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Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã, đang và sẽ làm thay đổi toàn bộ nền
kinh tế, khi nhiều mô hình kinh doanh mới ra đời với những đổi mới sáng tạo
mang tính phá vỡ, làm thay đổi hoàn toàn cách thức doanh nghiệp tương tác với
khách hàng, tương tác với nhau, từ tiếp thị, bán hàng, đến chăm sóc khách hàng,
chuỗi cung ứng, hệ sinh thái cũng như cách thức quản trị doanh nghiệp. Hiện tại,
các lĩnh vực chịu tác động mạnh nhất, dễ nhận thấy nhất của cuộc Cách mạng
công nghệ lần thứ tư bao gồm giao thông, logistics, y tế, tài chính ngân hàng;
thành phố thông minh. Theo đó, riêng trong lĩnh vực y tế, những ứng dụng công
nghệ mới đã bắt đầu từng ngày thay đổi diện mạo, cách thức hoạt động tại các
bệnh viện.
Là công ty CNTT hàng đầu tại Việt Nam, luôn tiên phong trong ứng dụng công
nghệ mới và với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT Y tế, FPT đã từng bước
triển khai một số giải pháp thông minh mới cho các khách hàng của mình, đồng
thời đầu tư phát triển hệ thống FPT.eHospital® lên phiên bản mới FPT.eHospital®
2.0+ - Hệ thống quản lý bệnh viện thông minh. Đây là phiên bản kế thừa toàn bộ
các điểm mạnh của phần mềm trước đây, đồng thời phát triển lên tầm cao mới
thông minh trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay.
Theo đó, hệ thống bao gồm các tính năng thông minh mới trên nền tảng Cloud
giúp triển khai nhanh chóng, hiệu quả các ứng dụng di động theo dõi và điều trị
nội trú cũng như ứng dụng hỗ trợ người bệnh; mô hình bệnh viện “không giấy
tờ” với việc tự động hóa, đơn giản hóa tối đa các quy trình, thủ tục đang còn phải
in ra giấy và buộc bệnh nhân phải đi lại nhiều, kể cả áp dụng thanh toán điện
tử/di động, chữ ký số… Hệ thống quản lý bệnh viện thông minh FPT.eHospital®
2.0+ có khả năng quản lý nhiều bệnh viện với mô hình tập trung, cho phép tuỳ
biến quy trình phù hợp với từng bệnh viện, triển khai linh hoạt nhiều giai đoạn từ
cơ bản đến nâng cao, hỗ trợ dự báo ra quyết định dựa trên phân tích dữ liệu lớn,
tuân thủ các chuẩn y tế của Việt Nam và thế giới.
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Đặc điểm nổi bật
 Phương thức khám chữa bệnh thông minh thông qua ứng dụng
công nghệ 4.0: Chatbot thông minh cung cấp thông tin bệnh nhân

FPT.eHospital® 2.0+ là hệ thống quản lý toàn diện bệnh viện, bao gồm các nhóm quản lý khám chữa

và đặt lịch khám online; Kiosk thông minh giúp bệnh nhân tự tiếp

bệnh (HIS), nhóm quản lý xét nghiệm (LIS), nhóm quản lý chẩn đoán hình ảnh (RIS), lưu trữ và giao tiếp

nhận, thanh toán, tra cứu thông tin, hướng dẫn di chuyển trong BV;

hình ảnh (PACS), nhóm Bệnh án điện tử (EMR), nhóm kiểm soát tài chính và điều hành, nhóm tích hợp

Hàng chờ thông minh với khả năng ước lượng thời gian thực hiện

và kết nối, nhóm quản trị và nhóm ứng dụng mới thông minh. Với quan điểm xem bệnh nhân là trung

và nhắc nhở khi sắp đến lượt; Viện phí thông minh tích hợp thanh

tâm của hệ thống, FPT.eHospital® 2.0+ cho phép các bệnh viện hiện đại hóa hầu hết các quy trình để

toán online; Khám chữa bệnh thông minh thông qua ứng dụng di

bệnh nhân luôn cảm thấy thoải mái và thuận tiện nhất trong suốt quá trình khám chữa bệnh. Bệnh

