
 

UBND THỪA THIÊN HUẾ 

SỞ Y TẾ  

 

Số: 2033/SYT-VP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
         

Thừa Thiên Huế, ngày 12  tháng 8  năm 2019 

V/v triển khai hồ sơ bệnh án 

điện tử. 

 

 

 

Kính gởi: Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

  

 

Thực hiện Thông tư số 46/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc ban hành quy định hồ sơ bệnh án điện tử, Sở Y tế yêu cầu các 

đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

- Tiến hành khảo sát, đánh giá các tiêu chí theo Thông tư số 54/2017/TT-

BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành bộ tiêu chí ứng dụng 

công nghệ thông tin tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Thực hiện đúng theo 

các yêu cầu, quy trình thực hiện tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT ngày 

28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy định hồ sơ bệnh án 

điện tử. 

- Xây dựng Đề án/Kế hoạch triển khai theo phân kỳ và lộ trình thực hiện 

với từng nội dung cụ thể. 

- Lựa chọn và phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ ứng công nghệ 

thông tin (đặc biệt là hệ thống HIS) đủ năng lực, đạt tiêu chuẩn để triển khai hồ 

sơ bệnh án điện tử. 

- Trên cơ sở đánh giá hiện trạng trang thiết bị y tế để có kế hoạch triển 

khai song song các hệ thống: Hệ thống thông tin chẩn đoán hình ảnh (RIS); Hệ 

thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh (PACS); Hệ thống thông tin xét nghiệm 

(LIS); Kho dữ liệu lâm sàng (CDR) và Hệ thống hỗ trợ quyết định lâm sàng 

(CDSS) phải đảm bảo số hóa, kết nối, liên thông, chia sẽ dữ liệu với hệ thống 

Quản lý bệnh viện (HIS) để hình thành hồ sơ bệnh án điện tử. 

- Đăng ký chữ ký số của Ban cơ yếu chính phủ cấp theo đúng sự hướng 

dẫn của Sở Y tế đối với cán bộ có tham gia vào quy trình chuyên môn khám, 

chữa bệnh. 

- Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu gặp khó khăn và vướng mắc, 

đề nghị các đơn vị báo cáo Sở Y tế để kịp thời chỉ đạo. 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị nghiên cứu triển khai, thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                                                                                  
- Như trên; 

- Giám đốc Sở Y tế (báo cáo); 

- Phó Giám đốc Sở Y tế (báo cáo); 

- Các phòng chức năng (thực hiện);                                                                                      

- Lưu: VT, VP, NVY. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Nam Hùng 
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