
1. Telehealth đang thay đổi tổ chức và đầu tư trong các hệ 
thống Y tế
a. Giới thiệu chung về Telehealth

Telehealth, Telemedicine – Y học từ xa không còn là một khái niệm xa lạ. Khái 
niệm chăm sóc y tế tại nhà đã được đề cập sớm nhất vào năm 1879 trong một bài 
báo của Lancet về việc sử dụng điện thoại để giảm các cuộc thăm khám không 
cần thiết. Thuật ngữ Telehealth và Telemedicine thường được sử dụng thay thế 
cho nhau bởi cả hai được định nghĩa giống nhau. Tuy nhiên, với góc độ giải pháp 
thì Telemedicine được xem là “tập con” của Telehealth bởi Telehealth bao trùm 
rộng hơn với tất cả các dịch vụ y tế được cung cấp bằng cách sử dụng công nghệ 
viễn thông như tư vấn, đào tạo, y tế dự phòng… còn Telemedicine lại đề cập cụ thể 
đến các dịch vụ lâm sàng.

Telehealth đã nổi lên như một hình mẫu về công nghệ hiện đại cho các dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam trong thời kỳ đại dịch COVID-19. Để chủ động 
ngăn chặn sự bùng phát của COVID-19, thông qua chương trình chuyển đổi số 
quốc gia, Bộ Y tế Việt Nam đã khởi động Đề án khám chữa bệnh từ xa giai đoạn 
2020 đến 2025 theo quyết định số 2628/QĐ-BYT. Đề án nhằm kết nối 1000 
bệnh viện nhằm tăng cường chất lượng dịch vụ y tế bằng cách sử dụng chuyên 
môn của các bệnh viện tuyến trung ương, tuyến tỉnh để hỗ trợ các lớp Y tế tuyến 
dưới.
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Lợi ích cơ bản cho nhà cung cấp và bệnh 
nhân
Mặc dù y học từ xa - telehealth đã xuất hiện được vài năm 
nay, nhưng chưa được quan tâm đúng mực. Có lẽ đã đến lúc 
chúng ta cần phải có một cái nhìn khác về công nghệ đang 
thay đổi nhanh chóng này trong hoạt động y tế nói chung 
và trong thực hành lâm sàng nói riêng. Telehealth đang dần 
được chấp nhận như một cách hiệu quả để giảm chi phí, tăng 
sự hài lòng của bệnh nhân, cải thiện kết quả tổng thể đồng 
thời tăng thông lượng bệnh nhân - đặc biệt là ở nhóm những 
bệnh nhân mắc bệnh mãn tính. Vì việc quản lý lâu dài một 
cách khoa học bệnh mãn tính là một trong những thách thức 
lớn nhất mà hệ thống chăm sóc sức khỏe ngày nay phải đối 
mặt, nên những lợi thế trong việc tận dụng y học từ xa đang 
lớn hơn bao giờ hết.

Với người cung cấp dịch vụ Y tế, Telehealth có thể giúp:

• Tăng hiệu quả chi phí

• Cải thiện chất lượng chăm sóc, đặc biệt là bệnh mãn tính

• Tăng khối lượng bệnh nhân tổng thể

• Tăng cường hỗ trợ lâm sàng, hội chẩn tại các Trung tâm Y 
tế có nhiều cơ sở.

• Giảm tỷ lệ sử dụng phòng cấp cứu và tình trạng bệnh nhân 
tái khám

• Tiếp cận nhanh hơn với các chuyên gia khi được yêu cầu

Với bệnh nhân và Người chăm sóc:

