
 

 

        

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

       BỆNH VIỆN TÂM THẦN ĐÀ NẴNG 

    ---------- 
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QUẢN LÝ KHÁM SỨC KHỎE CHO VIÊN CHỨC VÀ 

NGƯỜI LAO ĐỘNG TÍCH HỢP TRÊN PHẦN MỀM 

FPT/HIS TẠI BỆNH VIỆN TÂM THẦN ĐÀ NẴNG 

 

 

                                       

                                   

Người thực hiện:   

       Ông Trần Nguyên Ngọc 

       Ông Đàm Văn Đức 

        Bà Phan Thị Tuyết   

 

 

 

 

 



 

 

 

Đà Nẵng, tháng 9 năm 2022 

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 Nguyên Ngọc 1965 

Bệnh viện 

Tâm thần 

Phó Giám 

đốc 
BSCKII 40% 

02 Đàm Văn Đức 1989 Phó phòng ThS BS 30% 

03 Phan Thị Tuyết 1977 
Trưởng 

phòng 
CN 30% 

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

1. Tên giải pháp: 

“Ứng dụng công nghệ thông tin trong Quản lý Khám sức khỏe cho viên 

chức và người lao động tích hợp trên phần mềm FPT/HIS” tại Bệnh viện Tâm 

thần Đà Nẵng. 

2. Chủ đầu tư tạo ra giải pháp: Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng 

3. Lĩnh vực áp dụng: Ứng dụng CNTT trong quản lý hồ sơ khám sức khỏe 

nhân viên định kỳ 

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

Từ ngày 01/04/2022 đến nay. 

5. Mô tả giải pháp 

5.1. Tình trạng trước khi áp dụng giải pháp 

Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 19/2016/TT-BYT về hướng dẫn quản lý 

vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp. Chính vì thế, 

việc quản lý lao động, sức khỏe người lao động, bệnh nghề nghiệp và khám sức 



 

 

 

khỏe định kỳ cho người lao động là trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị. Để 

thực hiện tốt việc này, bộ phận phụ trách công tác nhân sự (Phòng Tổ chức - 

Hành chính) phải thực hiện nhiệm vụ thống kê, báo cáo với lãnh đạo đơn vị để 

tổ chức khám sức khỏe định kỳ theo Thông tư 14/2013/TT-BYT của Bộ Y tế. 

Và thực hiện thống kê, phân loại sức khỏe, chú thích loại sức khỏe nhằm phục 

vụ công tác kiểm tra quy định 83 tiêu chí của Bộ Y tế mà hàng năm đơn vị phải 

thực hiện, đồng thời kịp thời phát hiện và điều trị sớm các loại bệnh làm ảnh 

hưởng đến sức khỏe viên chức, người lao động, năng suất công việc đơn vị, bổ 

sung hồ sơ quản lý sức khỏe cho viên chức, người lao động và bệnh nghề nghiệp 

theo quy định. 

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Y tế cũng đã ban hành Quyết định số 

6858/QĐ-BYT ngày 18/11/2016 về việc ban hành Bộ tiêu chí chất lượng bệnh 

viện Việt Nam (Phiên bản 2.0). Trong đó, để đạt mức 4 Tiêu chí B3.3 (“Sức 

khỏe, đời sống tinh thần của nhân viên y tế được quan tâm và cải thiện”), Bệnh 

viện cần phải đáp ứng được tiểu mục 9 về “Hồ sơ sức khỏe của toàn bộ nhân 

viên bệnh viện được nhập và quản lý bằng phần mềm máy tính”. 

 Đối với Phòng Tổ Chức hành chính (đơn vị chịu trách nhiệm lưu hồ sơ sức 

khỏe viên chức và người lao động bệnh viện) 

- Hồ sơ sức khỏe nhân viên nhập quản lý bằng giấy tờ và lưu trữ hàng năm 

trên các kệ dành riêng cho lưu trữ hồ sơ sức khỏe nhân viên bệnh viện. (Hình 1) 

 

Hình 1: Hồ sơ sức khỏe của nhân viên được lưu trữ trên kệ 



 

 

 

- Việc quản lý và theo dõi tình trạng sức khỏe của nhân viên không thuận 

tiện do phải thường xuyên kiểm tra hồ sơ giấy lưu trữ hoặc tổng hợp trên file 

excel. 

- Thủ tục khám và cập nhật thông tin hồ sơ còn rườm rà, chưa khoa học. 

 - Chưa trích xuất ra được các biểu đồ, diễn biến tình trạng sức khỏe, cơ cấu 

bệnh tật của nhân viên. 

- Mất thời gian trong việc tổng hợp phân tích kết quả để đưa ra cảnh báo 

nguy cơ bệnh tật của các nhóm đối tượng nhân viên y tế. 

- Chưa thể áp dụng kết quả phân tích vào can thiệp nâng cao tình trạng sức 

khỏe cho nhân viên y tế. 

