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THỰC TRẠNG
Qua khảo sát thực trạng quản lý tại một số bệnh viện, cơ sở y tế và đơn vị sản xuất
và cung cấp thiết bị, vật tư y tế:
 Các đơn vị cung ứng, sản xuất thiết bị, vật tư y tế:
- Đa số các đơn vị sản xuất chưa có phần mềm quản lý riêng cho các sản phẩm, việc
quản lý được thực hiện thông qua phiếu xuất/ nhập kho lưu bản giấy hoặc tổng hợp báo
cáo bằng excel.
- Chưa chuẩn hóa tên sản phẩm, chưa có mã sản phẩm cho thiết bị, vật tư y tế nên khó
khăn trong việc theo dõi số liệu, báo cáo năng lực sản xuất thực tế còn chậm, chưa đồng
nhất giữa các đơn vị và khó khăn cho các đơn vị sử dụng khi tiếp cận sản phẩm.
- Số lượng sản phẩm xuất/ nhập tăng mạnh tại các đơn vị sản xuất, cung cấp các sản
phẩm phục vụ phòng chống dịch (khẩu trang y tế, găng tay y tế, trang phục phòng
chống dịch…) nên khó khăn trong việc lên kế hoạch sản xuất: nhập nguyên liệu, bố trí
nhân lực, cung ứng sản phẩm...

THỰC TRẠNG
 Các bệnh viện, cơ sở y tế:
- Chưa có phần mềm quản lý riêng thiết bị, vật tư y tế hoặc có phần mềm quản lý nhưng
chưa đầy đủ thông tin liên quan đến thiết bị, vật tư y tế, chỉ có một số tính năng tìm
kiếm, báo cáo một số thông tin cơ bản cho thiết bị, vật tư y tế.
- Chưa có được công cụ quản lý đồng bộ, đầy đủ thông tin quản lý về tình trạng sử dụng
thực tế, theo dõi công tác bảo dưỡng, sửa chữa…thiết bị, vật tư y tế theo thời gian thực
nên khó khăn trong quản lý số lượng đã sử dụng, thanh toán bảo hiểm cũng như xác
định nhu cầu mua sắm trong kỳ tiếp theo.
- Chưa chuẩn hóa tên, mã sản phẩm cho thiết bị, vật tư y tế nên khó khăn trong xác định
nhu cầu, tổng hợp và lập kế hoạch mua sắm.

THỰC TRẠNG
Kết quả khảo sát tại một số bệnh viện về quản lý vật tư y tế:
* Bệnh viện y học cổ truyền Trung ương:
+ Có phần mềm quản lý kho thiết bị, vật tư y tế, sử dụng chung với phần mềm quản lý dược, phần mềm chưa được
kết nối trực tuyến.
+ Có chức năng soạn thảo mẫu phiếu xuất, nhập vật tư nhưng vẫn phải in bản giấy và lấy chữ ký xác nhận.
+ Có chức năng tìm kiếm, trích xuất báo cáo số lượng theo tên sản phẩm, nhà sản xuất, nhà cung cấp, khoa phòng
sử dụng.
+ Mã vật tư do phần mềm tự sinh theo từng đợt đấu thầu.
* Tại Bệnh viện E:
+ Có phần mềm riêng quản lý kho, vật tư y tế và kết nối trực tuyến.
+ Có chức năng soạn thảo mẫu phiếu xuất, nhập vật tư, trình ký duyệt trực tuyến.
+ Có chức năng tìm kiếm, trích xuất báo cáo theo tên tên sản phẩm, nhà sản xuất, nhà cung cấp, gói thầu, khoa
phòng quản lý, khoa phòng sử dụng.
+ Mã vật tư được phần mềm tự sinh theo từng đợt đấu thầu.

YÊU CẦU QUẢN LÝ
Các đơn vị cung ứng, sản xuất thiết bị, vật tư y tế: Quản lý, theo dõi được hiện trạng về
số liệu xuất/ nhập, tồn kho… của từng chủng loại/ mã sản phẩm để lên kế hoạch sản xuất,
cung ứng và thống nhất được tên, mã sản phẩm khi cung cấp, sử dụng tại các cơ sở y tế.
Các bệnh viện, cơ sở y tế: Quản lý đồng bộ, đầy đủ về hiện trạng, thông tin liên quan đến
thiết bị, vật tư y tế theo thời gian thực và có thể tổng hợp, báo cáo số liệu phục vụ công tác
lập kế hoạch mua sắm, thống nhất mã trong thanh toán bảo hiểm y tế cũng như báo cáo theo
yêu cầu của cơ quan quản lý.
Các cơ quan quản lý: Quản lý được hiện trạng các thiết bị, vật tư y tế tại các bệnh viện, cơ
sở y tế, các đơn vị sản xuất, cung ứng (nhu cầu sử dụng, năng lực cung ứng… ) để có thể
tham mưu ban hành các chính sách, quy định trong việc mua sắm, sử dụng, điều phối và các
chính sách liên quan đến xuất khẩu/ nhập khẩu và thanh toán bảo hiểm y tế.

NỘI DUNG THỰC HIỆN
Thực hiện nhiệm vụ quản lý trang thiết bị y tế nói chung và đảm
bảo trang thiết bị, vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19, thời
gian qua Bộ Y tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế) đã triển
khai các nội dung chính sau:
1. Phối hợp với UNDP: Nâng cao năng lực quản lý và điều phối
các trang thiết bị phòng hô ô cá nhân (PPE) và vật tư y tế phòng
chống dịch COVID-19 tại Việt Nam để phục vụ công tác phòng,
chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ.
2. Xây dựng phần mềm quản lý hệ thống thông tin thiết bị y tế
quản lý được hiện trạng, thông tin chi tiết của từng thiết bị y tế

NỘI DUNG THỰC HIỆN

3. Phối hợp với Trung tâm Mã số, mã vạch Quốc gia (NBC)
trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: Đề xuất
chương trình, kế hoạch xây dựng TCVN về mã định danh trang
thiết bị y tế và truy xuất nguồn gốc trang thiết bị y tế theo chỉ
đạo của Thủ tướng Chính phủ.
4. Phối hợp với Vụ Bảo hiểm y tế: Xây dựng mã dùng chung đối
với các mặt hàng vật tư y tế theo quy định tại Thông tư số
04/2017/TT-BYT ngày 14/4/2017 của Bộ Y tế

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI
1. Phối hợp với UNDP:
 Xây dựng và vâ ôn hành phần mềm quản lý và điều phối thiết bị, vật tư y tế, trước
mắt tập trung vào nhóm trang thiết bị phòng hô ô cá nhân (PPE) và vật tư y tế phòng
chống dịch COVID-19 với những tính năng chính:
- Quản lý được hiện trạng, thông tin chi tiết của vật tư y tế, thông tin về năng lực sản xuất, nhập khẩu của các đơn
vị sản xuất, nhập khẩu, cung ứng.
- Số liệu được cập nhật thông tin theo thời gian thực (real time).
- Sử dụng được trên ứng dụng website và trên điện thoại di động.
- Phù hợp và có khả năng truy xuất dữ liệu với các phần mềm hiện có đang sử dụng tại các cơ sở y tế, đơn vị sản
xuất, cung ứng vật tư y tế.
- Dễ sử dụng, thuận lợi trong việc nhập số liệu và thống kê, tìm kiếm, báo cáo hiện trạng, số liệu xuất, nhập, tồn
cho từng chủng loại sản phẩm.
- Có thể đồng bộ dữ liệu với thông tin công khai giá, thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu, thông tin lưu hành/
nhập khẩu và khả năng cung ứng của sản phẩm.

 Xây dựng bộ mã định danh tương ứng đưa vào dữ liệu phần mềm quản lý đối với
các vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19.

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI
2. Xây dựng phần mềm quản lý hệ thống thông tin thiết bị y tế, trước mắt tập
trung vào các thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 (máy
thở, máy theo dõi bệnh nhân, máy X-Quang…) với những tính năng chính:
- Quản lý được hiện trạng, thông tin chi tiết của từng thiết bị y tế.
- Tìm kiếm, thống kê được số lượng, chủng loại của thiết bị y tế đang sử dụng các cơ sở
y tế (bản đồ số hóa phân bố thiết bị y tế trên phạm vi toàn quốc) để có thể tham mưu

ban hành các chính sách, quy định trong việc mua sắm, sử dụng, điều phối và các
chính sách liên quan đến xuất khẩu/ nhập khẩu và thanh toán bảo hiểm y tế.
- Tạo cơ sở dữ liệu dùng chung, kết nối giữa các đơn vị cung cấp trên thị trường và
các cơ sở y tế từ đó đồng bộ dữ liệu với thông tin công khai giá, thông tin về kết quả lựa
chọn nhà thầu, thông tin lưu hành/ nhập khẩu và khả năng cung ứng thiết bị của các đơn
vị cung cấp để phục vụ công tác quản lý.

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI
3. Phối hợp với Trung tâm Mã số, mã vạch Quốc gia (NBC) trực thuộc Tổng
cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: Đề xuất chương trình, kế hoạch xây dựng bộ tiêu
chuẩn TCVN về mã định danh trang thiết bị y tế đáp ứng các tiêu chí sau:
- Hài hòa với các tiêu chuẩn quốc tế về: Mã định danh sản phẩm thương mại (Global Trade Item
Number - GTIN), Hệ thống xác định thiết bị duy nhất (Unique Device Identification - UDI) cho
trang thiết bị y tế.
- Đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch các thông tin và truy xuất nguồn gốc trang thiết bị y tế
theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019.
- Phù hợp với mã quản lý trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế, đơn vị sản xuất, cung ứng và thống
nhất sử dụng quản lý và thanh toán bảo hiểm y tế.

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI
4. Phối hợp với Vụ Bảo hiểm y tế: Xây dựng mã dùng chung đối với
các mặt hàng vật tư y tế theo quy định tại Thông tư số 04/2017/TTBYT ngày 14/4/2017 của Bộ Y tế về ban hành danh mục và tỷ lệ, điều
kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của
người tham gia bảo hiểm y tế.
Danh mục mã vật tư y tế (Phụ lục 8) được ban hành kèm theo các Quyết định:
- Quyết định số 7603/QĐ-BYT ngày 25/12/2018;
- Quyết định số 2178/QĐ-BYT ngày 27/05/2020.

Bộ Y tế đang tiếp tục rà soát, ban hành Quyết định bổ sung danh mục mã vật
tư y tế để đưa vào phần mềm quản lý và sử dụng trong thanh toán bảo hiểm y
tế.

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN !
Chi tiết liên hệ:
Bộ Y tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)
138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Tel: 024. 62732272
E-mail: dmec@moh.gov.vn
URL: http://dmec.moh.gov.vn/

BÁO CÁO NGHIÊN
CỨU RÀ SOÁT HỆ
THỐNG QUẢN LÝ
TRANG THIẾT BỊ
PHÒNG HỘ CÁ NHÂN
(PPE) VÀ CÔNG CỤ
ĐIỆN TỬ E-TOOL
BÙI XUÂN VINH - 2020

Đặt vấn đề
• Từ cuối năm 2019 đến nay, đại dịch Covid – 19 đã lây lan nhanh chóng trên
toàn thế giới, đã có hơn 73 triệu người bị nhiễm bệnh và hơn 1,5 triệu
người đã bị chết vì dijch Covi-19.
• Từ trường hợp được ghi nhận đầu tiên vào ngày 23 /1 /2020 đến nay
Việt nam đã ghi nhận trên 1400 trường hợp bị nhiễm bệnh , với hơn 1240
người được bình phục và 35 ca tử vong, .Do sớm dự đoán được sự lây lan
của virus , Chính phủ Việt Nam đã đưa ra các quyết định nhanh chóng và
hành động quyết liệt thông qua việc truy tìm những người có tiếp xúc với
các ca bệnh để cách ly và thực hiện các biện pháp kiểm soát dịch để giảm
thiểu sự lây lan trong cộng đồng.

Đặt vấn đề
Ngày 30/01/ 2020 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số :
170/QĐ-TTg về việc thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch
bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra . Gồm 25 thành
viên từ các Bộ, nghành liên quan, do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm
trưởng ban chỉ đạo, Bộ Y tế thường trực.
Một yếu tố quan trọng và quyết định trong phản ứng của Việt Nam đó là
nhanh chóng tìm giải pháp để sản xuất các thiết bị y tế thiết yếu và và trang
trang bị phòng hộ cá nhân.

Đặt vấn đề
•

Bộ Y Tế cũng đã ban hành các quyết định về việc ban hành kế hoạch đáp
ứng với bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút corona, ban hành “ Danh muc
trang thiết bị, vật tư tiêu hao và thuốc thiết yếu của 01 khu điều trị cách ly
người bệnh COVID-19, “ Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống
COVID-19". Trong đó có quy định : Thuốc, vật tư, hóa chất, trang thiết bị
phòng chống dịch do các Tỉnh, Thành phố chủ động chuẩn bị đầy đủ Thuốc,
vật tư, hóa chất, trang thiết bị phòng chống dịch (trong đó có PPE) của địa
phương.

Đặt Vấn Đề

• Bộ Y Tế đã có nhiều văn bản gửi các đơn vị đề nghị các đơn vị báo cáo năng lực sản xuất thực
tế, giá và số lượng khẩu trang y tế có thể cung cấp cho Bộ Y tế và các đơn vị trong toàn nghành,
nhưng cho đến ngày 09/04/2020 chỉ có 20/68 đã cung cấp về giá và số lượng khẩu trang y tế .
• Qua đó cho thấy, công tác lập kế hoạch mua sắm, dự trữ và điều phối PPE chống dịch Covid-19
trong vài tháng qua gặp nhiều khó khăn và lúng túng do thiếu nguồn thông tin tập trung. Khi
cần, Bộ Y Tế phải gửi công văn đề nghị cung cấp thông tin đi khắp nơi, bao gồm cả các cơ sở y
tế và các đơn vị cung ứng. Công việc này mất rất nhiều thời gian , thông tin số liệu không được
thống kê đầy đủ nên gặp rất nhiều khó khăn trong việc xây dựng kế hoạch điều phối và dự trữ
PPE cho công tác phòng chống dịch cũng như công tác quản lý PPE trên toàn quốc.