• Truy cập nâng cao và nhanh hơn các dịch vụ Y tế

• Tăng tính tiện lợi

• Giảm thời gian chờ đợi cho các cuộc hẹn và theo dõi

• Giảm chi phí tự trả, ví dụ: chi phí đi lại

Telehealth đang thay đổi cách thức tổ chức 
và đầu tư cho hệ thống Y tế
Y học từ xa đã trở nên phổ biến trong vài năm qua, và đại dịch 
đã thúc đẩy việc tăng cường tiếp cận chăm sóc y tế theo 
phương thức này ngày càng tăng. Nhưng việc áp dụng công 
nghệ mới đồng nghĩa với những thách thức mới đối với chủ 
đầu tư, nhà quản trị cũng như các đơn vị cung cấp dịch vụ y tế. 
Telehealth và telemedicine một mặt không yêu cầu sự hiện 
diện truyền thống, giúp giảm chi phí cung cấp dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe trong khi vẫn duy trì hiệu quả và chất lượng. Với 
chi phí thấp hơn, tỷ lệ hoàn vốn đầu tư vào telehealth tăng lên. 
Mặt khác phương pháp này cũng giúp loại bỏ nhu cầu đi lại, 
nghĩa là lượng khí thải carbon nhỏ hơn và các yếu tố quản lý 
môi trường - xã hội được cải thiện. Những đặc điểm này khiến 
lĩnh vực Telehealth trở nên hấp dẫn đối với các công ty khởi 
nghiệp, công ty công nghệ, các nhà cung cấp dịch vụ Y tế 
hiện đại và các tổ chức có vốn cổ phần tư nhân.

Và bằng chứng cho điều này thể hiện rõ tại thị trường Mỹ khi 
vốn đầu tư mạo hiểm đầu tư trực tiếp cho telehealth đã tăng 
138% trong nửa đầu năm 2021, so với 6,3 tỷ USD huy động 
được trong nửa đầu năm 2020 (theo báo cáo từ Mercom 
Capital Group). Vào tháng 10 năm 2020, Teladoc đã mua 
lại Livongo, một công ty theo dõi bệnh tiểu đường từ xa với 
trị giá thương vụ qua cổ phiếu và tiền mặt tới 18,5 tỷ USD là 
một trong những thương lớn nhất trong năm. Các khoản đầu 
tư khác có liên quan đến tên tuổi lớn nhất giới doanh nghiệp 

như Amazon, Microsoft, Cigna, Aetna và Walgreens, đều 
đang đầu tư vào nền tảng telehealth và công ty đầu tư mạo 
hiểm Rock Health ở San Francisco đã đầu tư 9,4 tỷ USD 
vào các công ty khởi nghiệp về sức khỏe kỹ thuật số. Doctor 
Anywhere, một công ty khởi nghiệp tại Singapore áp dụng 
phương pháp tiếp cận “đa kênh” để chăm sóc sức khỏe, trong 
đầu Quý 3 2021 đã công bố đã huy động được 88 triệu đô la 
Singapore (khoảng 65,7 triệu đô la Mỹ). Doctor Anywhere 
ngoài tư vấn trực tuyến, công ty còn triển khai/ điều hành các 
phòng khám trực tiếp, khám bệnh tại nhà, giao thuốc và vận 
hành marketplace các sản phẩm cho sức khỏe.

Khi các nguồn đầu tư tiếp tục, các mô hình Telehealth/ 
Telemedicine đang vượt ra ngoài không gian ứng dụng trong 
chăm sóc khẩn cấp, theo dõi bệnh nhân nặng, trong ung 
thư học hay sức khỏe hành vi, mà hướng dần tới các dịch vụ 
Y tế tiêu dùng. Có được điều này là bởi sự bổ sung của mô 
hình kinh tế chia sẻ, rất nhiều các bác sĩ có năng lực và sắp 
xếp được thời gian của họ tham gia như một “Telemedicine 
doctor” giúp các nhà cung cấp dịch vụ mở rộng phạm vi ứng 
dụng trong nền tảng cũng như đem lại khả năng tiếp cận Y 
tế chuyên môn cao cho đông đảo người dân hơn. Những bổ 
sung này cung cấp các mô hình đầu tư và sở hữu mới chưa 
từng thấy trong lĩnh vực Y tế trước đây.

Telehealth cũng đang thay đổi cách người dân thanh toán 
cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại các nước phát triển. Các 
mô hình thanh toán phí theo gói khuyến khích lược bỏ các 
dịch vụ chăm sóc không cần thiết hoặc tốn kém, góp phần 
làm giảm chi phí chăm sóc sức khỏe nói chung. Telehealth 
và các hình thức hợp tác góp phần sửa đổi mô hình truyền 
thống, các nhà cung cấp dịch vụ Y tế không cần chạy nhiều 
phòng Lab khác nhau hay các test có thể không cần thiết sẽ 
được lược bỏ, đưa mô hình chăm sóc Y tế gần hơn với mô 
hình dịch vụ dựa trên giá trị (value-based care model).

