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TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG

Hệ thống quản lý kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn:

http://donthuocquocgia.vn là một hệ thống phần mềm của Cục quản lý

khám chữa bệnh - Bộ Y tế, là nơi có thể tiếp nhận chứa đựng và lưu trữ

toàn bộ đơn thuốc được gửi tới từ các phần mềm kê đơn thuốc, His trên

phạm vi toàn quốc.

Từ đó Hệ thống phân phối, chia sẻ đơn thuốc miễn phí tới:

- Người dân.

- Cơ sở cung ứng thuốc.

- Nhà quản lý.

Hệ thống cũng đồng thời tiếp nhận báo cáo của các cơ sở cung ứng thuốc

và lưu trữ các đơn thuốc đã bán, đã bán một phần... để cung cấp cho

người bán thuốc tại cơ sở tránh tái bán khi người bệnh tiếp tục sử dụng

đơn thuốc cũ.

Hệ thống cảnh báo đơn thuốc hết hạn, cần tái khám, các loại thuốc phải

bán theo đơn để người bệnh được biết và tránh tự kê đơn tự làm bác sỹ.

Hệ thống giúp khởi tạo mã định danh cho từng người hành nghề, từng cơ

sở hành nghề tạo thuận lợi hơn trong quản lý và thanh kiểm tra.

Hệ thống hỗ trợ toàn bộ trình quản lý người, cơ sở sở hành nghề với các

thông tin chi tiết để truy xuất đối soát.

Hệ thống hỗ trợ nhà quản lý việc tìm kiếm đơn thuốc, nhóm bệnh, tình

trạng bệnh lý, tình trạng sử dụng thuốc, tình trạng kê đơn trong mỗi địa

bàn và trên toàn quốc.

http://www.donthuocquocgia.vn/


TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG

Hệ thống quản lý kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn không phải là một

hệ thống phần mềm kê đơn riêng biệt và không cần các cơ sở khám chữa

bệnh cài đặt chạy song song gì thêm so với phần mềm hiện có của cơ sở:

ĐÂY LÀ HỆ THỐNG TIẾP NHẬN LIÊN THÔNG BÁO CÁO ĐƠN THUỐC 

THÔNG QUA MẠNG. 

Tất cả các cơ sở khám chữa bệnh (từ trạm y tế xã tới bệnh viện tuyến

trung ương) đều đã có phần mềm kê đơn nhưng không đồng nhất về ngôn

ngữ nên không thể cất chung về một kho. Các đơn vị chỉ cần chỉnh sửa

phần mềm kê đơn thuốc (His) mà mình đang có, đáp ứng chuẩn kết nối

liên thông mà hệ thống ban hành và sử dụng mã định danh bác sỹ, cơ sở

là có thể gửi đơn thuốc đã được kê tới hệ thống mà các bác sỹ, y sỹ

không phải làm thêm bất kỳ việc gì mới. Nói một cách khác: ĐƠN THUỐC

TỰ ĐỘNG LIÊN THÔNG.

Cơ sở khám chữa bệnh chưa có hoặc chưa sử dụng phần mềm tại cơ sở

mình, cần có một phần mềm đáp ứng chuẩn liên thông kết nối để thực

hiện việc gửi báo cáo về đơn thuốc điện tử.

Các nhà cung cấp phần mềm cho các cơ sở cung ứng thuốc sửa phần

mềm của mình để đáp ứng việc đón nhận đơn thuốc điện tử chuyển hóa

thành hóa đơn bán hàng đồng thời gửi báo cáo đơn thuốc đã bán về hệ

thống.

TRUNG TÂM HỆ THỐNG TIẾP NHẬN BÁO CÁO QUẢN LÝ KÊ ĐƠN

THUỐC VÀ BÁN THUỐC THEO ĐƠN

Đơn vị quản lý:

- Cục Quản lý Khám, chữa bệnh

- Cục Quản lý Dược

- Sở Y tế các địa phương
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I/ CUNG CẤP MÃ ĐỊNH DANH CHO NGƯỜI VÀ CƠ SỞ HÀNH NGHỀ:

Hệ thống tự động cung cấp mã định danh cho người và cơ sở hành nghề

dựa trên việc khai báo điền thông tin của từng cá nhân, cơ sở và được sự

phê duyệt của nhà quản lý các cấp ( Sở phê duyệt mã cho các cơ sở và

người hành nghề cấp Sở, Cục Quản lý khám bệnh, chữa bệnh cấp cho

các cơ sở và người trực thuộc trung ương.

Mã định danh được cấp dựa trên quyết định đã có của Bộ y tế:

Quyết định số: 384/QĐ-BYT ban hành ngày 30/1/2019 của Bộ trưởng Bộ y

tế.

