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Hội nghị đẩy mạnh triển khai bệnh án điện tử

Giải pháp hướng tới không sử dụng bệnh án giấy
và không sử dụng tiền mặt thanh toán viện phí

Đà Nẵng, Ngày 23 tháng 7 năm 2019



Quan điểm của VNPT

Hệ thống CNTT tuân theo kiến trúc chính
phủ điện tử của Bộ Y tế, và của chính phủ.Xây dựng hệ thống thống nhất,

đồng bộ theo quy hoạch

Lực lượng triển khai, hỗ trợ và duy trì hệ thống
đủ sức đáp ứng lâu dài và trên toàn quốc.

Đơn vị thực hiện đủ năng lực 
và đáng tin cậy.

Xây dựng hệ thống thông tin y tế tổng thể tạo thành
hệ sinh thái CNTT phục vụ ngành y tế và người dân.

Có triệu

Chứng bệnh

Sắp xếp cuộc hẹn với bác

sĩ,	hoặc dưới sự hỗ trợ

của phầnmềm.

Cập	nhật	kết	quả	xét	nghiệm

Sử dụng hệ	thống	HSSK	để	

sắp xếp khám với bác sĩ

Tổng	hợp	các triệu chứng

Cập	nhật	Lịch	hẹn với

Phòng xét nghiệm

Chat	hoặc gặp trực tiếp

bác sĩ về kết quả xét

nghiệm

Bác	sĩ	cập	nhật	kế hoạch điều

trị	lên	bẹnh	án	của	bệnh	

nhân

Gặp nhân viên y	tế

nếu cần thiết

Cập	nhật	Lịch	trình hẹn gặp bác

sĩ hoặc nhóm chăm sóc sức khỏe

Cập	nhật	toa	thuốc	 đã	

mua	tại nhà thuốc

Các vấn đề điều trị

Chat	hoặc gặp bác sĩ

để thảo luận về quá

trình điều trị

Thảo	luận với cộng đồng về quá

trình khám chữa bệnh

Cập	nhật	thông	tin	dùng	

thuốc	 (nếu	có	)	lên	hệ	thống

Gặp bác sĩ hoặc kết nối từ xa

Chat	với bác sĩ về

triệu chứng

Lịch sử điều trị,	 kết quả

xét nghiệm,	yêu cầu

thanh toán bảo hiểm

Nhận kế hoạch quá trình

chăm sóc theo dõi tiếp	

theo

Chọn bác sĩ dựa

trên các đánh giá

Phát	sinh	nhu	cầu	

khởi	tạo		tài	khoản	

trên	hệ	thống	HSSK

Đăng	ký	tài	khoản

Cập	nhật	các	thông	

tin	tiền	sử	liên	quan	

đến	bản	thân	và	gia	

đình	lên	hệ	thống

Khám	chữa	

bệnh	tại	các	

CSYT

Hồ	sơ	khám	chữa	bệnh	được	

cập	nhật	lên	hệ	thống

Theo	dõi	được	toàn	bộ	tiến	trình	

sức	khỏe	của	bản	thân	và	gia	

đình	theo	các	mốc	thời	gian



Mô hình chăm sóc sức khỏe thông minh 

Lấy người 
dân / người 
bệnh làm 
trung tâm

1 Nâng cao 
hiệu quả hệ 
thống chăm 
sóc sức khỏe

2 Phân tích dữ 
liệu y tế.3

VNPT’s Smart HealthCare

Patients



Mô hình chăm sóc sức khỏe thông minh 

Dữ liệu theo thời 
gian thực

Thông tin y tế đa chiều

Các tổ chức chăm sóc sức 
khỏe, nghiên cứu

Healthcare resources

Cung cấp 
chăm sóc y tế khác

Y tá / điều dưỡng

Hệ thống 
thiết bị y tế

Dữ liệu hoạt động và 
điều trị

Thông tin quản lý
điều hành

Dữ liệu nghiên cứu

Cơ sở y tế

Wearables

Camera

Dữ liệu sức khỏe 

người dân

Dữ liệu y tế
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Quản lý nhà nước