Luật pháp cũng đang thay đổi. Trong thời kỳ đại dịch, nhiều 
quyết định của ngành Y tế trong nước, hay tiêu biểu tại Mỹ, 
nhiều bang đã thông qua luật về giá trong đó cho phép thanh 
toán cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ 
xa như khi đến thăm khám trực tiếp mà không cần đăng ký 
bất kỳ thủ tục pháp lý nào. Mặc dù những luật hay quy định 
này chưa được ban hành vĩnh viễn, nhưng việc áp dụng công 
nghệ phổ biến nhiều hơn trong tương lai khiến nó có khả năng 
xảy ra.

Image
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b. Các câu hỏi thường gặp khi triển khai Telehealth

Các thủ thuật – thăm khám không thể thực 
hiện qua Telehealth, không có công cụ theo 
dõi bệnh nhân Real-time.

Thực tế, nhiều thăm khám vật lý là vô cùng quan trọng để nắm 
được tình trạng bệnh. Các yêu cầu như sờ bụng, nghe tim 
phổi, soi tai mũi họng, quét võng mạc, soi các nốt da… được 
bác sĩ từ nhiều chuyên ngành khác nhau đưa ra và lo lắng khi 
không có thăm khám thực tế, điều này có thể dẫn đến bỏ sót 
các dấu hiệu bệnh. Một số yêu cầu xét nghiệm có thể được 
thực hiện thông qua các nhà cung cấp dịch vụ lấy mẫu và trả 
kết quả online, nhưng có rất nhiều các thăm khám còn thiếu 
hụt tích hợp các thiết bị đo khám chuyên ngành và tính sẵn 
sàng của các dịch vụ triển khai tại nhà.

Để giải quyết vấn đề này cần thực hiện 2 giải pháp: làm rõ nhu 
cầu thăm khám - triển khai tích hợp các thiết bị liên quan, và 
triển khai mô hình y bác sĩ hợp tác từ tuyến cơ sở.  Với giải 
pháp tích hợp các thiết bị ngày càng trở nên phổ biến, liên 
quan đến từng gói dịch vụ triển khai, hay mô hình triển khai 
liên bệnh viện, tổng hợp các yêu cầu chuyên môn, các giải 
pháp tích hợp thiết bị có thể được thực hiện một cách tối ưu 
nhất. Các giải pháp tích hợp cho phòng ICU có thể hỗ trợ tới 
250 các thiết bị phổ biến bao gồm máy thở, monitor theo dõi 
bệnh nhân, bơm tiêm điện, máy lọc máu, lồng ấp… Các giải 
pháp theo dõi bệnh nhân tại nhà bao gồm các thiết bị lấy mẫu 
được kết nối với Ứng dụng trên điện thoại di động và cập nhật 
liên tục theo các lần đo. Với mô hình Y bác sĩ cộng tác, một cơ 
chế làm việc thực chất và những chương trình đào tạo cơ bản 
có thể giúp tăng lượng bác sĩ tham gia vào các giải pháp 
Telehealth chuyên sâu hơn. Hình ảnh siêu âm, hình ảnh điện 
tâm đồ hay các thiết bị soi tai mũi họng sẽ được thu thập và 
truyền tải real-time, giúp các bác sĩ từ xa có thể đưa ra các hỗ 
trợ chính xác, kịp thời.

Lo lắng về công bằng và đảm bảo lợi ích 
trong triển khai Telehealth

Đây có lẽ là câu hỏi lớn đặc biệt với Y tế Việt Nam khi số lượng 
dịch vụ Y tế được cung cấp bởi các trung tâm Y tế công đang 
chiếm tỉ trọng rất lớn và cần thực hiện theo khung giá quy 
định của Bộ Y tế. Tuy nhiên, trong suốt quá trình thay đổi của 
công nghệ và thị trường, các thay đổi về chính sách sẽ luôn 
được cập nhật. Tại Mỹ, các thăm khám của trung tâm dịch vụ 
Medicare và Medicaid (CMS) bao gồm các thăm khám 
Telehealth qua tương tác âm thanh, hình ảnh được coi là 
giống như thăm khám trực tiếp và được trả cùng mức phí 
trong suốt thời gian diễn ra tình trạng khẩn cấp về sức khỏe 
cộng đồng.

