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PGS.TS. LƯƠNG NGỌC KHUÊ

CỤC TRƯỞNG CỤC QLKCB

PHÓ BAN CHỈ ĐẠO ĐỀ ÁN KCB TỪ XA

THAM LUẬN

KẾT NỐI 1000 BỆNH VIỆN KHÁM CHỮA 

BỆNH TỪ XA, KẾT QUẢ THỰC HIỆN VÀ      

BÀI HỌC KINH NGHIỆM



NỘI DUNG HIỆN TRẠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ

THÔNG TIN VÀO HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN,

KHÁM CHỮA BỆNH, HỘI CHẨN, ĐÀO TẠO.
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HIỆN TRẠNG ỨNG

DỤNG CÔNG NGHỆ

THÔNG TIN VÀO HOẠT

ĐỘNG TƯ VẤN, KHÁM

CHỮA BỆNH, HỘI

CHẨN, ĐÀO TẠO.
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HIỆN TRẠNG

▪ Hoạt động tư vấn khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện trực tiếp khi bác sỹ khám, chữa bệnh
cho người bệnh hoặc tư vấn qua điện thoại.

▪ Hội chẩn liên viện thực hiện khó khăn khi các bệnh viện phải mời các chuyên gia, bác sĩ chuyên
khoa từ các bệnh viện khác đến thăm khám trực tiếp trên người bệnh

▪ Khoạt động đào tạo trực tiếp khi học viên ở các bệnh viện tuyến dưới di chuyển lên bệnh viện
tuyến trên để học cả lý thuyết và thực hành

▪ Trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, những người mắc bệnh mãn tính vẫn phải đến bệnh
viện để được khám và lấy thuốc
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NHU CẦU

❖ Với người dân

❑ Có thể kết nối đến bác sĩ 24h/7ngày ngay khi
có nhu cầu

❑ Có thể đặt được giờ khám trực tuyến

❑ Giảm thời gian chờ đợi, chi phí khám lại, không
phải chụp chiếu lại

❑ Được khám, chữa bệnh bác sĩ giỏi mà không
phải di chuyển xa

❑ Có thể quản lý hồ sơ sức khỏe, bệnh án điện
tử, tra cứu và tìm kiếm bác sĩ, đánh giá bác sĩ,
tương tác với những người cùng bệnh

❖ Với cơ sở y tế

❑ Có thể tư vấn khám chữa bệnh cho người
dân từ xa

❑ Có hệ thống hỗ trợ chẩn đoán, khám chữa
bệnh

❑ Có thể tương tác với các cơ sở y tế khác
trực tuyến để hội chẩn, học tập, nghiên cứu
khoa học

❑ Đơn giản hóa các thủ tục hành chính để tập
trung chuyên môn

❑ Duy trì khám chữa bệnh cho bệnh nhân
nhưng giảm số lượng bệnh nhân đến trực
tiếp CSYT



CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI VIỆT NAM

➢ Ngày 03/06/2020, Thủ tướng chính phủ phê

duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến

năm 2025, định hướng đến năm 2030”

➢ 08 LĨNH VỰC ƯU TIÊN CHUYỂN ĐỔI SỐ

Y tế Giáo dục Tài chính, ngân hàng

Nông nghiệp Giao thông, logistics Năng lượng

Sản xuất công nghiệp Tài nguyên môi trường
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CHÍNH SÁCH VÀ HẠ TẦNG CHO KHÁM, CHỮA BỆNH TỪ XA

▪ Bộ Y tế đã có Thông tư 49/2017/TT-BYT về Y tế từ xa

▪ Bộ Y tế phê duyệt Đề án 2628/BYT về "Khám, chữa bệnh từ xa" giai đoạn 2020-

2025.

▪ Bộ Y tế đã phối hợp giao Viettel triển khai kết nối 1.000 điểm cầu với các Bệnh

viện tuyến trên, tuyến dưới.

▪ Các chuẩn kết nối để KCB từ xa đã có như DICOM, HL7, ….