Mã định danh này cũng chính là Mã bảo hiểm y tế của Cơ sở và người

hành nghề trong quy trình tham gia thanh toán bảo hiểm.

Vì vậy với các cơ sở đã có mã bảo hiểm hệ thống sử dụng mã đã có.

Với các cơ sở chưa có mã bảo hiểm, hệ thống cấp mới mã theo quy tắc

tạo mã bảo hiểm ở quyết định 384/QĐ-BYT. Khi nào cơ sở xin liên thông

thanh toán với bảo hiểm chỉ cần sử dụng mã này mà không cần đề nghị

Sở hay Cục cấp mã mới.

Mã bác sỹ, y sỹ cũng được thực hiện đúng với Quyết định 384: mã bác sỹ

chính là số chứng chỉ hành nghề bỏ các ký tự gạch ngang và gạch chéo.

TÍNH NĂNG CỦA HỆ THỐNG



TÍNH NĂNG CỦA HỆ THỐNG

II/ TẠO MÃ RIÊNG CHO TỪNG ĐƠN THUỐC TRÊN TOÀN QUỐC & HỖ TRỢ TÌM

KIẾM ĐƠN THUỐC:

Hệ thống tự động cung cấp mã riêng biệt, không trùng lắp cho mỗi đơn

thuốc. Người dân, nhà quản lý, cơ sở cung ứng thuốc (nếu được phép

của người có đơn thuốc) có thể tra cứu từng đơn thuốc đã có để biết hoặc

thực hiện bán thuốc.

Mã đơn thuốc là mã bảo mật không thể tự suy đoán và tra cứu để tránh lộ

thông tin của mỗi người bệnh.

Người bệnh có thể tra lại đơn thuốc của mình bất kỳ lúc nào, hoàn toàn

miễn phí bằng cách sử dụng mã đơn thuốc tra cứu trên trang

donthuocquocgia.vn của Cục Quản lý khám bệnh chữa bệnh.

III/ LƯU TRỮ ĐƠN THUỐC MIỄN PHÍ CHO TOÀN BỘ HỆ THỐNG, HỖ TRỢ VIỆC

THỐNG KÊ VÀ THANH KIỂM TRA:

Các đơn thuốc đã liên thông lên hệ thống (bao gồm đơn đã kê, đơn đã

hoàn thiện bán) đều được lưu trữ miễn phí trên hệ thống.

Từ đó nhả quản lý có thể thuận lợi trong việc lập tạo các trình thống kê về

bệnh học, về sử dụng thuốc cũng như thanh kiểm tra việc kê đơn của

từng bác sỹ từng cơ sở khám chữa bệnh hoặc việc bán thuốc theo đơn ở

mỗi cơ sở cung ứng thuốc.



TÍNH NĂNG CỦA HỆ THỐNG

IV/ CUNG CẤP ĐƠN THUỐC CÓ ĐƯỢC XÁC MINH CHÍNH XÁC CHO CÁC CƠ

SỞ CUNG ỨNG THUỐC ĐỂ HOÀN THIỆN QUY TRÌNH BÁN THUỐC THEO ĐƠN:

Thông qua mỗi mã đơn mà người bệnh cung cấp cho cơ sở cung ứng

thuốc, mỗi dược sỹ ở cơ sở có thể truy xuất được đơn thuốc có xác thực

không, của bác sỹ nào và đơn này đã được mua thuốc rồi hay chưa để

đảm bảo việc bán thuốc theo đơn.

Việc này cũng tạo thêm thuận lợi cho nhà quản lý trong việc yêu cầu cơ

sở cung ứng thuốc phải thực hiện bán thuốc theo đơn vì từ nay mỗi hóa

đơn bán hàng sẽ tự động đính kèm với một mã đơn thuốc được kê (nếu là

bán thuốc phải kê đơn).

V/ HỖ TRỢ KHÁM CHỮA BỆNH TỪ XA, KÊ ĐƠN THUỐC TỪ XA VÀ HỒ SƠ

BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ:

Bộ y tế đang tiến tới hoàn thiện các văn bản pháp quy về việc khám chữa

bệnh từ xa. Với việc kê đơn thuốc điện tử, sử dụng mã định danh bác sỹ

và cơ sở khám chữa bệnh, đơn thuốc của bác sỹ tuyến trên kê cho bệnh

nhân tuyến dưới vẫn được tính và xác minh là đơn thuốc của bác sỹ đó dù

rằng bác sỹ không ngồi trực tiếp và trực tiếp in, ký đơn cho người bệnh.

Khi bệnh án điện tử, hồ sơ sức khỏe điện tử được triển khai rộng rãi, đơn

thuốc cũng là một cấu phần được gửi trong bệnh án, hồ sơ để lưu giữ cho

người bệnh.

http://donthuocquocgia.vn