Một lợi ích khác chưa được đề cập nhiều trong triển khai 
telehealth là việc các dữ liệu thăm khám được tổng hợp bao 
gồm tình trạng bệnh cũng như các chỉ định lâm sàng. Đây có 
thể là gợi ý để phát triển các giải pháp hệ thống hỗ trợ ra 
quyết định lâm sàng CDSS (clinical decision support system) 
qua đó sẽ làm tăng hiệu quả hoạt động của dịch vụ chăm sóc 
Y tế và giảm chi phí trong dài hạn.

Mất thời gian của các hoạt động chuyên môn
Một băn khoăn khác là thực hiện Telehealth làm tăng thời gian 
dành cho các hoạt động phi lâm sàng để vận hành hệ thống. 
Điều này một phần có thể do thiếu các công cụ và kỹ năng 
điều phối hiệu quả nhiều quy trình trước và sau các hoạt động 
Telehealth. Các công việc hành chính như tạo phòng chờ, hỗ 
trợ kết nối hay các yêu cầu về mặt vận hành các công nghệ 
thông tin khác có thể sẽ đổ lên vai bác sĩ. Các công việc này 
có thể được hỗ trợ trong các cơ sở Y tế có bộ phận vận hành 
công nghệ thông tin nhưng thường khó khăn ở các nơi không 
có nhân viên IT chuyên trách hoặc trong mô hình Telehealth 
chăm sóc bệnh nhân từ xa. Một bác sĩ đang vận hành phòng 
khám telehealth về thần kinh và điều trị thực hành giấc ngủ 
- Todd J. Maltese từng chia sẻ trên Medpage Today rằng 
bệnh nhân của ông phải mất ít nhất 10 phút để chuẩn bị cho 
một cuộc thăm khám Telehealth. Ngoài ra bác sĩ này cũng 
từng phải dành rất nhiều “nửa giờ” để hỗ trợ khách hàng của 
mình các vấn đề về mặt công nghệ, tương đương với 1-2 lượt 
khám Telehealth.

Điều này đặt ra vấn đề về một hệ thống Telehealth có thể 
được vận hành đơn giản và cho phép tương tác trên nhiều 
giao diện các phần mềm truyền thống hay có chức năng 
remote từ xa. Tuy vậy, vẫn phải đảm bảo sự ổn định trong 
truyền tải hình ảnh, âm thanh, là cốt lõi của các giải pháp 
Telehealth. Với các hệ thống cần kết nối phức tạp như tích 
hợp thiết bị trong ICU triển khai hỗ trợ hồi sức tích cực từ xa, 
hệ thống Telehealth triển khai tại phòng mổ, ngoài việc các hệ 
thống cần đồng bộ còn yêu cầu nghiêm ngặt về chuẩn thiết bị 
triển khai như đảm bảo kiểm soát nhiễm khuẩn, thời gian để 
xử lý các sự cố y khoa do sử dụng các thiết bị không đạt chuẩn 
không được ghi nhận trong các báo cáo nhưng cũng là việc 
cần lưu tâm.

c. Xu hướng phát triển Telehealth bền vững theo khuyến 
nghị của ASCO (American Society of Clinical Oncology)

Vào tháng 7 năm 2020, ASCO đã ban hành một tuyên bố 
chính sách tạm thời về y tế từ xa, khuyến khích các nhà hoạch 
định chính sách mở rộng phạm vi thanh toán cho các dịch vụ 
chăm sóc y tế từ xa. Ngoài ra, tuyên bố thúc đẩy sự bình đẳng 
y tế, mở rộng cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, nâng cao nhận thức 
của người bệnh về việc sử dụng y tế từ xa đồng thời có bảo 
hiểm toàn diện cho bệnh nhân. Mặc dù các nhà cung cấp đã 
báo cáo rằng y tế từ xa mang lại nhiều lợi ích, bao gồm khả 
năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc dễ dàng hơn, nhưng các mối 
quan tâm cũng được nêu ra về quyền riêng tư, sự bồi hoàn 
đầy đủ, thiếu cơ sở hạ tầng kết nối và các vấn đề bất bình 
đẳng. Vì vậy, sau khi công bố tuyên bố tạm thời của ASCO về 
y tế từ xa, tuyên bố Road to Recovery Strategy đã xác định 
nhu cầu của các thành viên ASCO về các tiêu chuẩn chi tiết 
cho ung thư học. Nhu cầu này cũng có trước đại dịch 
COVID-19 và càng bùng nổ hơn sau dịch, khi tỷ lệ bác sĩ ung 
thư tại các vùng nông thôn thấp và các yêu cầu đi lại nhiều có 
tác động mạnh đến khả năng chẩn đoán kịp thời, cũng như 
giảm các lựa chọn điều trị và khả năng được chăm sóc của 
người bệnh.
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Các tiêu chuẩn và đề suất trong thực hành ASCO (ASCO 
Standards and Practice Recommendations) được tạo ra để 
đáp ứng nhu cầu này và bao gồm sự chứng thực của các 
hướng dẫn chung hiện có về việc triển khai telehealth, bao 
gồm playbook trong triển khai Telehealth của Hiệp hội Y học 
hoa kỳ (American Medical Association), là một nguồn tài 
nguyên toàn diện để triển khai telehealth và hướng dẫn bắt 
đầu nhanh của Hiệp hội Telemedicine Hoa Kỳ (American 
Telemedicine Association).