động và hàng loạt tiện ích hỗ trợ bác sĩ ra toa, tra cứu phác đồ điều

nhân được bệnh viện kết nối tương tác hai chiều theo thời gian thực thông qua hệ thống ứng dụng

trị cho từng bệnh, bệnh án điện tử và chữ ký số hướng đến bệnh viện
không giấy...

trên điện thoại thông minh, được chủ động thực hiện các thủ tục khám chữa bệnh thông qua các Kiosk

 Đa nền tảng: windows form, web form, mobile; vận hành trên máy

thông minh… Điều này giúp bệnh nhân luôn nắm bắt kịp thời tình trạng quá trình khám chữa bệnh

tính để bàn, thiết bị di động...

của mình, tối ưu hóa thời gian chờ đợi và thực hiện dịch vụ. Hệ thống cũng giúp bác sĩ, y tá, kĩ thuật

 CSDL: SQL, cho phép chia sẻ dữ liệu y tế mở

viên, nhân viên tài chính cũng như ban lãnh đạo bệnh viện đạt hiệu quả cao nhất trong công việc.

 Kiến trúc hướng dịch vụ (SOA): Đáp ứng số lượng lớn người dùng
cùng lúc mà không làm chậm hệ thống
 Hỗ trợ đa ngôn ngữ
 Cho phép tích hợp các trang thiết bị y tế và hệ thống khác như:
giám định BHYT, thanh toán online ngân hàng, bệnh án điện tử tập
trung, hồ sơ y tế cá nhân toàn quốc thông qua các chuẩn y khoa tại
VN và thế giới như HL7, DICOM... và các QĐ 5573, 4210, đạt mức 7
thông tư 54/2017/TT-BYT... của Bộ Y tế

“

Với tư cách là một người từng làm việc
lâu năm trong lĩnh vực quản lý ngành
Y tế, tôi chứng kiến rất nhiều khó khăn
trong việc quản lý bệnh viện và quản lý
ngành Y tế nói chung. Vì thế, tôi thực sự
vui mừng vì có những công ty như FPT,
đã tạo nên những sản phẩm CNTT để
ngành Y tế nâng cao chất lượng quản lý
và phục vụ người dân tốt hơn.
Bà Trần Thị Trung Chiến
Nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế

“

1000 – 1200 bệnh nhân ngoại trú
và trên 1000 bệnh nhân nội trú là số
lượng bệnh nhân thường xuyên của
Bệnh viện 175. Nếu không có hệ thống
phần mềm FPT.eHospital® hỗ trợ thì
bệnh viện chỉ phục vụ được 50% - 70%
số lượng bệnh nhân này. Đối với công
tác chỉ huy, điều hành thì đây thực sự
là một công cụ hữu ích.
Thiếu tướng Hoàng Thanh Bình
Phó Giám đốc Bệnh viện 175,
Thành phố Hồ Chí Minh

 Đảm bảo chất lượng: ISO 9001:2015, ISO-IEC 27001:2013

Patụnigodành cho người bệnh
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Hệ thống quản lý bệnh viện thông minh FPT.eHospital® 2.0+ đã kế thừa toàn bộ
các điểm mạnh của phần mềm Bệnh viện FPT trước đây, đồng thời phát triển
thêm lên tầm cao mới trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay, gồm có:
kiến trúc SoA, dữ liệu tập trung, IoT/Mobile, cổng thông tin với dữ liệu mở, tích
hợp phân tích dữ liệu lớn/trí tuệ nhân tạo, cho phép mở rộng các giải pháp CSSK
hướng đến y tế từ xa, y tế thông minh.
Trong đó, quan trọng nhất là hệ thống thông tin HIS, LIS, tiếp theo là PACS và
các hệ thống điều hành, kiểm soát, hỗ trợ ra quyết định và kết nối với các trang
thiết bị và hệ thống bên ngoài như bảo hiểm, ngân hàng, bệnh viện khác, SYT
và BYT. Hệ thống được chia thành 12 nhóm phần mềm với các phân hệ chức
năng, giúp quản lý tổng thể và liên
thông tất cả các quy trình nghiệp vụ
của bệnh viện.

