EDI là EANCOM, như EAN quốc tế đã xác định(tiêu
chuẩn UN/EDIFACT được cụ thể trong thị trường sản phẩm y tế Hà lan).



Để phân định các khu vực chức năng và vật thể, đã sử dụng các mã số địa
điểm EAN (đặc biệt có lợi khi trao đổi thông tin đối tác thương mại trong thông
điệp EDI PARTIN).



Mã số vật phẩm và mã vạch EAN, cũng như mã số HIBC được sử dụng để
phâm định sản phẩm.

5. Áp dụng dự án nảy sinh đánh giá
Dự án này là phức tạp cả về kỹ thuật và tổ chức.
Về mặt tổ chức nó đòi hỏi sự tham gia rộng rãi của nhà cung cấp và người dùng.
Việc hợp tác của các đối thủ cạnh trang và khách hàng của họ phải được quản lý.
Hơn nữa sự khác nhau về văn hóa và quan điểm phải được tính đến, tức là có
liên lạc người “kỹ thuật” với người dùng. Sự cam kết của cấp quản lý cao mhaats
và tham gia tích cực của các nhà quản lý trong dự án là rất quan trọng. Không có
các dự án tương tự cũng có nghĩa là không có chỗ để xin tư vấn.
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Tính đồng bộ của dự án và các mục tiêu rõ ràng của nó đã thúc đẩy sự hợp tác
và tạo ra mức trung thực cao giữa các đối tác, điều này đã giúp cho việc giải
quyết các xung đột về quyền lợi đôi khi sảy ra.
Về mặt kỹ thuật, việc kết nối giữa hệ thống PDI với các hệ thống của người dùng
là rất quan trọng. Việc gửi thông tin sản phẩm qua EDI yêu cầu một thông điệp
thích hợp (xem hình VII. C.7-2). PRODAT là thích hợp nhất, nhưng chưa có một
bộ con dành cho các thiết bị y tế. Thông điệp này đã được trình lên các nhà chức
trách quốc tế, và bây giờ vẫn chỉ có “status 1”, nghĩa là thông điệp UN/EDIFACT
trial. Thông điệp này thích hợp nhất để gửi thông tin sản phẩm. Thông điệp
PRICAT được ưu tiên để gửi thông tin thương mại động. Cả hai thông điệp này
được sử dụng để gửi thông tin trong khuôn khổ của dự án PDI. Tiêu chuẩn hóa
các sản phẩm và bao gói của nó đạt được bằng cách sử dụng mã sản phẩm đơn
nhất (EAN/UCC và HIBC). Phân định sản phẩm đa ngành và đơn nhất là rất quan
trọng đối với liên lạc điện tử.
6. Hiện trạng
Sau khi hoàn thành dự án PDI, ý tưởng chung cuối cùng do SIG Service đặt ra là
ProductView. Hợp tác với các nhà khởi đầu dự án và các cộng tác viên khác, một
khối lượng tới hạn đã được tạo thành. Đối với các bệnh viện, khối lượng tới hạn
này có nghĩa là sự tham gia của các nhà cung cấp và danh sách sản phẩm. Đối
với các nhà cung cấp, khối lượng tới hạn này nghĩa là số tổ chức tham gia và tần
số sử dụng hệ thống, ví dụ cho quá trình lập đơn hàng.
Hiện nay ProductView có khoảng 50 tổ chức tham gia (trong đó các bệnh viện và
nhà cung cấp là tương đương nhau). Số lương sản phẩm tăng lên nhanh chóng
và hiện nay cơ sở dữ liệu chứa khoảng 10.000 sản phẩm với 20.000 bao bói.
Nhận thức về EDI trên thị trường cũng đã được nâng cao. Kết quả là mong muốn
sử dụng EDI cho các quá trình hậu cần tăng lên. Đồng thời ProductView cũng đã
được mở rộng để bao trùm cả các phương tiện như đã nói ban đầu. Hiện tại cơ
sở dữ liệu chứa 10.000 sản phẩm thực phẩm và 1000 sản phẩm hóa chất, 2 nhà
bán sỉ sẽ nhanh chóng cung cấp thêm “văn phòng phẩm” của họ vào hệ thống
này.

Nhà
xuất

sản

Thương
nhân
PRIDAT

Thông
phẩm

tin

sản PRIDAT

PRICAT

Thông
thương mại

tin PRICAT
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PARTIN
Nhà
cấp

cung

Người
lại

bán

Người
sỉ

bán

Thông tin đối tác

PARTIN

Cơ sở dữ liệu Yêu cầu
trung tâm
PARTIN

Cơ sở dữ liệu địa
phương

Yêu cầu
PRICAT
ORDER

Hệ thống thông
tin bệnh viện

ORDRSP
DESADV
INVOIC
REMADV
Chú thích : Để biết PARTIN và PRODAT xin xem chú thích trang trước.
Thông điệp PARTIN trong EANCOM là thông điệp đầu tiên trao đổi giữa các đối tác
thương mại, cung cấp các thông tin về thương mại, tài chính và quản trị. Khi thông điệp
này dược trao đổi thì không cần phải tái chuyển lại các thông tin này nữa. Thông điệp
ORDER, DESADV, INVOIC, REMADV là các thông điệp trả lời đơn hàng, tư vấn giao
hàng, hóa đơn và tư vấn trả tiền.

Hình VII.C.7-2 Chỉ rõ dòng thông tin và thông điệp hoạt động UN/EDIFACT khi
dùng.
7. Kết luận
Ý tưởng ProductView là một bước quan trọng trong việc gỡ bỏ khỏi bệnh viện
những hoạt động rườm rà. Nhưng nó yêu cầu sự cam kết và tham gia của tất cả
các bên để có tác động ủng hộ trong quá trình cung cấp và hậu cần trong ngành y
tế. Đây là chiến lược về tổ chức chứ không phải là kỹ thuật. Với sự phát triển của
thương mại điên tử (Electronic Commerce- EC), thương nhân và các nhà cung
cấp có khả năng cung cấp thông tin đã cấu trúc về tất cả các sản phẩm của họ
cho những người mua hàng tiềm năng, trong khi người mua, sử dụng dữ liệu sản
phẩm đã được cấu trúc, có thể mở tất cả các thông tin có liên quan và dùng EDI
để lấy ra các dữ liệu.
Mặt khác, sự thay đổi về tổ chức đòi hỏi thời gian và sự nỗ lực để làm cho thương
mại điện tử trong ngành y tế trở thành hiện thực. Nếu không có một phong trào
của các cấp lãnh đạo cao nhất thì điều này ít khi kết quả.

VII.C.8. Quản lý chất thải bệnh viện
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Phần này được viết với sự cộng tác của Elisabeth Kaufmann của CCG (EAN
Đức).
Tóm tắt nhiệm vụ
Những ý tưởng chung sau đây cho thấy một công nghệ tiên tiến như thu nhận dữ
liệu tự động (ADC) có thể được tích hợp trong quá trình quản lý chất thải phức tạp
của một bệnh viện như thế nào, giải phóng tiềm năng hợp lý hóa, đồng thời chú ý
đến những yêu cầu an toàn cao của ngành y tế. Nó cũng cho thấy công nghệ này
đã góp phần vào việc giảm bớt chi phí để loại bỏ chất thải đang ngày càng tăng
lên như thế nào. Việc sử dụng các công cụ phân định và liên lạc dựa trên các tiêu
chuẩn quốc tế đã đóng vai trò nền tảng cho ý tưởng này.
1. Bối cảnh
Dân số thế giới tăng cũng như tiêu thụ sản phẩm tiêu dùng tăng tại các nước
công nghiệp làm cho lượng chất thải tăng liên tục. Hai chiều hướng đối ngược
nhau : một mặt tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt mặt khác quá tải khả năng loại bỏ
chất thải (bãi thải).
Để đối phó với thảm họa này, chính phủ đã đưa ra các điều luật về loại bỏ chất
thải và tất cả các bên phải chấp nhận chi phí cao để loại bỏ chất thải. Thiếu cạnh
tranh trong thị trường khu vực trong vận chuyển chất thải làm cho vấn đề trở nên
thêm trầm trọng.
Ưu tiên trước tiên là tránh chất thải, chủ yếu là giảm chất thải bao gói, đồng thời
giảm thiểu tác động xấu lên thị trường và người tiêu dùng. Điều này thúc đẩy sự
ra đời của “Chỉ thị về bao gói và chất thải bao gói” của Ủy ban châu Âu (EC) và
“Đề nghi một Chỉ thị của quốc hội và hội đồng châu Âu về ghi nhãn bao bì” .
Thống kê cho thấy rằng trong ngành y tế vấn đề còn nghiêm trọng hơn. Ví dụ,
bệnh viện thải ra mỗi ngày 7 kilogam chất thải trên một bệnh nhân trong khi chất
thải ở gia đình chỉ là 1,7 kilogam cho 1 người. Thêm nữa một số loại chất thải
bệnh viện đòi hỏi phải được loại bỏ một cách đặc biệt vì chúng chứa chất ô
nhiễm, chất độc và nhiễm trùng. Áp lực về chi phí và trách nhiệm xã hội yêu cầu
ngành y tế phải đóng vai trò tiên phong trong loại bỏ chất thải.
2. Mục tiêu quản lý phát thải và loại bỏ chất thải
Chi phí tăng lên do công nghệ loại bỏ đắt tiền và trách nhiệm chung đối với hệ
sinh thái buộc các công ty trong ngành y tế phải thực hiện mọi biện pháp để tránh
và giảm chất thải. Để có các biện pháp hữu hiệu cần phải hiểu rõ các kênh thải
của một bệnh viện. Ví dụ các dữ liệu về ai thải, ở đâu và khi nào, tổng số và loại
chất thải. Trong trường hợp hàng hóa đóng gói, thông tin về đặc tính của bao gói
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sẽ cho phép lập kế hoạch xử lý sau khi tiêu thụ. Việc sử dụng các khái niệm
chung sẽ là hữu ích để thu thập dữ liệu liên quan một cách chính xác.
Một khi các thông tin về chi phí khi loại bỏ đã được thu nhận thì sẽ có điều kiện để
tính chi phí loại bỏ chất thải khi mua sắm sản phẩm. Điều này rất quan trọng vì
việc loại bỏ chất thải khác nhau sẽ có chi phí khác nhau. Ngay cả khi không phải
như vậy thì thông tin liên quan đến lượng chất thải của sản phẩm và chi phí dể
loại bỏ chúng cũng giúp cho việc nâng cao nhận thức và có thể định hướng cho
việc giảm thiểu chất thải.
3. Giải pháp được đề nghị
Trước hết để tránh trùng lặp, các thông tin liên quan về sản phẩm phải do các nhà
sản xuất cung cấp. Tức là các nhà sản xuất hàng hóa phải lưu giữ các thông tin
kỹ thuật liên quan đến chất thải trong tệp dữ liệu chính của họ. Để có thể chuyển
giao một lượng lớn dữ liệu một cách hiệu quả cần phải dùng công cụ xử lý dữ liệu
tự động. Hơn nữa, để cho dữ liệu đã được nhập có ích đối với mọi đối tác thì cần
phải có sự phân định sản phẩm và dịch vụ một cách đơn nhất và rõ ràng. Mã số
vật phẩm EAN thực hiện yêu cầu này vì nó đảm bào tính đơn nhất toàn cầu với
mọi ngành và đóng vai trò chìa khóa để mở dữ liệu chính.
Công nghiệp Nhà vận chuyển Người tiêu dùng Công ty loại bỏ chất thải
Vận tải và xếp kho
Dòng vật liệu
Mua sắm
Đảm bảo chất lượng
Quản lý chất thải
Hình VII.C.9-1 : Áp dụng mã vạch

