MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG CỦA SẢN PHẨM
Phần mềm HIS
Quản trị hệ thống
Quản lý danh mục dùng chung
Quản lý viện phí, thanh toán BHYT
Tiếp nhận đăng ký khám bệnh, chữa bệnh
Quản lý khám chữa bệnh ngoại trú

Quản lý ngân hàng máu

Kết nối máy xét nghiệm

Quản lý dinh dưỡng, suất ăn cho bệnh nhân

Cảnh báo khi vượt ngưỡng bình thường XN

Quản lý thẻ bệnh nhân

In nhãn dán ống xét nghiệm

Quản lý khám sức khỏe
Thanh toán viện phí qua hệ thống e-Banking

Hệ thống LIS/RIS/PACS

Phần mềm quản lý bệnh viện

Tính an toàn bảo mật, phi
chức năng
Kiểm soát truy cập hệ thống, CSDL

Quản lý khám chữa bệnh nội trú

Quản lý PACS Server, Client

Ghi log toàn bộ tác động lên hệ thống

Quản lý Dược

Quản lý thông tin chỉ định XN, CĐHA, TDCN

Phần mềm diệt virus

Quản lý vật tư y tế

Kết nối với các thiết bị chẩn đoán hình ảnh

Hệ thống tường lửa chống xâm nhập từ xa

Quản lý trang thiết bị y tế

(CT, MRI, Xray, DSA, Endoscopy, …)

Hệ thống sao lưu, phục hồi dữ liệu

Quản lý chỉ định Dịch vụ kỹ thuật

Quản lý kết quả chẩn đoán hình ảnh

Mã hóa dữ liệu/thông tin, mật khẩu

Quản lý kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình

Hỗ trợ tiêu chuẩn HL7, DICOM

Tiếp nhận, phản hồi, xử lý lỗi & sự cố

ảnh, thăm dò chức năng

Chức năng biên tập và xử lý hình ảnh DICOM

Bảo hành, bảo trì, nâng cấp sản phẩm

Kết nối máy xét nghiệm

Chức năng xử lý hình ảnh 2D, 3D

Tài liệu hướng dẫn người sử dụng

Kết nối máy chẩn đoán hình ảnh

Kết xuất hình ảnh DICOM, phần mềm xem

Khả năng kết nối, liên thông

Quản lý khoa/phòng cấp cứu

ảnh DICOM

Xác thực điện tử, chữ ký số

Quản lý phòng mổ

Kết xuất báo cáo thống kê

Hợp chuẩn theo quy định hiện hành

Quản lý phòng bệnh, giường bệnh

Chức năng nén ảnh theo giải thuật JPEG2000

(ICD-10, HL7, DICOM, …)

Tìm kiếm và tra cứu thông tin

Hỗ trợ xem ảnh DICOM qua WebView

Bản quyền sản phẩm

Báo cáo thống kê

Hỗ trợ hội chẩn hình ảnh qua mạng

Chứng nhận của tổ chức có thẩm quyền về

Quản lý hàng đợi xếp hàng tự động

Quản lý mẫu & kết quả xét nghiệm

phần mềm

Quản lý lịch hẹn điều trị

Quản lý hóa chất xét nghiệm

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM

HIS

GIẢI PHÁP

TỔNG THỂ CHO
BỆNH VIỆN

Hotline:
1800.1010
https://his.vnptsoftware.vn

TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
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GIỚI THIỆU

MÔ HÌNH HỆ THỐNG

Với sự khảo sát yêu cầu nghiệp vụ thực tế từ các bệnh viện và sự tư vấn từ các chuyên gia , các y bác sĩ trong và
ngoài nước, VNPT đã phát triển thành công sản phẩm VNPT HIS. Đây là giải pháp quản lý tổng thể Bệnh viện,

VNPT IDC

giúp tối ưu hóa quy trình khám chữa bệnh, tiếp kiệm thời gian, nhân lực y tế. VNPT HIS được xây dựng tuân theo
các tiêu chuẩn của BYT, các tiêu chuẩn của thế giới, có khả năng tích hợp các hệ thống ERP hospital và hoàn

User

SERVER WEB

PC

toàn đáp ứng yêu cầu chuyên môn y tế cũng như công việc quản lý bệnh viện.

