


Hạ Long, ngày 23 tháng 7 năm 2019

Ứng dụng CNTT xây dựng mô hình Bệnh viện thông minh

và kinh nghiệm bước đầu áp dụng EMR



Tổng số 500 GB 

Nhân lực: 430 CB (110 BS)

Điều trị nội trú TB từ 400 -500

KCB ngoại trú 900 – 1.000 lượt

23 Khoa, Phòng (05 Phòng

chức năng, 17 khoa lâm

sang, cận lâm sang)

TỔNG QUAN VỀ BỆNH VIỆN SẢN NHI QUẢNG NINH



 Dự án BVTM, thiết bị CNTT hiện đại, đồng bộ;

 Mạng LAN, Telemedicine; xe tiêm thông minh;

 FPT.eHospital, Chữ ký số, hóa đơn điện tử, thanh toán trực tuyến … 

 Đã báo cáo Bộ Y tế cho phép thí điểm triển khai HSBA điện tử. 

Ứng dụng CNTT & Xây dựng mô hình 

BV thông minh



XÂY DỰNG BỆNH VIỆN THÔNG MINH

(1) Hạ tầng
hiện đại

(2) Phần mềm
ứng dụng

(3) Đổi mới
Quy trình

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

LẤY NGƯỜI BỆNH LÀM 
TRUNG TÂM

SỐ HÓA TOÀN PHẦN



- Bệnh viện đầu tiên tại

Quảng Ninh triển khai

EMR;

- Hỗ trợ BS trong KCB; 

CCHC; Rút ngắn thời

gian; Đáp ứng hài lòng.

XÂY DỰNG BỆNH VIỆN THÔNG MINH



- Ứng dụng thẻ khám

bệnh thông minh.

- Tích hợp BHYT, 

Thông tin KCB cho

mỗi BN.

- Có thể chuyển sang 

thẻ Ngân hàng, thanh

toán không dùng tiền

mặt.

XÂY DỰNG BỆNH VIỆN THÔNG MINH



- Danh mục dung 

chung: Mã hóa chuẩn

theo BYT.

- DM khoa phòng, BS, 

thuốc, VTTH, giá

viện phí….

- Thuận tiện khi có TT 

giá mới.  

XÂY DỰNG BỆNH VIỆN THÔNG MINH



- Số hóa các loại biểu

mẫu trong hồ sơ bệnh

án.

- Chuẩn theo qui định

BYT.

- Các mẫu không số

hóa 12,8% sử dụng

scan PDF lưu trữ.

XÂY DỰNG BỆNH VIỆN THÔNG MINH



Kết nối LIS/PACS/Pharma, đảm bảo kết

nối dữ liệu hai chiều HIS-LIS; HIS-PACS;

sử dụng Bar cod tránh nhầm lẫn.

Quản lý tài chính, Kết nối thanh quyết toán

BHYT, chuẩn dữ liệu đầu ra XLM, hoặc PDF.

Lưu trữ, kết nối các BV.

Các báo cáo đáp ứng kịp thời KHTH, sở Y tế, BYT.

Chuyển kết quả trực tiếp bằng tin nhắn… đến bn.

HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG TIN BỆNH VIỆN 



Laboratory network

Machine 3

Manager/boss view 

lab statistics/report

Doctor view 

test result 

via web

Patient view test 

result via web

Return test result 

for patient via 

SMS

LIS

Machine 2Machine 1 Machine 4 Machine ...

HIS (do chúng tôi cung cấp 

hoặc của đơn vị khác)

Database

Machine receive test order from LIS 

and send test result to LIS

LAN cable

COM2RJ45 

converter

Barcode 

printer

LCD screen

LAN

Internet
LIS 

server

Website 

của bệnh viện

Dịch vụ SMS Health

Tự động chạy và trả kết quả, 

qua Bar cod

 Rút ngắn thời gian, tiết kiệm

nhân lực.

 Giảm tỷ lệ sai sót nhầm lẫn.

Không in kết quả giấy.

Phần mềm LIS kết nối các máy xét nghiệm tự động trả kết quả sang 

HIS

HỆ THỐNG THÔNG TIN XÉT NGHIỆM 
(Laboratory Information System – LIS)



Phần mềm PACS 

kết nối với phần 

mềm HIS nhận chỉ 

định từ HIS sang 

PACS đồng thời 

trả kết quả từ 

PACS sang HIS

Bác sỹ CĐHA 

đọc phim bằng 

phần mềm

PACS. Bác sỹ 

điều trị xem kết 

quả hình ảnh 

trên phần mềm 

HIS

Bệnh viện triển 

khai ứng dụng 

phần mềm PACS 

của hãng Fujifilm 

từ tháng 7/2018 

HỆ THỐNG PACS TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI



TRANG BỊ MÁY TÍNH CHO CÁC KHOA, PHÒNG

ỨNG DỤNG TỔNG THỂ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



Sử dụng chữ ký số trong quản lý bệnh viện

- Ban cơ yếu chính phủ cấp: hơn 200

CKS, tích hợp e- Hospital FPT.

