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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN  

Kính gửi: Sở Y tế thành phố Đà Nẵng. 

Chúng tôi ghi tên dưới đây: 

TT Họ và tên 

Ngày 

tháng 

năm 

sinh 

Nơi công 

tác 
Chức danh 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Tỷ lệ(%) 

đóng góp 

vào việc tạo 

ra giải 

pháp 

01 Trần Văn Mau 
25/01/ 

1964 

Bệnh viện 

Tâm thần 

Phó Giám 

đốc 
BS CKII 40% 

02 Phan Hữu Hảo 
26/02/ 

1967 

Bệnh viện 

Tâm thần 

Trưởng 

phòng 

KHTH 

BS CKI 30% 

03 
Trần Thiện 

Thanh 

01/01/ 

1967 

Bệnh viện 

Tâm thần 

Trưởng 

phòng CĐT 
BS CKI 30% 

Là nhóm tác giả đề nghị công nhận giải pháp sau đây là sáng kiến: 

Lời mở đầu: 

Khám chữa bệnh từ xa đã bắt đầu từ thế kỷ XX với sự ra đời của sóng 

radio. Nhưng ngày nay, với sự phát triển của khoa học công nghệ, các phương 

tiện truyền dẫn, thiết bị công nghệ cao trong y học, việc khám chữa bệnh, tư vấn 

phẫu thuật đã được thực hiện ở 1 trình độ kỹ thuật cao mới, giúp kết nối các y 

bác sỹ tại các đơn vị y tế khác nhau bằng ứng dụng công nghệ hiện đại. Qua đó, 

các bác sỹ có thể cùng nhau hội chẩn, đưa ý kiến và đưa ra giải pháp tốt nhất 

cho bệnh nhân, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. 

Đối với các nước phát triển trên thế giới, Chương trình Khám chữa bệnh từ 

xa đã được phổ biến từ rất lâu, nhưng tại Việt Nam, công nghệ này mới chỉ được 

ứng dụng trong thời gian gần đây.  



 

 

Mô hình khám chữa bệnh từ xa góp phần lấp đầy khoảng trống hiện nay 

trong công tác chăm sóc ban đầu cho người dân tại các trạm y tế; nhất là nhu cầu 

khám chữa bệnh tâm thần tại Đà Nẵng. Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp 

khiến nhiều người dân lo ngại đến những nơi đông người, trong đó có các bệnh 

viện. Từ đó, nhu cầu được khám bệnh, chăm sóc sức khỏe của người dân ngày 

càng trở nên cấp thiết. Nhận thấy đây là nhu cầu chính đáng của người dân, cùng 

với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Ban Giám đốc Bệnh viện Tâm 

thần Đà Nẵng đã quyết tâm thực hiện nhiệm vụ trên và đưa vào nhiệm vụ trọng 

tâm của đơn vị trong năm 2022. Xuất phát từ thực tiễn đó, các thành viên đưa ra 

sáng kiến kinh nghiệm về “Ứng dụng Công nghệ thông tin trong Khám, hội 

chẩn trực tuyến” dựa trên nền tảng phần mềm FPT HIS. 

1. Tên giải pháp 

“Ứng dụng Công nghệ thông tin trong Khám, hội chẩn trực tuyến và tiếp 

nhận bệnh nhân từ tuyến trên xuống tuyến dưới tiếp tục điều trị” tại Bệnh viện 

Tâm thần Đà Nẵng và các trạm y tế xã/phường triển khai thí điểm. 

 2. Chủ đầu tư tạo ra giải pháp  

- Ông Trần Văn Mau   Phó giám đốc bệnh viện 

- Ông Phan Hữu Hảo   Trưởng Phòng KHTH 

- Ông Trần Thiện Thanh   Trưởng Phòng CĐT 

3. Lĩnh vực áp dụng:  

Áp dụng đối với Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng và các Trạm Y tế xã/ 

Phường triển khai thí điểm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Loại sáng kiến: Giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật đã biết. 

4. Ngày giải pháp được áp dụng lần đầu tiên hoặc áp dụng thử 

Từ ngày 01/04/2021 đến nay. 

5. Mô tả giải pháp 

5.1. Thực trạng trước khi áp dụng giải pháp 

- Đây là sáng kiến Bệnh viện chưa áp dụng thực hiện. 