▪ Hạ tầng CNTT tại các cơ sở y tế đã tốt lên nhiều trong 5 năm gần đây, cơ sở đến

tuyến xã đều có ít nhất 1 đường truyền, 1 máy tính

▪ Các giải pháp khác để giảm tải bệnh viện tuyến trên đang được triển khai đồng bộ



MỤC TÊU CỦA ĐỀ ÁN



- Mọi người dân đều được quản lý, tư vấn,
khám bệnh, chữa bệnh, hỗ trợ chuyên môn
của các bác sỹ từ tuyến xã đến tuyến Trung
ương;

- người dân được sử dụng dịch vụ y tế có
chất lượng của tuyến trên ngay tại cơ sở y
tế tuyến dưới.

- Các cơ sở y tế được hỗ trợ chuyên môn
thường kỳ và đột xuất từ các bệnh viện
tuyến cuối dựa trên nền tảng công nghệ
thông tin; góp phần phòng chống dịch bệnh,
giảm quá tải bệnh viện tuyến trên, nâng cao
chất lượng, hiệu quả khám, chữa bệnh và
sự hài lòng của người dân.

MỤC TIÊU CHUNG



MỤC TIÊU CỤ THỂ
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1. Xây dựng và phát triển mạng lưới bệnh
viện tuyến trên gồm một số bệnh viện
tuyến cuối và bệnh viện tuyến tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương

2. Xây dựng và phát triển mạng lưới bệnh
viện tuyến dưới (bệnh viện tuyến dưới)
gồm một số bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến
huyện, bệnh viện tư nhân thực hiện việc
khám, chữa bệnh từ xa.



MỤC TIÊU CỤ THỂ
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3. Thực hiện biện pháp giãn cách xã hội
phòng chống dịch bệnh, giảm tập trung
đông người tại bệnh viện, giảm số lượng
người dân phải đến cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh.

4. Tăng cường tiếp cận dịch vụ y tế có
chất lượng cho người dân ở vùng nông
thôn, đặc biệt người dân vùng sâu, xa,
khó khăn.

5. Giảm chi phí khám, chữa bệnh, chi
phí bảo hiểm y tế và chi phí tiền túi của
người dân.
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DANH MỤC DỊCH VỤ KHÁM, CHỮA BỆNH TỪ XA

1. Hội chẩn tư vấn khám, chữa bệnh từ xa: từ bệnh
viện tuyến trên và bệnh viện tuyến dưới tới trung tâm y tế,
bệnh viện, phòng khám tuyến huyện, xã.

2. Hội chẩn tư vấn chẩn đoán hình ảnh từ xa: Giải
pháp chẩn đoán hình ảnh từ xa hiện được các nhà cung cấp
triển khai ở một địa điểm để gửi hình ảnh chụp của người
bệnh cho một chuyên gia chẩn đoán hình ảnh tại một địa
điểm khác và nhận được lời khuyên nhanh nhất về tình
trạng người bệnh.

3. Hội chẩn tư vấn huyết học, truyền máu, vi sinh,
hóa sinh, miễn dịch, giải phẫu bệnh. Giải pháp hội
chẩn xét nghiệm, giải phẫu bệnh từ xa cho phép các bác sĩ
và chuyên gia trao đổi, chia sẻ kết quả, tình trạng bệnh lý…
để phục vụ chẩn đoán, điều trị, nghiên cứu và đào tạo.

4. Hội chẩn tư vấn phẫu thuật từ xa: giải pháp phẫu
thuật từ xa có thể sử dụng công nghệ mới như robot và
trang bị hệ thống các phòng mổ thông minh, tích hợp theo
dõi thông tin của các thiết bị trên thiết bị đầu cuối thông minh
điều hành cuộc phẫu thuật.

5. Hoạt động đào tạo, chuyển giao kỹ thuật: xây
dựng các chương trình hợp tác đào tạo, chuyển giao kỹ
thuật, tạo điều kiện cho người bệnh được tiếp cận những
dịch vụ, kỹ thuật tốt của các cơ sở y tế với nhau.