Cơ sở dữ liệu EAN 40 54621 00025 2

EAN 40 54621 00025 2



Aspirin



$ 9,98



Quản lý : viên uống

Thông tin phụ


Vật liệu bao gói:

Polyethylen PE 20g
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Hình VII.C.9-2. Mã số EAN đảm bảo tính đơn nhất toàn cầu và dùng làm chìa
khóa để truy cập thông tin máy tính và EDI.
Mã số có thể đặt trên sản phẩm dưới dạng mã vạch,giúp cho việc đăng ký tự
động thông tin về chất thải khi sản phẩm được quét.
Thành phần thứ hai chứa dữ liệu chính đã tiêu chuẩn hóa và tệp chính. Ở đây,
thông điệp EANCOM cùng với mã số sản phẩm sẽ giúp cho việc cập nhật thông
tin trong các cơ sở dữ liệu. Hai thông điệp EANCOM và một thông điệp EDIFACT
sẽ giúp làm việc này :
1) PRICAT: Danh mục giá cả cho phép troa đổi dữ liệu về giá và thông tin
danh mục đối với sản phẩm và dịch vụ.
2) PRODAT: Dữ liệu chính của sản phẩm, chứa dữ liệu chính,(phân định và
mô tả sản phẩm). Thông tin này cho phép chuyển giao thông tin kỹ thuật và
chức năng sản phẩm (trong khi cái trên chỉ chứa dữ liệu thương mại và tên
sản phẩm)
3) SAFHAZ : Thông điệp an toàn nguy hiểm, cho phép cho phép trao đổi
thông tin cụ thể, ví dụ rủi ro khi vận chuyển, phân loại nguy hiểm khi xếp
kho…)

Nhà sản xuất xác định dữ liệu chính liên quan đến sản phẩm và chuyển giao chúng
cho tất cả người dùng thông qua thông điệp EANCOM

Nhà sản xuất
Sản phẩm 1

Sản phẩm 2

Giá :$ 9,95

Giá :$ 5,60

Bao gói: an toàn nguy hiểm

Bao gói: an toàn nguy hiểm

Chất độc

Chất độc

Thông điệp EANCOM
Bệnh viện A

Bệnh viện B

Bệnh viện C

Hình VII.C.9-3. Quản lý dữ liệu chính và liên lạc điên tử
Với những dữ liệu có sẵn, (cũng coc thể bổ sung bằng dữ liệu do nội bộ nhận
được) bệnh viện có thể phân tích dòng sản phẩm và vật liệu bao gói, tính đến các
thành phần chất thải cụ thể và chi phí.
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Hơn nữa, sử dụng dữ liệu mua, chính và các dữ liệu khác kèm với sơ đồ giao
hàng có thể biết được số lượng tài sản trả lại và tối ưu hóa việc thu lại bao bì
rỗng. Cách tiếp cận trên có thể được đẩy mạnh thêm bằng cách gắn những dấu
hiệu riêng trên bao bì, làm dễ dàng cho việc loại bỏ chất thải và phòng ngừa rủi ro
do chất thải độc hại. Giảm thiểu dấu hiệu tới chỉ còn vài loại và ý nghĩa là rất quan
trọng (ví dụ, chỉ rõ bao nhiêu phần trăm vật liệu thu được từ tái sử dụng vật liệu là
điều vô nghĩa).
Cùng với thông tin dữ liệu chính, việc tạo ra một catalog về phân loại vật liệu bao
gói hoặc chất thải là có lợi cho tất cả các bên có liên quan (theo chỉ thị đã đề cập
ở trên, một chỉ thị như vậy đang được thực hiện). Một catalog như vậy có thể
được thể hiện ở dạng người đọc được cũng như ở dạng mã vạch sử dụng số
phân định ứng dụng (AI) UCC/EAN-128.
4. Các đề xuất khác
Để tạo thuận lợi sử dụng “tính chi phí trung tâm” trong bệnh viện, cần phải xác
định các trung tâm chi phí và các đối tác tương ứng của họ một cách đơn nhất
(các công ty bảo hiểm y tế và các nhà chức trách). Điều này có thể đi cùng với
nhau bằng cách dùng các mã số địa điểm EAN, nó cho phép phân định các địa
điểm pháp lý, chức năng và vật thể liên quan đến nhà sản xuât, bệnh viện hoặc
trung tâm loại bỏ chất thải một cách rõ ràng.
Cuối cùng, UCC/EAN-128 có thể hỗ trợ đơn giản hóa quá trình quản lý chất thải.
Trừ vật liệu bao gói sản phẩm, các chất thải khác phải được thu lại trong các
thùng chứa riêng và loại bỏ một cách riêng rẽ. Điển hình của loại này là các chất
còn lại của thuốc độc dùng để điều trị ung thư hoặc khăn lau nhiễm trùng. Những
chất này cần được đăng ký theo khoa và được chuyển đi bởi những công ty loại
bỏ chất thải đặc biệt.
UCC/EAN-128 cho phép xác định loại chất thải và gắn mã vạch tương ứng trên
các thùng chứa loại bỏ chất thải. (Số phân định ứng dụng AI sê-ri 90 dưới dạng
mã vạch EAN/UCC-128, sử dụng nội bộ cho mục đích này). Khi mmootj thùng
chứa đầy, loại chất thải được đăng ký với mã số địa điểm của khoa phát ra chất
thải(AI 412). Điều này cùng với mã số địa điểm của công ty loại bỏ chất thải (AI
410) có trên thùng chứa, hoàn thành chu trình tính toán.

Bệnh viên trung
tâm
Z-street 49
Cologne 5000
LN
40
000009

12345



Trong ngành hàng tiêu dùng có 2 chuẩn cứ khác nhau quy cho chi phí chuyển giao sản phẩm gốc, nảy sinh
từ chuyển giao sản phẩm :DPR- khả năng tồn tại trực tiếp của sản phẩm và DPP – lợi ích trực tiếp của sản
phẩm.
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Phòng
khám
A
trong bệnh viện
trung tâm

Phòng
khám
B
trong bệnh viện
trung tâm

Z-street 49

B-street 49

Cologne 5000

Cologne 5000

LN 40 12345 001006

LN 40 12345 002003
Khoa mua sắm Khoa dược của
của phòng khám phòng khám B
B
B-street 33
Các khoa mua
Cologne 5000
sắm khác
LN 40 12345 002102
Các
hiệu
tâm

khoa
thuốc

trong Các khoa trong
trung hiệu thuốc trung
tâm

Hiệu thuốc trung tâm
Các
khác

phòng

B-street 33

bệnh Cologne 5000
LN
40
002119

12345

Hình VII.C.9-4 Mã số địa điểm EAN (LN) hỗ trợ quản lý chất thải.
Những điều trên cùng với thu nhận dữ liệu tiêu thụ tự động tạo điều kiện thuận lợi
đăng ký chi phí đồng thời làm cho quá trình xử lý thông tin liên quan đến chất thải
như là một sản phẩm phụ.