 Đối với viên chức và người lao động  

- Khi có Kế hoạch khám sức khỏe toàn viện, các Khoa/phòng sắp xếp thời 

gian và tiến hành nhận sổ khám sức khỏe của từng người thực hiện khám theo 

từng chuyên khoa. (Hình 2)  

 

Hình 2: (Sổ khám sức khỏe của nhân viên) 

 

- Viên chức và người lao động (NLĐ) bệnh viện tiến hành khám và chờ bác 

sĩ xác nhận, sau khi kết thúc, viên chức và NLĐ tiến hành nộp lại cho Điều 

dưỡng trưởng hoặc đại diện phòng gửi hồ sơ về Phòng Tổ chức hành chính để 

trình Ban giám đốc kiểm tra hồ sơ trước khi kết luận. Vì vậy rất tốn thời gian 



 

 

 

của nhân viên, phải đi lại nhiều lần nên giảm thời gian phục vụ cho công việc 

chuyên môn tại bệnh viện. (Hình 3) 

 

 

Hình 3: Bác sĩ kết luận theo từng chuyên khoa cho từng nhân viên 

- Ngoài ra viên chức và NLĐ còn phải chờ kết quả xét nghiệm hoặc chẩn 

đoán hình ảnh để bổ sung đầy đủ hồ sơ sức khỏe trước khi kết luận. (Hình 4) 

 

Hình 4: Kết luận xét nghiệm   

 Đối với bác sĩ khám sức khỏe 

- Danh sách nhân viên khám được tổng hợp bằng hồ sơ giấy, số lượng hồ 

sơ khám sức khỏe nhiều vì vậy dễ thất lạc….  

- Bác sĩ cũng không nắm hết được danh sách đã khám hết chưa, do nhiều 

nhân viên đang làm nhiệm vụ tại Khoa/phòng nên không thể nắm hết được. 



 

 

 

Cách làm trên vì vậy chưa khoa học, dễ dẫn đến nhầm lẫn trong quá trình khám 

sức khỏe cho nhân viên. 

5.2. Nội dung giải pháp 

a) Quy trình thực hiện khám sức khỏe cho viên chức và người lao động trên 

phần mềm FPT/HIS 

 

Mô đun khám sức khỏe được tính hợp trên phần mềm FPT/HIS 

 

Bước 1: Phòng TCHC nhập danh sách cán bộ viên chức người lao động lên 

phần mềm (Danh sách này chỉ nhập 1 lần để xây dựng CSDL, trừ trường hợp bổ 

sung người mới…) (Hình 1) 

 

Hình 1: Màn hình nhập danh sách nhân viên theo từng khoa/phòng 



 

 

 

Bước 2. Phòng Kế hoạch Tổng hợp xây dựng chuyên đề khám sức khỏe 

cho cán bộ nhân viên: chỉ định danh mục các dịch vụ khám tổng quát, các xét 

nghiệm, thăm dò chức năng và chẩn đoán hình ảnh. (Hình 2) 

 

Hình 2: Màn hình tạo danh mục dịch vụ khám sức khỏe cho nhân viên 

 

Bước 3: Nhân viên tiến hành đăng ký danh mục dịch vụ khám sức khỏe cho 

nhân viên Khoa/phòng và xác nhận thời gian khám sức khỏe theo Kế hoạch của 

từng khoa/phòng (Hình 3), (Hình 4) 

 

Hình 3: Màn hình đăng ký dịch vụ khám cho nhân viên 



 

 

 

 

 

Hình 3: Màn hình đăng ký ngày khám cho nhân viên  

từng Khoa/ phòng theo Kế hoạch 

Bước 4. Bác sĩ vào phần mềm FPT/HIS và tiến hành chọn phòng khám 

chuyên khoa được phân công. (Hình 4) 

 

Hình 4: Màn hình chọn phòng khám chuyên khoa 

- Sau khi chọn phòng khám chuyên khoa, bác sĩ vào danh sách nhân viên 

đến khám theo Kế hoạch (Hình 5), và tiến hành click vào từng nhân viên để 

khám (Hình 6). Sau khi khám xong bác sĩ xác nhận. Ngoài ra bác sĩ có thể vào 

kết quả CLS để xem kết quả của bệnh nhân. 



 

 

 

 

Hình 5: Màn hình danh sách nhân viên khám sức khỏe 

 

Hình 6: Màn hình khám sức khỏe theo từng chuyên khoa, bác sĩ chuyên khoa nào chỉ điền 

được chuyên khoa đấy, tất cả chuyên khoa sẽ bị ẩn không điền được 

 



 

 

 

 

Hình 7: Kết quả khám sẽ hiện tên bác sĩ và chữ ký scan của từng chuyên Khoa 

Bước 5. Khám cận lâm sàng 

- Thực hiện theo nội dung Kế hoạch, nhân viên Khoa xét nghiệm chẩn 

đoán hình ảnh tiến hành cấp SID theo danh sách nhân viên đăng ký trên phần 

mềm. Sau khi có kết quả, tất cả kết quả xét nghiệm sẽ được Ký số và lưu vào 

CSDL của mỗi nhân viên. (Hình 8, 9). Đối với Kết quả Chẩn đoán hình ảnh và 

thăm dò chức năng sau khi có kết quả, Khoa XN&CĐHA sẽ chuyển kết quả về 

Phòng TCHC để Scan kết quả lưu vào CSDL nhân viên. (Hình 10) 