Quản lý nhân sự tiền lương (iHRP)

Hệ thống được xây dựng dựa trên
sự kết hợp giữa sự tự động hoá quy
trình nghiệp vụ và thông tin xuyên
suốt tất cả các mảng hoạt động như
Quản lý khám chữa bệnh, Quản lý
hành chính, văn phòng, Quản lý xét
nghiệm, Quản lý chẩn đoán hình ảnh
và thăm dò chức năng, Quản lý lưu
trữ, xử lý, truyền hình ảnh, kết nối
giao tiếp bệnh nhân, báo cáo tổng
hợp về cơ quan quản lý, quản trị
bệnh viện, cổng thông tin điện tử,
thông minh…

Hệ thống quản trị
Quản lý văn phòng phẩm
Quản lý đào tạo
Quản lý chỉ đạo tuyến
Quản lý đề tài nghiên cứu khoa học
Quản lý chất lượng bệnh viện
Quản lý sự cố y khoa, sai sót chuyên
môn
Quản lý kho rác thải y tế
Quản lý thanh trùng dụng cụ, đồ vải
Quản lý công văn, văn thư
Thư viện điện tử

Bệnh án điện tử (EMR)
Cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe
Quản lý thông tin hành chính
Quản lý hồ sơ bệnh án
Quản lý hạ tầng thông tin

Quản lý nhân sự
Quản lý chấm công
Quản lý đào tạo
Quản lý nghỉ phép
Quản lý tiền lương
Quản lý bảo hiểm
Phân tích, báo cáo, truy vấn
thông tin

Kết nối Cổng BHYT
Kết nối Hồ sơ sức khoẻ
Kết nối hóa đơn điện tử
Kết nối thanh toán ngân hàng
Kết nối hệ thống PACS

Quản lý tài chính,
kế toán (eAccount)
Quản lý tài sản cố định,
trang thiết bị

Quản trị hệ thống
Quản lý danh mục
Quản lý chỉ định xét nghiệm
Quản lý kết quả xét nghiệm
Kết nối máy xét nghiệm (ra lệnh và nhận kết quả xét
nghiệm tự động từ máy xét nghiệm)
Báo cáo thống kê
Quản lý mẫu xét nghiệm
Quản lý hóa chất xét nghiệm
Kết nối liên thông với phần mềm HIS (nhận chỉ định từ HIS
và đồng bộ kết quả xét nghiệm với HIS)
Thiết lập thông số cảnh báo khi vượt ngưỡng bình thường

Cổng thông tin điện tử
Hệ thống thông tin quảng bá về bệnh
viện
Hệ thống thông tin phục vụ người bệnh
Hệ thống thông tin cho nhân viên bệnh
viện
Hệ thống báo cáo online cho lãnh đạo
bệnh viện
Hệ thống quản trị thông tin (CMS)

Hệ thống RIS-PACS
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Quản lý Kiosk thông minh
Quản lý hàng đợi thông minh
Quản lý thanh toán thông minh đa hình thức (chuyển khoản,
Internet banking, QR code)
Tích hợp chữ ký điện tử
Hệ thống khám chữa bệnh nội trú trên máy tính bảng, điện thoại thông
minh cho bác sĩ, điều dưỡng - Nucia
Ứng dụng điện thoại thông minh cho bệnh nhân tra cứu hồ sơ y tế cá
nhân, đặt lịch khám bệnh, trao đổi với bác sĩ, mobile check in, thanh toán
online - Patio
Chatbot thông minh trao đổi, cung cấp thông tin cho bệnh nhân
Trợ lý ảo cho bệnh nhân, điều dưỡng, bác sĩ trên điện thoại thông minh
Quản lý họp giao ban thông minh
Nhận dạng giọng nói hỗ trợ ra chỉ định, ghi lại diễn biến bệnh
Hệ thống báo cáo điều hành thông minh BI/Dashboard