Đặt Vấn Đề

Do vậy, cần xây dựng được một hệ thống quản lý và điều phối PPE trong
nghành y tế với sự tham gia của Bộ Y Tế, các Sở Y tê, các đơn vị sử dụng . Hệ
thống này nhằm hỗ trợ các nhà quản lý y tế ở các cấp độ khác nhau có thông
tin cập nhật về PPE phục vụ cho quá trình báo cáo, lập kế hoạch dự phòng và
điều phối khối lượng sử dụng PPE giữa các cơ sở y tế cũng như giữa các
tuyến.

Đặt Vấn Đề

• Thiết lập một hệ thống thông tin ( xuất, nhập, tồn..) theo hiện thực về nhu
cầu sử dụng và nguồn cung cấp,
• Quy trình quản lý quản lý và chia sẻ thông tin về xuất-nhập-tồn PPE trong
hệ thống y tế
• Cung cấp bộ công cụ kỹ thuật số thân thiện với người dùng giúp vận hành
hệ thống trên nền tảng công nghệ thông tin.

Mục tiêu

HIỆN TRẠNG
1. Hiện trạng công tác quản lý và điều phối PPE trong ngành y tế:
• Bộ Y tế và các Sở Y tế đều đã đã phân công các đơn vị và các cán bộ
chuyên trách theo dõi về trang thiết bị và vật tư y tế nói chung ( trong
đó có PPE) để thu nhận, tập hợp dữ liệu và thông tin để xem xét phê
duyệt kế hoạch mua sắm, dự trữ và điều phối trang thiết bị. Tuy nhiên
việc thu thập dữ liệu chủ yếu dựa trên số liệu báo cáo, văn bản và
email trao đổi, báo cáo định kỳ các tuyến y tế.
• Bộ Y tế và các Sở Y Tế chưa hệ thống công nghệ thông tin quản lý PPE
sử dụng thống nhất và xuyến suốt trong toàn nghành. Chưa lập được
bộ mã định danh chung cho PPE và vật tư y tế nên không thể kết nối
và chia sẽ dữ liệu với nhau.

HIỆN TRẠNG
2. Về việc thu thập dữ liệu về PPE, lập báo cáo, quản lý Nhập -xuất- tồn
và lập kế hoạch kế hoạch mua sắm, dự trữ quốc gia, kể cả nguồn cung
cấp trong và ngoài nước và điều phối giữa các đơn vị, vẫn thông qua
các văn bản, email, điện thoại, mà chưa có một hệ thống báo cáo dữ
liệu qua các thiết bị thông minh từ phần mềm quản lý dữ liệu chung
cho toàn nghành.

HIỆN TRẠNG
3. Sự phối hợp hoặc liên kết giữa ngành y tế với doanh nghiệp cung
ứng PPE hiện nay vẫn thực hiện qua các mệnh lệnh hành chính bằng
các văn bản yêu cầu cung cấp số liệu về năng lực sản xuất, kinh doanh.
Việc thu thập thông tin về khả năng cung cấp PPE của các doanh
nghiệp thông qua các văn bản và các báo cáo hàng năm về quản lý XNK
, sản xuất kinh doanh, phân loại thiết bị theo nghị định 36/CP mà chưa
có hệ thống phần mềm thu thập dữ liệu và thông tin của các doanh
nghiệp qua một hệ thống chung cho toàn quốc. Vì vậy các doanh
nghiệp mong muốn có một hệ thống quản lý vật tư y tế và PPE chung
toàn quốc và sẵn sàng tham gia hệ thống này để chia sẽ dữ liệu và
thông tin.

HIỆN TRẠNG
4. Vì vậy nghành Y tế cần có một hệ thống quản lý và điều phối vật tư y
tế chung cho toàn nghành từ Bộ Y Tế tới các Sở Y tế và các đơn vị sử
dụng và các đơn vị sản xuất kinh doanh, trước mắt là xây dựng một hệ
thống quản lý và điều phối PPE chung cho toàn nghành, bằng phần
mềm và E-tool trên nền tảng công nghệ thông tin và không gian mạng

GIẢI PHÁP
THAY ĐỔI VÀ
KIẾN NGHỊ

Dựa vào kết quả đã nghiên cứu đã nêu trên và qua thảo luận
với Lãnh đạo, chuyên viên các Vụ, Cục của Bộ Y Tế , Sở y tế
Hà nội, các đơn vị sử dụng, sản xuất và cung ứng PPE , Chúng
tôi thống nhất đưa ra gải pháp và khuyến nghị là cần phải
đổi mới tư duy tiếp cận, phương thức quản lý và cung ứng
PPE ( Vật tư y tế), cần phải chia sẽ thông tin, dữ liệu hiện thực
và có sự hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý, đơn vị sử
dụng và nhà sản xuất, cung cấp với các nội dung cụ thể như
sau:

Mục đích
• Bước đầu giúp Bộ Y tế và các sở y tế, đảm bảo được việc quản lý nguồn cung ứng PPE trên
phạm vi toàn quốc một cách thông suốt, dần dần mở rộng hệ thống này để quản lý và điều
phối cung ứng vật tư y tế, với các nội dung sau:

• Quản lý được mã phân loại PPE ( mở rộng chủng loại vật tư y tế) , theo nghị định 36/CP của
Chính phủ.
• Theo dõi được tình trạng sử dụng PPE hiện tại ( số lượng đã mua sắm, số lượng đã sử dụng và
số lượng tồn kho của từng đơn vị) và nhu cầu sắp tới của các đơn vị sử dụng .
• Nắm được năng lực sản xuất PPE trong nước (số lượng có thể sản xuất /tháng, số lượng đã đã
sản xuất, số lượng đã xuất, bán, xuất khẩu trong tháng và số lượng tồn kho của từng nhà sản
xuất PPE).
• Quản lý được giá kế hoạch và giá trúng thầu các loại PPE ( Theo loại, mẫu mã, nước sản uất ..).

Mục đích

Giúp Bộ Y tế và các sở y tế có số liệu để :
• Lập kế hoạch, mua sắm PPE dự trữ quốc gia khi cần thiết.
• Xem xét , thẩm định và phê duyệt kế hoạch mua sắm PPE và Vật tư y tế cho các đơn vị
trực thuộc. Đặc biệt là kiểm soát được tên gọi ( Theo mã phân loại) số lượng và giá cả cho
phù hợp. Tránh tình trạng cùng một sản phẩm, cùng mẫu mã nhưng mỗi đơn vị lại gọi một
tên khác nhau, giá khác mhau .

Nguyên tắc
xây dựng:

Xây dựng phần mềm , công cụ
điện tử E- tool cho “ Hệ thống
quản lý và điều phối chuỗi cung
ứng PPE“ phải đạt được các mục
đích đã nêu tại mục 5.1

Xây dựng được bộ mã định danh
cho việc quản lý PPE (và mở rộng
cho Vật tư y tế trong tương lai
gần) để quản lý thống nhất trên
toàn quốc cho cơ quan quản lý,
đơn vị sử dụng , nhà sản xuất,
kinh doanh, cung ứng PPE..

Thu thập, chuẩn hóa, tích hợp,
cập nhật dữ liệu.. Nâng cấp và
phát triển được cơ sở dữ liệu.

Hệ thống phải được truyền tải và
lưu trữ dữ liệu trên không gian
mạng, giữa các cơ quan quản lý,
đơn vị sử dụng và nhà sản xuất,
kinh doanh cung ứng PPE ( Vật tư
y tế).

Hệ thống cung cấp được các
thông tin hiện thực về nhu cầu sử
dung và khả năng cung cấp PPE
của các đơn vị.

Đưa ra được quy trình quản lý
PPE trong các cơ sở y tế.

Giao diện sử dụng thân thiện với
người dùng

Nguyên tắc
xây dựng:

Có phân quyền theo mức độ
khác nhau trong việc truy cập,
nhập, xuất dữ liệu cho các cơ
quan quản lý, đơn vị sử dụng
và nhà sản xuất, kinh doanh
cung ứng PPE ( Vật tư y tế).

Có biện pháp bảo đảm bảo
mật, an ninh mạng, đảm bảo
an toàn thông tin trong cơ sở
dữ liệu.

Lập được danh sách và có các
cửa sổ để lựa chọn được : các
cơ quan quản lý, đơn vị sử
dụng và nhà sản xuất, kinh
doanh cung ứng PPE .

Tổ chức đào tạo, tập huấn cho
cán bộ quản lý, vận hành hệ
thống.

Cập nhật liên tục các dữ liệu
được nhập từ các cơ sở.

Có giải pháp để kết hợp với các
hệ thống phần mềm quản lý
khác nhau của các đơn vị hiện
đang sử dụng để chia sẽ dữ
liệu.

Trích xuất được dữ liệu theo
danh mục thanh toán bảo
hiểm tại các cơ sỏ khám chữa
bệnh.

1. Thông tin chung của hàng hóa (PPE)
Họ hàng hóa

Thông tin
cần quản lý
liên quan
đến PPE và
Vật tư y tế

Loại hàng hóa
Tên hàng hóa
Mẫu mã ( model) hàng hóa
Hãng sản xuất ( Địa chỉ)
Nước sản xuất

Năm sản xuất
Chủ sở hữu
Hạn sử dụng
Thông số kỹ thuật
Tiêu chuẩn ( TCVN, ISO, EC, FDA..)

2. Đơn vị sản xuất trong nước
Họ hàng hóa

Thông tin
cần quản lý
liên quan
đến PPE và
Vật tư y tế

Loại hàng hóa
Tên hàng hóa
Năm sản xuất
Hạn sử dụng
Thông số kỹ thuật
Tiêu chuẩn ( TCVN, ISO, EC, FDA..)
Địa chỉ
Thông tin liên hệ : Điện thoại, E-mail, Web…
Người đại diện theo pháp luật

3.Đơn vị xuất, nhập khẩu

Thông tin
cần quản lý
liên quan
đến PPE và
Vật tư y tế

Địa chỉ
Thông tin liên hệ : Điện thoại, E-mail, Web…
Người đại diện theo pháp luật
Nhập các dữ liệu về thông tin hàng hóa
4.Đơn vị đăng ký lưu hành sản phẩm
Địa chỉ

Thông tin liên hệ : Điện thoại, E-mail, Web…
Người đại diện theo pháp luật
Nhập các dữ liệu về thông tin hàng hóa

5. Đơn vị sử dụng

Thông tin
cần quản lý
liên quan
đến PPE và
Vật tư y tế

• Tên đơn vị ( mã đơn vị)
• Mã hàng hóa
• Tên hàng hóa
• Mẫu mã ( model) hàng hóa
• Giá kế hoạch
• Giá trúng thầu
• Số lượng trúng thầu
• Nguồn vốn
• Số hóa đơn
• Ngày / tháng/ năm ( nhập, xuất).
• Hạn sử dụng

Nội dung
yêu cầu:

• Lập được danh sách và có các cửa sổ để lựa
chọn được : các cơ quan quản lý, đơn vị sử dụng
và nhà sản xuất, kinh doanh cung ứng PPE Gồm:

•

Bộ Y Tế ( Vụ KHTC, Vụ TTB& CTYT, Cục khám
chữa bệnh …) và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế.

•

Các Sở Y Tế ( Phòng KHTC) và các đơn vị trực
thuộc

•

Các đơn vị sản xuất PPE và vật tư y tế

•

Các đơn vị xuất nhập khẩu PPE và Vật tư Y tế.

•

Các đơn vị đăng ký lưu hành sản phẩm , cung
ứng PPE và Vật tư Y tế.

Lập được danh mục PPE và mã định danh PPE và Vật tư Y tế (
Kết hợp với Vụ TTB&CTYT), theo thứ tự sau:

Nội dung yêu
cầu:

+ Họ ( nhóm ) hàng hóa , loại hàng hóa và tên hàng hóa
• Thí dụ :
• Họ hàng hóa: Khẩu trang ,
• Loại hàng hóa có :
•
Loại khẩu trang vải,
•
Loại khẩu trang y tế thông thường
•
Loại khẩu trang y tế phòng nhiễm khuẩn,
•
Loại khẩu trang y tế phòng độc hóa chất,
• Tên hàng hóa: thí dụ “ Khẩu trang y tế phòng nhiễm
khuẩn, N95 “
+ Có các phiếu nhập kho, xuất kho, dự trù, báo cáo và các tiện
ích như cửa sổ, hướng dẫn, chỉnh sữa, mở mục mới, . ..

CƠ QUAN QUẢN LÝ

Bộ Y Tế : Quản lý đến
• Các sở Y Tế.
• Các bệnh viện Trung Ương, Viện chuyên nghành, các
trường ĐH chuyên nghành và các đơn vị trực thuộc khác.
• Các nhà sản xuất PPE trong nước
• Các đơn vị nhập khẩu PPE
• Các đơn vị đăng ký lưu hành sản phẩm.