ƯU VIỆT CỦA VNPT HIS

User

Chức năng

Lợi ích

storage
SCAN

Các chức năng của hệ thống bao phủ quy
trình khám chữa bệnh của Bệnh viện, đồng thời

Truy cập mọi lúc mọi nơi phục vụ việc khai

liên tục được bổ sung, tối ưu, mang lại tiện ích

thác thông tin, sử dụng các tính năng hệ thống.

cho người dùng.

Lưu trữ, truy vấn thông tin lịch sử khám chữa
bệnh của bệnh nhân trong hệ thống, tra cứu, liên

Kết nối với các thiết bị phần cứng, hệ thống

thông cổng thông tin BHXH, BYT.

ngoại vi LIS, RIS, PACS, cổng thông tin BYT,

Thao tác phần mềm đơn giản, thuận tiện mang
lại tính ứng dụng cao cho các nhân viên y tế

Hệ thống các tiện ích, cảnh báo thông minh
giúp đội ngũ y tế giảm thiểu các sai sót trong
quá trình khám chữa bệnh cho bệnh nhân.

KIẾN TRÚC HỆ THỐNG
NGƯỜI DÙNG

KHỐI CHỨC NĂNG NGHIỆP VỤ

BẢO HIỂM
XÃ HỘI

DƯỢC VẬT TƯ

VIỆN PHÍ

BÁO CÁO

NỘI TRÚ

CẬN LÂM SÀNG

LIS, PACS

CỔNG THÔNG TIN

SỐ HÓA
BỆNH NHÂN

VĂN BẢN
ĐIỀU HÀNH

KẾ TOÁN

CỔNG
BỘ Y TẾ

BỆNH ÁN
ĐIỆN TỬ

TÀI SẢN

CHỈ ĐẠO
TUYẾN

CỔNG
BHXH

NHÂN SỰ

NGHIÊN CỨU
KHOA HỌC

PORTAL
BỆNH VIỆN

QTHT

AN TOÀN BẢO MẬT

NGOẠI TRÚ

KHỐI ĐIỀU HÀNH

User

PASC

GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ
VNPT HIS được xây dựng trên nền tảng CNTT hiện đại: Java,
Oracle. Ứng dụng trên các giao diện Web, Application và hỗ trợ đầy đủ
các trình duyệt Chorme, Firefox, Cốc Cốc

CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI

cổng giám định Bảo hiểm…

TIẾP ĐÓN
BỆNH NHÂN

DATABASE

LIS

01

Giới thiệu sản phẩm. Thống nhất kế hoạch
triển khai sơ bộ với Bệnh viện.

06

Đào tạo nhân lực Bệnh viện

02

Khảo sát thông tin, tập hợp dữ liệu Bệnh
viện.

07

Triển khai thử nghiệm

03

Thống nhất tính năng, quy trình, nghiệp vụ
với Bệnh viện trên cơ sở sản phẩm hiện có.

08

Đánh giá thử nghiệm, điều chỉnh sản phẩm
theo yêu cầu bổ sung

04

Thống nhất kế hoạch triển khai hạ tầng,
đào tạo, thử nghiệm với Bệnh viện

09

Lập kế hoạch triển khai chính thức và thống
nhất với Bệnh viện.

05

Lắp đặt hạ tầng và thiết lập hệ thống tại
Bệnh viện

10 Triển khai chính thức

CÁCH THỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ
VNPT HIS được cung cấp ra thị trường theo định hướng CHO THUÊ DỊCH VỤ PHẦN MỀM
(SaaS) theo nghị định 80/201/QĐ-TTg. Công nghệ điện toán đám mây được ứng dụng để
lưu trữ, sao lưu cơ sở dữ liệu, phát triển và cập nhật các tính năng cũng như duy trì máy
chủ để đảm bảo việc sử dụng thuận tiện, an toàn, thông suốt cho khách hàng. Sản phẩm

CƠ SỞ DỮ LIỆU NGÀNH Y TẾ

được nâng cấp theo các phiên bản thống nhất trên toàn quốc, cập nhật đồng bộ, kịp thời
các quy định của chính phủ, BYT và BHXH. Đồng thời cũng cho phép triển khai toàn bộ

HỆ THỐNG HẠ TẦNG (IDC)
HẠ TẦNG MẠNG

HẠ TẦNG MÁY CHỦ

HỆ THỐNG HẠ TẦNG, TRANG THIẾT BỊ CSYT

giải pháp trên hạ tầng bệnh viện.