Sau những xác nhận này, Tiêu chuẩn ASCO bao gồm việc 
xem xét hệ thống các bằng chứng hiện tại về các phương 
pháp cung cấp sức khỏe từ xa khác nhau trong các khoa điều 
trị ung thư và đưa ra các tiêu chuẩn cụ thể trong ung thư học 
như lựa chọn bệnh nhân và tổ chức buổi hội chẩn về ung thư 
đa mô thức (multidisciplinary cancer conferences - MCCs). 
Các khuyến nghị dựa trên sự đồng thuận này cũng được đưa 
vào để cung cấp lời khuyên thiết thực trong việc triển khai 
telehealth tại các cơ sở ung thư học. Các Tiêu chuẩn này sẽ 
được cập nhật thường xuyên khi Telehealth trở nên vững 
chắc hơn trong lĩnh vực ung thư học và nhu cầu sử dụng ngày 
càng lớn.

Chi tiết nội dung Tiêu chuẩn thực hành Telehealth theo 
khuyến nghị của ASCO có tại: 
https://www.asco.org/sites/new-www.asco.org/files/
content-files/advocacy-and-policy/documents/2021-ASCO-
Telehealth-Standards-Slides.pdf

8 lưu ý trong triển khai Telehealth

• Làm rõ mục tiêu của bạn. Bạn muốn đạt được điều gì 
với Telemedicine/ Telehealth

• Làm rõ bệnh nhân muốn điều gì. Bệnh nhân ngày càng 
có hiểu biết và quen thuộc với các giải pháp công 
nghệ. Điều gì là phù hợp nhất với nhu cầu của từng 
nhóm người bệnh khác nhau.

• Xác định quy trình làm việc của tổ chức, đó là một “tài 
nguyên quý giá” - và hãy tạo một nền tảng tích hợp với 
quy trình làm việc đó và phát triển, thay vì thay thế hoặc 
làm gián đoạn nó.

• Lựa chọn nền tảng. Hãy đảm bảo rằng nền tảng 
Telehealth có thể đơn giản trong tương tác với hệ 
thống hồ sơ sức khỏe người bệnh, thay vì cung cấp cho 
bạn thứ gì đó mà phải mất nhiều thao tác điều chỉnh.

• Có tư vấn về mặt pháp lý trong triển khai

• Hãy giữ mọi thứ đơn giản, nhất là với người bệnh. Nếu 
bệnh nhân và người thực hiện chuyên môn đang làm 
quá nhiều việc khác nhau để gặp/ trao đổi chuyên môn 
trực tuyến, họ có thể sẽ từ bỏ.

• Tạo động lực cho các nhân viên và người thực hiện 
chuyên môn.

• Đảm bảo rằng người bệnh có thể hiểu và chủ động 
trong việc chăm sóc y tế của chính họ.

2. Tổng thể mô hình và triển khai thử nghiệm 
giải pháp Telehealth tại Bệnh viện chuyên 
ngành Ung bướu – Bv. Ung Bướu Tp. Hồ 
Chí Minh
a. Mô hình triển khai Teleheath trên nền tảng PC

Giải pháp Telemedicine bao gồm: phần cứng chuyên dụng 
chuẩn Y tế sử dụng trong các khu điều trị chuyên sâu; phần 
mềm gồm nền tảng PC Windows để kết hợp cùng các phần 
mềm HIS/ PACS/ EMR và phần mềm Telehealth phù hợp 
theo khoa phòng, đảm bảo chuẩn bảo mật thông tin Y khoa 
HIPAA.

