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KỸ THUẬT
Đạo Luật Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần (MHSA) cung cấp kinh phí cho các
dịch vụ và hỗ trợ nhằm nâng cao sự khoẻ mạnh, phục hồi và nghị lực. Một
phần của quỹ MHSA đã được đặc biệt dành riêng cho việc ứng dụng kỹ thuật.
Các quận hạt phải chứng tỏ được rằng việc sử dụng các quỹ này sẽ:
• Hiện đại hoá và cải tiến hệ thống thông tin y tế và hành chính nhằm nâng
cao chất lượng chăm sóc, hiệu quả hoạt động và tác dụng chi phí.
• Ủy thác quyền cho bệnh nhân và gia đình bằng cách cung cấp các phương
tiện an toàn để truy cập thông tin về sức khỏe ở các cơ sở công cộng và tư
nhân khác nhau.
Những Yêu Cầu Của Một Dự Án Được MHSA Tài Trợ
Bất kỳ dự án về kỹ thuật nào được MHSA tài trợ phải đáp ứng các yêu cầu

nhất định để được chính phủ Tiểu Bang xem xét và phê duyệt.
• Dự án phải phù hợp với mục tiêu lâu dài của chính phủ về việc phát triển một
Cơ Sở Hạ Tầng Của Hệ Thống Thông Tin Kết Nối, nơi mà tất cả các quận hạt
có những hệ thống thông tin kết nối với nhau để có thể truy cập và trao đổi
thông tin một cách an toàn.
• Dự án phải là một phần và hỗ trợ kế hoạch tổng thể của Quận nhằm đạt
được một cơ sở hạ tầng của hệ thống thông tin kết nối thông qua việc thực
hiện một Hồ Sơ Sức Khoẻ Điện Tử (EHR)
Việc Xử Dụng Ngân Quỹ Dành Cho Ứng Dụng Kỹ Thuật
Ngành Dịch Vụ Sức Khoẻ Tâm Thần của Quận Cam (BHS) đang lên kế hoạch
để thực hiện một hệ thống EHR nối kết hoàn chỉnh để hỗ trợ các mục tiêu của
MHSA trong việc nâng cao sự khoẻ mạnh, phục hồi và nghị lực. Phương pháp
tiếp cận của chúng ta trong việc thực hiện dự án này là một kế hoạch gồm có
hai giai đoạn. Chúng ta đã hoàn thành giai đoạn 1 qua việc nâng cấp cơ sở hạ
tầng để cung cấp nền tảng cần thiết mà từ đó sẽ phát triển các chức năng đòi
hỏi cho việc thúc đẩy hệ thống EHR của chúng ta tiến xa hơn. Những kế
hoạch thúc đẩy này sẽ bao gồm hệ thống quản lý tài liệu điều trị y khoa cốt lõi
với sự hỗ trợ các phán quyết về y khoa; sự quản lý thuốc men và việc kê toa
thuốc; việc truy cập vào EHR dễ dàng ở mọi nơi; một hồ sơ sức khỏe cá nhân
(PHR) cho phép bệnh nhân truy cập qua một cổng thông tin; và những ki-ốt tại
các địa điểm được lựa chọn để tạo thêm điều kiện cho bệnh nhân và thân
nhân của họ trong việc truy cập vào các máy tính và mạng internet. Ngoài ra,

còn có những cải tiến kỹ thuật khác cho hệ thống EHR của chúng ta bao gồm
việc hình ảnh hoá các tài liệu (trong đó gồm có các chức năng như miếng đệm
chữ ký điện tử và khả năng chụp ảnh rà các tài liệu); sự tuân thủ các thủ tục
kiểm toán, giám sát, báo cáo; và khả năng cho các nhà cung cấp hợp đồng
cùng tham gia bằng cách giao tiếp với hệ thống của họ hoặc bằng cách cho
phép họ truy cập vào hệ thống của Quận; những cải tiến về tính công hiệu của
hệ thống, và khả năng giao tiếp một cách an toàn với Hệ Thống Trao Đổi
Thông Tin Y Tế bên ngoài BHS của Quận cho phù hợp. Những cải tiến xa
hơn nữa sẽ được thực hiện trên hệ thống phục hồi thảm họa và tiếp tục kiểm
soát về tính an ninh và riêng tư của dữ liệu điều trị y khoa.
Kinh phí
Ban chỉ đạo MHSA đã phê duyệt việc tái phân phối ngân sách dành cho
Nguồn Vốn và Nhu Cầu Kỹ Thuật mà Cơ Quan Y Tế Quận Cam đã nhận
được nhằm cho phép chi thêm một phần ngân sách lớn hơn cho các dự án về
kỹ thuật, vào khoảng $24 triệu. Đề xuất dự án đã được phê duyệt ở cấp địa
phương theo quy định hiện hành của MHSA và sẽ được thực hiện sau thời
gian 30 ngày bình luận công khai và góp ý của công chúng.
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