Cơ sở dữ Cơ sở dữ Báo cáo bằng
liệu
chất liệu
kiểm giấy là có thể
thải
kê
được
Nhập dữ liệu thay đổi
Giải mã
vật
EAN

Thiết
phẩm quét

bị Xem xét

Dữ liệu chính Tờ giấy dữ liệu
của hàng hóa
loại bỏ chất thải
Ngày 95-09-12
LN của khoa

40 12345
123456

40 12345 122258
In

Polyetyl 20 gam
Plastic 95 gam
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LN của công ty
loại bỏ
40 12345 598882
Hình VII.C.9-5 Mã số vật phẩm EAN như là một chìa khóa để vào cơ sở dữ liệu
chất thải.
5. Kết luận
Một số cách tiếp cận trong việc sử dụng công nghẹ hiện đại trong lĩnh vực quản lý
chất thải đang có là khá phụ (?). Để nghiên cứu vấn đề cơ bản là thu thập thông
tin. Việc thu thập thông tinsayr ra một lần tại nguồn, và ở đay người tột nhất nhà
sản xuất là người tốt nhất cho biết các thông tin liên quan đến chất thải. Đối với
những chất thải sinh ra do quá trình hoạt động (ví dụ như máu nhiễm trùng), bệnh
viện là nguồn chất thải, có thể cung cấp thông tin rõ ràng và chi tiết.
Để đăng ký và giảm thiếu dòng chảy chất thải, sử dụng công nghệ nhập dữ liệu tự
động cùng với trao đổi dữ liệu điện tử (EDI) là tất yếu. Nhưng việc áp dụng các
công nghệ này cần phải tiến hành từng bước. Trong nhiều bệnh viện, việc dùng
EDI cho quá trình mua sắm đã được dự kiến hoặc đang tiến hành. Đó là bước
đầu tiên cần thiết để trao đổi những thông tin khác liên quan đến chất thải. Nhưng
điều cần phải làm là dùng thường xuyên hệ thống tiêu chuẩn và đa ngành đã
được dùng rộng rãi trên thế giới, đó là mã vạch và EDI.
Ngày nay không có một tổ chức nào hoạt động một cách đơn lẻ, bệnh viện cũng
không phải là ngoại lệ. Trong xã hội kết nối ngày càng tăng, các hệ thống nội bộ
hoặc riêng ngành tạo ra các rào cản liên lạc, mà điều này chỉ có thể vượt qua
thông qua việc xây dựng các tiêu chuẩn quốc tế. Mã số vaath phẩm EAN và mã
vạch cùng với các thông điệp EANCOM cung cấp một mặt bằng để cho liên lạc
giữa các ngành được trôi chảy.
Do phần quan trọng của chất thải của bệnh viện sinh ra là do tiêu thụ các hàng
hóa tiêu dùng, khả năng kết nối các hệ thống của bệnh viện với dây chuyền cung
cấp bên ngoài là yếu tố quan trọng để quản lý chất thải tốt hơn và tránh các mất
mát không cần thiết do nhầm lẫn và mất liên lạc.

VII. D. Các bệnh viện Châu Âu và dự án cung cấp cho bệnh viện (EUROHCS).
Phần này do J-F Penciolelli, Giám đốc , Hệ thống thông tin và thiết bị, trợ lý
Publique- Hopitaux de Paris, Pháp.
1. Giới thiệu
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EUROHCS là một dự án được lập ra vào năm 1994 trong khuôn khổ chương trình
TEDIS của Ủy ban Châu Âu. Mục đích của nó là thúc đẩy trao đổi dữ liệu điện tử
(EDI) và thương mại điện tử trên cơ sở các tiêu chuẩn quốc tế, nâng cao quản lý
dây chuyền cung cấp cho bệnh viện. Không lặp lại các công việc cũ một cách máy
móc, các thành viên của dự án vạch ra là áp dụng các kinh nghiệm tốt của các
ngành khác càng nhiều càng tột cho các bệnh viện và dây chuyền cung cấp của
họ.
Mục tiêu cụ thể của dự án là:


Thúc đẩy thương mại điện tử trong quá trình cung cấp và hậu cần của bệnh
viện.



Tìm kiếm con đường mới từ quản lý cung cấp và hậu cần truyền thống thông
qua thực hành kinh doanh dựa trên khái niệm Đáp ứng người tiêu dùng hiệu
quả (Efficient Consumer Response – ECR).1



Đề xuất một cách tiếp cận hợp tác, ở cấp độ Châu Âu, để quản lý cung cấp sử
dụng EDI, có xem xét đến kinh nghiệm của quốc gia.

Dự án đã hoàn thành 2 giai đoạn và hiện nay đang ở giai đoạn 3. Dưới đây sẽ nói
về từng giai đoạn.
2. EUROHCS Giai đoạn 1
Trợ lý Publique- Hopitaux de Paris, nhà thầu chính của EUROHCS, liên quan đến
3 đối tác khác trong giai đoạn 1 là:


Consorci Hospitalari de Catalunya (Tây ban nha)



Kommunedata (Đan mạch)



SIG Service b.v. (Hà lan)

Ngay khi bắt đầu dự án, các đối tác đã ký thỏa thuận với European Medical EDI
(EMEDI), đó là nhóm người dùng EDI trong ngành y tế Liên Châu Âu, để thu
được lợi từ các chuyên gia của họ và sử dụng diễn đàn này để thúc đẩy công việc
của EUROHCS, cũng như lôi kéo thêm người tham gia và đầu tư vào dự án. Về
mặt kỹ thuật giới chuyên môn của EMEDI phát triển Chỉ dẫn áp dụng thông điệp
dựa trên EANCOM.
Công việc chính của giai đoạn 1 là lập tiếp xúc với các nhà chức trách y tế và liên
kết với các dự án Châu Âu khác, thu thập thông tin các kinh nghiệm đã có, phát
triển viễn cảnh cho thông điệp EDI, đánh giá thực trạng và lập kế hoạch cho thử
nghiệm pilot.
Cần nói rõ rằng, mặc dầu hiện nay UN/EDIFACT đã là một tiêu chuẩn quốc tế,
nhưng vào lúc bắt đầu dự án này, các tiêu chuẩn quôc gia vẫn đang chiếm ưu thế.
EUROHCS đã khắc phục khó khăn do việc thiếu các tiêu chuẩn quốc tế cho EDI
và thương mại điện tử, trong các bệnh viện và cả trong ngành y tế. Mặc dù vậy
EUROHCS phát hiện ra rằng các quá trình mua sắm va hậu cần tại các bệnh viện
1

Giải thích về ECR, xin xem Phần IX.A.
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có nhiều điểm tương đồng không chỉ ở Châu Âu mà còn cà ở cấp quốc tế. Ngày
nay việc hài hòa các tiêu chuẩn được tăng cường không chỉ ở mức Châu Âu mà
còn cả ở mức quốc tế. Ví dụ, ở Liên minh Châu Âu, chương trình CoCo 1 đã xây
dựng một bộ các thông điệp hài hòa UN/EDIFACT cho EDI trong y tế , đã được
dùng trong 9 quốc gia Liên minh Châu Âu.Các ứng dụng EDI trong y tế ở Châu Âu
có thể tạo thuận lợi cho các hoạt động tiêu chuẩn hóa EDI ở Bắc Mỹ, nơi mà các
tiêu chuẩn khác nhau đang cạnh tranh nhau (HL7, ASTM, 1238, X12… và
UN/EDIFACT ) cần phải chuyển đổi.
Kết quả của giai đoạn đầu tiên này là :


Xuất bản được một sách nhỏ thúc đẩy phát triển các đường cao tốc điện tử
trong ngành y tế (tham chiếu trong báo cáo Bangeman) và mô tả dự án về
phương diện quản lý (mục tiêu, đối tác, nhiệm vụ, thực hiện…).



Xuất bản một cuốn sách nhỏ về khía cạnh toàn cầu của EUROHCS thảo luận
các vấn đề quản lý, tích hợp hậu cần, và xem xét một số vấn đề kỹ thuật.



Thay đổi hướng dẫn học tập EDI cho EMEDI để có thêm chương riêng mô tả
dự án EUROHCS.



Một tài liệu tiêu đề “Thương mại điện tử- Hướng dẫn cho bệnh viện” để giúp
các nhà lập chính sách và quản trị dự án xây dựng thương mại điện tử trong
mua sắm và hậu cần.



Một báo cáo tiêu đề “Kiến trúc chức năng” đưa ra các vấn đề cần được quan
tâm khi áp dụng EDI.

Điều này làm cho nhận thức trong ngành y tế về một phạm vi rộng các vấn đề từ
sự cần thiết của các hoạt động hậu cần tích hợp đến sự quan trọng của sử dụng
EDI và mã vạch. Điều này lại làm tăng thêm sự chú ý đến các chương trình nâng
cao chất lượng đặc biệt là sử dụng các tiêu chuẩn thuộc họ ISO 9000. Hơn nữa,
vai trò của tiêu chuẩn UN/EDIFACT như là một công cụ giao diện chung cho các
ứng dụng máy tính trở nên dễ hiểu. Ngoài hậu cần và cung cấp ra, các bộ phận
khác trong các bệnh viện thử nghiệm pilot, được dự án EUROHCS thúc đẩy, bắt
đầu sử dụng các tiêu chuẩn EDI UN/EDIFACT trong các liên lạc của họ. Một phát
triển cao hơn đó là thắt chặt mối quan hệ giữa EMEDI và EAN ở cấp độ Châu Âu
và giữa các đối tác của EUROHCS và đại diện của EAN tại mỗi nước. EMEDI với
một phạm vi hoạt động rộng lớn, thực hiện các yêu cầu của mình về thông điệp
thương mại bằng cách dùng EANCOM. Việc dùng bộ công cụ EAN tại các hiện
trường pilot đã nâng cao đáng kể chất lượng của các quá trình hậu cần.
Hiểu điều đó và được EMEDI cổ vũ, EAN bắt đầu phát huy tất cả mọi khả năng áp
dụng mã vạch và EDI trong y tế. EUROHCS, đã nghiên cứu vấn đề “Mã vạch và
EDI” trong đó có cả nhãn và mã vạch đã được áp dụng cùng với EDI.
Các tiêu chuẩn EAN được sử dụng rộng rãi kể cả trong y tế, cùng với các tiêu
chuẩn quốc gia khác ở Pháp. Sớm hay muộn con đường di trú của EAN đã được
nhìn thấy trước.
Sáng kiến của tập đoàn CoCo là chìa khóa để đi tới tiêu chuẩn hóa của UN/EDIFACT dựa trên các thông
điệp y tế. Để biết thêm về CoCo xin xem phần VII.B và IX.A
1
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Các kết quả của dự án đã được Ủy ban Châu Âu đánh giá cao, vào năm 1995, họ
đã cổ vũ EUROHCS mở rộng dự án sang giai đoạn 2.
3. EUROHCS giai đoạn hai
Giai đoạn 2 của dự án bắt đầu bằng việc giới thiệu thêm 6 đối tác mới:


EMEDI



Bệnh viên đa khoa của Mosteles.