- Xác thực chữ ký EMR, đảm bảo pháp

lý theo TT 46.

- Văn bản được trao đổi trên môi

trường ĐT, giảm văn bản giấy, đáp

ứng yêu cầu chính quyền ĐT.



Phát hành hóa đơn điện tử tại Bệnh viện



HƯỚNG TỚI SỰ HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH

THẺ KHÁM CHỮA BỆNH THÔNG MINH, KIOSK  GIẢM THỜI GIAN CHỜ KHÁM CHỮA BỆNH

Số hóa “TOÀN PHẦN”



Điều dưỡng thực hiện y lệnh của bác sĩ
trên hệ thống phần mềm của xe tiêm thông minh 



DỊCH VỤ NGƯỜI BỆNH TRỰC TUYẾN: đăng ký 
khám bệnh, trả kết quả



Quản lý được hồ sơ bệnh án theo hình thức 
Bệnh án điện tử



Quản lý được hồ sơ bệnh án theo hình thức 
Bệnh án điện tử

- 100% bệnh án nhập hoàn toàn trên phầm mềm; 

- Trên 90% giấy tờ in trực tiếp từ hệ thống, tất cả 

kết quả CLS, CĐHA đều lưu trữ điện tử.



NGƯỜI BỆNH
BỆNH VIỆN, BÁC SỸ

QUẢN LÝ, LÃNH ĐẠO

HIỆU QUẢ MANG LẠI

Dịch vụ y tế thông minh

 Quản lý, theo dõi hồ sơ sức

khỏe cá nhân, gia đình

 Kết nối, tương tác trực tuyến

với bệnh viện, bác sỹ

 Chủ động tiếp cận dịch vụ, 

chăm sóc sức khỏe cá nhân

Thông tin toàn vẹn, tức thời Hỗ trợ ra quyết định

 Thông tin bệnh sử của người

bệnh toàn vẹn

 Tham khảo, chia sẻ kết quả

Xét nghiệm, Chẩn đoán hình

ảnh

 Hỗ trợ hội chẩn từ xa

 Giám sát diễn biến bệnh tật

theo thời gian thực

 Ra quyết định điều hành chính

xác, kịp thời

 Tiên phong & sẵn sàng kết nối

Thành phố thông minh



(1) Nguồn lực đầu tư hạ tầng: 

 Máy chủ, hệ thống lưu trữ & trung tâm dữ liệu tiêu chuẩn, hệ thống dự phòng

 Hệ thống mạng nội bộ, đường truyền …

(2) Nhận thức về thẻ thông minh và thanh toán trực tuyến: ý thức của BN

(3) Nhận thức về ứng dụng CNTT và công tác phối hợp triển khai: “Việc này của CNTT, việc này của BS”

(4) Thách thức về tính đồng bộ của hệ thống

 Kinh phí đường truyền; Chuẩn dữ liệu đầu ra quá trình kết nối BHYT điện tử

 Chưa liên thông được kết quả giữa các cơ sở y tế (BN có thể nhận, chuyển kết quả giữa điện tử
giữa các đơn vị bằng USB, Đĩa CD.. Tại các BVTM)

(5) Văn bản chỉ đạo chưa đáp ứng với thực tiễn ( BHYT và Bộ y tế)

KHÓ KHĂN & THÁCH THỨC



 Cần một thiết kế mở, đáp ứng tiêu chuẩn

Quốc tế/Tiêu chuẩn ngành

 Điều chỉnh linh hoạt qua từng giai đoạn

KHÔNG CÓ 1 CHIẾC ÁO VỪA CHO TẤT CẢ1

2 THAY ĐỔI THÓI QUEN, VĂN HÓA TÁC NGHIỆP 

ĐIỆN TỬ

KHÓ KHĂN & THÁCH THỨC

 Tổ chức tốt công tác tập huấn, đào tạo

 Kết hợp nhiều biện pháp truyền thông, tuyên

truyền

 Quyết tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo

 Nguồn lực tiếp nhận kỹ thuật, công nghệ

 Nguồn lực/kinh phí duy trì, bảo dưỡng

 Nguồn lực con người tham gia tác nghiệp

 Nguồn lực cho cập nhật, đổi mới thường

xuyên

DÀNH NGUỒN LỰC TƯƠNG XỨNG3

4 SỰ HỢP TÁC, CHIA SẺ

 Chuyển đổi, thay đổi là một quá trình

 Làm tốt công tác quản trị sự thay đổi

(chuyển đổi)

 Ban hành Quy chế ứng dụng, vận hành