Hệ thống tích hợp, kết nối

Hệ thống LIS

Quản trị hệ thống
Cấu hình quản lý máy chủ PACS
Cấu hình quản lý máy trạm PACS
Quản lý thông tin chỉ định
Quản lý danh sách bệnh nhân được chỉ định
Giao diện kết nối (Interface) 2 chiều với các thiết
bị chuẩn đoán hình ảnh thông dụng (CT, MRT,
X-quang, DSA, siêu âm)
Interface kết nối, liên thông với HIS
RIS nhận thông tin chỉ định từ HIS, RIS chuyển thông
tin chỉ định vào máy chuẩn đoán hình ảnh theo tiêu
chuẩn HL7;
PACS nhận hình bệnh lý đã được xử lý từ trạm xử lý
(workstation) của bác sĩ;
PACS chuyển đổi hình bệnh lý từ định dạng DICOM
sang định dạng JPEG và chuyển cho hệ thống RIS,
trả Thông
hình bệnh
định dạng JPEG cho hệ
CôngRIS
ty chuyển
Hệ thống
tinlý
FPT
thống
HIS
lưu
trữ
nhằm
hoàn
thiện hồ
sơ bệnh án;
Hệ thống Quản lý Bệnh viện Thông minh - FPT.eHospital®
V2.0

Hệ thống nâng cao - Bệnh viện thông minh

Liên thông hai chiều báo cáo chuẩn đoán hình ảnh của bệnh
nhân giữa PACS và HIS (tức là nếu có thay đổi bên PACS thì HIS
cũng nhận được và ngược lại)
Quản lý kết quả chuẩn đoán hình ảnh
Hỗ trợ tiêu chuẩn HL7 bản tin, DICOM
Chức năng đo lường
Chức năng xử lý hình ảnh 2D
Chức năng xử lý hình ảnh 3D
Kết xuất hình ảnh DICOM ra đĩa CD/DVD cùng với phần mềm
xem ảnh DICOM hoặc cung cấp đường dẫn truy cập hình ảnh
trên web
Kết xuất báo cáo thống kê
Chức năng biên tập và xử lý hình ảnh DICOM
Chức năng nén ảnh theo giải thuật JPEG2000
Hỗ trợ xem ảnh DICOM qua WebView
Hỗ trợ hội chuẩn nhiều điểm cầu (multi-site) chẩn đoán hình
ảnh qua mạng (hỗ trợ các thiết bị di động như điện thoại
thông minh, máy tính bảng)

Hệ thống quản lý khám chữa bệnh (HIS)
Quản lý lịch hẹn khám, nhập viện
Quản lý thông tin bệnh nhân
Quản lý tiếp nhận
Quản lý khám bệnh
Quản lý khám sức khỏe
Quản lý tiêm chủng
Quản lý điều trị ngoại trú
Quản lý cấp cứu
Quản lý nội trú
Quản lý phòng mổ
Quản lý suất ăn nội trú
Quản lý dinh dưỡng
Quản lý kết quả chẩn đoán hình ảnh
Quản lý kết quả thăm dò chức năng
Quản lý sử dụng chế phẩm máu

Hệ thống đảm bảo an toàn, bảo mật
Quản lý ngân hàng máu
Quản lý thanh toán viện phí và BHYT
Quản lý gói dịch vụ, thành viên và BHTN
Quản lý thuốc, hóa chất, vật tư y tế
Quản lý sử dụng thuốc, tương tác thuốc
(Quản lý kê đơn, Y lệnh)
Quản lý phác đồ điều trị
Quản lý lịch khám bệnh
Hồ sơ bệnh án điện tử
Quản lý lưu trữ hồ sơ bệnh án giấy
Quản lý chống nhiễm khuẩn bệnh nhân
Quản lý quy trình kỹ thuật
Báo cáo, thống kê
Quản trị danh mục
Quản trị hệ thống

Quy trình chất lượng

Dự án tiêu biểu
Bệnh viện Chợ Rẫy

Bệnh viện Quốc tế City

Thành lập năm 1900, bệnh viện Chợ Rẫy là một trong những bệnh
viện đa khoa lớn nhất tại Việt Nam trực thuộc trung ương. Hiện nay,
bệnh viện có 35 khoa lâm sàng, 11 khoa cận lâm sàng và 8 phòng
ban chức năng.

Chính thức hoạt động từ năm 2014, bệnh viện
Quốc tế City là bệnh viện quốc tế tư nhân 5 sao
hàng đầu Việt Nam được vận hành và quản lý
bởi Parkway Singapore.