CƠ QUAN QUẢN LÝ

Sở Y Tế: Quản lý đến
• Các bệnh viện Tỉnh, Thành phố, khu vực, Viện chuyên
nghành, Các Trung tâm y tế quận, huyện và các đơn vị
trực thuộc khác
• Các nhà sản xuất PPE trong nước
• Các đơn vị nhập khẩu PPE
• Các đơn vị đăng ký lưu hành sản phẩm

1. Các đơn vị sản xuất trong nước:

Bộ Y Tế và Sở
Y tế lựa chọn
và trích xuất
được các báo
cáo sau:

• Báo cáo tổng hợp nhập ( Số lượng đã sản xuất và nhập
kho), xuất, tồn

• Báo cáo tổng hợp nhập xuất tồn tối thiểu phải thể hiện
được các nội dung sau:
+ Từ Ngày …tháng… năm … đến ngày …tháng … năm ,
+ Đơn vị (Lựa chọn được riêng từng đơn vị hoặc tất cả
các đơn vị)
+ Loại hàng hóa, tên hàng hóa ( Lựa chọn được theo loại
hàng hóa hoặc tên hàng hóa),
+ Mã định danh, Đơn vị tính, số lượng nhập, xuất, tồn.
theo Loại hàng hóa hoặc tên hàng hóa.

Bộ Y Tế và Sở Y tế lựa chọn và trích xuất được các
báo cáo sau:
Số TT

Mã định danh Tên hàng Đơn
hàng hóa
hóa
tính

vị Số lượng

Tồn đầu kỳ

1

2
3

..

Nhập trong kỳ

Xuất trong kỳ

Tồn cuối kỳ

Đạt
tiêu Số đăng ký Ghi chú
chuẩn ( FDA, lưu hành
VN..)

2. Các đơn vị nhập khẩu:

Bộ Y Tế và Sở
Y tế lựa chọn
và trích xuất
được các báo
cáo sau:

• Báo cáo tổng hợp nhập xuất tồn, tối thiểu phải thể
hiện được các nội dung sau:
+ Từ Ngày …tháng… năm … đến ngày …tháng …
năm ,
+ Đơn vị (Lựa chọn được riêng từng đơn vị hoặc tất
cả các đơn vị)
+ Loại hàng hóa, tên hàng hóa ( Lựa chọn được theo
loại hàng hóa hoặc tên hàng hóa),
+ Mã định danh, Đơn vị tính, Số lượng nhập khẩu,
bán trong nước, tồn. theo tên hàng hóa, theo loại hàng
hóa

3. Các đơn vị đăng ký lưu hành sản phẩm , cung ứng
PPE

Bộ Y Tế và Sở
Y tế lựa chọn
và trích xuất
được các báo
cáo sau:

• Báo cáo tổng hợp nhập xuất tồn tối thiểu phải thể
hiện được các nội dung sau:
+ Từ Ngày …tháng… năm … đến ngày …tháng …
năm ,

+ Đơn vị (Lựa chọn được riêng từng đơn vị hoặc tất
cả các đơn vị)
+ Loại hàng hóa, tên hàng hóa ( Lựa chọn được
theo loại hàng hóa hoặc tên hàng hóa),

+ Mã định danh, Đơn vị tính, số lượng nhập, xuất,
tồn. theo Loại hàng hóa hoặc tên hàng hóa.

Các đơn vị trực thuộc
• Báo cáo tổng hợp

Bộ Y Tế và Sở
Y tế lựa chọn
và trích xuất
được các báo
cáo sau:

• ( Nhập, xuất, tồn của các đơn vị thuộc mình quản lý)

• Báo cáo tổng hợp nhập xuất tồn tối thiểu phải thể
hiện được các nội dung sau:
Từ Ngày …tháng… năm … đến ngày …tháng … năm
,

Đơn vị ( Có thể lựa chọn riêng từng đơn vị hoặc
tất cả )
Số thứ tự, mã định danh hàng hóa, tên hàng hóa,
Đơn vị tính, số lượng nhập, , xuất, tồn. ( Cho mỗi loại
hàng) .

Bộ Y Tế và Sở
Y tế lựa chọn
và trích xuất
được các báo
cáo sau:

• Báo cáo theo hạng mục cần báo cáo ( Qua công
cụ tìm kiếm).
•

Từ Ngày …tháng… năm … đến ngày …tháng …
năm ,
•
Đơn vị ( Có thể lựa chọn riêng : Sở Y tế Hà
nội, Han Nam…, BV Bạch Mai.. hoặc tất cả )
•
+ Báo cáo theo nhà cung cấp: Tên nhà cung
cấp...

Bộ Y Tế và Sở Y tế lựa chọn và trích xuất được các
báo cáo sau:
Số TT

1
2
3

..

Mã định danh Tên hàng Đơn
hàng hóa
hóa
tính

vị Số lượng
Trúng thầu

Đơn giá có VAT Thành tiền

Hãng
xuất

sản Nước sản xuất Đạt tiêu chuẩn
( FDA, VN..)

Ghi chú

Bộ Y Tế và Sở Y tế lựa chọn và trích xuất được các
báo cáo sau:
+ Báo cáo nhanh theo mã hàng, tên hàng hóa ….
Số TT

1
2
3

..

Mã định danh Tên hàng Đơn
hàng hóa
hóa
tính

vị Số lượng
Trúng thầu

Đơn
VAT

giá

có Thành tiền

Hãng
xuất

sản Nước
xuất

sản Đạt tiêu chuẩn
( FDA, VN..)

Ghi chú

Bộ Y Tế và Sở Y tế lựa chọn và trích xuất được các
báo cáo sau:
Báo cáo theo nguồn tiền ( Sự nghiệp, tài trợ, chống dịch..)
Số TT

Mã định danh Tên hàng Đơn
hàng hóa
hóa
tính

vị Số lượng
Tồn đầu kỳ

1
2
3

..

Nhập trong kỳ

Xuất trong kỳ

Tồn cuối kỳ

Đạt
tiêu Hãng
chuẩn ( FDA, xuất
VN..)

sản Nước
xuất

sản

Bộ Y Tế và Sở Y tế lựa chọn và trích xuất được các
báo cáo sau:
+ Báo cáo hàng hết hạn sử dụng
Số TT

1
2
3

..

Mã định danh Tên hàng Đơn
hàng hóa
hóa
tính

vị Số lượng

Đơn
VAT

giá

có Thành tiền

Hãng
xuất

sản Nước
xuất

sản Đạt tiêu chuẩn
( FDA, VN..)

Ghi chú

Bộ Y Tế và Sở Y tế lựa chọn và trích xuất được các
báo cáo sau:
+ Báo cáo kết quả thầu ( theo từng đơn vị thuộc mình quản lý
Số TT

1
2

3

..

Mã định danh Tên hàng Đơn
hàng hóa
hóa
tính

vị Số lượng
Trúng thầu

Đơn
VAT

giá

có Thành tiền

Hãng
xuất

sản Nước
xuất

sản Đạt tiêu chuẩn
( FDA, VN..)

Hạn
dụng

sử

1. Phiếu nhập kho:
• Phiếu nhập kho tối thiểu phải thực hiện được các nội sau:
•

CÁC ĐƠN VỊ
SỬ DỤNG

+ Lựa chọn Mã định danh ( tương ứng với họ và loại
trang thiết bị ) thí dụ :

•

Khẩu trang:

•

Khẩu trang vải,

•

Khẩu trang y tế thông thường

•

Khẩu trang y tế phòng nhiễm khuẩn,

•

Khẩu trang y tế phòng độc hóa chất

•

+ Số phiếu, ngày tháng năm, số hóa đơn, Nguồn kinh
phí, Kho ( Kho vật tư, khoa dược, chống nhiễm khuẩn )

CÁC ĐƠN VỊ SỬ DỤNG
Số TT

Mã
danh
hóa

định Tên hàng Đơn
hàng hóa
tính

vị Số lượng
Nhập

Đơn giá kế Đơn
hoạch
giá
trúng
có VAT
thầu
có VAT

1
2
3

..

Thành tiền

Hãng
xuất

sản Nước
xuất

sản Đạt
chuẩn

tiêu Hạn
dụng

( FDA, VN..)

sử

2. Phiếu xuất kho, chuyển kho:

✓ Phiếu xuât kho tối thiểu phải thể hiện được các nội dung
sau:

CÁC ĐƠN VỊ
SỬ DỤNG

✓ Lựa chọn Mã định danh ( tương ứng với tên hàng ) thí dụ :
•
•
•
•
•

Khẩu trang:
Khẩu trang vải,
Khẩu trang y tế thông thường
Khẩu trang y tế phòng nhiễm khuẩn,
Khẩu trang y tế phòng độc hóa chất

CÁC ĐƠN VỊ SỬ DỤNG
Số phiếu, ngày tháng năm, tên kho xuất ( kho Vật tư), tên kho nhập (
khoa HSTC)
Số TT

1
2
3

..

Mã
định Tên
danh hàng hóa
hóa

hàng Đơn
tính

vị Số lượng
Xuất

Đơn giá

Thành tiền

Hãng
xuất

sản Nước
xuất

sản Đạt
chuẩn

tiêu Hạn
dụng

( FDA, VN..)

sử

3. Phiếu dự trù
kế hoạch
năm…:

• Dành cho các khoa phòng trực tiếp sử dụng ( thí dụ khoa
hô hấp, khoa cấp cứu… )
• Phiếu dự trù và lập kế hoạch mua sắm tối thiểu phải thể
hiện được các nội dung sau:
• + Tên đơn vị dự trù

• + Ngày tháng năm

(lập dự trù)

• + Lựa chọn được Mã định danh ( tương ứng với loại hàng
hóa), loại hàng hóa ( thí dụ : Khẩu trang y tế phòng nhiễm
khuẩn) . Đơn vị tính, quy cách đóng gói , số lượng .

CÁC ĐƠN VỊ SỬ DỤNG
Báo cáo và trích xuất ra được: Tên đơn vị ( Thí dụ :Khoa cấp cứu), Số
thứ tự , mã định danh, tên loại hàng hóa , đơn vị tính, số lượng.
Số TT

1
2
3

..

Mã định danh hàng Tên hàng hóa
hóa

Đơn vị tính

Số lượng
Dự trù

Hãng
xuất

sản Nước
xuất

sản Đạt tiêu chuẩn
( FDA, VN..)

Ghi chú

4.Lập bản kế
hoạch mua
sắm năm…

• Dành cho đơn vị sử dụng (thí dụ BV Bạch Mai)
• Dựa trên các phiếu dự trù đơn của các khoa phòng , để lập
thành bản kế hoạch mua sắm .
• Bản kế hoạch mua sắm tối thiểu phải thể hiện được các nội
dung sau:
•

+ Tên đơn vị

•

+ Ngày tháng năm

(lập kế hoạch)

4.Lập bản kế hoạch mua sắm năm…
Số TT

1
2
3

..

Mã định danh hàng Tên hàng hóa
hóa

Đơn vị tính

Số lượng
Dự trù

Đơn giá

Thành tiền

Đạt tiêu chuẩn

có VAT

(FDA, VN..)

Ghi chú

5.Báo cáo tổng
hợp nhập,
xuất, tồn

• Báo cáo tổng hợp nhập xuất tồn tối thiểu phải thể hiện
được các nội dung sau:
•

+ Từ Ngày …tháng… năm … đến ngày …tháng … năm ,

•

+ Tên kho ( kho Vật tư, Dược..) .

•

+ Số thứ tự, nguồn tiền ( sự nghiệp, viện trợ..) mã định
danh hàng hóa, tên hàng hóa, Đơn vị tính, đơn giá ( có
VAT), số lượng nhập, xuất, tồn. Nhà cung cấp, Hãng sản
xuất, nước sản xuất Đạt tiêu chuẩn ( Cho mỗi mã hàng).

5.Báo cáo tổng hợp nhập, xuất, tồn
Số TT

1
2
3

..

Mã
danh
hóa

định Tên hàng Đơn
hàng hóa
tính

vị Số lượng
Tồn đầu kỳ

Hãng
xuất
Nhập
kỳ

trong Xuất
kỳ

trong Tồn
kỳ

cuối

sản Nước
xuất

sản Đạt tiêu Hạn sử
chuẩn ( dụng
DA,
VN..)

6.Báo cáo theo hạng mục cần báo cáo ( Qua công cụ tìm
kiếm).
• + Từ Ngày …tháng… năm … đến ngày …tháng … năm ,
•
+ Tên kho ( kho Vật tư, Dược..)
• Báo cáo theo nhà cung cấp: Nhà cung cấp, Hãng sản xuất, nước
sản xuất , tiêu chuẩn ( Cho từng mã hàng) .
Số TT

1
2
3

..

Mã
định Tên hàng Đơn
danh hàng hóa
tính
hóa

vị Số lượng
Tồn đầu kỳ

Hãng
Nhập trong Xuất trong Tồn cuối xuất
kỳ
kỳ
kỳ

sản Nước sản Đạt tiêu Hạn sử
xuất
chuẩn ( dụng
DA,
VN..)

6.Báo cáo theo hạng mục cần báo cáo ( Qua công
cụ tìm kiếm).
Báo cáo theo mã hàng, mã định danh hàng hóa, tên hàng hóa.
Mã định Tên
danh hàng hóa
hóa

hàng Đơn
tính

vị Đơn giá

Số lượng

Tồn đầu kỳ

Hãng
xuất

Nhập trong Xuất trong Tồn
kỳ
kỳ
kỳ

cuối

sản Nước
xuất

sản Đạt
tiêu Hạn
chuẩn ( DA, dụng
VN..)

sử

6.Báo cáo theo hạng mục cần báo cáo ( Qua công
cụ tìm kiếm).
+ Báo cáo theo nguồn tiền ( Sự nghiệp, tài trợ, chống dịch..).
Số TT

1
2
3

..

Mã
danh
hóa

định Tên hàng Đơn
hàng hóa
tính

vị Số lượng
Tồn đầu kỳ

Hãng
xuất
Nhập
kỳ

trong Xuất
kỳ

trong Tồn
kỳ

cuối

sản Nước sản Đạt tiêu Hạn sử
xuất
chuẩn ( dụng
DA,
VN..)

6.Báo cáo theo hạng mục cần báo cáo ( Qua công
cụ tìm kiếm).
Báo cáo hàng hết hạn sử dụng: Mã định danh hàng hóa, tên hàng hóa,
Đơn vị tính, đơn giá ( có VAT), số lượng, thành tiền ( nhập), hạn sử
dụng, Nhà cung cấp, Hãng sản xuất, nước sản xuất. ( Cho mỗi mã
hàng).
Số TT

1

2
3

..