Syndicat Interhospitalier Region Iie de France SIRIF, Pháp



Medical University of Lubeck (Đức)



Justus Liebig university Giesen (Đức)



Austriapro (Áo)

Thêm nữa Viện Reinbeck e. V (Đức) được giao trách nhiệm thúc đẩy dự án ở
Đức thông qua các hội nghị và chiến dịch nâng cao nhận thức. Các tài liệu do giai
đoạn 1 xuất bản cũng được dịch ra tiếng Đức và phát hành rộng rãi.
Giai đoạn 2 có những nhiệm vụ sau:


Phát triển các vị trí thí điểm mới.



Soạn thảo thông điệp EDI mới kết hợp vào viễn cảnh mà không cần thỏa hiệp
nhiều với các phiên bản quốc gia của các thông điệp này.



Phân tích thực tế mã số và phân định các bên ở mỗi quốc gia, lưu ý soạn thảo
các giải pháp chung nếu có thể được,



Phát triển một thỏa thuận khung trao đổi đã chế biến cho hợp với ngành y tế
tập trụng vào lĩnh vực mua sắm. Bao gồm cả khía cạnh pháp lý, an ninh, bên
thứ ba thực sự…



Thắt chặt quan hệ giữa EUROHCS và EAN,



Thiết lập mối tiếp xúc giữa các nhà chức trách y tế của tất cả các nước tham
gia trong EUROHCS.

Trong giai đoạn 2 dự án đã có những quyết định sau đây:


EMEDI giao cho EAN quốc tế công việc kỹ thuật về xây dựng các hướng dẫn
áp dụng thông điệp.



Tổ hợp EUROHCS bắt đầu công việc về các thông điệp dưới sự bảo trợ của
nhóm làm việc đặc biệt của EAN về y tế;



Thắt chặt quan hệ của dự án EUROHCS với Dự án hợp tác y tế do EAN quốc
tế điều phối được lập ra vào lúc ấy. EUROHCS và EAN đã nhận thức được vai
trò hỗ trợ nhau của 2 dự án này.

4. Các bước trong tương lai
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Một thỏa ước tổ hợp đã được xây dựng giữa EAN quốc tế và các đối tác của
EUROHCS để thiết lập giai đoạn 3 của dự án EUROHCS.
Ý tưởng chung là thành lập một cấu trúc đặc biệt, lôi kéo các đối tác về EDI y tế
tức là các bệnh viện và phòng khám đa khoa, tất cả các nhà cung cấp tất cả các
sản phẩm (y tế , hóa chất, thiết bị xét nghiệm, thiết bị phẫu thuật, thực phẩm và
tạp phẩm…) , các mạng giá trị gia tăng và các nhà viết phần mềm.
Sáng kiến của EAN quốc tế đã được coi là một cấu trúc thích hợp để quản lý
tương lai của EUROHCS, vì các lý do sau đây:


Nó cung cấp cơ hội cho mọi quốc gia tham gia vào công việc này.



Lợi ích của chia sẻ kinh nghiệm với các hoạt động thương mại điện tử khác, ví
dụ như dự án Đáp ứng người tiêu dùng y tế một cách hiệu quả (EHCR)ở Mỹ.



Sự lôi cuốn của các tổ chức cung cấp trong các hoạt động EAN/UCC như :Hội
các nhà chế tạo thiết bị y tế hoặc Hội các nhà phân phối y tế ở Mỹ, EUCOMED
và các tổ chức khác ở Châu Âu trong sự hợp tác toàn cầu.

Lợi ích sẽ nảy sinh từ mối quan hệ này do tổ hợp EUROHCS sẽ tiếp tục làm:


Tham gia tích cực trong công việc trong khuôn khổ dự án cộng tác y
tế(HCP).Điều đó mang lại cho cấu trúc này sự phân tích của các bệnh viện của
họ từ các kinh nghiệm của các thành viên tổ hợp.



Sẽ áp dụng trước, thử nghiệm và đánh giá kết quả mà Dự án hợp tác y tế
quốc tế đạt được.



Hợp tác với EMEDI và EAN quốc tế thúc đẩy thương mại điện tử trong y tế ở
các quốc gia thành viên Tổ hợp EUROHCS với sự hỗ trợ của các tổ chức EAN
địa phương.

Mục tiêu chung của sự hợp tác này là tạo thuận lợi cho việc phát triển các hệ
thống mở để đạt được một kết quả tốt nhất về tỷ lệ chi phí trên hiệu quả cho các
giải pháp áp dụng. Tính tác động tương hỗ lẫn nhau của các giải pháp này là tiền
đề cho công việc của họ.
Kết quả của thỏa thuận này mang lại cho các tổ chức y tế đóng góp quan trọng
vào việc giảm bớt chi phí mà người hưởng lợi cuối cùng là bệnh nhân.

VII. E. Sáng kiến Đáp ứng người tiêu dùng y tế một cách hiệu quả (EHCR) và
các mục tiêu của nó.
Phần này được soạn thảo từ ấn phẩm của EHCR , do công ty tư vấn CSC đưa ra
theo định hướng của liên minh RHCR. Hội đồng mã thống nhất (UCC) là một hội
tài trợ trong EHCR.
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1. EHCR là gì ?
Hiệu thuốc
Từ cuối của đường dây của
nhà sảnxuất

Chăm
cấp tính

Chẩn đoán

Thiết bị
thuật/y tế

sóc

Nhà phân
Bác sỹ
phối/
Chăm sóc dài
Nhà bán sỉ
hạn
phẫu

Chăm sóc tại
nhà
Y tế tích hợp

Hình VII.E-1
Ở Mỹ sáng kiến đáp ứng người tiêu dùng y tế một cách hiệu quả là một nỗ lực
rộng rãi nhằm hợp lý hóa dây chuyền cung cấp sản phẩm y tế bằng cách làm cho
mỗi thành viên càng hiệu quả càng tốt và giảm thiểu những chất thải ở từng bước
đi. Từ “C” đại diện cho mọi người trả tiền y tế , ngay cả khi việc này được thực
hiện một cách gián tiếp.
Mục tiêu của EHCR là làm cho dây chuyền cung cấp sản phẩm y tế nhanh hơn,
chi phia ít hơn, đáp ứng tốt hơn, hướng vào chất lượng, tiện dụng, mở, trung tính,
mềm dẻo và điều hòa. Áp dụng EHCR sẽ dẫn tới có đúng sản phẩm, tại đúng nơi
và đúng lúc theo cách hiệu quả để phục vụ nhu cầu y tế tốt hơn cho người tiêu
dùng cuối cùng.
Cuộc vận động cho hiệu quả xuất phát từ sự tăng chi phí cho chăm sóc sức khỏe
hằng năm ở Mỹ lên 4%, vào năm 1995 tổng số 1,2 tỷ đôla trong đó chi cho chữa
bệnh chiếm 18% tổng số này. Điều đó tạo áp lực lớn cho ngành này trong việc
giảm chi phí đồng thời tăng chất lượng và hiệu quả.
Xuất phát điểm của EHCR là sáng kiến Đáp ứng người tiêu dùng hiệu quả (ECR)
của các nhà bán lẻ và nhà cung cấp. ECR đã làm tăng lợi nhuận của các tổ chức
tham gia ở mọi nơi lên từ 2% đến 20% đồng thời nâng cao dịch vụ khách hàng
bằng cách phân tích dây chuyền cung cấp và tìm ra các cơ hội để tăng cường
hợp tác. EHCR tiếp thu bài học từ ECR do có sự tương đồng lớn giữa 2 ngành
như là: các nhà phân phối và sản xuất hợp nhất, loại mặt hàng, sử dụng không
đúng mức công nghệ, tính có sẵn các tiêu chuẩn EDI và một tỷ lệ lớn khối lượng
thương mại thông qua các nhà phân phối.
Trên 20 nhà sản xuất, phân phối và cung cấp sản phẩm y tế và các hội thương
mại ở Mỹ đã tham gia EHCR. Những nỗ lực tương tự cũng đang được thực hiện
ở các nơi khác trên thế giới, tại những nơi mà ngành y tế đang chịu áp lực về tài
chính.
Dây chuyền cung cấp đã được xác định là nơi bắt đầu của sản phẩm đã hoàn
thiện (điểm kết thúc của dây chuyền sản xuất), tiếp tục đi qua các nhà phân phối,
nhà cung cấp, hoặc là trong một số trường hợp, đi thẳng từ nhà sản xuất tới nhà
cung cấp như trong hình VII.E-1.
95

Loại sản phẩm được khảo sát là các loại thuốc thiết bị phẫu thuật không bán lẻ
(bán theo đơn). Các loại này được phân tích trong khi chúng đi qua dây chuyền
cung cấp tới 5 điểm tiêu thụ: cấp cứu, bác sỹ, chăm sóc dài hạn, chăm sóc tại
nhà, trung tâm phẫu thuật và trung tâm y tế tích hợp.
2. Các phát hiện đầu tiên của EHCR.


Giới thiệu EHCR tạo khả năng tiết kiệm được 11 tỉ đô la trong tổng số 23 tỷ chi
phí của dây chuyền cung cấp.Tiết kiệm này do nâng cao sản phẩm 6,7 tỉ ,
quản lý đơn hàng 1,7 tỉ, chia sẻ thông tin 2,6 tỉ.1



Những tiết kiệm trên có được là nhờ chấp nhận chiến lược hướng vào hiệu
quả và phương pháp quản lý mới.



Ba chiến lược hướng vào hiệu quả đã được xác định trong EHCR: Di chuyển
sản phẩm hiệu quả, quản lý đơn hàng hiệu quả và chia sẻ thông tin hiệu quả.



Có 4 yếu tố làm cho RHCR sảy ra là: quan hệ đối tác và liên minh, thay đổi
quản lý, hành động dựa trên chi phí (ABC2) và công nghệ thông tin.

Chiến lược hướng vào hiệu quả tạo ra lớp thứ hai của mô hình khái niệm EHCR
(hình VII.E-2).