2.000++ giường
2.500 bệnh nhân nội trú/ngày
3.500 bệnh nhân ngoại trú/ngày
3.300 nhân viên
Triển khai hệ thống thông tin quản lý bệnh viện gồm 40 phân hệ
với tổng giá trị đầu tư phần cứng và phần mềm khoảng 100 tỷ
đồng, thực hiện trong vòng 3 năm.

Bệnh viện Bạch Mai
Thành lập năm 1911, bệnh viện Bạch Mai là một trong số những
cơ sở y tế đa lĩnh vực lớn nhất Việt Nam. Bệnh viện Bạch Mai đóng
vai trò quan trọng trong hệ thống y tế Việt Nam và là một trong ba
trung tâm y tế chuyên môn cao, đặc biệt là về nội khoa.

1.400 giường
2.000 bệnh nhân nội trú/ngày
3.000 bệnh nhân ngoại trú/ngày
2.000 nhân viên
Triển khai hệ thống thông tin quản lý bệnh viện gồm 25 phân hệ

Sở Y tế Đồng Nai
Triển khai hệ thống thông tin quản lý bệnh viện gồm 25 phân hệ

16 bệnh viện
171 trạm y tế xã, phường
10.000++ bệnh nhân nội trú/ngày
30.000++ bệnh nhân ngoại trú/ngày

8

Công ty Hệ thống Thông tin FPT
Hệ thống Quản lý Bệnh viện Thông minh - FPT.eHospital® 2.0+

320 giường
1.130 nhân viên
Triển khai hệ thống thông tin quản lý bệnh viện
gồm 26 phân hệ

Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai
Chính thức hoạt động từ năm 2015, là bệnh viện
hợp tác công tư đầu tiên tại Việt Nam, lớn nhất
khu vực Đồng Nai.

1.800 giường.
Triển khai hệ thống thông tin quản lý bệnh viện
gồm 35 phân hệ

Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ
Hình thành từ năm 1997, Tập đoàn Y khoa Hoàn
Mỹ gồm 11 bệnh viện và 3 phòng khám do một
tập đoàn tại Singapore đầu tư.

2.000++ giường
3.747 nhân viên
Triển khai hệ thống thông tin quản lý bệnh viện
gồm 20 phân hệ

10 bệnh viện
nhân
3.000++ bệnh
nội trú/ngày
nhân
7.000++ bệnh
ngoại trú/ngày

Hệ thống được xây dựng và triển khai theo quy trình thực hiện dự
án phần mềm chuyên nghiệp, đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và tiêu
chuẩn bảo mật thông tin ISO IEC 27001: 2013. Trong suốt quá trình
thực hiện dự án, ban kiểm soát chất lượng luôn kiểm soát sự tuân
thủ quy trình của đội dự án, chất lượng sản phẩm và thu thập ý kiến
phản hồi từ khách hàng... Tất cả những điều này giúp đảm bảo được
chất lượng phần mềm, chất lượng dịch vụ triển khai, thời gian triển
khai theo kế hoạch và sự thành công của dự án.

Khách hàng

7 sở y tế và hơn 300 bệnh viện đã lựa chọn sử dụng
7 sở y tế triển khai Y tế điện tử
Sở Y Tế TpHCM
Sở Y Tế Quảng Ninh
Sở Y Tế Đồng Nai

Sở Y Tế Lâm Đồng
Sở Y Tế Long An
Sở Y Tế Trà Vinh

Sở Y Tế Đà Nẵng

Miền Bắc

Miền Nam

Cục CNTT- Bộ Y Tế
BV Bạch Mai
BV Hữu Nghị Hà Nội
BV Tai Mũi Họng Trung Ương
BV Nhi Trung Ương
BV Quân Đội 103, 105
BV Quốc tế Vinmec
BV Quốc Tế Bảo Sơn
BV ĐK Quốc tế Hải Phòng
BV Phụ Sản Quốc Tế Hải Phòng
BV Quảng Yên
BV Lao phổi Quảng Ninh
BV Phục hồi chức năng Quảng Ninh
BV Việt Nam Thụy Điển Uông Bí
BV Đa Khoa Tỉnh Quảng Ninh
TT Y tế huyện Đầm Hà - Quảng Ninh
TT Y tế Huyện Ba Chẽ - Quảng Ninh