Giải pháp Bệnh viện thông minh

Trang 5

Bệnh viện không giấy tờ Bệnh án điện tử Đa dạng hóa kênh giao tiếp 
thông tin

VNPT

Xu hướng công nghệ 4.0 

E
M
R



Giới thiệu giải pháp



Giải pháp ký số



Tính chất của chữ ký số

1 2 3

Từ chứng thư số sẽ xác 
định được danh tính của 

người – tổ chức ký   

Xác định nguồn gốc
Kiểm tra được nội dung 

của dữ liệu có bị thay đổi 
hay không?

Tính toàn vẹn
Được pháp luật công nhận
Có thể sử dụng làm căn cứ, 

chứng cứ pháp lý.       

Chống chối bỏ



Lợi ích của chữ ký số

Tiết kiệm

Nhanh chóng

An toàn

Tiện lợi



Website

Usb token

Ký số

Hệ thống nghiệp vụ
(Hệ thống quản lý sổ khám 
bệnh, hóa đơn điện tử, văn 

bản,…)

Người ký

HỆ THỐNG SERVER

Kết quả

ØLà giải pháp ký số phía client
ØMỗi cá nhân cần quản lý usb token
ØPlugin được tích hợp với ứng dụng.
ØĐể ký số máy tính cần cài đặt phần mềm plugin

Ký số sử dụng USB TOKEN 



Ký số sử dụng SIGNSERVER

ØLà giải pháp được triển khai trên hạ tầng đặt tại Khách hàng.
ØSử dụng thiết bị chuyên dụng HSM để lưu trữ chữ ký số
ØSingserver ký tài liệu bằng chữ ký số tương ứng của người ký
ØKý số đơn giản: người dùng không cần quản lý usb token, không cài đặt thêm phần mềm



Ký số sử dụng Dịch vụ VNPT – Ký số

ØLà giải pháp triển khai trên hạ tầng đặt tại VNPT.
ØHệ thống dịch vụ lưu trữ và bảo vệ chữ ký số trong thiết bị HSM.
ØKý tài liệu bằng chữ ký số tương ứng của người ký
ØKết nối tới ứng dụng của khách hàng qua mạng

IP



Ký số sử dụng SIM PKI



Giải pháp thanh toán 
không dùng tiền mặt



Thanh toán qua website/ứng 
dụng VNPT PAY

VNPT Pay



§ Thanh toán an toàn, tiện lợi, mọi lúc mọi nơi
§ Tiết kiệm thời gian, chi phí

§ Giảm thiểu rủi ro trong thanh toán so với
thanh toán bằng tiền mặt

§ Nhiều lựa chọn thanh toán qua các kênh và
các phương thức khác nhau

§ Quản lý nguồn thu hiệu quả, hiện đại hóa quy
trình thanh toán của khách hàng.

§ Tiết kiệm chi phí, giảm thiểu rủi ro so với
thanh toán bằng tiền mặt

§ Đáp ứng xu thế phát triển của xã hội và yêu
cầu của khách hàng

KHÁCH HÀNG CƠ SỞ Y TẾ

Lợi ích của giải pháp



Phương thức thanh toán



Thanh toán qua QR CODE

Khách hàng bấm chọn xác nhận thanh toán và
hoàn tất giao dịch.

Khách hàng đăng nhập vào ứng dụng VNPT 
Pay và quét mã QR

Hệ thống phần mềm của CSYT sẽ tạo Mã QR 
và hiển thị trên màn hình quầy giao dịch hoặc

trên màn hình Cổng thanh toán trực tuyến



Thanh toán qua Cổng thanh toán

Khách hàng thực hiện thanh toán

Cổng thanh toán Phương thức thanh toán
Cơ sở y tế

Thẻ quốc tế

Ngân hàng
điện tử

ATM/POS
TÀI KHOẢN CỦA CƠ SỞ Y TẾ

Chuyển tiền cho cơ sở y tế sau đối
soát

Ví VNPT 
Pay

Cổng thanh toán 
VNPT Pay
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