HƯỚNG DẪN
CẬP NHẬT DVKT, THUỐC VÀ VTYT ĐÃ ĐƯỢC MÃ HÓA VÀO
PHẦN MỀM QUẢN LÝ BV (HIS) SAU KHI CÓ KẾT QUẢ GIÁM
ĐỊNH DANH MỤC TRÊN CỔNG TIẾP NHẬN
1. Danh mục thuốc
Sau khi có kết quả giám định danh mục của BHXH Tỉnh/TP, CSKCB
thực hiện xuất file dữ liệu kết quả sau giám định ra file excel, sau đó cập nhập
thông tin vào phần mềm quản lý thông tin KCB (HIS) BHYT của cơ sở KCB.
Tại màn hình Danh mục thuốc tại bệnh viện, chọn trạng thái ánh xạ là Đã ánh
xạ, trạng thái gửi GĐ là Đã gửi, Kết quả GĐ là Đã phê duyệt -> Bấm tìm
kiếm, sau đó bấm vào nút Xuất Excel

.

Khi cập nhật danh mục thuốc và phần mềm HIS thì Cơ sở KCB dựa vào
thông tin tại cột MA_THUOC_BV, nếu MA_THUOC_BVcủa DM đưa lên
cổng được xuất ra từ HIS để cập nhật.
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Những thông tin cần đưa vào phần mềm HIS
STT

1
2
3
4

Tên cột
MA_AX
HOATCHAT_AX
MA_DUONGDUNG_AX
DUONGDUNG_AX

Cập nhật vào HIS

x

Thông tin đưa vào
XML
MA_THUOC trong
XML2

x
x

DUONG_DUNG trong
XML2

x
x

HAMLUONG_AX
5

(Áp dụng với thầu
chung, thầu riêng thì
giữ nguyên thông tin
gốc)

HAM_LUONG trong
XML2

x
TENTHUOC_AX
6

(Áp dụng với thầu
chung, thầu riêng thì
giữ nguyên thông tin
gốc)

TEN_THUOC trong
XML2

x
SODANGKY_AX
7
8

DON_GIA_TT

(Áp dụng với thầu
chung, thầu riêng thì
giữ nguyên thông tin
gốc)
x

SO_DANG_KY trong
XML2
DON_GIA trong XML2
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Lưu ý: Chỉ lấy thông tin của những danh mục có giá trị ở cột KETQUA
trên file excel là “Đã phê duyệt”.
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2. Danh mục DVKT
Sau khi có kết quả giám định danh mục của BHXH Tỉnh/TP, CSKCB
thực hiện xuất file dữ liệu kết quả sau giám định ra file excel, sau đó cập nhập
thông tin vào phần mềm quản lý thông tin KCB BHYT của cơ sở KCB. Tại
màn hình Danh mục thuốc tại bệnh viện, chọn trạng thái ánh xạ là Đã ánh xạ,
trạng thái gửi GĐ là Đã gửi, Kết quả GĐ là Đã phê duyệt -> Bấm tìm kiếm,
sau đó bấm vào nút Xuất Excel

.

Sau khi xuất file dữ liệu Kết quả giám định danh mục DVKT ra file
excel thì cần cập nhật thông tin đã giám định vào phần mềm quản lý KCB của
bệnh viện. Thông tin cập nhật có thể dựa vào giá trị ở cột MA_DVKT nếu Mã
DVKT ban đầu xuất ra từ phần mềm HIS.
Những thông tin cần cập nhật vào phần mềm HIS
STT

Tên cột

Cập nhật
vào HIS

Thông tin đưa vào XML

1

MA_AX

x

MA_DICH_VU trong XML3

2

TEN_AX

x

TEN_DICH_VU trong XML3

3

GIA_AX

x

DON_GIA trong XML3

Lưu ý: Chỉ lấy thông tin của những danh mục có giá trị ở cột KETQUA
trên file excel là “Đã phê duyệt”.
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3. Danh mục VTYT
Sau khi có kết quả giám định danh mục của BHXH Tỉnh/TP, CSKCB
thực hiện xuất file dữ liệu kết quả sau giám định ra file excel, sau đó cập nhập
thông tin vào phần mềm quản lý thông tin KCB BHYT của cơ sở KCB. Tại
màn hình Danh mục thuốc tại bệnh viện, chọn trạng thái ánh xạ là Đã ánh xạ,
trạng thái gửi GĐ là Đã gửi, Kết quả GĐ là Đã phê duyệt -> Bấm tìm kiếm,
sau đó bấm vào nút Xuất Excel

.

Khi cập nhật danh mục VTYT và phần mềm HIS thì Cơ sở KCB dựa
vào thông tin tại cột MA_VATTU_BV, nếu cột MA_VATTU_BV được xuất
ra từ HIS để cập nhật.
Những thông tin cần cập nhật vào phần mềm HIS
STT

Tên cột

Cập nhật
vào HIS

MA_NHOM_AX
1

x

2

TEN_NHOM_AX

x

3

DON_GIA_TT

x

Thông tin đưa vào XML
MA_VAT_TU trong
XML3
DON_GIA trong XML3

Lưu ý: Chỉ lấy những loại thông tin của những danh mục có giá trị ở cột
KETQUA trên file excel là “Đã phê duyệt”.
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