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Bệnh nhân số

Chuyển đổi số đáp ứng các nhu cầu của bệnh nhân:

• Tiếp cận các dịch vụ ý tế số do các bệnh viện hoặc cơ sở khám chữa bệnh cung cấp

• Kết nối, tương tác trực tuyến với bệnh viện, bác sỹ.

• Nhận tư vấn từ bác sĩ trực tuyến

• Theo dõi được quá trình tư vấn khám chữa bệnh của bác sĩ

• Tận dụng tài nguyên số để hiểu biết về tình trạng bệnh.

• Nhận đơn thuốc qua ứng dụng hỗ trợ

• Thanh toán trực tuyến

• Có hỗ trợ trực tuyến khi cần.

“Phải coi bệnh nhân là khách hàng. 

Vì vậy phải làm sao cho khách hàng thấy hài lòng”

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến

Nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam



Nhân viên/bác sỹ số

Nhân viên/Bác sỹ y tế số cần làm:

• Chủ động triển khai các dịch vụ y tế số mới cộng đồng

• Tham khảo, chia sẻ kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và hỗ trợ hội

chẩn từ xa

• Đưa ra quyết định dựa trên thông tin, dữ liệu

• Tận dụng được tối đa công nghệ (AI, VR…)



Môi trường y tế số

• Phát triển các dịch vụ chăm sóc sức khỏe được hiện thực hóa bởi công nghệ số (tư vấn

khám chữa bệnh từ xa, chẩn đoán hình ảnh từ xa…)

• Kết nối với bệnh nhân:Thay đổi cán cân quyền lực, cho bệnh nhân nhiều sự chủ động

hơn với quá trình khám chữa bệnh của mình.

• Kết nối với các cơ sở y tế, nhân viên y tế: thay đổi cách làm việc, áp dụng công nghệ

trong công việc.



Bệnh viện số

• Bệnh viện số là nơi mà các nhân viên y tế có thể tiếp xúc mọi hồ sơ thông tin bệnh nhân

thông qua máy tính hoặc điện thoại thông minh….

• Bệnh viện số mang lại lợi ích:

➢ Giảm tối thiểu thời gian nằm viện

➢ Tăng tối đa thời gian chăm sóc bệnh nhân vì bỏ được nhiều giấy tờ

➢ Tối ưu quá trình nghiên cứu

➢ Giảm ảnh hưởng đến môi trường.



Quản trị y tế thông minh

Nguồn: Quyết định số 4888/QĐ-BYT ngày 18/10/2019 của Bộ Y tế

Gồm:

• Triển khai nền hành chính y tế điện tử

• Triển khai thống kê y tế điện tử thu thập số liệu hoạt động của ngành y tế trên cả nước

• Hoàn thành cơ sở dữ liệu y tế quốc gia, ứng dụng các công nghệ thông minh để phân tích số liệu về hoạt

động y tế kịp thời, chính xác, giúp dự báo về diễn biến tình trạng sức khỏe, bệnh tật trong cộng đồng, từ đó

có các chính sách quản lý y tế phù hợp.

• Xây dựng và phát triển hệ thống thông tin quản lý nguồn nhân lực y tế.

• Xây dựng và phát triển hệ thống thông tin quản lý cung ứng thuốc, kiểm nghiệm thuốc và tiêu chuẩn kỹ

thuật ngành dược.

• Xây dựng và phát triển hệ thống thông tin quản lý trang thiết bị y tế.

• Xây dựng và phát triển hệ thống thông tin quản lý các cơ sở y tế, triển khai trên hệ thống bản đồ số, hỗ trợ

người dân tìm kiếm các cơ sở y tế phù hợp được thuận lợi, dễ dàng.

• Ứng dụng phân tích dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo tạo Nâng cao năng lực mã hóa lâm sàng



TOÀN CẢNH HEALTHTECH TOÀN CẦU

Nguồn: CBINSIGHTS



BẢNG SỐ LIỆU HỆ SINH THÁI Y TẾ SỐ 2019



TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG Y TẾ SỐ KHU VỰC CHÂU 
Á – THÁI BÌNH DƯƠNG



TÌNH HÌNH GIAO DỊCH THIẾT BỊ Y TẾ SỐ GIAI ĐOẠN 2014 -
2019



HỆ SINH THÁI Y TẾ SỐ VIỆT NAM 2020

https://forbesvietnam.com.vn/s
uc-khoe/infographics-startup-
cong-nghe-y-te-tai-viet-nam-
nho-va-it-6070.html



Tiềm năng

Dân số có nhu cầu sử dụng dịch vụ y tế

~96 triệu

Chi tiêu ngân sách cho y tế

222,646 tỷ VNĐ ( trong đó có 14,028 tỷ VNĐ 

cho hoạt động đầu tư nghiên cứu)

Chi tiêu y tế bình quân đầu người năm 

2018

2.351.000 VNĐ/ người

Quy mô thị trường 2019

17 tỷ USD (6,6% GDP)

Dự báo quy mô thị trường 2022

23 tỷ USD ( tăng trưởng kép 10,7%)

THIÊN THỜI

Sự hoành hành của dịch bệnh Covid-19 trên 

toàn cầu

Nền Y tế có nhiều thành tựu đáng kể

Giá thành y tế rẻ

Điểm đến an toàn của thế giới

ĐỊA LỢI 
• Chiến lược chuyển đổi số Quốc gia

• Đề án "Khám, chữa bệnh từ xa" giai đoạn 2020 –

2025

• Đề án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin 

y tế thông minh giai đoạn 2019-2025

• Tỷ lệ sử dụng Smartphones tăng cao

• Độ phủ Internet diện rộng

NHÂN HOÀ

Tỷ lệ dân số đóng bảo hiểm y tế cao

Hub công nghệ trong khu vực



Tóm tắt đề xuất

• Cơ quan quản lý nhà nước nên làm 3 việc:
• Tạo hành lang pháp lý:

• Quý I/2021: ban hành Thông tư về chi phí khám chữa bệnh từ xa

• Tuyên truyền, nâng cao nhận thức.

• Chỉ cần được hành lang pháp lý bảo vệ, có Nền tảng làm bệ đỡ, có thị trường
cạnh tranh bình đẳng, doanh nghiệp HealthTech sẽ có thể tự do sáng tạo,
phát triển và không thua kém doanh nghiệp HealthTech thế giới.



Xu hướng phát triển giải pháp y tế số

Nguồn: 
https://www.mddionline.com/