Mô hình khái niêm
EHCR
Lớp 3

Tầm nhìn

Các bộ giải pháp

Lớp 2

Chiến lược



Di chuyển sản phẩm

hiệu quả
Quản lý đơn hàng hiệu 
quả

Chia sẻ thông tin hiệu
quả


Hệ thống kiểm soát quản lý
kiểm kê
Quá trình bổ sung liên tục
Năng động
Bao gói và vận chuyển sản
phẩm
Quá trình đơn mua hàng đến

Quyển sách nhỏ của EHCR sẽ thảo luận chi tiết hơn về kết quả này được tính toán như thế nào. Có thể lấy
sách nhỏ này ở UCC Mỹ hoặc thông qua EAN quốc tế.
2
Xin xem phần IX.A giải thích từ này.
1
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Lớp 1

Yếu tố có khả năng
Quan hệ đối tác và liên 
minh

Thay đổi quản lý

trả tiền
Diểm nhập dữ liệu sử dụng
Phân định khách hàng điện
tử

Công nghệ thông tin
Hoạt động dựa trên chi
phí
Hình VII.E-2
Bốn yếu tố có khả năng: quan hệ đối tác và liên minh, thay đổi quản lý, công nghệ
thông tin, hoạt động dựa trên chi phí, được mô tả trong hình VII.E-3.
Mô
hình
khái niêm
EHCR
Lớp 3

Tầm nhìn



Lớp 2

Chiến lược

Nâng cao hiệu quả hoạt động, thỏa mãn khách hàng,
chia sẻ thị trường và dự trữ

Di
chuyển
sản
phẩm
hiệu quả


Quan hệ đối tác và liên minh

Thay đổi quản lý

Quản lý đơn Các tổ chức có khả năng giải quyết tốt hơn khía cạnh
hàng
hiệu kinh tế, áp lực cạnh tranh, công nghệ mới, sự dịch
quả
chuyển của văn hóa xã hội và thay đổi của luật pháp.

Lớp 1

Chia
sẻ Thay đổi quản lý đòi hỏi thắt chặt quan hệ cá nhân và
thông
tin tổ chức. Các yếu tố sau đây theo thứ tự phải được
hiệu quả
thể hiện cho kết quả: Tầm nhìn, kỹ năng, động cơ,
nguồn lực và kế hoạch hành động
Yếu tố có
khả năng
Quan hệ đối
tác và liên
minh
Thay
quản lý

đổi

Công nghệ
thông tin
Chi phí dựa
trên
hoạt
động
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Hình VII.E-3
Hình VII.E-4 dưới đây cung cấp bức tranh tổng thể về các lực thay đổi ảnh hưởng
đến y tế.
Sự hỗ trợ kịp thời của công nghệ thông tin, các thông tin không giáy tờ (paperless) chính xác tạo điều kiện cho dòng sản phẩm đạt tói nơi tiêu thụ/dịch vụ. Điều
này liên quan đến việc nhập và trao đổi dữ liệu chảy suốt trong dây chuyền cung
cấp. EHCR phát hiện 3 loại công nghệ thông tin như kê trong bảng ở hình VII.E-1
dưới đây.
Tính toán chi phí dựa trên hoạt động (Activity Based Costing- ABC) cho phép
giảm thiểu các hoạt động không mang lại giá trị gia tăng, và sửa chữa các điểm
chi phí cho các hoạt động trong quá trình. Nó giúp tổ chức đạt tới các quá trình
sạch, trọng tâm và loại bỏ các hoạt động mà người khác làm thì tốt hơn.
Lực lượng thay đổi
Mô hình y tế truyền thống


Tập trung vào cấp cứu



Chăm sóc cắt đoạn



Chi phí cho dịch vụ





Sản phẩm do thày thuốc lựa chọn



Mức dự trữ cao


Chăm sóc bệnh nhân do bác sỹ quyết
định


Chiều hướng y tế


Mô hình dây chuyền cung cấp
truyền thống

Dòng sản phẩm không liên tục
Dòng thông tin dựa trên giáy tờ



Công nghệ không nhất quán



Thu thập dữ liệu hạn chế

Những gợi ý cho dây chuyền cung
cấp

Sự tăng trưởng của chăm sóc được
quản lý




Quản lý thảm họa



Hướng vào chăm sóc dự phòng



Sự tăng trưởng của chăm sóc luân

phiên điểm giao



Chăm sóc bệnh nhân do người trả

tiền hoặc kết quả quyết định.





Lựa chọn sản phẩm dựa trên chi
phí/kết quả
Áp lực gỡ bỏ các hoạt động và chi
phí không gia tăng giá trị.
Áp lực nâng cao chất lượng dịch
vụ.
Sự cần thiết chia sẻ thông tin liên
quan.
Sự chuyển động liên tục và hợp lý
hóa của dòng sản phẩm

Hướng tới một mô hình dây chuyền cung cấp mới
Hình VII.E-4
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Các công nghệ then chốt


Số phân định



Nhãn mã vạch



EDI
Công nghệ trợ giúp


Cơ sở dữ liệu chia sẻ



Phân phát tự động



In-te-net



E-mail



Hội thảo video
Công nghệ chuyên dụng


CD-ROM



Catalog điện tử tương hỗ



Theo dõi vệ tinh



Hệ thống kiểm soát kho hàng



Thẻ thông minh

Bảng VII.E-1 Các loại công nghệ thông tin
3. Tầm nhìn “tình trạng tương lai” của EHCR
EHCR nhìn thấy dây chuyền cung cấp đòi hỏi cải tiến về bước nhẩy vọt như minh
họa trong hình VII.E-5

Lớp 1

Tầm nhìn

Lớp 2

Chiến lược

Lớp 3



90% giao dịch thông qua thương mại điện tử



100%hóa đơn chính xác



Giao dịch không giấy tờ với 90% đối tác



Nâng cao mức dịch vụ/tỉ lệ điền đầy 99%

Di chuyển sản phẩm hiệu 
quả

Quản lý đơn hàng hiệu quả 

Giảm lưu kho kênh cung cấp 80%

Chia sẻ thông tin hiệu quả

Hợp lý hóa chức năng nhận (đơn – giao – trả
tiền



Giảm điểm dừng kênh cung cấp 50%
Giảm nhân viên giao nhận vật liệu 50%

Yếu tố có khả năng
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Quan hệ đối tác và liên
minh
Thay đổi quản lý
Công nghệ thông tin
Chi phí dựa trên hoạt động
Hình VII.E-5
4. Khởi đầu EHCR
EHCR khuyến nghị như sau:
Chiến lược 1 : Chuyển vận sản phẩm hiệu quả
Chuyển vận sản phẩm có hiệu quả được xác định là một dải rộng các hoạt động
bao gồm chương trình quản lý hậu cần, lưu kho, kho hàng, phân phối và quản lý
vận chuyển từ nhà sản xuất tới bệnh nhân.
Mục tiêu


Định hướng quyết định theo dây chuyền chi phí cung cấp thấp nhất



Hiểu biết lẫn nhau



Hỗ trợ sử dụng sản phẩm hiệu quả



Kết nối dòng vật chất với dòng thông tin

Bộ giải pháp:


Hệ thống kiểm soát quản lý lưu kho



Quá trình bổ sung liên tục



Bao gói và vận chuyển sản phẩm

Lợi ích/kết quả


Tăng năng suất



Tăng thỏa mãn khách hàng



Giảm thời gian quay vòng



Yêu cầu dự trữ lưu kho thấp

Chiến lược 2 : Quản lý đơn hàng hiệu quả
Nội dung của quá trình này nằm ở dòng chảy thông tin và dòng chảy tiền từ đàm
phán hợp đồng qua mua sắm đến nhận hóa đơn cuối cùng.
Mục tiêu;


Giảm chi phí các quá trình dây chuyền cung cấp



Hiểu rõ chiến lược và mục tiêu của từng đối tác dây chuyền cung cấp.
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Tập trung và quản lý hợp đồng và giảm giá



Đạt được cách tiếp cận mới cho trao đổi thông tin và tác động lên chi phí tồng
thể của dây chuyền cung cấp.

Bộ giải pháp:


Quản lý hợp đồng /giá



Đơn mua hàng đến trả tiền



Giải quyết bán hàng kích hoạt

Lợi ích/kết quả:


Tăng năng suất



Giảm giấy tờ



Tăng chính xác của dữ liệu



Tăng thỏa mãn khách hàng

Chiến lược 3 : Chia sẻ thông tin hiệu quả
Chiến lược này có thể chỉ ra con đường thay đổi công nghiệp từ quản lý dữ liệu
riêng rẽ đến môi trường thương mại dữ liệu tập trung.
Mục tiêu :


Đạt được dây chuyền cung cấp không giấy tờ



Đạt được một nguồn dữ liệu đơn – đồng bộ



Sử dụng công nghệ để đạt được cách tiếp cận thời gian thực

Bộ giải pháp:


Nhập dữ liệu tại điểm sử dụng



Thông tin điện tử về sản phẩm và khách hàng

Lợi ích/kết quả:


Giảm thiểu giấy tờ



Liên lạc hiệu quả



Tăng chính xác dữ liệu



Tăng thỏa mãn khách hàng

EHCR nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng các giải pháp dựa trên tiêu
chuẩn để phân định các đối tác và sản phẩm, và sử dụng tiêu chuẩn mã vạch và
EDI để đạt được kết quả của mình.
5. Kết luận.
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EHCR là một sự nỗ lực dũng cảm mang hiệu quả cho dây chuyền cung cấp y tế.
Kết quả của nó phụ thuộc rất nhiều vào sự cam kết và tham gia của tất cả các
bên liên quan. Nhưng bản thân điều đó là chưa đủ. Cấp lãnh đạo cao nhất của
mỗi tổ chức tham gia cần phải hỗ trợ tích cực cho dự án. Không có sự hỗ trợ này,
bất kỳ dự án nào thuộc loại này cũng không thể có kết quả.

