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Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Sản xuất 
nông nghiệp

Sản xuất 
cơ khí

Sản xuất 
tự động

Sản xuất 
thông minh

CMCN1
Động cơ hơi nước
(từ cuối thế kỷ 18)

CMCN4
Công nghệ số, AI

(từ vài năm nay)

CMCN2
Năng lượng điện
(từ đầu thế kỷ 20)

CMCN3
Máy tính, internet
(từ những năm1970s)
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Thời gian

Sản xuất 
hàng loạt

“Ba cuộc cách mạng đã qua là cơ khí hoá, 
điện khí hoá và tự động hoá, là máy thay 
lao động chân tay...” 

“…và cuộc cách mạng lần thứ tư là thông 
minh hoá, là máy thay lao động trí óc.” 
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Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Chuyển đổi số, AI
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(từ cuối thế kỷ 18)
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Công nghệ số, AI

(từ vài năm nay)

CMCN2
Năng lượng điện
(từ đầu thế kỷ 20)

CMCN3
Máy tính, internet
(từ những năm1970s)
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Chuyển đổi số là cốt lõi của 
cách mạng công nghiệp lần thứ tư

AI là công nghệ số then chốt             
để thực hiện chuyển đổi số
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Bản chất của chuyển đổi số y tế

Chuyển đổi số là chuyển đổi hoạt động của chính quyền, của

nền kinh tế và của xã hội lên môi trường số.

Chuyển đổi số Y tế là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện các
hoạt động của ngành Y lên môi trường số dựa trên việc sử dụng
các công nghệ số.
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Chuyển đổi số y tế là gì?

Môi trường là tất cả những gì không phải là tôi.

Môi trường số là gì?

http://ceid.gov.vn/chuyen-doi-so-cuoc-cach-mang-toan-dan

Chuyển đổi số Y tế là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện các hoạt động 
của ngành Y lên môi trường số dựa trên việc sử dụng các công nghệ số.

http://ceid.gov.vn/chuyen-doi-so-cuoc-cach-mang-toan-dan
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Cuộc sống, xã hội, 
kinh tế...

Số hoá và 
Kết nối

Kết nối thực-số = Môi trường số
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Cặp đôi số
(digital twin)

Physical-Cyber Connection
Không gian thực kết nối với Không gian số

MÔI TRƯỜNG SỐ

CƠ HỘI SỐ

“Môi trường số là môi trường tự nhiên 
của con người cộng thêm không gian mạng 
với các thực thể được số hoá và kết nối với 
các công nghệ số liên tục được phát triển”.
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Cuộc sống, xã hội, 
kinh tế...

Số hoá thông tin
Mô hình hoạt động số

Công nghệ số

Chương trình chuyển đổi số quốc gia (749/QĐ-TTg)

Thay đổi tổng thể và  
toàn diện mọi khía cạnh 
của kinh tế-xã hội

KINH TẾ SỐCHÍNH PHỦ SỐ XÃ HỘI SỐ
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8 lĩnh vực ưu tiên trong chuyển đổi số (749/QĐ-TTg)
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Tài chính
Ngân hàng

Y tế

Giao thông
Vận tải

Giáo dục

Nông 
nghiệp

Năng 
lượng

Sản xuất 
Công nghiệp

Tài nguyên
Môi trường
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Ngành Y ở đâu trong Chuyển đổi số quốc gia?

KINH TẾ SỐCHÍNH PHỦ SỐ XÃ HỘI SỐ
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Quản trị y tế Khám chữa bệnh Chăm sóc sức khoẻ
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Cơ hội số của ngành Y trên môi trường số
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Strength
Ưu thế

Opportunity
Cơ hội

Weakness
Hạn chế

Threat
Thách thức

• Có rất nhiều dữ liệu: về sức khoẻ người dân; 
quá trình khám chữa bệnh; sử dụng thuốc men; 
môi trường và dịch bệnh... 