Phần cứng:

• Advantech AVAS-60: Bộ thiết bị Telemedicine di 
động cho Khu mổ

• Advantech AMiS-72: Xe Telehealth di động cho Khu 
nội trú/ ICU/ Khu cách ly

• Advantech AIM-58: Tablet Y tế sử dụng cho bác sĩ khi 
di chuyển (Thăm khám nội trú/ theo xe cấp cứu)

Phần mềm:

• Nền tảng PC Window cho phép cài đặt HIS/ PACS/ 
EMR

• Phần mềm Telehealth Vsee streaming HIPAA – 
license 1 năm

Dịch vụ theo kèm:

• Lắp đặt, cài đặt và hướng dẫn sử dụng thiết bị

• Bảo hành thiết bị 12 tháng cùng hỗ trợ kỹ thuật trong 
quá trình sử dụng
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Mô hình triển khai: 

Hệ thống triển khai nhằm kết nối linh hoạt các điểm/ các 
thành viên của Bệnh viện ung bướu Tp. HCM. Các tín hiệu 
hình ảnh một mặt được tích hợp thông qua hệ thống truyền 
nhận hình ảnh thời gian thực AVAS hiển thị realtime trên màn 
hình phẫu thuật và một lối ra được kiểm soát nguồn truyền, 
một máy tính đứng vai trò vừa là thiết bị truy cập các thông tin 
lâm sàng, vừa là gateway trong giải pháp Vsee. Giải pháp 
Telehealth trong ICU được thực hiện thông qua xe đẩy 
eDocument cart với camera PTZ và bộ thiết bị loa-mic 
chuyên dụng cho hội nghị. Với các vị trí di động như theo xe 
cấp cứu hay di chuyển trong không gian nội viện, 1 bộ tablet Y 
tế là thiết bị kết nối trong Telehealth. Bộ tablet chạy Windows 
và các phụ kiện đảm bảo hoạt động như một chiếc máy tính 
bình thường khi sử dụng các hệ thống phần mềm có sẵn của 
bệnh viện.

b. Giải pháp Telehealth di động cho khu mổ, ICU, khu nội trú 
và bác sĩ trong di chuyển.

• Cổng đầu vào video để kết nối thiết bị hình ảnh trong 
phẫu thuật

• Màn hình phẫu thuật và camera độ phân giải cao giúp 
bác sĩ phẫu thuật phán đoán thông tin chính xác hơn 
trong mổ

• Nâng cấp giải pháp quản lý hình ảnh dễ dàng, truyền 
phát tại các vị trí không được trang bị từ trước

• Phần mềm và phần cứng được tích hợp cao

• Thiết kế thân thiện với người dùng với Giao diện người 
dùng trên màn hình cảm ứng 

NDcoder

Giải pháp Telehealth di động cho khu mổ - AVAS

Màn hình phẫu thuật

Camera

Truyền video 
realtime qua IP

Cho hiển thị hình ảnh trong 
phẫu thuật chính xác

Lưu giữ chất lượng 
hình ảnh tốt nhất
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Nâng cấp xe thăm khám và 
ghi hồ sơ bệnh án của Bác sĩ/ 
Y tá thành xe Telehealth để 
nâng cao hiệu quả của các 
lượt thăm khám bệnh nội trú 
hoặc trong ICU.

• Hỗ trợ/ tăng cường khoảng 
trống nhân sự tại các vị trí 
điều trị.

• Nâng cao năng lực chăm 
sóc bệnh nhân do giảm 
thời gian di chuyển

• Tăng cường tương tác với 
người bệnh trong quá trình 
nhập viện và điều trị.

• Dễ dàng kết hợp với các bác sĩ từ các chuyên khoa khác 
nhau để lập kế hoạch điều trị cho các trường hợp khó 
trong ICU

• Dễ dàng chia sẻ, tường tác với bệnh án và các phần 
mềm thông tin người bệnh trong suốt quá trình hội 
chẩn từ xa.