* Khó khăn, vướng mắc trong thực tế: 

 



 

 

Đối với Bác sĩ Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng  

Bác sĩ hầu hết kiêm nhiệm nhiều việc tại bệnh viện, việc quản lý hỗ trợ các 

trạm y tế xã/phường gặp nhiều khó khăn. Việc kiểm tra dám sát hỗ trợ đối với 

56 trạm y tế xã/phường được lên kế hoạch phân bổ lịch cho bác sĩ đi tuyến, số 

lượng bác sĩ ít nên không thể kiểm tra giám sát hết được, vì vậy sẽ ảnh hưởng 

đến chất lượng khám và điều trị bệnh nhân được quản lý dưới tuyến. 

 - Hiện nay hàng tháng Chỉ đạo tuyến thường mỗi tháng tổ chức họp 01 lần 

đối với chuyên trách tâm thần của các Trung tâm y tế trên địa bàn Đà Nẵng, vì 

vậy mọi thông tin ghi nhận đều thông qua ý kiến các đơn vị phản ánh lên, nên 

việc hỗ trợ dưới tuyến sẽ bị chậm hơn. 

- Ngoài ra hiện nay hình thức hỗ trợ đối với tuyến hầu hết bằng điện thoại, 

Zalo, FB…. nên gặp nhiều khó khăn hơn. 

Đối với Chuyên trách trạm y tế xã/phường 

- Hiện nay, Trạm Y tế xã, phường còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất. 

Ngoài ra nhân viên tại trạm kiêm nhiệm nhiều việc, đặc biệt trong đợt dịch 

Covid-19 toàn nhân viên và người lao động tại trạm y tế xã/phường phục vụ tối 

đa cho việc kiểm soát dịch bệnh tại địa phương, bên cạnh đấy việc quản lý nhiều 

bệnh nhân chuyên khoa tại trạm cũng gặp khó khăn. 

- Chuyên trách tâm thần tại trạm y tế không đủ chuyên môn để xử lý những 

tình huống phát sinh trong quá trình điều trị bệnh nhân, vì vậy thường chuyển 

bệnh nhân lên Trung tâm y tế để xin giấy chuyển viện lên tuyến trên để điều trị.  

- Để quản lý và kiểm tra Hồ sơ bệnh án giấy có đảm bảo tính pháp lý, Bệnh 

viện Tâm thần phải sắp xếp, lên lịch cử cán bộ đi kiểm tra ở tuyến xã, phường 

gây mất nhiều thời gian và bất cập trong lịch thực hiện Khám, chữa bệnh tại 

bệnh viện. 

Đối với bệnh nhân 

- Trước khi chưa triển khai thí điểm khám chữa bệnh từ xa (Telemedicine), 

bệnh nhân hàng tháng đến trạm khám và được cấp thuốc điều trị, Chuyên trách 

tâm thần tại trạm y tế không có đầy đủ chuyên môn để có thể xử lý những tình 

huống bệnh nhân có thể trở nặng hoặc phát sinh trong quá trình điều trị, bệnh 



 

 

nhân không thấy chuyển biến, những trường hợp như vậy bệnh nhân lên Trung 

tâm y tế quận/huyện để xin giấy chuyển viện đến bệnh viện tuyến trên khám.  

* Với những khó khăn xuất phát từ thực tế, Ban giám đốc Bệnh viện Tâm 

thần Đà Nẵng quyết tâm đưa giải pháp khám chữa bệnh từ xa (Telemedicine) 

vào nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Nhằm hỗ trợ cho chuyên trách tâm thần 

tuyến cơ sở nâng cao nghiệp vụ và giúp bệnh nhân không cần phải lên tuyến trên 

để khám với bác sĩ đầu ngành mà tại địa phương bệnh nhân được bác sĩ tuyến 

trên và chuyên trách tâm thần cùng phối hợp đưa ra pháp đồ điều trị tối ưu nhất.  

5.2. Mục đích của giải pháp 

- "Xoá nhoà khoảng cách" là điều mà Khám, chữa bệnh từ xa mang lại. Đó 

là bước tiến lớn khi công nghệ được ứng dụng mạnh mẽ trong y học nước nhà. 

- Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong công tác khám, điều trị 

bệnh chuyên khoa, đặc biệt là chuyên khoa tâm thần cho Chuyên trách tâm thần 

tuyến xã/phường. 

- Giảm thời gian và chi phí của bệnh nhân khi phải lên tuyến trên. Bệnh 

nhân có thể ở tuyến cơ sở và được Bác sĩ đầu ngành phối hợp trạm Y tế thăm 

khám trực tuyến và đưa ra pháp đồ tối ưu nhất điều trị cho bệnh nhân. 

- Dữ liệu khám, hội chẩn từ xa được lưu trên phần mềm, giúp xây dựng 

CSLD bệnh nhân, phục vụ cho bác sĩ tuyến trên có đầy đủ thông tin khi bệnh 

nhân lên tuyến trên điều trị. 

- Quan trọng hơn là giúp cho nhân viên, người lao động tại bệnh viện 

chuyển trạng thái chờ bệnh nhân đến để được thăm khám, sang hình thức chủ 

động ứng dụng công nghệ thông tin để tiếp cận bệnh nhân từ tuyến cơ sở , nhanh 

chóng và hiệu quả hơn, giúp cho bệnh nhân vượt qua giai đoạn bệnh tật khi chưa 

kịp đến bệnh viện tuyến trên. 

5.3. Nội dung giải pháp 

Đây là một sáng kiến xuất phát từ thực tế trong quá trình làm việc tại Bệnh 

viện Tâm thần Đà Nẵng và các trạm y tế xã/ phường trên địa bàn Đà Nẵng. 

 

 



 

 

Những hình ảnh chứng minh giải pháp 

I. Quy trình thực hiện khám, hội chẩn trực tuyến được nhập trên phần 

mềm FPT HIS. 

Điểm mới của việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong khám 

chữa bệnh từ xa được tích hợp vào Hệ thống phần mềm Quản lý bệnh viện (FPT 

HIS). Đây là giải pháp hiệu quả, không tốn chi phí thiết kế và xây dựng phần 

mềm. 

 

Hệ thống phần mềm Quản lý bệnh viện (FPT HIS) 

 

 

Hệ thống phần mềm Quản lý bệnh viện (FPT HIS) 

 



 

 

1. Đối với bác sĩ tuyến trên 

Quy trình Hội chẩn trực tuyến 

- Chuyên trách Tâm thần đăng ký bệnh nhân khám, hội chẩn trực tuyến lên 

bệnh viện tuyến trên vào thứ 2 hàng tuần trên Group Zalo Hội chẩn trực tuyến.  

- Bác sĩ Phòng Chỉ đạo tuyến tiến hành nhập thông tin, địa chỉ... bệnh nhân 

bằng 02 hình thức (Hội chẩn trực tuyến và Khám trực tuyến). (Hình 1) 

 

Hình 1: Bác sĩ nhập thông tin bệnh nhân Hội chẩn trực tuyến tại màn hình trên 

- Sau khi thống nhất danh sách bệnh nhân và nhập đầy đủ thông tin. Thứ 4 

hàng tuần Phòng Chỉ đạo tuyến sẽ phân công bác sĩ hợp với Chuyên trách tâm 

thần tại trạm Y tế tiến hành hội chẩn trực tuyến cho bệnh nhân. (Hình 2) 



 

 

 

Hình 2: Màn hình Bác sĩ lập biên bản hội chẩn trực tuyến được lưu trên phần mềm FPT 

 

- Kết thúc lược khám, hội chẩn bệnh nhân, bác sĩ tiến hành xuất file biên 

bản ký số và gửi về trạm Y tế, để Chuyên trách tâm thần tại trạm dựa vào biên 

bản hội chẩn thống nhất cấp thuốc cho bệnh nhân để điều trị.(Hình 3), (Hình 4) 

 

Hình 3: Màn hình xuất file biên bản hội chẩn trực tuyến để tiến hành ký số 

 



 

 

 
Hình 4: Biên bản hội chẩn trực tuyến được ký số và chuyển qua mail về trạm và tiến hành ký,  

 làm cơ sơ để chỉ định thuốc cho bệnh nhân điều trị 

- Sau khi các bên thống nhất ký biên bản hội chẩn trực tuyến, biên bản 

được scan và lưu lại vào hồ sơ bệnh nhân trên phần mềm FPT HIS, làm CSDL 

bệnh nhân sau này.(Hình 5) 