• Kết nối dữ liệu, bệnh viện, hệ thống y tế...
• Công nghệ số, tiêu biểu là AI, để khai thác dữ

liệu à quản trị, khám chữa và phòng chống 
bệnh thông minh.
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Ba nội dung chính của chuyển đổi số y tế
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Chuyển đổi số bệnh viện và 
các cơ sở khám chữa bệnh

Xây dựng hệ thống 
chăm sóc sức khoẻ 

và phòng bệnh

Quản trị y tế trên 
môi trường số
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Xây dựng hạ tầng số y tế quốc gia
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Hạ 
tầng 

Kỹ 
thuật

HẠ TẦNG SỐ Y TẾ QUỐC GIA

Hạ 
tầng 
Dữ 
liệu

Hạ 
tầng 
Ứng 
dụng

Hạ 
tầng 
Pháp 

lý

Hạ 
tầng 
Nhân 

lực
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Bệnh án điện tử, hồ sơ sức khoẻ điện tử và cá nhân

§ Bệnh án điện tử (BAĐT)                        
(Electronic Medical Record, EMR), do từng bệnh 
viện tạo ra và lưu giữ theo chuẩn quy định.

§ Hồ sơ sức khoẻ điện tử, (HSSKĐT) 
(Electronic Health Record, EHR): Chia sẻ và        
trao đổi BAĐT giữa các bệnh viện để tạo CSDL 
HSSKĐT.

§ Hồ sơ sức khoẻ cá nhân, (HSSKCN) 
(Personal health records, PHR): Do từng công dân 
nắm giữ và quản lý, theo dõi sức khoẻ cá nhân.

Khám chữa 
bệnh

Khám chữa 
bệnh

Khám chữa 
bệnh

Chia sẻ và 
trao đổi

Quản lý dữ liệu sức khoẻ 
bởi các công dân 

HSSKCN

Bệnh 
án điện 

tử
Hồ sơ sức 

khoẻ điện tử

Hồ sơ sức khoẻ 
cá nhân

Bệnh 
án điện 

tử

Bệnh 
án điện 

tử

Chia sẻ và/hoặc 
trao đổi
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Vấn đề cơ bản của dữ liệu khám chữa bệnh
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1. Triển khai bệnh án điện tử
(BAĐT) tại bệnh viện với hỗ
trợ của công cụ AI (tiếng nói, 
văn bản lâm sàng...)

2. Xây dựng CSDL quốc gia về
hồ sơ sức khoẻ điện tử của 
công dân.

3. Công dân có hồ sơ sức khoẻ
cá nhân, tự theo dõi sức khoẻ.

4. Sử dụng công nghệ số và AI để
khai thác dữ liệu cho khám chữa 
bệnh và chăm sóc sức khoẻ. 
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Dữ liệu y tế và các nội dung chuyển đổi số
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Chuẩn hoá 
ngôn ngữ

khám bệnh

Sử dụng 
nhận dạng 

tiếng nói 
để nhập 

BAĐT 

Hỗ trợ 
tạo BAĐT 

Tạo CSDL 
BAĐT thứ cấp

Phân tích BAĐT

Đem kết quả phân tích BAĐT 
vào khám chữa bệnh

Đề tài “Nghiên cứu phát triển công nghệ lõi để khai thác 
bệnh án điện tử tiếng Việt”, ĐHQG HCM, 2016-2021.

1. Triển khai bệnh án điện tử
(BAĐT) tại bệnh viện với hỗ
trợ của công cụ AI (tiếng nói, 
văn bản lâm sàng...)

2. Xây dựng CSDL quốc gia về
hồ sơ sức khoẻ điện tử của 
công dân.

3. Công dân có hồ sơ sức khoẻ
cá nhân, tự theo dõi sức khoẻ.

4. Sử dụng công nghệ số và AI để
khai thác dữ liệu cho khám chữa 
bệnh và chăm sóc sức khoẻ. 
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Dữ liệu y tế và các nội dung chuyển đổi số
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Chương trình xây dựng CSDL quốc gia về 
Hồ sơ sức khoẻ điện tử của Cục CNTT, Bộ Y tế

1. Triển khai bệnh án điện tử
(BAĐT) tại bệnh viện với hỗ
trợ của công cụ AI (tiếng nói, 
văn bản lâm sàng...)

2. Xây dựng CSDL quốc gia về
hồ sơ sức khoẻ điện tử của 
công dân.

3. Công dân có hồ sơ sức khoẻ
cá nhân, tự theo dõi sức khoẻ.

4. Sử dụng công nghệ số và AI để
khai thác dữ liệu cho khám chữa 
bệnh và chăm sóc sức khoẻ. 
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Hỗ trợ mỗi cá nhân 
tự theo dõi, kiểm 
tra, đánh giá tình 

hình sức khoẻ 

Dữ liệu y tế và các nội dung chuyển đổi số
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1. Triển khai bệnh án điện tử
(BAĐT) tại bệnh viện với hỗ
trợ của công cụ AI (tiếng nói, 
văn bản lâm sàng...)