BV Chợ Rẫy
BV Nhân Dân Gia Định
BV ĐK tỉnh Đồng Nai
BV ĐKKV Thống Nhất Đồng Nai
BV Nhi Đồng Đồng Nai
BV ĐK Trung Tâm Tiền Giang
BV Ung Bướu TP HCM
BV Đại Học Y Dược TP HCM (Cơ sở 2)
BV Nhiệt Đới TP HCM
BV Tai Mũi Họng TP HCM
BV Bình Thạnh TP HCM
BV Răng Hàm Mặt TP HCM
BV Quân Y 175
BV Tai Mũi Họng Sài Gòn
BV Quận 4, Quận 8 TP HCM
BV ĐKKV Long Khánh Đồng Nai
BV Cần Giuộc, Mộc Hóa Long An
BV ĐK tỉnh Trà Vinh
BV ĐKKV Cai Lậy, Gò Công Tiền Giang
BV Quốc Tế Sai Gòn - ITO
BV Hoàn Mỹ Sài Gòn, Cửu Long, Minh Hải
BV Đa khoa Trung tâm An Giang
BV Triều An Loan Trâm Vĩnh Long
Tập đoàn Đa Khoa Tâm Trí
16 BV thuộc sở Y tế Đồng Nai
...

Miền Trung
BV Nhi Thanh Hóa
BV ĐK TP Vinh
BV ĐK Tỉnh Hà Tĩnh
BV Ung Bướu Đà Nẵng
BV Hoàn Mỹ Đà Nẵng
BV Quân Y 211
BV ĐK Tỉnh Lâm Đồng
BV Tâm Trí Nha Trang
BV Phúc Hưng Quảng Ngãi
10 BV tại Đà Nẵng
Trung tâm Y tế Sơn Trà
BV Đa khoa Quốc tế Hợp Lực
Các BV thuộc Sở Y tế Đà Nẵng

...

Lợi ích
4 phút
còn
1 phút

Dịch vụ cung cấp

Thời gian kê toa thuốc của
bác sĩ giảm từ 5 phút xuống
còn 2 phút

5phút
còn
2phút

x3
lần

Thời gian tổng hợp báo cáo
khoảng 5 phút thay vì 1 đến
2 ngày như trước đây

Thời gian đăng ký khám
bệnh giảm từ 4 phút xuống
còn 1 phút
5phút
còn
2phút

Thời gian làm thủ tục viện
phí cho bệnh nhân ra viện
nhanh hơn 3 lần và tính
chính xác cao hơn

Thời gian xuất thuốc, thu phí
giảm từ 5 phút/người còn
2 phút/người
Bác sĩ có thể tham khảo
nhanh kết quả cận lâm sàng
ngay trên máy tính của mình,
phục vụ kịp thời cho điều trị,
cấp cứu

Thuê phần mềm, dịch vụ CNTT

Phương thức hợp tác truyền thống

Phương thức triển khai nhanh, pay as you go

Mua sắm, đầu tư truyền thống

Chi phí đầu tư ban đầu hợp lý

Dịch vụ triển khai, đào tạo

Phương thức thuê đa dạng

Dịch vụ bảo trì, hỗ trợ vận hành

Theo gói dịch vụ (module chức năng)
Theo quy mô, loại hình bệnh viện
Dịch vụ trọn gói: cài đặt, đào tạo, hỗ trợ vận hành,
thuê hạ tầng

Hiệu quả cho người dân:

 Bệnh nhân được phục vụ với chất lượng tốt nhất nhờ vào hệ thống CNTT
hiện đại, hướng đến BV thông minh với những chức năng đột phá như có
thể tương tác với bệnh viện thông qua ứng dụng trên điện thoại thông
minh hay trên cổng thông tin để đặt hẹn; xem hồ sơ y tế cá nhân; web/
mobile/kiosk check in; được nhắc nhở y khoa với trợ lý ảo, trao đổi tìm
thông tin BV qua chatbot, trí tuệ nhân tạo; khám chữa bệnh với hàng đợi
thông minh kèm thời gian chờ cụ thể; thanh toán viện phí trực tuyến…
 Chất lượng chăm sóc và điều trị bệnh nhân được cũng được nâng cao
thông qua việc bác sĩ có thể tra cứu nhanh hồ sơ bệnh án điện tử, giúp
chẩn đoán bệnh nhanh chóng, chính xác.