Mã định Tên hàng Đơn
danh
hóa
tính
hàng hóa

vị Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Hạn sử dụng

Hãng
xuất

sản Nước
xuất

sản Đạt
tiêu Ghi chú
chuẩn ( DA,
VN..)

7.Báo cáo theo
bảng tổng hợp
chi tiết theo
tháng

Cơ quan quản lý,( Bộ Y tế , sở y tế) Mẫu số 22a-H
Đơn vị sử dụng (BV Bạch Mai)
( Ban hành theo QĐ 999-TC QĐCTKĐ Ngày 2/11/1996 của Bộ
Tài Chính)

CÁC ĐƠN
VỊ SẢN
XUẤT
TRONG
NƯỚC

1. Thông tin chung:
• Tên đơn vị:
• Địa chỉ:

• Thông tin liên hệ : Điện thoại, E-mail, Web…
• Người đại diện theo pháp luật:

2. Báo cáo danh mục hàng hóa sản xuât
• Họ hàng hóa

CÁC ĐƠN VỊ
SẢN XUẤT
TRONG NƯỚC

• Loại hàng hóa

• Tên hàng hóa
• Năm sản xuất
• Hạn sử dụng
• Thông số kỹ thuật
• Tiêu chuẩn ( TCVN, ISO, EC, FDA..)
•

Giấy phép lưu hành sản phẩm số …(Cho các hàng hóa
phải có giấy phép lưu hành)

3. Báo cáo tổng hợp nhập, xuất, tồn

CÁC ĐƠN VỊ
SẢN XUẤT
TRONG NƯỚC

• Báo cáo tổng hợp nhập xuất tồn tối thiểu phải thể hiện
được các nội dung sau:
•

+ Tên đơn vị:

•

+ Từ Ngày …tháng… năm … đến ngày …tháng … năm ,

•

+ Tên kho.

•

+ Báo cáo : Số thứ tự, mã định danh hàng hóa, tên
hàng hóa, Đơn vị tính, số lượng nhập, xuất, tồn. Đạt tiêu
chuẩn ( Cho mỗi mã hàng).

CÁC ĐƠN VỊ SẢN XUẤT TRONG NƯỚC
Số TT

1
2

3

..

Mã
danh
hóa

định Tên hàng Đơn
hàng hóa
tính

vị Số lượng

Tồn đầu kỳ

Hãng
xuất

Nhập
kỳ

trong Xuất
kỳ

trong Tồn
kỳ

cuối

sản Nước sản Đạt tiêu Hạn sử
xuất
chuẩn ( dụng
DA,
VN..)

CÁC ĐƠN VỊ
XUẤT NHẬP
KHẨU, ĐĂNG KÝ
LƯU HÀNH VÀ
CUNG ỨNG:

1. Thông tin chung:

• Địa chỉ:
• Thông tin liên hệ : Điện thoại, E-mail, Web…
• Người đại diện theo pháp luật:

2.Báo cáo danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu,

CÁC ĐƠN VỊ
XUẤT NHẬP
KHẨU, ĐĂNG KÝ
LƯU HÀNH VÀ
CUNG ỨNG:

• Họ hàng hóa
• Loại hàng hóa
• Tên hàng hóa

• Hãng sản xuất
• Nước sản xuất
• Năm sản xuất
• Chủ sở hữu

• Hạn sử dụng
• Thông số kỹ thuật
• Tiêu chuẩn ( TCVN, ISO, EC, FDA..)
•

Giấy phép lưu hành sản phẩm số …(Cho các hàng hóa
phải có giấy phép lưu hành)

CÁC ĐƠN VỊ
XUẤT NHẬP
KHẨU, ĐĂNG KÝ
LƯU HÀNH VÀ
CUNG ỨNG:

3.Báo cáo tổng hợp nhập, xuất, tồn
• Báo cáo tổng hợp nhập xuất tồn tối thiểu phải thể hiện
được các nội dung sau:
•

+ Tên đơn vị:

•

+ Từ Ngày …tháng… năm … đến ngày …tháng … năm ,

•

+ Tên kho.

•

+ Báo cáo : Số thứ tự, mã định danh hàng hóa, tên
hàng hóa, Đơn vị tính, đơn giá dự kiến ( có VAT), số lượng
nhập, xuất, tồn. Đạt tiêu chuẩn ( Cho mỗi mã hàng).

CÁC ĐƠN VỊ XUẤT NHẬP KHẨU, ĐĂNG KÝ LƯU
HÀNH VÀ CUNG ỨNG:
Số TT

1
2
3

..

Mã
danh
hóa

định Tên hàng Đơn
hàng hóa
tính

vị Số lượng

Tồn đầu kỳ

Hãng
xuất
Nhập
kỳ

trong Xuất
kỳ

trong Tồn
kỳ

cuối

sản Nước sản Đạt tiêu Hạn sử
xuất
chuẩn ( dụng
DA,
VN..)

TỔNG QUAN
VỀ SÁNG KIẾN
XÂY DỰNG HỆ
THỐNG QUẢN
LÝ PPE
BS. Đào Khánh
Tùng, UNDP Việt
Nam

HỖ TRỢ CỦA UNDP CHO VIỆT NAM
ỨNG PHÓ ĐẠI DỊCH COVID-19

Hỗ trợ hệ thống
y tế, mua vật tư
chống dịch và
hơn thế nữa

Đánh giá tác động
kinh tế xã hội

Không để ai bị
bỏ lại phía sau
trong ứng phó
đại dịch và phục
hồi sau đại dịch

Thúc đẩy
các sáng
kiến bao
trùm

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG KINH
TẾ-XÃ HỘI
Vai trò đầu tàu trong nhóm công tác về tác động
kinh tế của LHQ – điều phối các hoạt động đánh
giá và các khuyến nghị trong toàn khối LHQ
Đánh giá nhanh tác động kinh tế-xã hội: các
doanh nghiệp nhỏ, vừa và các hộ gia đình dễ bị
ảnh hưởng ở 6 tỉnh (phối hợp với UN Women)
Tham vấn với các đối tác ở 7 tỉnh về các tác động
và ứng phó đối với lao động không chính thức như
những người thu gom rác thải, nông dân và những
người dễ bị ảnh hưởng khác .
Đánh giá lại sau hai tháng và tầm soát thực tế
các tác động nghèo tại thời điểm thực tế
Đánh giá tác động của đại dịch
COVID-19 tới người khuyết tật

KHÔNG BỎ LẠI AI PHÍA SAU TRONG ỨNG
PHÓ VÀ PHỤC HỒI SAU ĐẠI DỊCH COVIDQuỹ MPTF về tác động kinh tế-xã hội – phụ
19 trách chuyển kinh phí cho các hộ gia đình và các
tiểu thương dân tộc thiểu số tạo điều kiện phục
hồi công việc an toàn, vận hành hệ thống chi trả
và thương mại điện tử (UNDP, UNWomen)
Quỹ SDG Pooled Fund cho bảo trợ xã hội –
Thúc đẩy hệ thống chi trả và giám sát điện tử
với các chương trình trợ giúp xã hội khẩn cấp
Covid-19 như một phần của chương trình
chuyển đổi hệ thống an sinh xã hội điện tử tổng
thể.
“Lan tỏa cụm từ #LeaveNoOneBehind” chuyển
tải các thông điệp truyền thông phòng chống
dịch tới đồng bào DTTS bằng ngôn ngữ của các
dân tộc và bằng ngôn ngữ ký hiệu.
(UNDP, WHO)

Accelerating
Inclusive
Innovation
• Góp tiếng nói của người dân – qua điều
tra mới PAPI năm 2020 về những mối lo
COVID-19
• Khai thác các sáng kiến bao trùm về ứng phó với
COVID-19 – Cuộc thi sáng kiến trực tuyến thứ nhất
“Hack Co Vy” với 420 người và 63 đội tham gia tranh
tài trong 48 giờ. Nhóm top 3 lọt vào chương trình ươm
mầm để nhân rộng đem lại lợi ích cho cộng đồng.
• Thử nghiệm các tiếp cận hỗ trợ các doanh nghiệp
nhỏ và vừa khôi phục công việc an toàn (thu gom
rác, xử lý rác, nông dân nghèo)
• Chia sẻ bài học kinh nghiệm quản trị có tiên lượng
cho ứng phó với COVID-19 (hành động ngăn chặc sớm và
hiệu quả, sản xuất chủ động vật tư, thiết bị y tế chủ yếu
như sinh phẩm xét nghiệm, khẩu trang, cơ chế trợ giúp xã
hội khẩn cấp, v.v.)

NGÂN SÁCH VÀ ĐỐI TÁC
THỰC HIỆN
Từ ngân sách nhà nước: cho
mua sắm khẩn cấp PPE và vật tư
chống dịch
UNDP: TRACs 2,3, và RRF: để khởi
xướng các sáng kiến và vận động
thêm kinh phí từ các nguồn khác
Từ doanh nghiệp – vận động từ videos nhạc: phiên bản
chính thức GhenCoVy MV bằng tiếng Anh được tải lên
Youtube, Sony và các kênh khác với hơn 2.7 triệu lượt
xem. UNDP kết hợp với các nhà sản xuất vận động thêm
nguồn lực cho ứng phó Covid-19 cấp toàn cầu và trong
nước.
Các nhà tài trợ truyền thống:
Australia, Norway

HỖ TRỢ HÊÊ THỐNG Y TÊ
Hỗ trợ Bô ô Y tế mua vâ ôt tư chống dịch và phương tiê nô bảo hô ô
cá nhân
Tài trợ khẩu trang y tế và robot phục vụ điều trị bê ônh nhân
Covid-19 trong bê ônh viê ôn
Tăng cường sản xuất, quản lý, điều phối PPE trong nước
Đánh giá tác đô ông sức khỏe và sinh kế người dân vùng biên
giới
Tăng cường tiếp câ ôn dịch vụ y tế cho người khuyết tâ ôt
Truyền thông bằng 6 tiếng DTTS về dịch Covid-19
Hỗ trợ xây dựng hê ô thống telehealth

MỘT SỐ HÌNH ẢNH
HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ
CỦA UNDP

Xây dựng hệ thống quản lý và điều phối PPE


Những khó khăn về cung ứng PPE trong thời gian qua của ngành y tê

•

Số liê Êu về PPE có sẵn tại các cơ sở y tê: dựa trên báo cáo bằng văn bản khi BYT gửi công văn
yêu cầu

•

Số liê Êu về năng lực cung ứng trong nước: Thiếu số liê uô về khả năng cung ứng trong nước. BYT
gửi công văn yêu cầu cung cấp số liê uô từ các doanh nghiê pô nhưng phản hồi vẫn không đầy đu

•

Thông tin về chất lượng và chủng loại PPE: Chưa có hê ô thống tiêu chuẩn thống nhất PPE tại
Viê ôt Nam gây nhiều khó khăn cho lâ ôp kế hoạch và tổ chức mua sắm

•

Thời gian thu thâ Êp số liê Êu và thông tin nói trên:qua đường văn bản nên mất nhiều thời gian
(khoảng vài tuần đến 1-2 tháng) trong khi dịch bê nô h đang lan rô nô g

•

Nguồn cung ngoài nước bị chă Ên đứng: Các nước cấm xuất khẩu PPE, khó khăn trong tổ chức
đấu thầu quốc tế, khó kiểm soát chất lượng do thị trường lô ôn xô nô ,

•

Thiêu hê Ê thống câ p
Ê nhâ tÊ và chia sẻ thông tin kịp thời:Các điểm nóng thiếu trầm trọng PPE, các
điểm khác không dùng đến

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHI MUA SẮM
PPE

MỘT SỐ HÌNH ẢNH MUA SẮM PPE

Ý TƯỞNG THIẾT
KẾ HÊô THỐNG
QUẢN LÝ PPE
MỞ

Hê ô

thống trên nền tảng mở, kết nối trực tuyến thông suốt
các cơ sở y tế
Hê ô

thống được câ ôp nhâ ôt số liê uô xuất-nhâ ôp-tồn PPE do
các cơ sở y tế tự câ ôp nhâ ôt
Liên

kết với các phần mềm quản lý vâ ôt tư mà các cơ sở y
tế đang sử dụng,
Có

sự kết nối với các doanh nghiê pô sản xuất và cung ứng
PPE
Cho
Sử

phép trích xuất báo cáo số liê ôu ở bất cứ thời điểm nào

dụng mô ôt hê ô thống mã và phân nhóm PPE chung theo
tiêu hướng dẫn cua WHO

Bô Ê Y tê:

PHÂN CẤP SỬ
DỤNG HÊô
THỐNG

•

Vâ ôn hành hê ô thống

•

Tiếp câ ôn số liê ôu PPE toàn quốc, theo từng tỉnh/thành hoă ôc
từng cơ sở y tế trực thuô ôc trung ương

•

Tiếp câ ôn thông tin về nguồn cung PPE

Sở Y tê

tỉnh/thành:

•

Đăng nhâ ôp hê ô thống bằng tài khoản đăng ký

•

Tiếp câ ôn số liê ôu PPE cua toàn tỉnh và cua từng đơn vị trực
thuô ôc

•

Tiếp câ ôn thông tin về nguồn cung PPE

Cơ

sở y tê các cấp:

•

Đăng nhâ ôp hê ô thống và câ ôp nhâ ôt số liê ôu cua cơ sở y tế

•

Tiếp câ ôn số liê ôu xuất-nhâ ôp-tồn cua cơ sở mình

•

Tiếp câ ôn thông tin về nguồn cung PPE

•

Trích xuất báo cáo PPE



Doanh nghiê p
Ê : Cung cấp thông tin về năng lực cung ứng
cua doanh nghiê ôp lên hê ô thống
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lập
kế
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lý
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vụ
giữa
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đạt
tiêu
chuẩn
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Mã
sản
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Thảo

luận về thiết kế hệ thống

Thảo

luận về thông tin cần thiết
trên hệ thống
Thảo

luận về giao diện hệ thống

Thảo

luận kế hoạch vận hành hệ

thống

XIN CẢM ƠN

Quản lý vật tư phòng hộ cá nhân
(PPE) tại bệnh viện Bạch Mai
Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, bệnh viện Bạch Mai

Thông tin
bệnh viện
Bạch Mai

• Là cơ sở điều trị tuyến trung ương, trực thuộc Bộ Y tế
✓ Quy mô bệnh viện có 3.278 nhân viên y tế
✓ Tổng số có xxx khoa phòng chức năng,
✓ Tổng số 3.300 giường bệnh nội trú

✓ Tổng số lượt khám tính TB: 6500 lượt/ngày
✓ Trong đại dịch Covid-19, bệnh viện duy trì khám và điều trị
bệnh nhân nội và ngoại trú, tuân thủ các quy định phòng
chống dịch
• Bệnh viện hỗ trợ chuyên môn cho các tuyến trong điều trị
bệnh nhân Covid-19 và kiểm soát nhiễm khuẩn
• Là đơn vị được Bộ Y tế giao nhiệm vụ tổ chức mua sắm vật
tư và trang thiết bị phòng chống dịch

Thông tin về
thực trạng sử
dụng PPE tại
đơn vị

• Trong năm 2020, số lượng PPE sử dụng trong
chăm sóc, điều trị tại BV:
✓Khẩu trang y tế: 3500 cái/ngày
✓Khẩu trang N95 hoặc tương đương: 50 cái/ngày
✓Quần áo PCD: 52 bộ/ngày
✓Tấm che mặt/kính bảo hộ: 13 chiếc/ngày
✓Găng tay phẫu thuật: TB 400 đôi/ngày

Thông tin về
lập kế hoạch,
cung ứng,
mua sắm và
quản lý PPE
tại đơn vị

Thông tin về
cung ứng,
mua sắm và
quản lý PPE
tại đơn vị

Thông tin về
lập kế hoạch,
cung ứng, mua
sắm và quản lý
PPE tại đơn vị
trong dịch
Covid-19

Sử dụng PPE trong thời gian diễn ra dich bệnh COVID-19 tại khu vực chăm sóc BN
nghi ngờ hoặc xác định COVID-19:
1. Về số lượng:
Căn cứ sô lượt NVYT cho mỗi ca làm việc và tổng số ca làm việc trong ngày. Ví
dụ: Buồng bệnh có 1 GB cách ly: với BN chăm sóc cấp 1, trung bình có 20 lượt NVYT
ra vào BCL/ngày, chăm sóc cấp 2, 3 có 8-10 lượt/ngày. Số BN cấp 1 chiếm 10% tổng
số BN cần cách ly. Do vậy, Tính TB có 12 lượt NVYT ra/vào chăm sóc, điều trị cho 1
GB cách ly. NVYT đã bao gồm cả BS, Đd và nhân viên chăm sóc khác.
Căn cứ thực tế sử dụng trên, số lượng mũ, khẩu trang ngoại khoa, bộ quần áo phòng
chống dịch, kính, đôi ủng giấy cần cho 1 GB cách ly là 12/ngày và số cần cho 3 tuần là:
12*21=252. Số cần cho 20 GB trong 3 tuần là: 252*20 = 5.040
2. Về quy cách:
- Khẩu trang ngoại khoa cần đáp ứng tiêu chuẩn để đảm bảo an toàn. Tuỳ nơi sản xuất
để đưa ra tiêu chuẩn phù hợp:
*Nếu sử dụng khẩu trang của Việt Nam: theo TCVN 8389-2:2010
https://vanbanphapluat.co/tcvn-8389-2-2010-khau-trang-y-te-phong-nhiem-khuan
*Nếu sử dụng khẩu trang của Mỹ theo tiêu chuẩn ASTM F2100-11
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F2100-11.htm
*Nếu sử dụng khẩu trang châu ÂU theo t/c: EN14683-2014
http://www.scpur.com/d/file/content/2018/04/5ae521ad3ab3d.pdf

Những hạn
chế, thách
thức

Qua thực tế hiện nay trong quản lý PPE tại cơ sở, những khó khăn thách thức
chính bao gồm:

Chưa có một hệ thống quản lý thống nhất PPE tại cơ sở với mã vật tư riêng và
có thể truy cập để cập nhật từ xa.

Khả năng tiếp cận số liệu trong báo cáo, lập kế hoạch, điều chuyển PPE trong cơ
sở về chủng loại, chất lượng, số lượng rất hạn chế. Chủ yếu dựa vào báo cáo của
kho khi được yêu cầu

Thông tin liên quan tới chủng loại, giá PPE trên cổng thông tin điện tử của BYT
còn hạn chế nên khó khăn trong việc tìm kiếm chủng loại phù hợp từ thị trường

Thời gian để trích xuất số liệu cho báo cáo và lập kế hoạch mua sắm thường
mất nhiều ngày do chưa có hệ thống do phần mềm quản lý

Kiến nghị
• Cần thiết phải quản lý PPE theo một hệ thống thống nhất liên thông
và có thể truy cập từ bên ngoài tại bất cứ thời điểm nào bởi những
người được giao trách nhiệm
• Trong mỗi cơ sở Y tế, PPE chỉ nên được một đơn vị mua sắm, quản
lý, phân phối và điều phối, không nên giao cho nhiều đơn vị cùng
thực hiện các nhiệm vụ này

• Hệ thống quản lý PPE liên thông cần được cập nhật tức thời tại mỗi
thời điểm xuất kho và nhập kho. Như vậy, khi cần báo cáo hoặc lập
kế hoạch thì người quản lý có thể truy cập thông tin cập nhật ngay
tức thời. Điều này đặc biệt quan trọng khi có dịch xảy ra
• Mã PPE cần được sử dụng thống nhất trên toàn hệ thống các cơ sở y
tế và các nhà cung ứng để việc lập kế hoạch không mất nhiều thời
gian xác định về chủng loại, chất lượng, nguồn cung, v.v

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG

NỘI DUNG BÁO CÁO HỘI THẢO PPE

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương
• Là Bệnh viện tuyến cuối điều trị các bệnh truyền nhiễm.

• Quy mô Bệnh viện: số giường 500, số BN điều trị ˃ 500.
• Khi đại dịch Covid-19 bùng phát, vai trò của Bệnh viện là tuyến đầu được
Bộ Y tế giao tiếp nhận và điều trị các bệnh nhân nhiễm Covid-19 khu vực
phía bắc, Bệnh viện đã tiếp nhận điều trị bệnh nhận dương tính với Covid19 và theo dõi cách ly, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân và nhân viện y tế.

Thực trạng sử dụng PPE tại Bệnh viện
Bệnh Nhiệt đới Trung ương
• Trong khám chữa bệnh thường xuyên, số lượng PPE sử dụng bao gồm:
✓Khẩu trang y tế: 26.400 cái/tháng
✓Găng tay y tế: 80.000 đôi/tháng
✓Găng tay phẫu thuật: 5.000 đôi/tháng

Thực trạng sử dụng PPE tại Bệnh viện
Bệnh Nhiệt đới Trung ương
• Trong thời gian đại dịch Covid-19 diễn ra, số lượng PPE sử dụng bao gồm:
✓Khẩu trang y tế: 26.400 cái/tháng
✓Khẩu trang N95 hoặc tương đương: 8.859 cái/tháng
✓Găng tay y tế: 26.100 đôi/tháng
✓Quần áo chống dịch: 29.765 bộ/tháng
✓Bộ tyvek: 1000 bộ/tháng
✓Tấm chắn giọt bắn: 5.082 cái/tháng

Lập kế hoạch, cung ứng, mua sắm và
quản lý PPE tại Bệnh viện
• Kế hoạch mua sắm PPE theo các cấp độ phòng chống dịch, xây dựng
phương án tiếp nhận tối đa 1000 bệnh nhận của ban chỉ đạo phòng chống
dịch Bộ Y tế và Trung ương.
• Về chủng loại. Khẩu trang y tế, quần áo chống dịch Bệnh viện xây dựng
theo chỉ tiêu kỹ thuật của các nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn và theo các văn
bản hướng dẫn của Bộ Y tế.
• Sau khi mua sắm hoàn thành, việc cung ứng PPE cho từng khoa/phòng
theo các đợt gọi hàng.

Lập kế hoạch, cung ứng, mua sắm và
quản lý PPE tại Bệnh viện
• Quản lý tập trung tại phòng Vật tư – Thiết bị y tế chịu trách nhiệm.
• Việc xuất kho, nhập kho, báo cáo định kỳ xuất-nhập-tồn được thực hiện
trên phần mềm quản lý Bệnh viện.
• Quản lý cung ứng PPE tại Bệnh viện sử dụng phần mềm CNTT Quản lý
Bệnh viện His, lis, Pacs. Phần mềm CNTT do phòng CNTT quản lý và
phòng VT-TBYT cập nhật danh mục PPE. Khi báo cáo, thông tin được trích
xuất từ phần mềm dưới dạng báo cáo và thống kê theo quy định của Bộ Y
tế và Bộ Tài chính.
• Mã vật tư đang dùng để quản lý PPE Bệnh viện tự lập.

Lập kế hoạch, cung ứng, mua sắm và
quản lý PPE tại Bệnh viện trong dịch
Covid-19
• Trong dịch Covid-19, Bệnh viện quản lý cung ứng PPE như sau:
✓Nhu cầu khối lượng dự trữ PPE theo khả năng điều trị tối đa giường
bệnh.
✓Nguồn cung ứng PPE được thu thập từ các nhà sản xuất trong nước
và các đơn vị phân phối sản phẩm.
✓Điều phối sử dụng PPE giữa các khoa/phòng trong Bệnh viện do
phòng vật tư – Thiết bị y tế, dựa vào báo cáo số lượng bệnh nhân
đang điều trị và quy trình thăm khám.
✓Bệnh viện có báo cáo Bộ Y tế về số lượng PPE hiện có tại Bệnh viện
và nhu cầu PPE dự trù cho các hoạt động phòng chống Covid-19. Số
liệu báo được trích xuất trên phần mềm và gửi bản cứng theo đường
Công văn.

Những thuận lợi
• Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương có 02 cơ sở:
✓Cở sở 1 Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội thực hiện nhiệm vụ chống dịch
Covid-19.
✓Cơ sở 2 số 78 Đường Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội thực hiện nhiệm vụ
khám chữa bệnh thường niên.

Những hạn chế, thách thức
• Qua thực tế hiện nay trong quản lý PPE tại Bệnh viện, những khó khăn
thách thức chính bao gồm:
✓Trong thời điểm tâm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp dẫn đến các
trang thiết bị phòng hộ PPE khan hiếm, giá thành thay đổi liên tục, các
đơn vị sản xuất và đơn vị phân phối không có sản phẩm để cung ứng
theo nhu cầu của Bệnh viện.
✓Hệ thống quản lý tại Bệnh viện chưa thống nhất PPE và tự động.
✓Việc quản lý PPE trên hệ thống mã hiện nay chưa tự động hoàn toàn.

Những hạn chế, thách thức
• Bệnh viện có kiến nghị:
Bộ Y tế làm đầu mối dự trữ các trang thiết bị phòng hộ (PPE) và vật tư y tế
phòng chống dịch khi có dịch bệnh xảy ra chủ động cấp phát cho các đơn vị
được Bộ Y tế giao nhiệm vụ và xây dựng một mã định danh thống nhất cho
toàn quốc.
Xây dựng một phần mềm quản lý chung để điều phối và quản lý chung cho tất
cả nghành y tế và cài đặt miễn phí cho tất cả các đơn vị.

SỞ Y TẾ HÀ NỘI
Quản lý trang thiết bị phòng hộ (PPE), vật tư phòng chống
dịch và công tác chuẩn bị đối phó dịch Covid 19

NỘI DUNG TRÌNH BÀY

I. Hệ thống Y tế thành phố Hà Nội
II. Lập kế hoạch, mua sắm và quản lý PPE
III. Thực trạng sử dụng PPE của các đơn vị
trong Ngành Y tế Hà Nội

IV. Khó khăn, hạn chế
V. Kiến nghị, đề xuất

I. HỆ THỐNG Y TẾ TP HÀ NỘI
Sở Y tế là cơ quan chịu trách nhiệm trước UBND TP Hà Nội về công tác
chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho người dân Thủ đô. Gồm 79 đơn vị:
➢ 41 Bệnh viện công lập: 08 BV hạng I (04 bệnh viện chuyên khoa, 04
BVĐK); 28 BV hạng II (10 bệnh viện chuyên khoa, 18 BVĐK); 05 BV
hạng III (02 bệnh viện chuyên khoa, 03 BVĐK huyện).
➢ 5 Trung tâm chuyên khoa: Giám định Pháp y, Giám định y khoa, TT
KSBT, Trung tâm Cấp cứu 115. TT Kiểm nghiệm thuốc, mỹ thẩm, thực
phẩm Hà Nội.
➢ 30 TTYT quận/huyện, 52 Phòng khám đa khoa khu vực, 04 nhà hộ
sinh và 579 Trạm y tế xã/phường/thị trấn.
➢ 03 đơn vị quản lý nhà nước gồm: Văn phòng Sở Y tế, Chi cục Dân số
KHHGĐ Hà Nội và Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm.
Tổng số nhân lực trong Ngành: 23.880 người.

