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Bối cảnh
Đạo Luật Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần (MHSA) cung cấp kinh phí cho các dịch vụ và các
nguồn hỗ trợ nhằm thúc đẩy sự khỏe mạnh, phục hồi, và nghị lực cho những bệnh nhân
trong tuổi trưởng thành và cao niên đang mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng và cho những
bệnh nhân trẻ em và thanh thiếu niên đang mắc các chứng rối loạn cảm xúc nghiêm trọng,
và thân nhân của họ. Một phần của quỹ MHSA đã được đặc biệt dành riêng để đáp ứng
những nhu cầu ứng dụng kỹ thuật nhằm thúc đẩy tính hiệu quả của việc thực thi MHSA.
Các ngân quỹ có thể được sử dụng để hỗ trợ cho sự phát triển một cơ sở hạ tầng dành
cho việc ứng dụng kỹ thuật vào hệ thống sức khỏe tâm thần nhằm tạo điều kiện thuận lợi
để đạt được chất lượng và hiệu quả chi phí cao nhất trong những dịch vụ và hỗ trợ dành
cho bệnh nhân và thân nhân của họ.
Mục tiêu lâu dài của bộ Sức Khỏe Tâm Thần (DMH) của tiểu bang California là phát triển
một Cơ Sở Hạ Tầng Hệ Thống Thông Tin Hoà Nhập, nơi mà tất cả các quận hạt có thể
truy cập và trao đổi thông tin một cách an toàn. Cơ sở hạ tầng này sẽ cung cấp cho các
trang mạng dịch vụ địa phương những thông tin về thành phần cư dân, nơi chốn của các
dịch vụ trước đây và các thông tin y tế quan trọng của bệnh nhân nhằm giúp cho mục đích
phối hợp nhịp nhàng sự chăm sóc sức khoẻ cho họ. Cơ sở hạ tầng sẽ cho phép các hệ
thống của các quận hạt khác nhau chia sẻ thông tin qua một môi trường mạng an toàn
trong nội bộ cũng như bên ngoài quận hạt. Các quận hạt và các nhà hợp đồng cung cấp
dịch vụ sức khoẻ tổng quát và tâm thần, các khoa cấp cứu trong bệnh viện, phòng thí
nghiệm, hiệu thuốc, bệnh nhân và gia đình của họ có thể truy cập và trao đổi thông tin một
cách an toàn thông qua cơ sở hạ tầng. Nền tảng cho Cơ Sở Hạ Tầng Hệ Thống Thông
Tin Hoà Nhập là hệ thống Hồ Sơ Sức Khỏe Điện Tử (EHR), đây là một nguồn thông tin an
toàn, cập nhật, phục vụ tại chỗ, lấy bệnh nhân làm trung tâm cho các nhà cung cấp dịch
vụ.
Đề xuất Dự án
Ngành Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần (BHS) Thuộc Cơ Quan Y Tế Quận Cam đang đề xuất
để thực hiện một hệ thống EHR hoà nhập toàn bộ để hỗ trợ các mục tiêu của MHSA là
thúc đẩy sự khoẻ mạnh, phục hồi và nghị lực. Hiện nay, chúng ta đang áp dụng những
chức năng Đăng Ký, Lập Lịch Trình, và Thanh Toán Hoá Đơn. Đây là những chức năng
riêng biệt của một hệ thống EHR hoà nhập, tuy nhiên những gì chúng ta còn thiếu là phần
hồ sơ y tế và quản lý thuốc men, sao chép tài liệu, và khả năng giúp cho việc giao tiếp giữa
các phòng thí nghiệm và công việc kê toa thuốc với các cơ quan không thuộc sở hữu của
Quận.
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 là nâng cấp cơ sở hạ tầng để cung
cấp nền tảng cần thiết cho việc phát triển chức năng quan trọng nhằm nâng cao hệ thống
EHR. Đề xuất dự án hiện nay là để tiến xa hơn trong những giai đoạn xây dựng các thành
phần về y tế của hệ thống EHR. Những cải tiến theo dự định bao gồm hệ thống quản lý hồ
sơ y tế cốt lõi với sự hỗ trợ phán quyết y tế, thuốc men và quản lý toa thuốc; phương tiện
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di động giúp truy cập vào hệ thống EHR; một Hồ Sơ Sức Khỏe Cá Nhân (PHR) mà bệnh
nhân có thể truy cập được qua một cổng thông tin; và những ki-ốt tại các địa điểm được
lựa chọn để gia tăng sự truy cập vào các máy tính và internet cho bệnh nhân và gia đình
của họ. Những cải tiến về kỹ thuật khác nữa vào hệ thống EHR của chúng ta sẽ bao gồm
việc sao chép tài liệu (bao gồm các chức năng như mảnh chữ ký điện tử và khả năng rà
chụp lại tài liệu), sự tuân thủ các thủ tục kiểm toán, giám sát, và báo cáo; và những cải tiến
về sự công hiệu của hệ thống. Những cải tiến xa hơn nữa sẽ được thực hiện trên hệ
thống phục hồi thảm họa và tiếp tục kiểm soát về sự an ninh và riêng tư của dữ liệu y tế.
