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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v đôn đốc hoàn thành ứng dụng
công nghệ thông tin, kết nối mạng
đối với các nhà thuốc

Kính gửi: - Các đơn vị trực thuộc;
- Văn phòng HĐND - UBND các huyện, thành phố;
- Các Nhà thuốc trên địa bàn.
Thực hiện các nội dung Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018
của Bộ Y tế quy định về Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc, yêu cầu “Các cơ sở
đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược còn hiệu lực hoặc
có Giấy GPP còn hiệu lực, chậm nhất đến 01/01/2019 phải trang bị thiết bị theo
dõi nhiệt độ tự ghi” và “Đến 01/01/2019, nhà thuốc phải có thiết bị và triển khai
ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện kết nối mạng, bảo đảm kiểm soát xuất
xứ, giá cả, nguồn gốc thuốc mua vào, bán ra. Có cơ chế chuyển thông tin về việc
mua bán thuốc, chất lượng thuốc giữa nhà cung cấp với khách hàng cũng như
việc chuyển giao thông tin cho cơ quan quản lý liên quan khi được yêu cầu” tại
Điểm 3, 4 Phụ lục I -1a, Mục II.
Trong thời gian qua thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Y tế và UBND tỉnh, Sở
Y tế tỉnh Lạng Sơn đã ban hành các văn bản để triển khai thực hiện thông tư:
Văn bản số 758/SYT-QLHN ngày 25/5/2018 về việc triển khai lộ trình thực hiện
về cơ sở vật chất, kỹ thuật đối với cơ sở bán lẻ thuốc; Văn bản số 1352/SYTQLHN ngày 4/9/2018 về việc triển khai kết nối công nghệ thông tin cơ sở cung
ứng thuốc. Từ tháng 6/2018 Sở Y tế đã phối hợp với Viettel Lạng Sơn tổ chức
tập huấn phần mềm kết nối công nghệ thông tin và bàn giao từng tài khoản phần
mềm cho 100% các cơ sở cung ứng thuốc trên địa bàn tỉnh. Văn phòng HĐNDUBND các huyện, thành phố cũng đã được cấp tài khoản để theo dõi các cơ sở
bán lẻ thuốc trên địa bàn.
Để đảm bảo đúng lộ trình quy định tại Thông tư số 02/2018/TT-BYT
ngày 22/01/2018 của Bộ Y tế, Sở Y tế đề nghị:
1. Văn phòng HĐND-UBND các huyện, thành phố: Tăng cường kiểm tra
các nhà thuốc trên địa bàn đảm bảo đến hết ngày 31/12/2018 phải kết nối công
nghệ thông tin trong hệ thống quản lý. Từ ngày 01/01/2019 khi thẩm định thực
tế tại cơ sở, yêu cầu cơ sở bán lẻ thuốc phải có thiết bị theo dõi nhiệt độ tự ghi;

Có thiết bị và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện kết nối mạng
bảo đảm kiểm soát xuất xứ, giá cả, nguồn gốc thuốc mua vào, bán ra trong hệ
thống quản lý.
2. Đối với các nhà thuốc: Hoàn thành kết nối công nghệ thông tin trong hệ
thống quản lý trước ngày 31/12/2018. Từ ngày 01/01/2019 nếu cơ sở không thực
hiện kết nối mạng sẽ không đủ điều kiện kinh doanh Dược (Sở Y tế sẽ thu hồi
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược).
3. Các đơn vị trực thuộc: Lãnh đạo đơn vị thông báo đến các cán bộ viên
chức là người chịu trách nhiệm chuyên môn tại nhà thuốc thực hiện đúng quy
định về hành nghề dược, hoàn thành kết nối công nghệ thông tin trong hệ thống
quản lý trước ngày 31/12/2018.
Lưu ý: Các cơ sở bán lẻ thuốc khi sử dụng phần mềm và thiết bị theo dõi
nhiệt độ tự ghi, sẽ thay thế cho các sổ: Sổ theo dõi nhiệt độ, độ ẩm; Sổ nhập
thuốc; Sổ bán thuốc kê đơn; Sổ kiểm soát chất lượng thuốc định kỳ.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ với Sở Y tế
(Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân - Điện thoại: 02053815879) để phối
hợp giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
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- Các phòng SYT: NVD, Thanh tra;
- Website SYT;
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