II. LẬP KẾ HOẠCH, MUA SẮM VÀ
QUẢN LÝ PPE
1. Lập kế hoạch, xây dựng dự toán kinh phí
1.1. Các đơn vị: căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của UBND TP,
BYT, SYT và trên cơ sở diễn biến tình hình dịch bệnh để xây
dựng danh mục vật tư, hóa chất, TTB và dự toán kinh phí cho
công tác PCD báo cáo SYT để tổng hợp (đơn vị đề xuất giá
khái toán theo báo giá của các nhà cung cấp đã được khảo sát).
1.2. Sở Y tế
➢ Tổng hợp nhu cầu đề xuất của các đơn vị về danh mục, dự toán
➢ Thông qua các phòng ban chuyên môn của SYT về danh mục
và số lượng vật tư, TTB đảm bảo đáp ứng công tác PCD.
➢ Phối hợp Sở Tài chính đồng trình UBND Thành phố.
➢ Căn cứ Quyết định bổ sung dự toán kinh phí của UBND TP,
SYT ban hành Quyết định phân bổ, giao dự toán và chỉ đạo các
đơn vị thực hiện.
➢ Kiểm tra, giám sát các đơn vị: quy trình, thủ tục, hồ sơ và tiến
độ thực hiện đảm bảo kịp thời cho PCD.

II. LẬP KẾ HOẠCH, MUA SẮM VÀ
QUẢN LÝ PPE
2. Thực hiện mua sắm
Căn cứ Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 31/01/2020
của UBND TP về việc phòng chống bệnh viêm đường
hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona, trong đó
quy định:
➢ Cấp độ 1: có trường hợp bệnh xâm nhập;
➢ Cấp độ 2: dịch bệnh có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn
Thành phố;
➢ Cấp độ 3: dịch bệnh lây lan trên địa bàn Thành phố với
trên 20 trường hợp mắc;
➢ Cấp độ 4: dịch lây lan rộng trong cộng đồng trên 1.000
trường hợp mắc.

II. LẬP KẾ HOẠCH, MUA SẮM VÀ
QUẢN LÝ PPE
2. Thực hiện mua sắm (tiếp)
Căn cứ vào diễn biến tình hình dịch trên địa bàn Thành
phố, các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành phố,
để đáp ứng sẵn sàng cho công tác PCD Covid-19, Liên
Sở: Y tế - Tài chính đã tham mưu UBND TP bố trí kinh
phí thực hiện công tác PCD Covid-19 theo nguyên tắc:
➢ Đảm bảo theo đúng diễn biến dịch bệnh tại từng thời
điểm trên địa bàn Thành phố.
➢ Tận dụng tối đa nguồn lực hiện có và các nguồn tài trợ,
viện trợ cho công tác PCD.
➢ Có phương án điều động các TTB từ các nguồn hiện có
để đáp ứng kịp thời cho công tác PCD.
➢ Danh mục, số lượng vật tư, hóa chất, TTB và dự toán
kinh phí theo đề xuất của đơn vị đảm bảo phù hợp, tiết
kiệm, hiệu quả.

II. LẬP KẾ HOẠCH, MUA SẮM VÀ
QUẢN LÝ PPE
2. Thực hiện mua sắm (tiếp)
➢ Đối với những danh mục TTB, phương tiện phòng hộ,
vật tư tiêu hao, thuốc phục vụ công tác PCD Covid-19
có trong danh mục hướng dẫn của Bộ Y tế: Liên Sở đã
tham mưu, báo cáo UBND Thành phố theo đúng số
lượng được quy định tại Công văn số 104/KCB-NV
ngày 01/02/2020 của Cục QLKCB BYT, Quyết định số
941/QĐ-BYT ngày 17/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban
hành danh mục trang thiết bị, vật tư tiêu hao và thuốc
thiết yếu của 01 khu vực điều trị cách ly người bệnh
Covid-19, Quyết định số 1259/QĐ-BYT ngày
20/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành danh mục
phương tiện phòng hộ cá nhân thiết yếu của 01 khu vực
điều trị cách ly người bệnh Covid-19.

II. LẬP KẾ HOẠCH, MUA SẮM VÀ
QUẢN LÝ PPE
2. Thực hiện mua sắm (tiếp)
➢ Đối với những danh mục TTB, phương tiện phòng hộ,
vật tư tiêu hao, thuốc phục vụ công tác PCD Covid-19
không có trong danh mục hướng dẫn của Bộ Y tế: Liên
Sở đã tham mưu UBND Thành phố có Văn bản xin ý
kiến thống nhất của Thường trực HĐND Thành phố và
ngày 12/02/2020, HĐND Thành phố có Công văn số
18/HĐND-KTNS về việc bổ sung kinh phí phòng
chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới
của virus Corona gây ra trên địa bàn thành phố Hà Nội
(đợt 1).

II. LẬP KẾ HOẠCH, MUA SẮM VÀ
QUẢN LÝ PPE
2. Thực hiện mua sắm (tiếp)
Tổng số danh mục vật tư phòng hộ, vật tư tiêu hao: 41
danh mục, trong đó:
➢ Danh mục theo hướng dẫn của Bộ Y tế (QĐ số 941/QĐBYT ngày 17/3/2020 và QĐ số 1259/QĐ-BYT ngày
20/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành danh mục trang
thiết bị, vật tư tiêu hao và thuốc thiết yếu của 01 khu
vực điều trị cách ly người bệnh Covid-19): 40 danh mục
➢ Danh mục không có trong hướng dẫn của Bộ Y tế: 1
danh mục (tấm kính che mặt số lượng: 108.486 cái). Sở
Y tế tham mưu dựa trên rà soát đề xuất đáp ứng công
tác phòng chống dịch của đơn vị.
➢ Kinh phí mua sắm PPE đã thực hiện: 70 tỷ đồng.

III. Thực trạng sử dụng PPE của các đơn
vị trong Ngành Y tế Hà Nội
1. Thống kê số lượng PPE và vật tư phòng chống dịch
Trong thời gian đại dịch Covid-19 diễn ra, số lượng
PPE sử dụng tại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế:
➢ Khẩu trang y tế: 8663 (hộp x 50 chiếc)
➢ Khẩu trang phẫu thuật: 1.956.191 chiếc.
➢ Khẩu trang N95 hoặc tương đương: 89.851 chiếc.
➢ Khẩu trang vải: 67.500 chiếc.
➢ Găng tay y tế: 682 hộp.
➢ Găng tay phẫu thuật: 9.587 đôi.
➢ Quần áo chống dịch: 170.000 bộ.
➢ Tấm chắn giọt bắn: 65.452 chiếc.

III. Thực trạng sử dụng PPE của các đơn
vị trong Ngành Y tế Hà Nội
2. Công tác Quản lý, kiểm tra, giám sát
➢ Sở Y tế đã thành lập Tổ Kiểm tra, giám sát (theo Quyết
định số 169/QĐ-SYT ngày 12/02/2020 của Sở Y tế) và
phối hợp Sở Tài chính thành lập Tổ liên ngành (theo
Quyết định số 1948/QĐ-STC của Sở Tài chính ngày
03/4/2020).
➢ Hai đoàn đã tiến hành kiểm tra, giám sát được 50 lượt
kiểm tra với 38 đơn vị/trên tổng số 38 đơn vị (100%
đơn vị được kiểm tra, giám sát). Với nội dung kiểm tra,
giám sát như: Lập dự trù, mua sắm, chuẩn bị cơ sở vật
chất, trang thiết bị, hóa chất, sinh phẩm, phương tiện
bảo hộ, vật tư tiêu hao, công cụ, dụng cụ, thuốc đảm
bảo phục vụ PCD.

III. Thực trạng sử dụng PPE của các đơn
vị trong Ngành Y tế Hà Nội
2. Công tác Quản lý, kiểm tra, giám sát (tiếp)
Sở Y tế ban hành 02 văn bản chấn chỉnh các đơn vị:
➢ Công văn số 1176/SYT-KHTC ngày 18/3/2020 yêu cầu
các đơn vị triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo; xây
dựng quy trình mua sắm, rà soát hồ sơ…;
➢ Công văn số 205/SYT-KHTC ngày 09/5/2020 yêu cầu
các đơn vị rà soát thủ tục mua sắm tài sản, TTTBYT,
vật tư tiêu hao đảm bảo theo quy định, quy trình và thực
hiện công tác quản lý, sử dụng hiệu quả.
………
3. Mã quản lý trang thiết bị y tế phòng hộ (PPE)
Hiện nay, chưa có mã quản lý TTBYT phòng hộ.

IV. KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ
1. Việc lập kế hoạch cho công tác PCD rất khó tiên lượng thời
điểm dịch bùng phát khi nào, đặc biệt là đối với dịch Covid-19.
2. Do ảnh hưởng dịch bệnh toàn thế giới, các TTB phòng hộ
phục vụ PCD khan hiếm, hạn chế các đơn vị cung cấp như bộ
quần áo PCD, khẩu trang N95,… (đặc biệt trong thời gian bùng
phát dịch).
3. Giá TTB phòng hộ trên thị trường thường xuyên biến động và
tăng so với kế hoạch (khi có dịch).
4. Phân cấp thẩm quyền mua sắm còn nhiều bất cập.
5. Nguồn lực của các cơ sở y tế còn hạn chế nhưng việc phòng
chống dịch luôn đòi hỏi đáp ứng trong mọi tình huống khẩn cấp.
6. Chưa có hướng dẫn tiêu chuẩn tiêu chuẩn áp dụng từng cấp
độ cho bộ đồ phòng dịch.
7. Căn cứ xây dựng dự toán, lập kế hoạch dự toán mua sắm theo
quy định còn rất chậm.

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Bộ Y tế xây dựng phần mềm quản lý trang thiết bị y
tế nói chung và TTB phòng hộ nói riêng phục vụ công
tác phòng chống dịch. Phần mềm kết nối đồng bộ Bộ
Y tế - Sở Y tế - Các bệnh viện (bao gồm tuyến Trung
ương, Bộ Ngành, Thành phố).
2. Bộ Y tế ban hành hướng dẫn tiêu chuẩn áp dụng
cho từng cấp độ cho bộ đồ phòng dịch.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH PHÒNG CHỐNG
DỊCH COVID-19

MỘT SỐ HÌNH ẢNH PHÒNG CHỐNG
DỊCH COVID-19

Thực hiện
nghiêm
túc cách
ly, tuân
thủ dãn
cách tối
thiểu
2m/người

MỘT SỐ HÌNH ẢNH PHÒNG CHỐNG
DỊCH COVID-19

Thực hiện phun khử khuẩn theo quy định

Hoạt động xét nghiệm Realtime PCR

Xe cứu thương đưa người nhiễm/nghi nhiễm đi cách ly

Trân trọng cảm ơn!

HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU
PHỐI VẬT TƯ Y TẾ PHÒNG
CHỐNG DỊCH TRONG NGÀNH Y
TẾ VIỆT NAM
HÀ NỘI - 2020

Mục tiêu

Xây dựng hệ thống báo cáo nhanh, đầy đủ thông tin về xuất, nhập, tồn về
phương tiện phòng hộ cá nhân phòng chống dịch (PPE) và năng lực cung ứng
PPE phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều phối PPE hiệu quả của BCĐ PCD
COVID-19.

Nhiệm vụ

Xây dựng Module định
danh PPE cho toàn bộ hoạt
động phòng chống dịch
(PCD) để thống nhất quản
lý, xây dựng kế hoạch,
thực hiện mua sắm được
thuận tiện, thống nhất.

Xây dựng Module báo cáo,
thống kê về nhu cầu của
các đơn vị PCD: xuất,
nhập, tồn và kế hoạch sử
dụng vật tư phòng chống
dịch của các Tuyến (huyện,
tỉnh, trung ương)/(Sở y tế/
khối điều trị và khối dự
phòng); đồng thời thu thập
năng lực các đơn vị cung
ứng PPE: của doanh
nghiệp, đơn vị trong nước
về vật tư phòng chống dịch
(năng lực đáp ứng, giá sản
phẩm (kèm bản chào giá))

Hỗ trợ ra quyết định điều
phối PPE cho hoạt động
PCD được hiệu quả: nhập
khẩu, điều chuyển PPE
trong nước và hướng tới
xuất khẩu PPE (nếu có).

LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG HỆ THỐNG

Tổng nhu cầu
và năng lực
cung ứng PPE

Báo cáo nhanh
phục vụ BCĐ
PCD TW/ ĐP

Kiểm soát CQ,
CQ đưa vào hệ
thống

Hỗ trợ ra
quyết
định điều
phối PPE

Tham khảo
giá/ tiêu chuẩn
PPE đã được
cung ứng
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Đối với đơn vị QLNN
Xây dựng Module định danh cho phương tiện phòng hộ cá nhân
phòng chống dịch (PPE)
• Xây dựng hệ thống định danh sử dụng thống nhất và quản lý được được một loại PPE
nhưng được quản lý bởi nhiều hệ thống quản lý, mã số khác nhau: Mã thanh toán bảo
hiểm y tế, mã thiết bị, mã vật tư, mã nhập khẩu, mã quản lý của hệ thống nội bộ…
• Hệ thống định danh còn quản lý thông tin xuất xứ hàng hoá (CO), chất lượng hàng
hoá (CQ),
• Thông tin về nhà cung cấp, sản xuất về: lô, chủng loại… cùng các tài liệu hướng dẫn
sử dụng, sửa chữa (nếu có) từ nhà sản xuất, năm sản xuất, hạn sử dụng.
• Hệ thống có thể cung cấp cổng kết nối với hệ thống quản lý vật tư/ kho khác đang
được sử dụng qua giao thức (API).

