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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 Đàm Văn Đức 1989 
Bệnh viện 

Tâm thần 
Phó phòng ThS BS 30% 

02 Nguyễn Duy An 1981 
Bệnh viện 

Tâm thần 

Chuyên 

viên 

CN 

CNTT 
40% 

03 Ngô Quang Sơn 1993 
Bệnh viện 

Tâm thần 

Chuyên 

viên 

CN 

CNTT 
30% 

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

Lời mở đầu: 

 Kỷ nguyên 4.0 và nền kinh tế số toàn cầu đã và đang tạo ra “làn sóng” 

chuyển đổi số (CĐS) ở tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, làm thay đổi 

phương thức sống, làm việc, học tập... góp phần tạo ra nhiều “giá trị mới”. Hiện 

nay Công nghệ thông tin là phương tiện phổ biến trong toàn xã hội, đặc biệt nó 

là một công cụ hỗ trợ không thể thiếu trong công tác quản lí. Việc xây dựng, 

phát triển và khai thác các hệ CSDL ngày càng nhiều hơn, đa dạng hơn trong 

hầu hết các lĩnh vực kinh tế, xã hội, giáo dục, y tế. Trong một cơ quan, tổ chức, 

…, sẽ có rất nhiều thông tin nếu lưu trữ trên giấy tờ thì việc tìm kiếm sẽ gặp rất 

nhiều khó khăn. Vì vậy mà việc sử dụng một phần mềm vừa đơn giản mà có thể 

khai thác được cơ sở dữ liệu một cách hiệu quả là công việc cần thiết. Rất nhiều 
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những công việc thủ công trước đây nay đã được xử lý bằng các phần mềm 

chuyên dụng giảm đáng kể công sức, nhanh chóng và chính xác. Trong đó có 

việc xây dựng chia sẽ dữ liệu các buổi hội thảo nghiên cứu khoa học phục vụ 

trong công tác chuyên môn nghiệp vụ và công tác đào tạo được chú trọng nhiều 

hơn. Xuất phát từ thực tiễn đó, các thành viên đưa ra sáng kiến kinh nghiệm về 

“Xây dựng CSDL các buổi hội thảo sinh hoạt khoa học tích hợp trên hệ thống 

Elearning” của thành phố Đà Nẵng. 

1. Tên giải pháp 

Xây dựng cơ sở dữ liệu các buổi hội thảo sinh hoạt khoa học tích hợp trên 

hệ thống Elearning tại Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng. 

 2. Chủ đầu tư tạo ra giải pháp 

- Ông Đàm Văn Đức    Phó trưởng phòng KHTH 

- Ông Nguyễn Duy An   Chuyên viên CNTT phòng KHTH 

- Ông Ngô Quang Sơn   Chuyên viên CNTT phòng KHTH 

3. Lĩnh vực áp dụng 

Áp dụng đối với các khoa/phòng tại Bệnh viện Tâm thần 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 01/04/2022 đến nay. 

5. Mô tả giải pháp: 

5.1. Thực trạng trước khi áp dụng giải pháp 

- Đây là sáng kiến trước đây Bệnh viện chưa sử dụng CNTT để xây dựng 

CSDL các buổi hội thảo sinh hoạt khoa học. 

Thực trạng trước khi áp dụng sáng kiến 

* Khó khăn, vướng mắc trong thực tế: 

- Như chúng ta đã biết, các buổi hội thảo sinh hoạt khoa học hiện nay tại 

bệnh viện chỉ hoạt động 2 hình thức:  

+ Truyền thống: giao ban, bảng tin, các buổi sinh hoạt khoa học …. 

+ Hiện đại: Thành lập nhóm zalo, facebook, gmail…. 
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- Do đó phụ thuộc vào người nghe, người truyền đạt hoặc các buổi sinh 

hoạt khoa học được in ra giấy rồi phát cho các thành viên cùng nghiên cứu, như 

vậy cũng có lúc bị mất đi mà chưa có 1 hệ thống lưu trữ các buổi hội thảo sinh 

hoạt khoa học thật sự trên phần mềm. 