Networks

Hiệu quả cho cho y bác sĩ:

 Các y bác sĩ được làm việc trong môi trường bệnh viện hiện đại, có thể
khám chữa bệnh, xem bệnh án điện tử trên các thiết bị di động như máy
tính bảng, điện thoại thông minh, có thể khám chữa bệnh từ xa…
 Hệ thống giúp bác sĩ/điều dưỡng hạn chế được các sai sót trong y khoa
thông qua việc cảnh báo các tương tác thuốc, sự trùng lắp thuốc trong
các toa thuốc của các chuyên khoa khác nhau cho cùng một bệnh nhân
 Các y bác sĩ được sự hỗ trợ của trợ lý ảo, chatbot thông minh trong các
công việc hàng ngày

App Server

Database

Hiệu quả cho cho bệnh viện:

 Nâng cao hiệu quả toàn diện công tác quản lý bệnh viện thông qua hệ
thống CNTT tổng thể, thông minh, tích hợp chữ ký số, bệnh án điện tử…
tạo nên môi trường khám chữa bệnh hiện đại, hướng đến bệnh viện
không giấy tờ.
 Tăng chất lượng khám chữa bệnh bằng CNTT. Tối ưu quy trình khám
chữa bệnh: nhanh – gọn – chính xác, giảm thời gian/khối lượng công
việc thủ tục hành chính
 Quản lý chặt chẽ tài chính, chống thất thoát, lãng phí, tăng thu, giảm chi
 Nâng cao công suất, hiệu suất bệnh viện, chất lượng khám chữa bệnh.
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Mobiles
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Giải thưởng
Õ Huy chương vàng và TOP 5 ICT Việt Nam 2005
Õ Giải thưởng Sao Khuê 2006, 2009, 2018
Õ Giải thưởng ứng dụng CNTT các nền kinh tế Châu Á
Thái Bình Dương
Õ Giải vàng, Giải thưởng CNTT các nước ASEAN 2012
Õ Giải thưởng CNTT-TT TPHCM năm 2011& 2016
Õ Giải thưởng thành phố thông minh Việt Nam
Vietnam Smart City Award 2020
Õ FPT IS - Danh hiệu “TOP 10 Doanh nghiệp cung cấp
giải pháp CNTT cho Thành phố thông minh Việt Nam
2020”
Õ Bằng khen của Cục trưởng Cục CNTT Bộ Y tế 2020

2.454 người
4.802 tỷ đồng
2020

1994

Với hơn 25 năm kinh nghiệm, Công ty
Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) là nhà
tích hợp hệ thống, cung cấp giải pháp
hàng đầu Việt Nam và khu vực. Sở hữu
năng lực công nghệ được thừa nhận
bởi các khách hàng và đối tác toàn cầu,
chúng tôi mang đến những dịch vụ và
giải pháp phục vụ các lĩnh vực trọng yếu
của từng quốc gia.
Trong lĩnh vực Y tế, FPT IS đã và đang
phối hợp tích cực với các giáo sư, bác sĩ
và chuyên gia y tế để phát triển những
giải pháp chuyên ngành phục vụ phòng
ngừa, điều trị và y tế công cộng. Các giải
pháp của chúng tôi đã và đang góp
phần tích vực trong việc cải thiện chất
lượng chăm sóc bệnh nhân, giảm tình
trạng quá tải cho nhân viên y tế, nâng
cao năng lực điều hành cho các bệnh
viện và phòng khám.

Ngân hàng - Tài chính

Tài chính công

Giao thông

Liên hệ
Công ty Hệ thống Thông tin FPT

Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Tầng 22 Keangnam Landmark 72,
E6 Phạm Hùng, Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Tel: 024 3562 6000
Fax: 024 3562 4850

Địa chỉ: Lô B3, Đường Sáng Tạo, Khu E-Office, Khu chế
chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông,
Quận 7, TP. HCM

Website: www.fpt-is.com

Tel: 028 7300 7373
Fax: 028 7300 898