Đối với đơn vị QLNN
Quản lý thông tin và tham khảo các nhà cung cấp PPE

Nhà cung cấp

CO, CQ của PPE

Giá vật tư PPE (tham khảo)

Thống kê số liệu PPE về BCĐ PCD về xuất, nhập, tồn toàn quốc/ địa phương/ đơn vị

Điều phối và ra quyết định theo thời gian thực

Đối với cơ sở y tế
Xây dựng Module báo cáo về nhu cầu sử dụng và kế hoạch mua sắm PPE
• Cơ sở y tế báo cáo và thống kê về PPE:
• Tồn kho,
• Đã sử dụng,
• Nhu cầu sử dụng hằng ngày và kế hoạch mua sắm theo đơn vị.
• Quản lý thông tin và tìm kiếm, tham khảo các nhà cung cấp PPE:
• Nhà cung cấp,
• Giá vật tư tham chiếu, với CO, CQ của từng chủng loại PPE.

Đối với đơn vị cung ứng PPE
Module cho phép nhà cung cấp, sản xuất PPE cung cấp năng lực cho ban chỉ đạo và các đơn vị
có nhu cầu tìm hiểu về:

loại PPE, CO, CQ của chủng loại PPE,

Các đơn vị đã cung cấp giá giá tham
khảo.

Tổng hợp năng lực từng chủng loại vật tư:

đã đáp ứng/năng lực cung cấp/ dư
thừa/thiếu,

nhu cầu xuất/ nhập vật tư (có sử dụng
biểu đồ);

Thiết kế
Đơn vị cung ứng, sản
xuất

Bệnh viện/ Phòng
khám
CDC/TTYT

Cơ sở y tế #

Ngành y tế

HỆ THỐNG
QUẢN LÝ VÀ
ĐIỀU PHỐI VẬT
TƯ Y TẾ
PHÒNG
CHỐNG DỊCH
TRONG
NGÀNH Y TẾ
VIỆT NAM

BCĐ
PCD TW

BCĐ
PCD Địa phương

NHÓM VAI TRÒ CHÍNH CỦA PHẦN MỀM
• Thiết lập danh mục dùng
chung.
• Quản lý danh sách đơn vị thành
viên.
• Quản lý danh sách đơn vị cung
ứng.
• Xem số liệu thống kê của các
đơn vị trực thuộc trong toàn
quốc.

• Quản lý danh mục vật tư của
đơn vị.
• Quản lý kho vật tư PPE.

Bộ y tế

Sở y tế

Đơn vị
cung
ứng

Cơ sở y
tế

• Quản lý danh mục vật tư của đơn
vị.
• Quản lý danh sách đơn vị thành
viên.
• Quản lý danh sách đơn vị cung
ứng.
• Quản lý kho vật tư PPE.
• Xem số liệu thống kê của đơn vị và
các đơn vị trực thuộc.

• Quản lý danh mục vật tư của
đơn vị.
• Quản lý danh sách đơn vị thành
viên.
• Quản lý kho vật tư PPE.
• Xem số liệu thống kê của đơn
vị và các đơn vị trưc thuộc.
10

MÔ HÌNH TỔNG QUAN
Bộ Y tế

Vụ trang
thiết bị

Đơn vị TW

Sở Y tế

Cục Y tế
dự phòng

Cục khám
chữa bệnh

Trường,
Trung tâm..

Viện TW

Bệnh viện
TW

Sở y tế

Đơn vị tuyến tỉnh

Đơn vị tuyến Huyện

Vụ kế hoạch
tài chính

Phòng y
tế huyện

Trung tâm kiểm
soát bệnh tật (CDC)

Bệnh viện
tuyến tỉnh

Trung tâm đa chức
năng

Bệnh viện
huyện
11

Chức năng đối với Cơ quản QLNN (Bộ Y tế/ Sở Y tế)

Báo cáo xuất
- nhập - tồn
Thiết lập
danh mục
dùng chung

Khai thác dữ
liệu thống kê
của các đơn
vị trực thuộc
trong cả nước

Đưa tư vấn
điều phối bổ
sung, điều
chuyển PPE

Quản lý tài
khoản các
đơn vị
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Chức năng với cơ sở y tế
Đăng nhập hệ thống
(tài khoản do đơn vị
cấp trên cấp)

Tạo kho vật tư

Xem số liệu thống
kê của đơn vị

Tạo tài khoản cho
đơn vị thành viên

Tạo phiếu nhập
kho

Tạo phiếu dự trù

Tạo danh mục vật
tư đơn vị

Tạo phiếu xuất
kho

Tạo phiếu kiểm
kê

Tạo báo cáo xuất
nhập tồn

Xem số liệu
thống kê của các
đơn vị trực thuộc

Điều phối bổ sung
và điều chuyển PPE
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Sơ đồ hoạt động đối với Đơn vị cung ứng
Đăng ký/ quản
lý tài khoản

Báo cáo năng
lực cung ứng

Báo cáo, thống
kê xuất nhập tồn

Báo cáo đơn
vị đã cung
ứng

Chủng loại
PPE

Báo cáo xuất

CO, CQ,
CFS...

Báo cáo
nhập

Năng lực
cung ứng

Báo cáo tồn
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DEMO
http://ppe.baocaoyte.com

Tài khoản dùng thử
I. Đơn vị y tế
1. Bộ y tế
tk : boyte@gmail.com
2. Sở y tế
•
hà nội
tk : soytehanoi@gmail.com
•
hcm
tk : soytehcm@gmail.com

II. Đơn vị cung ứng
1. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
KỸ THUẬT HOÀNG LỘC
tk: hoangloc@gmail.com

3. Bệnh viện trung ương
•
bệnh viện E
tk: benhviene@gmail.com
bệnh viện nhiệt đới trung ương
tk:benhviennhietdoi@gmail.com
4. Cdc
•
hà nội
tk : cdchanoi@gmail.com
•
hcm
tk: cdchcm@gmail.com

3. CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH
tk:thietbimetech@gmail.com

2. CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ
TIẾN PHÁT
tk: tienphat@gmail.com

Mật khẩu chung : 123456

QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN PHÒNG HỘ
CÁ NHÂN TẠI BỆNH VIỆN E

KS Hà Đức Thiện
Phòng VT-TBYT Bệnh viện E

Thông tin chung về Bệnh viện E
• Là cơ sở điều trị tuyến trung ương
• Quy mô bệnh viện: 868 giường kế hoạch, 1105 giường
thực kê
• Khoa Bệnh nhiệt đới : 57 giường
• Là bệnh viện tuyến 2 trong điều trị Covid-19
• Sẵn sàng tiếp nhận điều trị Covid-19 khi có yêu cầu

Thông tin về thực trạng
sử dụng PPE tại đơn vị
• Trong khám chữa bệnh thường xuyên :
Tên vật tư

TT

Số lượng

1

Khẩu trang y tế

23.000 c/tháng

2

Khẩu trang phẫu thuật

3.600 c/tháng

3

Khẩu trang N95 hoặc tương đương

10 c/tháng

4

Găng tay y tế

88.000 c/tháng

5

Găng tay phẫu thuật

15.000 c/tháng

6

Quần áo chống dịch

0

7

Kính bảo hộ

0

• Trong thời gian đại dịch Covid-19 diễn ra :
Tên vật tư

TT

Số lượng

1

Khẩu trang y tế

40.000 c/tháng

2

Khẩu trang phẫu thuật

2.400 c/tháng

3

Khẩu trang N95 hoặc tương đương

350 c/tháng

4

Găng tay y tế

72.000 c/tháng

5

Găng tay phẫu thuật

11.000 c/tháng

6

Quần áo chống dịch

1600 bộ/tháng

7

Kính bảo hộ

360 c/tháng

Nguồn kinh phí mua sắm
• Nguồn kinh phí được Bộ Y tế cấp theo quyết định số số
406/QĐ-BYT ngày 13/02/2020 của Bộ Y tế v/v giao bổ sung
kinh phí phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
do chủng mới của vi rút Corona gây ra.
• Nguồn kinh phí tài trợ từ các tổ chức cá nhân
• Hỗ trợ PPE từ Bộ Y tế
• Nguồn kinh phí của bệnh viện, chủ yếu từ các hợp đồng
cung cấp vật tư y tế tiêu hao hàng năm bệnh viện đang
thực hiện.

Quản lý PPE
• Vật tư tiêu hao chống dịch cho Khoa Kiểm soát nhiễm
khuẩn điều phối, duyệt số lượng cấp phát
• Vật tư tiêu hao phục vụ công tác chuyên môn thường
xuyên do Phòng VT-TBYT cấp phát
• Phòng VT-TBYT thực hiện mua sắm

• Bệnh viện sử dụng phần mềm quản lý vật tư y tế tiêu hao
• Không có phần mềm quản lý riêng PPE
• Phần mềm cho phép theo dõi từng mặt hàng, thống kê
Xuất – Nhập – Tồn
• Cung cấp đầy đủ thông tin để lập kế hoạch mua sắm

Mua sắm PPE chống dịch
Từ nguồn phòng chống dịch Bộ Y tế cấp và nguồn của BV :
TT

Tên vật tư

Số lượng

1

Khẩu trang y tế

22.150 chiếc

2

Khẩu trang N95 hoặc tương đương

2.500 chiếc

3

Găng tay y tế

128.000 đôi

4

Quần áo chống dịch cấp độ 1,2

2.550 bộ

5

Quần áo chống dịch cấp độ 3,4

1.000 bộ

6

Kính bảo hộ

520 cái

PPE được Bộ Y tế cấp
Từ nguồn phòng chống dịch Bộ Y tế cấp và nguồn của BV :
Tên vật tư

TT

Số lượng

1

Khẩu trang y tế

50.000 chiếc

2

Khẩu trang N95 hoặc tương đương

100 chiếc

3

Quần áo chống dịch cấp độ 1,2

1.100 bộ

4

Quần áo chống dịch cấp độ 3,4

100 bộ

PPE được các tổ chức xã hội tặng
Từ nguồn phòng chống dịch Bộ Y tế cấp và nguồn của BV :
Tên vật tư

TT

Số lượng

1

Khẩu trang y tế

71.550 chiếc

2

Khẩu trang N95 hoặc tương đương

2.610 chiếc

3

Quần áo chống dịch cấp độ 1,2

4.658 bộ

4

Kính bảo hộ

3.816 cái

Đặc điểm cung ứng trong dịch
• Thiếu hụt nguồn cung trong đợt dịch thứ 2
+ Khẩu trang y tế
+ Khẩu trang N95
• Giá cả tăng cao

Khó khăn
• Đảm bảo nguồn cung
• Giá cả biến động
• Thủ tục mua sắm

•XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

www.bvdaihoc.com.vn

Thấu hiểu nỗi đau - Niềm tin của bạn

GIỚI THIỆU
HOẠT ĐỘNG BỆNH VIỆN

Địa chỉ:
Tel:
Email:
Website:

215 Đường Hồng Bàng, P.11, Q.5, TPHCM
(84-28) 3855 4269
bvdh@umc.edu.vn
www.bvdaihoc.com.vn

XÂY DỰNG BỘ MÃ QUẢN LÝ

THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG NHẤT

Mục tiêu xây dựng bộ mã
• Theo quy chuẩn thống nhất, không thay đổi theo thời gian.
• Hỗ trợ trong công việc lưu trữ số liệu, thống kê và trong thời
gian dài (5 năm trở về trước) và lập kế hoạch.
• Hỗ trợ công việc cảnh báo rủi ro trong việc quản lý tài sản/kho
của Bệnh viện.
• Phục vụ cho công tác xây dựng tiêu chí danh mục thầu theo
định mức sử dụng thiết bị y tế quốc gia.
• Phục vụ cho việc phát triển quản lý trang thiết bị y tế tân tiến
và minh bạch (sử dụng QR Code/Barcode).

Quy tắc của bộ mã
• Mỗi một mã tương ứng với một thiết bị y tế hoặc linh kiện ở
cấp độ chi tiết nhỏ nhất mà không còn có thể chia rời ra.
• Mỗi một thiết bị chỉ tương ứng với một mã thiết bị duy nhất
trong suốt thời gian là tài sản của Bệnh viện Đại Học Y Dược
và lưu thông tin đến 20 năm sau khi thanh lý.
• Mỗi phần của bộ mã ứng với một tiêu chí kĩ thuật ở mức độ
chi tiết nhỏ nhất.
• Thứ tự của phần bộ mã theo quy tắc: nhóm quan trọng đứng
trước; nếu cùng mức quan trọng thì nhóm ít loại hơn đứng
trước.

Quy tắc của bộ mã

Cấu trúc của bộ mã

GMDN-1

Theo mã GMDN

CỐ ĐỊNH

PHÁT SINH

Cố định không thay đổi theo thời gian

Phát sinh theo quy tắc

[GMDN-2]

[GMDN-3]

Trường hợp có đặc tính kĩ thuật theo
định mức của BYT không thể tách rời
và có trong bộ mã GMDN

[CDPS-1]

[CDPS-2]

Trường hợp đặc tính kĩ thuật theo
định mức của BYT không thể tách rời
và KHÔNG có trong bộ mã GMDN

Xác định thiết bị y tế theo tính năng

YYYY

STT

Năm nhập thiết
bị y tế

Số thứ tự sinh
theo thứ tự nhập
thiết bị y tế

Xác định năm nhập thiết bị và số thứ
tự nhập

Cấu trúc của bộ mã

Mã thông tin TBYT

CS

Mã TBYT cố định

DV

TSCD

Mã cơ sở của BV DHYD

Mã TBYT xây dựng sau khi
nhập tài sản

Mã DVQL sau khi nghiệm
thu tài sản

Mã TSCD theo tài chính kế
toán

Bộ mã GMDN
• GMDN là đơn vị xây dựng bộ mã nhằm định danh thiết bị y tế
bao gồm các thiết bị: chẩn đoán, can thiệp, theo dõi, điều trị
hoặc giảm nhẹ bệnh hoặc chấn thương.
• Bộ mã GMDN xây dựng cho mục đích thống nhất trao đổi
thông tin giữa nhà sản xuất, các đơn vị chăm sóc sức khỏe và
chính quyền; hỗ trợ quản lý vật tư thiết bị, hỗ trợ quản lý chuỗi
cung ứng.
• Bộ mã GMDN gồm 5 ký tự định danh thiết bị y tế hoặc linh
kiện. Ví dụ:
– Mã GMDN: 47569.
– Tên gọi theo GMDN: dao mổ, dùng 1 lần.
– Định nghĩa theo GMDN: Dao mổ, tiệt trùng, cầm tay, liền
khối (lưỡi dao và tay cầm); sử dụng để cắt hoặc giải phẫu.