Với 3 cơ sở khám và điều trị, trong một số trường hợp cần 
phải di chuyển người bệnh, một thiết bị cho phép kết nối 
trong suốt quá trình di chuyển hoặc cấp cứu đồng thời có thể 
truy cập hồ sơ người bệnh như một máy tính thông dụng sẽ 
giúp đơn giản hóa các thiết bị và quy trình trong chăm sóc 
những trường hợp đặc biệt này. Tablet cũng có thể giúp bác 
sĩ/ y tá truy cập hồ sơ nhanh chóng ngay tại giường bệnh hoặc 
hỗ trợ các thao tác ký trong hồ sơ điện tử.

Tablet thiết kế theo chuẩn Y tế, cho phép sử dụng các dung 
dịch sát khuẩn bề mặt còn phù hợp để thực hiện các buổi hội 
chẩn Telehealth trong các trường hợp đặc biệt như tại khu 
cách ly, trong các buồng chăm sóc sơ sinh hay tại các vùng 
xảy ra thiên tai.

c. Triển khai thực tế tại Bệnh viện Ung Bướu Tp.  
Hồ Chí Minh

Bệnh viện Ung Bướu TP. Hồ Chí Minh là bệnh viện chuyên 
khoa hạng I là cơ sở khám bệnh chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế 
TP. Hồ Chí Minh, làm nhiệm vụ khám, chữa bệnh chuyên 
ngành ung bướu cho nhân dân và chỉ đạo tuyến, được Bộ Y tế 
phân công phụ trách các tỉnh thành phía Nam.

Bệnh viện hiện có các cơ sở tại Quận Bình Thạnh và Quận 9 
đang thực hiện các kỹ thuật cao trong khám chữa và điều trị, 
chỉ đạo tuyến, nghiên cứu Y khoa và hợp tác quốc tế. 

Triển khai bộ thiết bị Telehealth/ Telemedicine tại Bệnh viện 
Ung bướu một mặt hỗ trợ nâng cao hiệu quả cho các quy 
trình đang triển khai tại bệnh viện, một mặt từng bước đưa 
mô hình Telehealth/ Telemedicine vào trong hoạt động tại 
các cơ sở Ung bướu, phát triển một nền tảng thăm khám và 
điều trị mới nơi các cơ sở Y tế có thể đưa ra các dịch vụ Y tế 
mới và người bệnh dễ dàng tiếp cận hơn với các điều trị chất 
lượng cao.

3. Lắp đặt hệ thống với sức mạnh phần  
cứng từ Intel

Hình ảnh lắp đặt và triển khai tại Bệnh viện Ung Bướu Tp. 
Hồ Chí Minh:

Lắp đặt hệ thống Advantech AVAS-60 cho Phòng mổ

Lắp đặt hệ thống Advantech AMiS-72 tại Bệnh viện:

Triển khai cùng các giải pháp công nghệ Intel

• Các chipset Intel cung cấp sức mạnh và hiệu suất cao 
cho các giải pháp công nghệ từ tiêu dùng, giải trí như 
âm thanh hay hình ảnh và đặc biệt trong doanh nghiệp 
và các giải pháp chuyên ngành nâng cao như Y tế.

• Dòng Chipset Sever Intel cung cấp khả năng bảo vệ dữ 
liệu hàng đầu, bảo mật, ảo hóa hay quản lý năng lượng 
sử dụng

Triển khai Telehealth di động tại khu ICU

Triển khai Telehealth di động trong quá trình 
thăm khám hoặc cấp cứu.
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•  Dòng Chipset Desktop Intel cung cấp sức mạnh và 
hiệu suất tối ưu với các khả năng mở rộng.

•  Dòng Chipset Mobile Intel cung cấp phong phú các 
tính năng được xây dựng trong chỉnh sửa hình ảnh, 
xem Video và xử lý đồ họa trên các thiết bị di động hay 
các thiết bị 2 trong 1.

Ứng dụng các giải pháp công nghệ của Intel đang ngày càng 
được áp dụng mạnh mẽ trong Y tế.
Hệ thống Advantech AVAS-60 sử dụng toàn bộ các thiết bị 
PC theo chuẩn Y tế với thiết kế kín, không quạt dùng Chipset:

•  Intel-Core i5-8365UE trên máy tính tương tác chính, 
cho phép sử dụng các phần mềm Y tế sẵn có cũng như 
sử dụng như một bộ gateway trong Telehealth

•  Intel Core i5-6300U là sức mạnh chính trong bộ 
MasterNode quản lý nền bộ chuyển mạch cũng như 
quản lý truyền nhận Video, Audio trong hệ thống tích 
hợp hình ảnh qua IP.