 

Hình 5: Màn hình lưu trữ biên bản hội chẩn trực tuyến trên thông tin bệnh nhân 

 



 

 

- Quy trình quy trình hội chẩn trực tuyến với bệnh nhân 

Khám bệnh từ xa  

+ Đối với Khám bệnh từ xa cho bệnh nhân không thuộc trạm y tế quản lý 

mà đăng ký trực tiếp tại trạm để khám chuyên khoa tâm thần, bác sĩ tuyến trên 

tiến hành nhập danh sách khám bệnh trên phần mềm như (Hình 1) 

- Sau khi tích chọn bệnh nhân khám trực tuyến, bác sĩ tiến hành hỏi bệnh và 

nhập đầy đủ thông tin triệu chứng lâm sàng, ICD, hướng giải quyết và cấp toa 

thuốc trực tuyến cho bệnh nhân. (Hình 6) 

 

Hình 6: Màn hình khám bệnh cấp toa trực tuyến 

 

Hình 7: Bác sĩ xuất toa thuốc tiến hành ký số 



 

 

- Bác sĩ vào phần mềm ký số tiến hành ký và chuyển về trạm để chuyên 

trách tâm thần in ra gửi bệnh nhân mua thuốc theo toa của bác sĩ.(Hình 8) 

 

Hình 8: bác sĩ vào phần mềm ký số và gửi về trạm in cho bệnh nhân mua thuốc 

- Quy trình khám bệnh từ xa kết thúc. 

2. Đối với Trạm y tế 

Đối với bệnh nhân Hội chẩn trực tuyến 

- Tiến hành kiểm tra hồ sơ bệnh nhân, những ca khó cần được bác sĩ tuyến 

trên khám, hội chẩn trực tuyến. 

- Trong quá trình Hội chẩn trực tuyến trạm y tế đọc thông tin bệnh nhân, 

tiền sử bệnh và thuốc điều trị trong thời gian qua để bác sĩ tuyến trên thông tin 

cùng phối hợp hội chẩn ca bệnh. 

- Sau khi bệnh nhân được hội chẩn xong, Chuyên trách tâm thần tiến hành 

vào địa chỉ mail của trạm để in Biên bản hội chẩn và dựa vào biên bản hội chẩn 

tiến hành chỉ định thuốc cho bệnh nhân. 

- Quy trình hội chẩn trực tuyến kết thúc 

Đối với bệnh nhân khám trực tuyến 

- Bệnh nhân đăng ký danh sách tại trạm và được bác sĩ khám theo thời gian 

quy định, sau khi bác sĩ tuyến trên khám xong, sẽ tiến hành gửi đơn thuốc về địa 



 

 

chỉ mail của trạm, Chuyên trách tâm thần tiến hành in đơn thuốc và gửi cho 

bệnh nhân. 

- Quy trình khám bệnh từ xa kết thúc. 

3. Hình thức khám, hội chẩn trực tuyến từ tuyến trên đối với tuyến 

dưới như sau. 

- Trước khi hội chẩn, 2 bên tiến hành kiểm tra đường truyền Internet, để 

đảm bảo đường truyền được ổn định phục vụ việc khám và hội chẩn không bị 

dán đoạn. 

- Sử dụng hệ thống phần mềm Zoom để truyền hình ảnh trực tuyến trong 

quá trình khám, hội chẩn. Bên cạnh đấy lấy hệ thống phần mềm Zalo làm đường 

phụ khi hệ thống Zoom bị lỗi. 

Một số hình ảnh tại buổi khám, hội chẩn trực tuyến 

 

 

 



 

 

 

- Quy trình khám, hội chẩn từ xa là một quy trình thống nhất trên cùng một 

phần mềm FPT HIS, vì vậy mọi thao tác và sử dụng đều thực hiện thống nhất 

chung, cơ sở dữ liệu được lưu tập trung. Giúp cho việc khai thác tiền sử bệnh 

sau này đạt hiệu quả cao hơn khi bệnh nhân lên tuyến trên điều trị. 