 

Hình 8: Màn hình nhập kết quả xét nghiệm cho nhân viên trên phần mềm FPT/HIS 



 

 

 

 

Hình 9: Kết quả xét nghiệm được ký số và lưu trữ trên phần mềm 

 

Hình 10: Màn hình lưu trữ dữ liệu Scan chẩn đoán hình ảnh trên phần mềm FPT/HIS 

 

Bước 6. Kết luận kết quả khám sức khỏe của nhân viên 

- Sau khi có đầy đủ kết quả khám chuyên khoa và các dịch vụ CLS của 

nhân viên thì trên hệ thống phần mềm sẽ hiện thông tin nhân viên đã có kết quả 

chờ kết luận. (Hình 11). Bác sĩ kết luận tiến hành click vào từng nhân viên và 

xem kết quả cụ thể trên phần mềm (Hình 12) và tiến hành điền thông tin kết 

luận (Hình 13) 



 

 

 

 

Hình 11: Màn hình danh sách chờ kết luận sau khi đã có đầy đủ kết quả 

 

 

Hình 12: Màn hình xem kết quả khám sức khỏe trước khi kết luận 

 

 

Hình 12: Màn hình xem kết quả khám sức khỏe trước khi kết luận 



 

 

 

 

Hình 12: Màn hình xem kết quả khám sức khỏe trước khi kết luận 

 

Hình 13: Bác sĩ kết luận điền thông tin kết luận vào ô trên màn hình 

- Bác sĩ Kết luận tiến hành xuất file PDF và ký số kết quả, lưu trữ vào dữ 

liệu nhân viên (Hình 14) 

 

Hình 14: Ký số kết quả sổ khám sức khỏe 



 

 

 

Bước 7: Phòng KHTH báo cáo kết quả khám và lưu hồ sơ 

 

 Đối với viên chức và người lao động 

- Căn cứ thời gian và địa điểm quy định, nhân viên đến từng bàn khám và 

đến thực hiện các dịch vụ CLS đã được chỉ định mà không cần đến lấy hồ sơ 

tại phòng TCHC để đi khám như trước. 

- Sau khi có kết quả khám sức khỏe, nhân viên có thể vào phần mềm 

FPT/HIS hoặc tải App trên android về smartphone để xem kết quả của cá nhân 

mình. (Tất cả dữ liệu kết quả nhân viên có thể tải về) 

Các thao tác xem trên phần mềm FPT/HIS 

 

Hình 15: Vào phần mềm FPT/HIS mục hồ sơ bệnh án điện tử để xem 



 

 

 

 

 

Hình 16: Nhân viên có thể tải kết quả của mình về xem 

 

Các thao tác xem trên phần mềm FPT/HIS 

 

Hình 17: Nhân viên tải App khám sức khỏe về để tiến hành xem kết quả 



 

 

 

 

Hình 18: Nhân viên nhập tài khoản như tài khoản trên phần mềm FPT/HIS đã được cấp 

 

Hình 19: Thông tin kết quả được thể hiện đầy đủ trên App, nhân viên có thể tải về để xem 



 

 

 

  

Hình 20: Kết quả Sổ khám sức khỏe được thể hiện đầy đủ thông tin theo quy định 

- Quy trình khám sức khỏe viên chức và NLĐ 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, vì vậy dễ triển khai và thực 

hiện. 

5.3. 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) nên 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 chỉnh sửa mô đun khám sức 

khỏe trên phần mềm FPT/HIS. 

- Dễ 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 viên chức và NLĐ khi đi 

khám sức khỏe định kỳ. 

- Tiết kiệm được chi phí về in ấn, tiết kiệm chi phí đầu tư xây dựng phần 

mềm quản lý theo dõi sức khỏe cho nhân viên. 

- Các cá nhân có thể xem kết quả khám của mình trên phần mềm.  

- Phòng TCHC có thể kiểm soát được danh sách nhân viên nào đã thực hiện 

khám sức khỏe, nhân viên nào chưa; Phòng KHTH thống kê tình hình bệnh tật 

của nhân viên trên phần mềm để báo cáo lãnh đạo bệnh viện.  

- Đáp ứng đạt mức 4 tiêu chí B3.3 của Bộ tiêu chí chất lượng Việt Nam. 

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 sức khỏe viên chức và người lao động tích hợp  

 trên phần mềm FPT/HIS tại Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng.  

 

Xác nhận của lãnh đạo Bệnh viện 

 

BS. Lâm Tứ Trung 

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 9 năm 2022 

Người làm đơn 

 

Trần Nguyên Ngọc 
 