Lý do chọn bộ Mã GMDN
• Được xây dựng và sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới bởi các
nhà sản xuất, cơ sở khám chữa bệnh, chính phủ của hơn 100
quốc gia trên thế giới.
• Có hơn 28,000 danh mục thiết bị y tế và linh kiện đã được
định danh.
• Dễ sử dụng nhằm xây dựng tiêu chí trong quản lý trang thiết
bị y tế và tiêu chí trong xây dựng danh mục thầu.
• Hiện tại đang được cung cấp miễn phí cho các cơ sở khám
chữa bệnh.
• Tiết kiệm thời gian trong việc xây dựng bộ mã.

Bộ mã GMDN
Thành viên
Chuẩn hóa

Bộ mã hiện tại

Bộ mã theo GMDN

Tên
Đèn soi da
Đèn soi đáy mắt
Đèn soi tai
Đầu đèn Head Light phẫu thuật
Bàn khám sản phụ khoa không điện
Bàn khám sản phụ khoa điều khiển điện
Giường sưởi ấm trẻ sơ sinh
Bàn hồi sức trẻ sơ sinh có hệ thống sưởi
Máy đo điện tim 3 kênh
Máy đo điện tim 6 kênh
Máy đo điện tim 12 kênh
Kính hiển vi Phẫu thuật thần kinh
Hệ thống CT 128 lớp cắt
Hệ thống CT 64 lớp cắt

Mã GMDN Năm nhập Số thứ tự
12276
12326
12849
46807
36847
15732
17433
36685
16231-03
16231-06
16231-12
41895
35580-02
35580-01

mã định danh theo GMDN trên chỉ mang tính chất thử nghiệm; có thể thay đổi khi cần thiết.

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001

Quản lý thiết bị y tế

Cố định, theo quy tắc kỹ
thuật

Mã TBYT Tên TBYT
nội bộ
nội bộ

Đơn vị
tính

Cố định theo Yếu tố khách quan, có thể thay Thông tin kỹ thuật thiết bị Thông tin tài chính kế toán
quy tắc TCKT
đổi bất ngờ
y tế
thiết bị y tế

Mã TCKT

Tên theo Tên thương Đơn vị tính Thông Thông
Bộ Y Tế
mại
theo Bộ Y Tế tin 1 tin 2

…

Thông Thông Thông
tin n tin 1 tin 2

…

Thông
tin m

Ý nghĩa khi ứng dụng bộ mã mới
• Ý nghĩa thống kê:
– Thống kê theo từng
nhóm, từ nhóm lớn đến
các đơn vị nhóm nhỏ
hơn.
– Tránh rủi ro trùng mã
quản lý do sai sót của
người nhập liệu.
• Ý nghĩa quản lý:
– Quản lý được thông tin
của thiết bị y tế và linh
kiện (vì mỗi thiết bị/linh
kiện không thay đổi mã)

• Ý nghĩa phân tích:
– Phân tích số liệu sử dụng
theo nhóm.
– Cảnh bảo rủi ro khi phân
tích số liệu.
• Ý nghĩa lập kế hoạch:
– Dự báo định mức tương
lai.
– Sử dụng phân tích nhằm
có cơ sở vững vàng hơn
trong việc lập số liệu dự
toán.

Kế hoạch triển khai
1.
2.

3.

4.
5.

Rà soát toàn bộ danh mục trang thiết bị y tế theo quy định
của Bộ Y tế.
Phân tích danh mục trang thiết bị y tế theo tính năng, xác
định các tính năng độc lập nhỏ nhất cần hiển thị trong bộ
mã.
So sánh tính năng với miêu tả của bộ mã GMDN và chọn
mã cho từng danh mục.
Thống kê lại danh mục đã xây dựng mã theo GMDN nhằm
tránh thiếu sót.
Thống kê số liệu kiểm kê thiết bị y tế và linh kiện theo từng
đơn vị:
1. Chuyển đổi mã dữ liệu đã có sang cấu trúc mã mới
hoặc;
2. Sinh mã tự động theo số lượng thiết bị thực có và điền
thông tin của thiết bị.

CHÂN THÀNH CẢM ƠN
QUÝ VỊ ĐÃ LẮNG NGHE

Đặt vấn đề?

Áp dụng Mã số mã vạch cho quản lý vật tư Y tế
Hộ i thả ọ xay dư̂ng hệ thọ́ ng quả n lý trang thiẹ́ t bî phọ̀ ng hộ , vâ t tư y tẹ́ phû c vû phọ̀ ng chọ́ ng dîch tâ i Viẹt Nam
18-12-2020

TS. Trần Nguyên Các
Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia
National Numbering and Barcodes Centre (NBC) – GS1 Vietnam

Tổ chức Mã số mã vạch toàn cầu GS1
•

Năm 1974, sản phẩm đầu tiên được tính tiền tự động
bằng mã vạch

•

GS1 là tổ chức tiêu chuẩn mã số mã vạch toàn cầu

•

115 nước tham gia

•

Trên 2 triệu công ty sử dụng tiêu chuẩn GS1

•

Trên 100 triệu sản phẩm gắn mã vạch GS1

•

Trên 6 tỉ mã vạch GS1 được quét hàng ngày

© GS1 2020
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Tổ chức Mã số mã vạch toàn cầu GS1

Bán lẻ

Thương mại

Y tế

Kho vận

Công nghiệp

© GS1 2020

3

Trung tâm Mã số mã vạch Quốc Gia - NBC
•

Trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,
có lịch sử thành lập từ năm 1995.

•

Trung tâm là thực hiện chức năng là GS1 Vietnam

•

Trung tâm cũng là đầu mối triển khai đề án 100 (Quyết
định 100/QĐ-TTg) về truy xuất nguồn gốc.

•

Một trong những nhiệm vụ chính của đề án là xây dựng và
vận hành Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản
phẩm hàng hoá quốc gia.

•

Cổng quốc gia sẽ là trung tâm kết nối với các hệ thống
TXNG của bộ ngành, địa phương, và các đơn vị giải
pháp để đảm bảo khả năng TXNG trên toàn bộ chuỗi cung
ứng.
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Trung tâm Mã số mã vạch Quốc Gia - NBC
Lĩnh vực thực phẩm
Lĩnh vực Thuốc, Thiết bị y tế
Lĩnh vực khác

22%
15%

63%

•

Số lượng doanh nghiệp ~50.500

•

Số lượng mã sản phẩm (GTIN): ~528.436

•

Tỉ lệ tăng trưởng doanh nghiệp mới một năm: 17,7%

© GS1 2020

5

Áp dụng trong lĩnh vực Y tế
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Áp dụng trong lĩnh vực Y tế
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Cơ sở cho việc áp dụng rộng rãi

Chính sách quản trị dữ liệu

Chia sẻ dữ liệu thống nhất

Đánh mã thống nhất

Hành lang pháp lý chuyên ngành
(Cơ quan quản lý chuyên ngành)

Tiêu chuẩn và mạng lưới TXNG
Việt nam (hài hoà GS1)

Chuẩn đánh Mã Việt nam
(hài hoà GS1)
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Thực trạng trong đánh mã
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Đánh mã là một bài toán phức tạp
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Chuẩn đánh Mã
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Định danh một bộ vật phẩm y tế (kit)
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Mã định danh cho thiết bị UDI theo chuẩn GS1
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Đề án 100 – Quyết định 100/QĐ-TTg
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Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia

Năm 2020: Xây dựng 05 TCVN và 01 QCVN và hướng dẫn
Mục tiêu Đề án
100 của Chính
phủ

Năm 2025: Xây dựng 30 TCVN và 02 QCVN và tài liệu hướng dẫn
Năm 2030: Hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý sản phẩm hàng hoá trong
nước và quốc tế
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Mạng lưới Truy xuất nguồn gốc quốc gia
Nhà phân phối,
bán lẻ

cập nhật
cập nhật

Nhà sản xuất

cập nhật

Hệ thống truy xuất vệ tinh của
bộ ngành, địa phương

Nhà cung cấp
giải pháp TXNG

khai thác

Cổng thông tin quốc
gia TXNG

Cơ quan
quản lý XNK

khai thác

Các cơ quan
quản lý

cập nhật
Tra cứu

Hệ thống TXNG
của doanh nghiệp
Người dùng
tra cứu
© GS1 2020

LỘ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI
Vận hành chính thức
Kết nối TXNG cho nông, lâm, thủy
sản, thuốc chữa bệnh…
Thống nhất hệ thống TXNG toàn quốc
Xây dựng, kết nối một số hệ thống
TXNG của Bộ, ngành, địa phương
Kết nối các thị trường: EU, Mỹ, Úc,
Nhật, Trung Quốc…

2020

XÂY DỰNG CỔNG TXNG QUỐC GIA

Thiết lập hạ tầng
Cổng thông tin TXNG
Chạy thử và vận hành thí điểm

2030

TRIỂN KHAI, CẢI TIẾN & PHÁT TRIỂN

2021

HOÀN THIỆN HỆ THỐNG

Kết nối 100% Bộ, ngành, địa phương và các
cơ quan liên quan
Cải tiến, nâng cao bảo mật cho hệ thống
Thúc đẩy hợp tác quốc tế, kết nối và chia sẻ
thông tin TXNG
Tích hợp công nghệ mới cho hệ thống TXNG

© GS1 2020

Thank you!
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CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI QUỐC
TẾ THỊNH LONG
B14 – Dự án Khu hỗn hợp TTTM, số 108 đường Nguyễn Trãi, P. Thượng Đình, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam
Website: www.thinhlongjsc.com Email: promask@thinhlongjsc.com
Tel: 0989558697 - 0988502266

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
QUỐC TẾ THỊNH LONG
SẢN XUẤT KHẨU TRANG N95 PROMASK - N95 TCVN N95 PROMASK CÓ VAN THỞ - KHẨU TRANG 3 LỚP - 4
LỚP PROMASK

* GIAI ĐOẠN 2020 – 2025 *
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CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THỊNH LONG

THÀNH LẬP NĂM 2019
NĂM 2020 CHUYỂN THÀNH
CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH 05
SẢN PHẨM
SẢN PHẨM SẢN XUẤT THEO TCQT
CẬP NHẬT – ĐƯỢC CẤP CHỨNG
CHỈ FDA – 510(k)
HỆ THỐNG QLCL: ISO 9001:2000; ISO
13485:2003
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CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THỊNH LONG

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM
ÁP DỤNG NHỮNG
KỸ THUẬT TIÊN
TIẾN VÀ LIÊN TỤC
CẬP NHẬT
CHI PHÍ ĐẦU TƯ
HỢP LÝ THEO LỘ
TRÌNH PHÁT TRIỂN
CỦA CÔNG TY

CAM KẾT ĐÁP ỨNG
NHU CẦU SỬ DỤNG
CỦA NGÀNH
PHÙ HỢP VỚI CÔNG
NGHỆ VÀ NĂNG LỰC
SẢN XUẤT SẴN CÓ
CỦA CÔNG TY
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CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
QUỐC TẾ THỊNH LONG
DỰ ÁN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT KHẨU TRANG N95 PROMASK
ĐẠT CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT YÊU CẦU CAO CỦA VIỆT
NAM VÀ QUỐC TẾ
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CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
QUỐC TẾ THỊNH LONG
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CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
QUỐC TẾ THỊNH LONG

TỔNG MỨC ĐẦU TƯ: HƠN 100 TỶ (VNĐ)

CẢI TIẾN MUA SẮM LẮP ĐẶT MỚI HỆ THỐNG SẢN XUẤT (TĂNG
CÔNG SUẤT GẤP 05 LẦN – 30 triệu sản phẩm/tháng)
CẢI TẠO VÀ SỬA CHỮA HỆ THỐNG KHO HÀNG

ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ KHỬ KHUẨN TRONG TẤT CẢ CÁC KHÂU
DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT (BUỒNG KHỬ KHUẨN…)
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CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THỊNH LONG

THUẬN LỢI
- ĐƯỢC SỰ QUAN TÂM
CỦA ĐẢNG, CHÍNH
PHỦ, CÁC BAN,
NGÀNH Y TẾ…

KHÓ KHĂN
- VỐN ĐẦU TƯ LỚN
Easy to
change
colors,
photos and
Text.

Easy to
change
colors,
photos and
Text.

Easy to
change
colors,
photos and
Text.

Easy to
change
colors,
photos and
Text.

- DIỄN BIẾN DỊCH KHÓ
LƯỜNG TRƯỚC, NHU
CẦU VỀ SẢN PHẨM
VẪN CẤP THIẾT

- LỢI NHUẬN THẤP
- ĐẦU RA CỦA SẢN
PHẨM CÒN NHIỀU
HẠN CHẾ VÀ RÀO
CẢN
- CẠNH TRANH KHỐC
LIỆT TRÊN THƯƠNG
TRƯỜNG QUỐC TẾ
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KIẾN NGHỊ
• Khuyến khích và định hướng cho các đơn vị Kinh
doanh, sản xuất sử dụng sản phẩm nội địa đạt
chất lượng, giá thành hợp lý.

• Hỗ trợ vốn hoặc cho vay với lãi suất ưu đãi để
nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, phát triển
mở rộng sản xuất.
• Có cơ chế hỗ trợ việc ban hành, cấp Giấy chứng
nhận lưu hành tự do (CFS) cho sản phẩm N95
TCVN
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CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
QUỐC TẾ THỊNH LONG

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
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