2. Xây dựng CSDL quốc gia về
hồ sơ sức khoẻ điện tử của 
công dân.

3. Công dân có hồ sơ sức khoẻ
cá nhân, tự theo dõi sức khoẻ.

4. Sử dụng công nghệ số và AI để
khai thác dữ liệu cho khám chữa 
bệnh và chăm sóc sức khoẻ. 

Phân tích dữ liệu BAĐT hỗ trợ chẩn đoán và điều trị, hiểu về thuốc…  

Phân tích dữ liệu 
HSSKĐT và các nguồn 

khác hỗ trợ quản trị       
y tế và chăm sóc sức 

khoẻ toàn dân
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Bệnh 
án 

điện 
tử

Viện 
phí 
và  
bảo 
hiểm

CHÍNH XÁC VÀ MINH BẠCH

Thanh toán viện phí và bảo hiểm y tế
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Chia sẻ thông tin và khám chữa bệnh từ xa
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Yếu tố quyết định của chuyển đổi số y tế
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1. Con người
2. Thể chế
3. Công nghệ

1. Văn hoá và Lãnh đạo

2. Môi trường pháp lý 

3. Hạ tầng số
4. Nguồn lực số
5. Nền tảng số
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Chuyển đổi số là cơ hội mới cho nghiên cứu y học
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Knowledge-driven            data-driven 

Bệnh án
điện tử

Nghiên cứu y học thực chứng (pragmatic medicine) 
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Phân tích SWOT của chuyển đổi số y tế
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Strength
Ưu thế

Opportunity
Cơ hội

Weakness
Hạn chế

Threat
Thách thức

• Hệ thống y tế có tổ chức chặt chẽ và hiệu 
quả trong một xã hội ổn định, hướng tới con 
người là trung tâm.

• Đội ngũ nhân viên y tế giỏi, có trách nhiệm, 
tận tuỵ với nghề và người dân

• Nhạy bén trong ứng dụng các tiến bộ của  
KH&CN trong và ngoài ngành y.

• Có rất nhiều dữ liệu: về sức khoẻ người dân; 
quá trình khám chữa bệnh; sử dụng thuốc men; 
môi trường và dịch bệnh... 

• Kết nối dữ liệu, bệnh viện, hệ thống y tế...

• Công nghệ số, tiêu biểu là AI, để khai thác dữ
liệu à khám chữa và phòng chống bệnh thông 
minh.

• Khâu đột phá đầu tiên là dữ liệu y tế (số hoá) 
và kết nối trong bệnh viện, giữa các bệnh viện 
và hệ thống quản lý.

• Dùng dữ liệu và công nghệ số-AI để trước 
hết quản lý nền y tế, phòng chống dịch bệnh, 
khám chữa bệnh thông minh, thấu hiểu trong 
nghiên cứu y học.

• Dữ liệu: Thu thập còn hạn chế ở một số bệnh 
viện, dữ liệu cho viện phí, quản lý bệnh viện, 
thiếu dữ liệu khám chữa bệnh, dữ liệu lâm sàng...

• Kết nối và chia sẻ dữ liệu trong từng bệnh viện 
và hệ thống y tế còn yếu.

• Dừng ở máy móc và con người xử lý, còn ít 
dùng các công nghệ số và AI trong hoạt động. 
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Thông điệp muốn chia sẻ

§ Nhận thức toàn ngành là bước đầu tiên của chuyển đổi số y tế.

§ Chuyển đổi số y tế chủ yếu là thay đổi cách khám chữa bệnh và quản lý 
của ngành y trên môi trường với việc dùng các công nghệ số, chứ không 
đơn giản là việc dùng các công nghệ này.

§ AI là công nghệ số then chốt của chuyển đổi số y tế. 

§ Nghĩ về cơ hội số với tinh thần đổi mới sáng tạo.
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