VIII. Làm thế nào…
Phần này dự định để giúp các tổ chức y tế bắt đầu quá trình cải tiến trong các
quá trình quản lý, hậu cần và cung cấp. Trong một số trường hợp cần phải tham
chiếu tới các tài liệu khác, những tài liệu này có sẵn tại các tổ chức có liên quan.
Phần A kê ra các nhu cầu cơ bản của bệnh viện có tên là “phân định, mã hóa và
liên lạc” và mô tả cách tiếp cận đã được đơn giản hóa để bắt đầu một dự án mã
vạch và EDI. Các điều kiện của các nước là rất khác nhau, cơ cấu tổ chức cũng
rất khác nhau và do đó cách tiếp cận đưa ra chỉ là cơ bản và hướng dẫn chung
để giúp một tổ chức bắt đầu dự án.
Phần B chỉ ra làm thế nào để vượt qua được một số khó khăn trong giai đoạn áp
dụng.
Phần C và D chứa thông tin cơ bản về bắt đầu mã vạch và EDI và thâm chiếu tới
các tài liệu khác.
VIII. A. Bắt đầu một dự án cải tiến bệnh viện như thế nào
Trước khi bắt đầu Dự án hợp tác bệnh viện, các thăm dò và phỏng vấn cho thấy,
các bệnh viện thích :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Liên lạc dựa trên các tiêu chuẩn không riêng ngành và mở.
Không đối đầu với các hệ thống phân định đa năng
Không thiếu an ninh mạng
Một số lớn người dùng các hệ thống giống nhau
Cập nhật thường xuyên giá, thay đổi sản phẩm và bao gói từ nhà sản xuất .
Thông tin đặt giao hàng chính xác từ nhà cung cấp.
Một hệ thống để giải quyết giao hàng khẩn cấp.
Mã hóa thống nhất, ngoài phân định sản phẩm ra, có cả hạn sử dụng và số
lô.

Để bắt đầu một dự án cải tiến gần giống như đã mô tả trong tài liệu này, cần
thực hiện các bước sau đây :
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Làm cho cấp lãnh đạo cao nhất chấp nhận và cam kết ưu tiên bắt đầu dự án.
Thông báo mục tiêu của dự án với tất cả các bên liên quan.
Chọ địa điểm dự án tức là nơi cần cải tiến.
Yêu cầu nhà sản xuất và bán xỉ sản phẩm chưa có mã vạch EAN/UCC bắt
đầu in mã vạch lên sản phẩm của mình.
5. Đảm bảo rằng cấu trúc cơ sở dữ liệu của bệnh viện có thể xử lý dữ liệu quét.
6. Kiểm tra các quá trình quản lý và hậu cần hiện có và tính toán thời gian và
chi phí cho quá trình này ( có thể sử dụng chuẩn cứ đánh giá giống như đã
được sử dụng trong một số hoạt động HCP-danh mục rút gọn cho dưới đây).
7. Giới hạn các nhiệm vụ và chức năng thừa nhưng phải đảm bảo rằng các
thông tin là có sẵn ở những nơi cần.
8. Xây dựng mô hình hậu cần, cung cấp và phân phối của bạn dựa trên các
nguyên tắc “đúng” ( Just In Time).
9. Tính toán thời gian và tiền tiết kiệm được do hợp lý hóa.
10. Giới thiệu máy quét và đảm bảo rằng toàn bộ sản phẩm trong dự án đều có
mã vạch.
11. Giới thiệu EDI sử dụng thông điệp EANCOM và đảm bảo rằng các thông
điệp EDI tới được nơi cần trong dây chuyền cung cấp, ở đó hoạt đông gia
tăng giá trị được thực hiện.
12. Đo lường lợi ích (chất lượng và số lượng) của 2 công cụ nói trên.
13. Thông báo cho các nơi khác về các tiến bộ và lợi ích.
1.
2.
3.
4.

Ví dụ về chuẩn cứ đánh giá
Các quá trình đặt, nhận và phân phối:
Số lượng đơn hàng do người dùng yêu cầu trong 1 năm.
Giá trị đơn mua hàng trong 1 năm.
Số lượng điểm yêu cầu mua hàng trong bệnh viện.
Số lượng đơn mua do một đơn vị/phòng ban mua phát ra trong 1 năm.
Số bước liên quan giữa người dùng (người muốn đặt hàng)và điểm cuối
cùng tại đó phát đơn mua hàng.
6. Số tài liệu giấy tờ cần phải điền vào trước khi làm đơn hàng (Người yêu
cầu mua, tính khẩn cấp, đơn vị mua…).
7. Thời gian trung bình từ khi cần mua đến khi đơn hàng tới được nhà cung
cấp.
8. Thời gian trung bình từ khi nhận đơn hàng từ nhà cung cấp tới khi giao
hàng tới người dùng.
9. Thời gian trung bình chậm giao hàng.
10. Số lượng tài liệu cần được tham vấn trước khi gửi hóa đơn cho bệnh nhân
hoặc nhà cung cấp bảo hiểm.
11. Số lượng hóa đơn nhận được trong năm.
12. Số nhân viên liên quan đến mua sắm và quản lý kho.
1.
2.
3.
4.
5.
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13. Số nhân viên không mua và quản lý kho nhưng liên quan đến việc theo dõi
và kiển soát đơn mua hàng.
14. Số nhân viên liên quan đến phân phối hàng mua.
15. Số đơn hàng được giao tính theo đầu nhân viên mua hàng và quản lý kho
trong 1 năm.
16. Thời gian quản lý một đơn hàng trước khi hợp lý hóa quá trình lập đơn,
nhận và phân phối.
17. Thời gian quản lý một đơn hàng sau khi hợp lý hóa quá trình lập đơn, nhận
và phân phối.
18. Thời gian quản lý mỗi đơn hàng sau khi giới thiệu mã vạch.
19. Số lượng trung bình cuộc gọi điện thoại để thông tin yêu cầu và kiểm tra về
một mặt hàng trước khi lập đơn hàng.
20. Số lượng trung bình bản Fax phải gửi để thông tin yêu cầu và kiểm traveef
một mặt hàng trước khi lập đơn hàng.
21. Số lượng trung bình cuộc gọi điện thoại để hỏi về sơ đồ giao hàng của một
đơn hàng với một nhà cung cấp.
22. Số lượng trung bình bản Fax phải gửi để hỏi về sơ đồ giao hàng của một
đơn hàng với một nhà cung cấp.
23. Số lượng đơn hàng sai lỗi trong một năm :
Trước khi hợp lý hóa quá trình lập đơn, giao, nhận.
Sau khi hợp lý hóa quá trình lập đơn, giao, nhận.
Trước khi giới thiệu ADC và EDI.
Sau khi giới thiệu ADC và EDI.
24. Số chệnh lệch giữa “đơn hàng” và “hóa đơn thanh toán”
25. Số đơn hàng “lặp lại”

VIII.B. Các vấn đề áp dung có tính quyết định.
1.
Một số nhà cung cấp không quen sử dụng mã vạch trên sản phẩm
của họ. Hợp tác với họ, giải thích mục tiêu của bạn và lợi ích và lôi kéo hội
thương mại có liên quan thảo luận với bạn.
2.
Tránh “quét sai” bằng cách đào tạo nhân viên sử dụng máy quét và
các nguyên lý cơ bản của mã vạch.Các hội các nhà chế tạo thiết bị nhập dữ
liệu tự động (AIM Châu Âu, các tổ chức AIM địa phương)có thể hỗ trợ và đào
tạo.
3.
Giải thích cho các nhân viên , theo cách đơn giản, những ưu điểm
của ADC và EDI và làm thế nào để công việc hàng ngày của họ đễ dàng
hơn.
4.
Đảm bảo rằng các nhân viên chấp nhận những ưu điểm do công
nghệ mang lại để nâng cao chất lượng dịch vụ chứ không phải cho rằng đó
là các thử nghiệm để đuổi việc họ.
5.
Sử dụng tài liệu này để thay đổi tình hình “khó mà chấp nhận”
6.
Tạo ra nhiệt tình trong dự án để các chủ sở hữu quan tâm và hỗ trợ.
VIII. C. Bắt đầu EDI như thế nào
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1. Tham khảo xuất bản phẩm của EAN “Giới thiệu EDI”, “Áp dụng
EANCOM cho buôn bán các sản phẩm y tế” (tháng 11-1997).
2. Tiếp xúc với tổ chức EAN quốc gia để có được một gói thông tin.
3. Kiểm tra xem các nguồn trợ giúp khác có sẵn không, ví dụ:
Ở nhiều nước, các nhà cung cấp dịch vụ EDI địa phương, các nhà
sản xuất, bán sỉ, bệnh viện đã cùng nhau thỏa thuận về các tiêu
chuẩn chung về thông điệp EDI cũng như làm cho các nhà cung cấp
mạng giá trị gia tăng (VAN) cung cấp hệ thống giá ưu tiên cho các
bệnh viện.
Ủy ban Châu Âu dưới chương trình TEDI của mình đã tài trợ cho Dự
án EUROHCS (European Hospital and Clinics Supply) để đẩy mạnh
sử dụng EDI trong các bệnh viện.Một trong những kết quả của dự
án này là “EDI kit” (bằng tiếng Pháp)để giúp các bệnh viện bắt đầu
EDI.
VIII. D. Bắt đầu mã vạch như thế nào
1. Kiểm tra các quá trình hậu cần của bạn từ đặt hàng đến phân phối nội bộ.
2. Lựa chọn nơi thí điểm để áp dụng mã vạch.
3. Tham khảo xuất bản phẩm “NÂNG CAO TIỀM NĂNG KINH DOANH- Hướng
dẫn quốc tế để phân định và mã vạch các sản phẩm y teescho các nhà sản
xuất và phân phối”.
4. Tiếp xúc với tổ chức EAN quốc gia để có được một gói thông tin.
5. Tiếp xúc với hội đại diện cho các nhà chế tạo thiết bị nhập dữ liệu tự động
(AIM) để đề nghị hỗ trợ và tư vấn về mua thiết bị và phần mềm.
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IX. Các nguồn thông tin sâu hơn
IX. A. Giải thích thuật ngữ