Cuối cùng, chúng ta sẽ thực hiện việc chia sẻ dữ liệu với các nhà cung cấp vụ đã ký hợp
đồng với chúng ta và việc Trao Đổi Thông Tin Y Tế bên ngoài phạm vi BHS của quận, nếu
thích hợp, thông qua các phương pháp an toàn đáp ứng được những tiêu chuẩn công
nghệ vào thời điểm.
Tài Trợ
Qua MHSA, Cơ Quan Y Tế nhận được sự tài trợ dành cho Cơ Sở Vật Chất và những Nhu
Cầu Ứng Dụng Kỹ Thuật. Phần kinh phí toàn bộ cho Quận Cam là khoảng $37.2 triệu
được chi tiêu trong 10 năm tới. Sự phân bố ban đầu của các quỹ này là 20% cho Nhu Cầu
Ứng Dụng Kỹ Thuật và 80% cho Cơ Sở Vật Chất. Tuy nhiên do sự suy giảm trong chi phí
đã được định sẵn cho Cơ Sở Tustin đang trong tiến trình xây dựng và sự gia tăng trong chi
phí dự kiến cho một EHR, nên Ban Chỉ Đạo MHSA đã thông qua việc tái phân bố ngân quỹ
dành cho Cơ Sở Vật Chất và Nhu Cầu Ứng Dụng Kỹ Thuật mà Cơ Quan Y Tế đã nhận
được. Điều này cho phép một phần ngân quỹ lớn hơn sẽ được dành cho các dự án về Kỹ
Thuật, vào khoảng $24 triệu.
Những Yêu Cầu Cho Đề Xuất Dự Án
Các dự án về Nhu Cầu Ứng Dụng Kỹ Thuật để mang lại lợi ích nhiều hơn không chỉ cho
sức khỏe tâm thần phải bao gồm doanh thu từ các nguồn kinh phí khác để cho thấy chi phí
tổng cộng của MHSA phản ánh được sự lợi ích mà những bệnh nhân sức khoẻ tâm thần
nhận được. Quận đã xử dụng một phương pháp phân bố hợp lý để xác định tỷ lệ chi phí
của dự án liên quan đến MHSA. Kinh phí được phân bố dựa trên số lượng người xử dụng
dịch vụ sức khỏe tâm thần và số lượng chồng chất trên hệ thống từ các hoạt động sức
khỏe tâm thần song song với tổng số người xử dụng dịch vụ và những chương trình dịch
vụ. Những hoạt động này bao gồm việc đăng ký hồ sơ của khách hàng, sắp xếp các cuộc
hẹn lịch trình, ghi chép hồ sơ và kê hoá đơn thanh toán cho các dịch vụ được cung cấp,
tiếp diện với các cơ quan Tiểu Bang và Liên Bang để trao đổi những dữ liệu liên quan,
thực hiện các báo cáo, và sự xử dụng nằm trong dự đoán về các chức năng EHR mở
rộng. Dùng chuẩn mực này, chúng ta đã xác định rằng 84% các chi phí liên quan với các
dự án hiện tại có thể nằm trong nguồn tài trợ bởi MHSA.
Quận chúng ta cũng tuân thủ theo Bộ Luật số 5891 về quy định dành cho các Cơ Quan
Phúc Lợi, nêu ra những trách nhiệm của Quận về việc không xử dụng ngân quỹ đã được
quy định vào mục đích khác. Để đáp ứng đúng yêu cầu này, những ngân quỹ MHSA theo
thỉnh cầu sẽ không được xử dụng trong việc duy trì hệ thống của Cơ Quan Y Tế đã hoạt
động trước ngày 02, Tháng Mười Một, 2004, nhưng sẽ được xử dụng để cung ứng cho
những cải tiến cần thiết nhằm gia tăng chức năng cho các dịch vụ sức khỏe tâm thần;
chức năng này theo sát với sự Thẩm Định về Nhu Cầu Ứng Dụng Kỹ Thuật của Quận.
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Tóm lại
Việc phát triển một EHR với đầy đủ chức năng là nền tảng cho một Cơ Sở Hạ Tầng Hệ
Thống Thông Tin Hoà Nhập. Đây là mục tiêu dài hạn của DMH. Dự án hiện nay là tiến
hành tăng cường hệ thống hiện có bằng cách thêm các thành phần cần thiết để thiết lập
một EHR đầy đủ chức năng.
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