Thực trạng vấn đề các buổi hội thảo nghiên cứu khoa học  

 Theo Kế hoạch các bác sĩ được phân công từng tổ nghiên cứu đưa ra các 

tình huống xử lý các biểu hiện bệnh, sau khi hoàn thiện đến buổi hội thảo từng 

tổ đưa ra những vấn đề phát sinh trong quá trình điều trị bệnh nhân và các tổ còn 

lại tiến hành bình bệnh án, hướng xử lý và pháp đồ điều trị tối ưu nhất cho bệnh 

nhân (Hình 1). Sau buổi hội thảo mọi thông tin về buổi sinh hoạt khoa học được 

đăng trên trang thông tin bệnh viện bằng hình thức tin, bài hoặc trên Zalo… Như 

vậy thông tin dễ dàng mất đi sau một thời gian nhất định. 

Đối với những bác sĩ do bận công việc chuyên môn dưới khoa không thể 

tham dự được, buổi hội thảo sinh hoạt khoa học sẽ được phản ánh bằng truyền 

miệng hoặc hiện đại hơn thì xem thông tin trên Zalo, hình thức như vậy không 

đầy đủ thông tin và cũng không lưu trữ được lâu. 

Đặc biệt là những Bác sĩ trẻ mới về bệnh viện cần được tiếp cận CSDL 

trong các buổi hội thảo bình bệnh án để nghiên cứu phục vụ cho công việc 

chuyên môn, phục vụ trong điều trị bệnh thì hầu như không có nhiều, chỉ được 

các bác sĩ có kinh nghiệm hướng dẫn, đôi khi nhiều bác sĩ không có thời gian để 

chỉ cụ thể từng trường hợp một, vì phải lo nhiệm vụ chuyên môn, dẫn tới việc 

tiếp thu kinh nghiệm sẽ bị hạn chế. 

 

Hình 1: Hình ảnh buổi hội thảo sinh hoạt khoa học 
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5.2. Mục đích của giải pháp 

- Các buổi sinh hoạt khoa học trước đây được phổ biến bằng hình thức 

truyền miệng, bằng giấy, Zalo, website… sang hình thức xây dựng CSDL tích 

hợp trên hệ thống phần mềm Elearning sau mỗi buổi sinh hoạt khoa học.  

- Ngoài ra trên CSDL của mỗi buổi sinh hoạt khoa học có thể phục vụ cho 

những bác sĩ muốn nghiên cứu, trao dồi kiến thức phục vụ cho công tác khám, 

chữa bệnh được nâng cao. 

- Những buổi sinh hoạt khoa học được tích hợp trên hệ thống elearning có 

thể chuyển thành bài giảng cho các buổi đào tạo nâng cao nghiệp vụ và thi trực 

tuyến. 

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. 

Những hình ảnh chứng minh giải pháp 

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

dựng và lưu trữ CSDL trong các buổi sinh hoạt khoa học là tích hợp lên hệ 

thống Elearning phục vụ cho công tác nghiên cứu và đào tạo, và là địa chỉ chính 

thống của đơn vị với nhiều kinh nghiệm trong thực tế điều trị và hướng xử lý để 

đưa ra pháp đồ tối ưu nhất cho bệnh nhân được quay lại và hoàn thiện với đầy 

đủ tài liệu, để mỗi cá nhân được phân quyền có thể vào tự nghiên cứu, học tập 

nâng cao kiến thức. 
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Phần mềm hệ thống Elearning tích hợp  

trên trang thông tin điện tử bệnh viện 

 

 
Phần mềm Hệ thống Elearning 

 

a) Đối với Tổ Công nghệ thông tin 

- Trong mỗi buổi hội thảo sinh hoạt khoa học thì tiến hành quay toàn bộ 

clip về buổi hội thảo và thu thập các tài liệu liên quan 

- Tiến hành chỉnh sửa nội dung và đăng tải lên hệ thống Elearning theo 

chuyên đề Hội thảo sinh hoạt Khoa học.(Hình 1) 
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Hình 1: Màn hình đăng tải clip, tài liệu của mỗi buổi sinh hoạt khoa học 