ABC

ADC
Số phân định
ứng dụng (AI)
Mã vạch

Thay đổi quản
lý
Phối hợp và
liên tục trong y
tế ban đầuCoCo
Ghép nối
EANCOM
Đáp ứng người
tiêu dùng (một
cách) hiệu quả
(ECR)

Chi phí dựa trên hoạt động là quá trình phân tích các hoạt
động liên quan đến giao sản phẩm hoặc dịch vụ hoặc một
quá trình dẫn tới những cái đó và đóng góp một chi phí
thích hợp. ABC dẫn tới việc giảm thiểu các hoạt động
không gia tăng giá trị.
Nhập dữ liệu tự động (ví dụ mã vạch, công nghệ quét)
Hai hoặc nhiều ký tự chỉ ra ý nghĩa và định dạng của một
chuỗi yếu tố trong mã vạch UCC/EAN-128. Nó xác định
một cách đơn nhất ý nghĩa và định dạng của chuỗi yếu tố
này.(xem phần IX.B các ví dụ AI).
Một dãy các hình chữ nhật tối và sáng đặt song song xen
kẽ, theo quy tắc mã hóa của một quy định kỹ thuật hình
mã để thể hiện dữ liệu dưới dạng có thể đọc được bằng
máy.
Quá trình liên lạc và sắp xếp các mục tiêu tổ chức và cá
nhân để tạo ra hành động đồng dạng mà sẽ đạt được một
tầm nhìn.
CoCo là một dự án của Liên minh Châu Âu nhằm điều hòa
các giao diện đa phương tiện và các tiêu chuẩn thông điệp
điện tử trong y tế. Để có thêm thông tin về CoCo có thể
tìm đến Ủy ban Châu Âu, Tổng giám đốc XIII, 200 rue la
Loi, Brussels, Bỉ.
Xâu hoặc nối các mục dữ liệu tách riêng với nhau trong
một ký hiệu mã vạch.
Một bộ con đầy đủ của Thông điệp UN/EDIFACT (EDI).
EANCOM được xây dựng để đơn giản hóa việc sử dụng
các thông điệp UN/EDIFACT.
ECR là một chiến lược tập trung vào hiệu quả trong dây
chuyền cung cấp tổng. Mục tiêu cuối cùng của ECR là tạo
ra một hệ thống phản ứng nhanh, hướng vào người tiêu
dùng, tối đa hóa các cơ hội giảm chi phí trong dây chuyền
cung cấp thông qua các liên minh và phối hợp các đối tác.
Để có thêm thông tin về ECR xin tiếp xúc với EAN quốc tế.
EDI là trao đổi thông tin có thể xử lý bằng máy tính, có cấu
trúc giữa các đối tượng sử dụng viễn thông.

Trao đổi dữ
liệu điện tử
(EDI)
EHIBCC/HIBCC Hội đồng liên lạc kinh doanh công nghiệp y tế Châu Âu là
một hội thúc đẩy sử dụng tiêu chuẩn HIBCC trong y tế ở
Châu Âu. Để có thêm thông tin về EHIBCC xin liên hệ với
Josef Israelslaan 3, 2596AM, The Hague, The
Netherlands. Tel 31.70.324 4754. Fax : 31.70. 324 2522
Tổ chức mã số Cơ quan quốc gia hoặc đa quốc gia , thành viên EAN quốc
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tế, chịu trách nhiệm quản lý xây dựng và phát triển tất cả
các tiêu chuẩn EAN trong một khu vực.
Nguyên
tắc Hợp lý hóa trong JIT là giảm dự trữ trong dòng hậu cần.
đúng lúc (JIT)
Nói cách khác, việc bổ sung sẽ đến điểm sử dụng, một
cách lý tưởng , đúng khi cần.
Mã thùng hàng Mã số EAN gồm 18 chữ số để phân định đơn nhất đơn vị
vận
chuyển hậu cần.
theo dãy –
SSCC
Mã vạch
Một cách thể hiện ký tự người đọc dưới dạng máy có thể
đọc được. Có nhiều loại mã vạch và mỗi loại có một cách
khác nhau để tạo ra các ký tự mã vạch.
Các ký tự mã Một nhóm các vạch tối và sáng thể hiện một ký tự riêng.
vạch
Đơn vị thương Một vật phẩm được định giá, đặt hàng hoặc thanh toán. (ví
mại
dụ các sản phẩm y tế có thể đi qua điểm bán, có thể mua
mà không cần toa hoặc pha chế.)
UN/EDIFACT
Các quy tắc của Liên hợp quốc cho EDI dành cho quản lý,
thương mại và vận tải. Đó là các tiêu chuẩn, chỉ dẫn,
hướng dẫn được quốc tế chấp nhận cho EDI.
Mô tả sơ lược Nói về tài liệu hóa thông điệp EANCOM để áp dụng trong
người dùng
một ngành công nghiệp cụ thể.
Mạng giá trị gia Mạng cung cấp dịch vụ liên lạc để chuyển giao EDI, như
tăng (VAN)
dịch phần mềm, hộp thư điện tử, cổng vào các mạng VAN
khác…
EAN

IX. B. Ví dụ về số phân định ứng dụng UCC/EAN-128 (AI)
AI
00
01
02
10
11
13
15
17
20
21
22
240
241

Tên
Mã thùng hàng vận chuyển theo dãy
Mã số vật phẩm EAN/ mã số thùng hàng vận
chuyển
Mã số vật phẩm EAN của hàng hóa chứa
trong một đơn vị khác
Số lô hoặc batch
Ngày sản xuất
Ngày đóng gói
Thời hạn bền tối thiểu (YYMMDD)
Thời hạn bền tối đa (YYMMDD)
Phương án sản phẩm
Số sê-ri
HIBCC-số lượng , ngày, lô và nối
Phân định sản phẩm phụ thêm
Mã số phụ kiện của khách hàng

Định dạng1
n2+n18
n2+n14
n2+n14
n2+an…20
n2+ n6
n2+n6
n2+n6
n2+n6
n2+n2
n2+an..20
n2+an..29
n3+an..30
n3+an..30

Cột này mô tả cấu trúc của AI và định dạng dữ liệu theo sau nó . Ví dụ, nx+an..x , nx dạng số chiều dài
trường là x. an..x nghĩa là dạng chữ-số , chiều dài cực đại x ký tự.
1
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250
30
31-361
37
400
401
410
411
412
413
414
420
421
422
8003
8004
8018
90
91-99

Mã số sê-ri thứ hai
Số lượng thay đổi
Số đo hậu cần và thương mại
Số lượng
Mã số đơn hàng của khách hàng
Mã số hàng ký gửi
Chuyển hàng tới mã số địa điểm EAN-13
Hóa đơn gửi mã số dịa điểm EAN-13
Mua hàng từ (mã địa điểm của bên mà hàng
được mua) EAN-13
Chuyển hàng cho (giao qua)mã địa điểm
EAN-13
Mã địa điểm EAN
Chuyển hàng tới mã bưu điện trong cùng
phạm vi bưu điện tiếp trên trang bên
Chuyển hàng tới mã bưu điện với mã quốc
gia 3 chữ số theo ISO
Nước xuất xứ của thương phẩm
Mã EAN/UPC và số sê-ri của tài sản có thể
trả lại
Số phân định tài sản theo sê-ri
Mã số quan hệ dịch vụ (SRN)
Sử dụng nội bộ hoặc áp dụng được thỏa
thuận lẫn nhau
Áp dụng nội bộ

n3+an..30
n3+an..8
n4+n6
n2+n..8
n3+an..30
n3+an..30
n3+n13
n3+n13
n3+n13
n3+n13
n3+n13
n3+an..20
n3+n3+an..9
n3+n32
n4+n14+an..16
n4+an..30
n4+n18
n2+an..30
n2+an..30

Để có danh sách đầy đủ các số phân định ứng dụng và cách dùng nó xin xem
Sổ tay quy định kỹ thuật chung EAN có sẵn ở các tổ chức mã số EAN.

IX.C. Mô tả các ấn phẩm phụ
A. Các tài liệu EAN
1. Giới thiệu EDI.
Giới thiệu chung về đề tài EDI. Bao gồm thông tin về tiêu chuẩn EDIFACT, cơ sở
của EANCOM, và hướng dẫn về áp dụng một dự án EDI như thế nào.
2. Giới thiệu EANCOM trong thương mại và vận tải.
Giới thiệu không có tính kỹ thuật các thông điệp EANCOM trong thương mại và
vận tải. Thực tế tài liệu này kiểm tra các liên kết và sự phụ thuộc lẫn nhau giữa
các thông điệp của ngành vận tải và thương mại, xem xét các vấn đề này như là
1
2

