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Kỹ Thuật Thông Tin
Đạo Luật Dịch Vụ Sức Khoẻ Tâm Thần (MHSA) cung cấp những ngân quỹ cho các dịch vụ và hỗ
trợ hầu có thể tăng thêm sự lành mạnh, bình phục, và khả năng phục hồi nhanh ở nơi các bệnh
nhân. Một phần ngân khoản của quỹ MHSA đã được dành riêng cho phần Kỹ Thuật Thông Tin.
Quận Cam phải trình bày việc sử dụng những ngân quỹ này sẽ:
• Hiện đại hoá và thay đổi những hệ thống thông tin y tế và hành chính để cải tiến phẩm
chất cho sự chăm sóc sức khoẻ, hoạt động có hiệu lực và chi phí có hiệu quả
• Tăng thêm khả năng của thân chủ và thân nhân bằng việc cung cấp những dụng cụ để
hội nhập thông tin sức khoẻ một cách an toàn bên trong những môi trường công cộng và
tư nhân
Các Phần Phải Có Cho Một Dự Án Được Sự Tài Trợ Của Đạo Luật Dịch Vụ Sức Khoẻ Tâm
Thần
Bất cứ một dự án kỹ thuật thông tin nào xin sự tài trợ của Đạo Luật Dịch Vụ Y Tế Sức Khoẻ Tâm
Thân đều phải tuân theo các yêu cầu chỉ định để được xem xét cho sự phê chuẩn của Tiểu
Bang.
• Dự án phải thích hợp với mục đích lâu dài của Tiểu Bang, đó là phát triển một Cấu Trúc
Hình Thành Hệ Thống Thông Tin Tổng Hợp để cho các quận hạt có những hệ thống
thông tin tổng hợp để có thể hội nhập và trao đổi thông tin một cách an toàn.
• Dự án phải hỗ trợ và phải là một phần của kế hoạch tổng quát của Quận để hoàn thành
cấu trúc hình thành hệ thống thông tin tổng hợp qua sự thi hành của phần Hồ Sơ Y Tế
Điện Tử (Electronic Health Record, EHR).
Các Phương Kế Để Dùng Những Ngân Quỹ Cho Phần Kỹ Thuật Thông Tin
Một số phương kế để dùng những ngân quỹ của Đạo Luật Dịch Vụ Y Tế Sức Khoẻ Tâm
Thần cho phần Kỹ Thuật Thông Tin được liệt kê ở dưới. Đây không phải là một danh sách toàn
diện cho những dự án có thể thực hiện được.
• Mua một kho lưu trữ để kết hợp và giữ tài liệu từ nhiều hệ thống thông tin để tăng thêm
và hoàn thành bức điển hình y tế cho đội trị liệu có thể dùng được
• Mua những tài nguyên để tăng sự hội nhập của các thân chủ và thân nhân bằng máy vi
tính
• Tài trợ cho những dự án sao chép và copy văn bản vào máy vi tính để trợ cấp cho hệ
thống thông tin không phải sử dụng giấy
• Phát triển Mạng Lưới Chăm Sóc để tăng thêm sự hội nhập Hồ Sơ Y Tế Cá Nhân của
thân chủ
• Tài trợ cho những dự án thử nghiệm để theo dõi các chương trình mới và cải tiến những
cách thức làm việc cho kết quả dịch vụ
Đề Xướng Cho Việc Sử Dụng Những Ngân Quỹ
Cơ Quan Y Tế của Quận Cam hiện thời đang dự định để phân tích cách tốt nhất để dùng những
ngân quỹ của Đạo Luật Sức Khoẻ Tâm Thần, để hỗ trợ cho mục đích tổng quát để tạo thành một
cấu trúc hình thành hệ thống thông tin tổng hợp qua việc thi hành phần Hồ Sơ Y Tế Điện Tử
(Electronic Health Record, EHR).
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