5.4. Khả năng áp dụng của giải pháp 

- Phần mềm này đã tích hợp trên Hệ thống phần mềm FPT HIS (phần 

mềm quản lý bệnh viện) Dễ dàng áp dụng cho CBVC bệnh viện do chỉ sử dụng 

01 phần mềm, 01 cơ sở dữ liệu lưu trữ. Ngoài ra giảm thời gian đào tạo vì hầu 

hết CBVC đều sử dụng quen phần mềm FPT HIS cho công việc hàng ngày.  

- Chi phí xây dựng mô đun không có, do sử dụng chung mô đun khám 

bệnh. 

- Dể dàng ứng dụng cho các bệnh viện đang sử dụng phần mềm FPT HIS. 

- Đảm bảo được các tiêu chí như: dễ làm, dễ triển khai, không gây quá 

nhiều ảnh hướng đến CBVC trong việc ứng dụng phần mềm. 

6. Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến thu được do áp dụng giải 

pháp 

- Đầu tiên, đó là có thể tiết kiệm thời gian cho người bệnh, nhờ việc người 

bệnh có thể kết nối với các bác sỹ ở Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng trong khi 

đang ở tại trạm Y tế một cách trực tiếp, giúp cho người bệnh không phải tốn thời 

gian lặn lội xa xôi. Nhờ đó các bệnh nhân được điều trị tốt nhất ngay tại chỗ, 



 

 

hạn chế việc chuyển tuyến, tiết kiệm chi phí và giảm tải cho các bệnh viện tuyến 

trên. 

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh tâm thần còn giúp 

cho bệnh nhân ở vùng sâu, vùng xa hoặc các bệnh nhân khó khăn trong di 

chuyển có thể tiếp cận được các dịch vụ khám, chữa bệnh một cách dễ dàng 

nhất. 

- Thông qua truyền hình trực tuyến và các công cụ truyền xem hình ảnh, 

các bác sĩ đầu ngành của Bệnh viện tiến hành hội chẩn, phân tích trực tuyến và 

đưa ra các phác đồ điều trị phù hợp nhất cho bệnh nhân.  

- Nâng cao năng lực của chuyên trách tâm thần tại địa phương trong công 

tác khám và điều trị bệnh, đặc biệt là những bệnh nhân tâm thần. 

- Chuyển trạng thái từ chờ bệnh nhân đến bệnh viện tuyến trên để được 

khám và điều trị, sang trạng thái ứng dụng công nghệ thông tin khám, hội chẩn 

trực tuyến điều trị bệnh tại tuyến cơ sở. Đây là giải pháp nâng cao mức độ hài 

lòng của người bệnh đối với ngành y tế nói chung. 

- Ngoài ra Bệnh nhân khi được khám điều trị bệnh trực tuyến đều được lưu 

trữ nội dung khám, hình ảnh bệnh nhân vào phần mềm FPT HIS. Đây là CSDL 

để khai thác tiền sử bệnh khi bệnh nhân lên tuyến trên điều trị. 

Vì vậy Ứng dụng Công nghệ thông tin trong trong Khám, hội chẩn trực 

tuyến trên phần mềm FPT HIS tại Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng là sự sáng tạo, 

ứng dụng rất thiết thực, cũng như dễ sử dụng không cần đầu tư nhiều, vì vậy cần 

được nhân rộng mô hình này tới các cơ sở y tế đang sử dụng phần mềm FPT 

HIS.  

7. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến 

Xây dựng quy trình và thiết kế phần mềm theo quy trình đã xây dựng trên 

phần mềm FPT HIS. 

8. Những thông tin cần được bảo mật 

Chúng tôi xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực, đúng 

sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 



 

 

Trên đây là sáng kiến kinh nghiệm trong việc thực hiện giải pháp Ứng dụng 

công nghệ thông tin trong Khám, hội chẩn trực tuyến trên phần mềm FPT HIS 

tại Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng.  

 

 

Xác nhận của lãnh đạo 

Đơn vị nơi giải pháp được áp dụng 

 

 

 

BS. Lâm Tứ Trung 

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 9 năm 2022 

Người làm đơn 

 

 

 

 

Trần Văn Mau 

  

 

 

 