Các AI trong sê-ri 31 đến 36 laf tổ hợp của 4 số.
Nước xuất xứ được mã hóa theo 3 chữ số của tiêu chuẩn ISO 3166.
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dòng dữ liệu tham chiếu giữa các thông điệp, các bên vận tải và thương mại, và
chú giải các thuật ngữ trong cả hai môi trường.
3. Giới thiệu EANCOM trong thương mại và tài chính.
Giới thiệu không có tính kỹ thuật các thông điệp EANCOM trong thương mại và tài
chính. Thực tế tài liệu này kiểm tra các liên kết và sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các
thông điệp của ngành tài chính và thương mại, xem xét các vấn đề này như là
dòng dữ liệu tham chiếu giữa các thông điệp, các bên tài chính và thương mại,
hướng dẫn ở mức cao về các vấn đề liên quan đến an toàn của thông điệp EDI,
và chú giải các thuật ngữ trong cả hai môi trường.
4. Sổ tay EANCOM
Tài liệu này là số tay các tiêu chuẩn EDI do EAN quốc tế xây dựng là làm cho có
sẵn. Nó là một hướng dẫn áp dụng của tiêu chuẩn UNEDIFACT được Liên hợp
quốc tài trợ. (Cũng có ở dạng CD-ROM).
5. Quy định kỹ thuật chung EAN
Tài liệu cung cấp tất cả những thông tin kỹ thuật cơ bản cần cho những người liên
quan đến việc áp dụng mã số EAN và ghi nhãn mã vạch.
6. Áp dụng EAN trong ngành y tế.
Tài liệu chứa 9 nghiên cứu cụ thể các kinh nghiệm của các tổ chức và nhà cung
cấp y tế trong việc áp dụng các tiêu chuẩn EAN trong môi trường này. Các ví dụ
cho thấy các yếu tố quan trọng của chi phí quản lý và hậu cần bệnh viện được tiết
kiệm như thế nào thông qua việc sử dụng có hiệu quả EDI và ADC trong hoạt
động và thực tế cung cấp.
7. Nâng cao tiềm lực kinh doanh
Một hướng dẫn quốc tế để phân định và ghi nhãn mã vạch các sản phẩm y tế cho
các nhà sản xuất và phân phối.
Tài liệu này nhằm giúp các nhà sản xuất và cung cấp các thiết bị y tế và thiết bị
phụ trợ đơn giản hóa việc áp dụng mã vạch dựa trên các tiêu chuẩn đã được
quốc tế chấp nhận.
8. Giới thiệu mã thùng hàng vận chuyển theo dãy(Mã sê-ri cong ten nơ vận
chuyển).
Giới thiệu mã thùng hàng vận chuyển theo dãy(Mã sê-ri cong ten nơ vận chuyển)
EAN được dùng để phân định đơn nhất các đơn vị hậu cần.
9. Vấn đề sống còn trong liên lạc – Mã số địa điểm EAN/UCC.
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Giới thiệu các mã số địa điểm EAN/UCC gồm các thông tin về lợi ích của sử dụng
mã số địa điểm EAN/UCC trả lời một số câu hởi thường gặp và một bộ các nghiên
cứu cụ thể của các công ty thành viên đã áp dụng mã số này.
10. Profile người dùng hàng hóa riêng của khách hàng.
Hướng dẫn sử dụng các thông điệp EANCOM Catalogue giá /bán (PRICAT), đơn
mua hàng (ORDERS) và trả lời đơn hàng (ORDRSP) để tạo hình và lập đơn hàng
tiếp theo mà thành phần cuối cùng của họ do khách hàng quy định bằng cách sử
dụng một bộ các thuộc tính định trước.
11. EDI trong cộng đồng EAN
EAN quốc tế thăm dò các tổ chức mã số của minhfhawngf năm để đánh giá sự
phát triển của sử dụng EDI, và sử dụng EANCOM trong thực tế, toàn cầu. Tài liệu
này được soát xét và phát hành vào tháng 3 hằng năm.
12. Áp dụng EANCOM trong thương mại các sản phẩm y tế
Hướng dẫn áp dụng EANCOM cho ngành y tế (tháng 11 năm 1997).
Các xuất bản phẩm trên có sẵn bằng tiếng Anh tại các tổ chức mã số EAN. Một số
trong chúng đã được dịch ra các ngôn ngữ khác.
B. Xuất bản phẩm không phải của EAN
1. Sự vững chắc trong thay đổi những hệ thống y tế- Châu Âu trong tìm kiếm cân
bằng mới của Giáo sư tiến sỹ Winfried J. De Gooijer.
Sách này xem xét sự phát triển của y tế từ khía cạnh kinh tế, chính tri, xã hội và
công nghệ. Bàn về tác động của các yếu tố trên đến sự chăm sóc xã hội hiện tại
và các hệ thống y tế và sự tiến triển của nó trong tương lai. Cuối cùng, kiến nghị
vai trò lãnh đạo của các chính phủ để giảm bớt sự rạn nứt đang gia tăng giữa cái
“có” và “không có” của xã hội, cái đó luôn luôn tác động đến chất lượng và chuyển
giao dịch vụ y tế ở Châu Âu.
2. Dịch vụ bệnh viện ở cộng đồng Châu Âu
Sách này cung cấp tình hình tổng quan các dịch vụ y tế tại các nước trong Liên
minh Châu Âu. Nó mô tả cách thức tổ chức y tế ở mỗi nước, bức tranh chung
của dịch vụ bệnh viện, hệ thống quản lý và tài chính của chúng. Sách này cũng
chứa những thống kê có giá trị và các điều kiên y tế được dùng trong EU. Phần
đầu cuốn sách mô tả hệ thống y tế bằng 4 ngôn ngữ (Anh, Pháp, Đức và Tây ban
nha). Phần thứ hai của cuốn sách chứa bản tóm tắt các điều kiện của bệnh viện
bằng 8 ngôn ngữ (Anh, Pháp, Đức, Tây ban nha, Ý, Hà lan, Đan mạch, Bồ đào
nha và Hy lạp) và bản mục lục cũng bằng 8 ngôn ngữ trên.
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Hai xuất bản phẩm trên có tại Ủy ban bệnh viện của Liên minh Châu Âu. HCEC,
Kapucijnenvoer35, B-300 Leuven, Bỉ. Tel : 32-2-16-336 902, Fax: 32-2-16-336
906.
3. EUROHCS- Quản lý dây chuyền cung cấp tổng hợp dựa trên EDI và Thương
mại và mua sắm điện tử với các bệnh viện và phòng khám đa khoa.
Hai cuốn sách nhỏ trên mô tả nội dung của dự án EUROHCS và các ưu điểm của
sử dụng EDI cho ngành y tế.

X. Lời cảm ơn
Nhiều bệnh viện và các Hội đã cộng tác trong việc xuất bản sách này. Trong đó
có, A Z Ultrecht, A.Z.St Jan, C.H. Grand Hornu, ST James’s, AP-HP , DNBH, SLF,
Sanpha, EUCOMED, EUROHCS, EAHM, EAN International, Uniform Code
Council, tổ chức EAN ở Anh (ANA), Pháp, Đức, Thụy sỹ, Thụy điển, Đan mạch,
Bỉ, Hà lan, Bra sin và Singapore (SANC).
Cuốn sách này cũng không thể hoàn thành nếu không có sự cộng tác của các cá
nhân :
 Prof.Dr. W.J. De Gooijer
Stichting Hervormde Diakonale Huizen, the Netherland, Tel: 31.23.514 9514, Fax:
31.23.531 3797


Mr. Christian Hay

Sanphar Thụy sỹ , Tel: 41.22.317 7060, Fax: 41.22.310 7036. e-mail :
info@sanphar.ch;
 Mr. M. Hinderyckx
A.Z.St.Jan Hospital, Bỉ, Tel: 32.50.452502, Fax: 32.50.45 2509.
 Mr. S. Korsgaard
Danish National Board of Health, Đan mạch. Tel: 45.33.91 1601, Fax: 45.33. 93
1636.
 Ms. Veronique Lessens
IDC, Bỉ, Tel: 32.2.3870440, Fax : 32.2.387 0473.
 Mr. Henk Mors
SIG Services B.V. Hà lan, Tel: 31.30.234 5624, Fax : 31.30.234 5138, e-mail :
hmors@productview.net;


Mr. Bo Rydin
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SLF, Thụy điển, Tel 46.9.24 9748, Fax: 46.8.21 8496
 Mr. J-F Penciolelli
Assistance Publique Hopitaux de Paris, Pháp, Tel 33.1.4027 5194, Fax:
33.1.4521 2095
 Mr. H Tebby
St James’s University Hospital, Anh, Tel: 44.1132. 850 900, Fax: 44.1132. 496
757. e-mail: Howard.Tebby@dial.pipex.com;
 Prof. Rossi Turck
Catholic University of Mons,
rossi@message.fucam.ac.be
 Mr. Z. Vercouteren
EUCOMED, Bỉ, Tel: 32.2.775
100534.424@compuserve.com

Bỉ,

Tel/Fax:

2221,

Fax:

32.68.281

32.2.771
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e-mail:

3909,

e-mail:

8149

e-mail:

Và sự tham gia tích cực của các bạn đồng sự ở EAN/UCC:
 Mr. G. Avory
ANA , Anh, Tel: 44.171.240
graham.avory@ana.org.uk;

2912,

Fax:

44.171.240

 Mr.D. de Guerry
GENCOD , EAN France, Tel: 33.1.5368 0568, Fax: 33.1.4828 1681, e-mail:
guerry@gencod-ean.fr
 Mr. Houston
EAN New-Zealand, Tel: 64.4.499 4838, Fax: 64.4.499 4870 e-mail :
barry.houston@ean.co.nz;
 Ms. E.Kaufmann
CCG Germany, Tel: 49.221. 574 9126, Fax: 49.221. 574 9159; e-mail :
admin@ccg.de
 Mr. P. Munsterman,
nguyên nhân viên EAN Hà lan, liên lạc qua EAN Hà lan, Tel 31.20.511.3820, Fax:
31.20.511.3820, e-mail: info@eannl.com
 Mr. E. Nielsen
EAN Đan mạch, Tel: 45.39.278 527, Fax: 45.39.278 510 e-mail: en@ean.dk


Mr. L. Novaes,
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nguyên nhân viên EAN Brazil, liên lác qua EAN Brazil: Tel: 55.11.259 3444. Fax:
55.11.231.2808
 Mr. B. Passad
EAN Thụy điển, Tel: 46.86.938 040, Fax: 46.86. 938 049, e-mail:
bjoern.passad@ean.se
 Mr. J. Terwilliger
UCC, Mỹ, Tel: 1.937.428 3740, Fax: 1.937.435 4749, e-mail: jterwill@mail.uccouncil.org
 Mr. Tan Jin Soon
SANC,
Singapore,
Tel:
65.338.87.87,
jin_soon.tan@sanc.stems.com;

Fax:

65.338.33.58,

e-mail:

Và các nhân viên của Cục liên lạc và kỹ thuật của EAN quốc tế.
Mr. G. Merguerian
EAN quốc tế
Điều phối viên của dự án HCP và ấn phẩm này
EAN quốc tế
Phố Royale 145,B-1000 Brussels, Belgium.
Tel: 32.2.227 1020, Fax: 32.2.227 1021
e-mail: gem@ean.be

113