•  Intel Apollo Lake J3455 được sử dụng trên thiết bị 
máy tính AIO 11.5-inch với màn hình cảm ứng, cho 
phép tương tác với các nguồn hình ảnh truyền dẫn.ả

Hệ thống Advantech AMiS-72 sử dụng Chipset Intel Core 
i5-7300U. Đây là dòng chip tiêu thụ ít điện năng và máy sẽ ít 
bị nóng hơn nên sẽ cho thời lượng sử dụng pin lâu hơn.
Với máy tính bảng Advantech AIM-58, Intel® Atom x7-Z8750 
quad-core giúp các thiết bị di động khởi động nhanh hơn, 
hoạt động lâu hơn và hỗ trợ truyền phát đa phương tiện Ultra 
HD 4K độ phân giải cao và khung hình trên giây (FPS) cao. Bộ 
vi xử lý này mang đến công nghệ tiên tiến và khả năng xử lý 
trên một thiết kế theo tiêu chuẩn công nghiệp và đặc thù 
trong Y tế.

4. Hướng phát triển Telehealth trong hệ sinh  
thái sản phẩm CNTT Y tế của FPT.

FPT IS nỗ lực trở thành nhà cung cấp giải pháp phần mềm và 
dịch vụ công nghệ thông tin có uy tín trên toàn cầu, sáng tạo 
các giá trị vì khách hàng, đem lại thành công cho các thành 
viên, đóng góp cho cộng đồng.

FPT hiện tại đang triển khai giải pháp eHospital® V2.0 là hệ 
thống quản lý toàn diện bệnh viện, bao gồm các nhóm quản lý 
khám chữa bệnh (HIS), nhóm quản lý xét nghiệm (LIS), nhóm 
quản lý chẩn đoán hình ảnh (RIS) & Lưu trữ và giao tiếp hình 
ảnh (PACS), nhóm Bệnh án điện tử (EMR), nhóm kiểm soát 
tài chính và điều hành, nhóm tích hợp & kết nối, nhóm quản trị 
và nhóm ứng dụng mới thông minh. Với quan điểm xem bệnh 
nhân là trung tâm của hệ thống, FPT.eHospital® V2.0 cho 
phép các bệnh viện hiện đại hóa hầu hết các quy trình để 
bệnh nhân luôn cảm thấy thoải mái và thuận tiện nhất trong 
suốt quá trình khám chữa bệnh. Bệnh nhân được bệnh viện 
kết nối tương tác hai chiều theo thời gian thực thông qua hệ 
thống ứng dụng trên điện thoại thông minh, được chủ động 
thực hiện các thủ tục khám chữa bệnh thông qua các KIOSK 
thông minh… Điều này giúp bệnh nhân luôn nắm bắt kịp thời 
tình trạng quá trình khám chữa bệnh của mình, tối ưu hóa thời 
gian chờ đợi và thực hiện dịch vụ. Hệ thống cũng giúp bác sĩ, y 
tá, kĩ thuật viên, nhân viên tài chính cũng như ban lãnh đạo 
bệnh viện đạt hiệu quả cao nhất trong công việc. Việc kết hợp 
với các giải pháp Telehealth sẽ tăng cường sức mạnh trong 
hệ sinh thái các giải pháp Y tế số được cung cấp bởi FPT.
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5. Tham chiếu và các thông tin khác

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2775074

https://effectivehealthcare.ahrq.gov/products/telehealth-expansion/white-paper

https://ramaonhealthcare.com/a-multilayered-analysis-of-telehealth-how-this-emerging-venue-of-care-is-affecting-the-
healthcare-landscape/

https://www.dmagazine.com/healthcare-business/2021/10/report-telehealth-is-changing-how-healthcare-is-organized-and-
funded/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8014764/

https://ascopubs.org/doi/full/10.1200/OP.21.00438

https://www.cancernetwork.com/view/the-future-of-telehealth-for-hematology-oncology-care

https://intermountainhealthcare.org/medical-specialties/cancer-care/treatments/telehealth/
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