6. Sử dụng các ứng dụng trên thiết bị điện tử cầm
tay thông minh kết nối với các phần mềm trong
một số dịch vụ y tế



CÁC BỆNH VIỆN TUYẾN DƯỚI ĐĂNG KÝ VỚI CÁC BỆNH VIỆN TUYẾN TRÊN
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1. Cục QLKCB đã có văn bản gửi các SYT đề
nghị các Syt thông báo với các bệnh viện
công, bệnh viện tư trên địa bàn thông báo
danh sách các bệnh viện tuyến trên để các
bệnh viện đăng ký

2. Đăng ký gửi về Cục QLKCB được gửi đến
Viettel và các bệnh viện tuyến trên để kết nối

3. Các bệnh viện tuyến trên tổ chức các buổi tư
vấn, đào tạo, hội chẩn cho các bệnh viện tuyến
dưới.
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MÔ HÌNH HỘI CHẨN DÀNH CHO CƠ SỞ Y TẾ TUYẾN DƯỚI
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MÔ HÌNH DÀNH CHO BỆNH NHÂN



16

VIETTEL TELERAD – HỖ TRỢ CHẨN ĐOÁN TỪ XA

❖ Hệ thống web, app cho cơ sở y tế các tuyến tham gia
hệ thống thực hiện:

• Cơ sở y tế tuyến dưới: máy đọc ảnh có kết nối hệ
thống, theo chuẩn dữ liệu quy định. Thực hiện chỉ
định chụp => tải ảnh về => gửi ảnh/yêu cầu chẩn
đoán lên tuyến trên

• Cơ sở y tế tuyến trên/trung tâm chẩn đoán hình
ảnh: tải ảnh => đọc ảnh, chẩn đoán => ký số => trả
kết quả

❖ Có thể hình ảnh các Trung tâm chẩn đoán hình ảnh từ
xa tập trung

❖ Phạm vi áp dụng: tất cả các cơ sở y tế có thiết bị chẩn
đoán hình ảnh (X quang, siêu âm, CT, MRI, PET, SPECT)
trong hệ thống y tế, cả công lập và tư nhân



KẾT QUẢ 
TRIỂN KHAI VÀ BÀI 
HỌC KINH NGHIỆM



KẾT QUẢ TRIỂN KHAI VIETTEL TELEHEALTH

Ngày 25/9/2020, Bộ Y tế đã cùng

với Viettel phối hợp tổ chức

khánh thành 1.000 điểm cầu

khám, chữa bệnh từ xa trên toàn

quốc. Chương trình có sự hiện

diện của Thủ tướng Chính phủ

Nguyễn Xuân Phúc tham dự và

chỉ đạo tại Lễ khánh thành.



CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÃ TRIỂN KHAI

• Hội chẩn tư vấn khám chữa bệnh từ xa • Hội chẩn tư vấn chẩn đoán hình ảnh từ xa

• Đào tạo từ xa • Hội chẩn tư vấn phẫu thuật từ xa



HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG



BÀI HỌC KINH NGHIỆM
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1. Đề án được sự quan tâm, chỉ đạo trực t iếp của các đồng chí Lãnh đạo chính phủ ,

Bộ Y tế , đặc biệt là đồng chí Bộ trưởng GS.TS. Nguyễn Thanh Long

2. Khi xây dựng đề án có sự đồng thuận của Lãnh đạo các Vụ , Cục , bệnh viện tuyến

trên

3. Đề án đạt mục t iêu , yêu cầu của bệnh viện tuyến dưới , của người dân nên nhanh

chóng đi vào thực t iễn

4. Các UBNN t ỉnh , Sở Y tế chỉ đạo quyết l iệt đơn vị trực thuộc

5. Công ty Viette l có mạng lưới rộng khắp tạ i 63 t ỉnh thành, có trang th iết b ị phù

hợp để tr iển khai kết nối .



TRÂN TRỌNG 

CẢM ƠN!


