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I. Chuyển đổi số trong y tế công nghệ cao: Định hướng

Y tế
công nghệ
cao trong
CMCN 4.0

Hạ tầng bệnh
viện, khám
chữa bệnh

Trung tâm dữ 
liệu thuốc, vật

tư, bệnh
nhân…

Ứng dụng 
CNTT (PACS, 
DICOM, HIS, 

RIS…)

Nhân lực Bác
sĩ, y tá, kỹ

thuật viên, đội
ngũ hỗ trợ

An ninh an 
toan thông tin 

y tế, bệnh
nhân

Chính sách và
nguồn lực thúc
đẩy chuyển đổi

số trong y tế

• QĐ 749/QĐ-TTG – CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA

1. Phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số

2. Hình thành doanh nghiệp công nghệ số có

năng lực đi ra toàn cầu.

• QĐ 749/QĐ-TTG – CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG

Y TẾ CÔNG NGHỆ CAO

1. Phát triển nền tảng hỗ trợ khám, chữa bệnh

từ xa

2. Giảm tải, hạn chế tiếp xúc, giảm nguy cơ lây

nhiễm chéo

3. 100% cơ sở y tế có bộ phận khám chữa bệnh

từ xa, thúc đẩy chuyển đổi số ngành y tế.



• THÀNH TỰU
1. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về công nghệ thông tin y tế

2. Đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật số

3. Ứng dụng CNTT trong quản lý bệnh viện

4. Thực hiện thành công kết nối các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh với cơ
quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam

5. Ứng dụng CNTT trong phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe

6. Ứng dụng CNTT trong quản trị y tế

• HẠN CHẾ
1. Hạ tầng chỉ mới đáp ứng yêu cầu cơ bản

2. Dữ liệu chưa đồng nhất và phi tập trung

3. Mức độ ứng dụng, phát triển CNTT không đồng đều, chưa trao đổi dữ
liệu toan diện

4. Nhân lực y tế chênh lệch tại nhiều khu vực

5. An ninh, ATTT chưa được chú trọng đúng mức

6. Chính sách, chủ trương, chỉ thị chưa được thực hiện đầy đủ
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I. Chuyển đổi số trong y tế công nghệ cao: Thành tự và thực tế
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II. Chuỗi liên kết ứng dụng công nghệ số: Xu hướng tất yếu

• Bệnh nhân là trung tâm

• Các ứng dụng đa dạng, phong phú

• Liên kết và chuyển tiếp dữ liệu tự động
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II. Chuỗi liên kết ứng dụng công nghệ số: Bắt đầu từ con người

Bệnh nhân

Chăm sóc sức khỏe từ xa
(Tele-Health Care)

Dữ liệu y tế
(Health Content)

Theo dõi - chẩn đoán
(Monitoring & Diagnostic)



7

III. Phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe: Robotics

Receptionist

Robots

Nurse 

Robots

Ambulance 

Robots
Telemedicine 

Robots

Serving 

Robots

Cleaning 

Robots

Spraying

Robots
Surgical 

Robots
Radiologist 

Robots

Rehabilitation 

Robots
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III. Phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe: AI trong chẩn đoán

▪ Kỹ thuật chụp: X-quang; Nhũ ảnh; Cắt lớp; 

Cộng hưởng từ; Siêu âm

▪ Hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán hình ảnh nhờ: Tăng độ 

chẩn đoán chính xác; Giảm thời gian chẩn 

đoán; Giảm chi phí

Cộng hưởng từ

u não

CT Đột quỵ não

CT ung thư phổi

X-quang các

bệnh về phổi

CT ung thư gan
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III. Phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe: Big Data (genome)

▪ Mục đích: 
o Chủ động nắm bắt và làm chủ thông tin nhân khẩu học, lâm

sàng của người Việt Nam

o Cung cấp dữ liệu lớn cho y tế công nghệ cao

▪ Bộ dữ liệu có quy mô lớn nhất Việt Nam
o Giải trình tự 1000 người Việt khỏe

o Thu thập dữ liệu nhân khẩu học và lâm sàng cho tất cả những 

người tham gia

▪ Đa dạng mẫu:
o Miền Bắc: 37%; Miền Trung: 22%; Miền Nam: 41%

o Dân tộc: Kinh, dự kiến mở rộng cho các dân tộc khác

o Tuổi: 35-55; Giới tính: males:females=1:1

▪ Công nghệ:
o Hạ tầng hiện đại cho giải trình tự

o Nền tảng tiên tiến nhất trên thế giới về xử lý dữ liệu hệ gen
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IV. Phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe: Chatbots
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III. Phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe: Blockchain
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IV. Phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe: Global Startup ?



Q&A

eHealth Vietnam
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TS. Chử Đức Hoàng

Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF)
Bộ Khoa học & Công nghệ (MOST)
Số 39, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Di động: 0913060581 * Văn phòng: 02439437117
Email: hoangcd@most.gov.vn



• Phụ trách Phòng Tài trợ Đề tài - Hoạt động,
Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF), Bộ
KH&CN;

• Cố vấn Quản lý dự án, Quỹ Đổi mới sáng tạo
Vingroup (VINIF);

• Sáng lập viên Công ty Zinmed (về quản lý điều
trị bện tiểu đường);

• Chủ tịch Hội đồng Kh&Cn Viện Astri (về công
nghệ hỗ trợ trong lĩnh vực nông nghiệp).
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TS. Chử Đức Hoàng có hơn 50 xuất bản, sách, nghiên cứu, dự án về đổi mới sáng tạo, ICT,
kỹ thuật y sinh và hiện đang quản lý tài trợ trên 70 dự án về đổi mới sáng tạo và hơn 200
nhà khoa học nhiều lĩnh vực khác nhau.
TS. Chử Đức Hoàng tốt nghiệp tiến sĩ về kỹ thuật y sinh tại Trường Đại học Bách Khoa Hà
Nội và Đại học Washington tại St. Luis, Mỹ.

TS. CHỬ ĐỨC HOÀNG