 

b) Đối với bác sĩ 

- Để xem được tất cả các clip và file tài liệu, các bác sĩ được cấp tài khoản 

vào xem và chọn buổi hội thảo để đăng ký xem (Hình 2) 

 

Hình 2: Màn hình chọn buổi hội thảo để đăng ký xem trên hệ thống Elearning 

 

- Sau khi tiến hành đăng ký, bác sĩ chọn bắt đầu để xem clip về buổi hội 

thảo. (Hình 3); (Hình 4), người xem có thể tải file tài liệu (Hình 5). 
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Hình 3: Màn hình xác nhận vào chương trình buổi hội thảo 

 

Hình 4: Buổi hội thảo sinh hoạt khoa học và tài liệu liên quan để bác sĩ tải về xem 

 

Hình 5: Tài liệu được tải trên màn hình buổi hội thảo thuận lợi hơn cho người sử dụng 
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Ngoài ra những chương trình hội thảo này có thể thực hiện đào tạo trên Hệ 

thống Elearning và thi trực tuyến. (hình 6), (Hình 7) 

 

Hình 6: Màn hình đăng ký môn thi trắc nghiệm 

 

 

Hình 6: Màn hình Thi trắc nghiệm trực tuyến 

Những chức năng trên hệ thống Elearning là một quy trình thống nhất, vì 

vậy mọi thao tác và sử dụng đều thực hiện thống nhất chung, cơ sở dữ liệu được 

lưu tập trung. 
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5.4. Khả năng áp dụng của giải pháp 

- Xây dựng CSDL các buổi hội thảo sinh hoạt khoa học trên phần mềm hệ 

thống Elearning dễ dàng sử dụng vì được đăng trên trang thông tin điện tử 

bệnh viện. Ngoài ra giảm thời gian đào tạo vì hầu hết CBVC đều sử dụng quen 

phần mềm này.  

- Chi phí xây dựng CSDL không có. 

- Viên chức và NLĐ có thể vào nghiên cứu, xem buổi hội thảo bất cứ lúc 

nào, có thể ngoài giờ hành chính. 

- Có thể triển khai cho tất cả bệnh viện tại Đà Nẵng làm CSDL chung để 

phục vụ công tác nghiên cứu Khoa học hoặc nâng cao nghiệp vụ cho mỗi cá 

nhân được phân quyền. 

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

pháp 

- Nâng cao việc ứng dụng CNTT của viên chức, NLĐ bệnh viện, ngoài ra 

những bác sĩ không tham dự buổi hội thảo sinh hoạt khoa học vì lý do công 

việc chuyên môn ở khoa cũng có thể thuận lợi vào xem khi có thời gian rảnh 

rổi hoặc ngoài giờ hành chính.  

- Bác sĩ trẻ có thể truy cập CSDL của những buổi sinh hoạt khoa học trên 

hệ thống Eleaning để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ để phục vụ tốt hơn trong 

công tác khám chữa bệnh. 

- Đây cũng là CSDL để viên chức có thể truy cập nghiên cứu xây dựng 

các đề tài khoa học sau này. 

- Bên cạnh đấy việc tích hợp trên hệ thống Elearning giúp cho viên chức 

và NLĐ có thể ngồi bất kì nơi đâu, miễn có Internet đều có thể truy cập được. 

 - Ngoài ra vẫn đảm bảo được các tiêu chí như: dễ làm, dễ triển khai, không 

gây quá nhiều ảnh hướng đến viên chức, NLĐ trong việc ứng dụng phần mềm. 

- Cùng trên nền tảng này có thể xây dựng các chuyên đề về Dược lâm sàng 

phục vụ cho Dược sĩ cần nghiên cứu và học tập… 
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Vì vậy xây dựng CSDL các buổi hội thảo sinh hoạt khoa học 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.  

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

Xây dựng các chuyên đề trên hệ thống Elearning phục vụ quản lý từng 

chuyên mục và người sử dụng trên hệ thống. 

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 Xây dựng 

cơ sở dữ liệu các buổi hội thảo sinh hoạt khoa học trên hệ thống Elearning 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 

 

 

 

 

Đàm Văn Đức 

  

 

 

 


