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KẾ HOẠCH 
Triển khai Hồ sơ sức khỏe điện tử ngành Y tế năm 2019

I. Sự cần thiết

Hồ sơ sức khỏe là tài liệu y tế ghi lại quá trình chăm sóc sức khỏe của một
người từ lúc sinh ra cho đến mất đi theo mẫu quy định của Bộ Y tế. 

Hồ sơ sức khỏe điện tử (EHR) là bản tin học hóa của hồ sơ sức khỏe được
lập, hiển thị, cập nhật, lưu trữ và chia sẻ bằng phương tiện điện tử.

Đối với người dân, hồ sơ sức khỏe điện tử giúp mỗi người dân biết và tự
quản lý thông tin sức khỏe liên tục, suốt đời của mình. Từ đó, chủ động phòng
bệnh, chủ động chăm sóc sức khỏe của mình. Khi đi khám bệnh, thông qua hồ
sơ sức khỏe, người bệnh cung cấp cho thầy thuốc hồ sơ sức khỏe, tiền sử bệnh
tật và quá trình khám chữa bệnh một cách nhanh chóng, chính xác, đầy đủ tạo
thuận lợi cho việc chẩn đoán và điều trị của thầy thuốc.

Đối với người thầy thuốc, hồ sơ sức khỏe điện tử cung cấp cho người thầy
thuốc đầy đủ các thông tin về bệnh tật, tiền sử bệnh tật, các yếu tố nguy cơ ảnh
hưởng đến sức khỏe, từ đó kết hợp với thăm khám hiện tại, người thầy thuốc có
nhận định về sức khỏe của người bệnh toàn diện hơn, chẩn đoán bệnh kịp thời,
chính xác hơn, phát hiện bệnh sớm hơn, điều trị kịp thời khi bệnh còn ở giai
đoạn sớm mang lại hiệu quả điều trị cao hơn, giảm bớt chi phí khám bệnh, chữa
bệnh (KCB)của mỗi người dân. Hơn nữa, khi thông tin về sức khỏe của người
bệnh được thông suốt giữa các tuyến sẽ giúp việc chẩn đoán và phối hợp điều trị
tốt hơn. Hồ sơ sức khỏe điện tử giúp người thầy thuốc chăm sóc sức khoẻ cho
người dân liên tục, toàn diện theo nguyên lý của y học gia đình tốt hơn.

Đối với công tác quản lý, việc triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử giúp cho
ngành Y tế có được dữ liệu về sức khỏe của người dân đầy đủ, chính xác và kịp
thời. Đây là cơ sở dữ liệu về sức khỏe lớn của ngành mà việc tổng hợp, phân
tích dữ liệu thông tin sẽ giúp ngành y tế có các chỉ đạo rất kịp thời về phòng
chống dịch bệnh nói riêng và có được các dự báo, hoạch định chính sách về
công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân tốt hơn vì có những
bằng chứng thực tiễn, có cơ sở khoa học hơn. 
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Đối với Bảo hiểm y tế, khi thông tin về khám chữa bệnh của người bệnh
thông suốt, minh bạch, giúp cho việc quản lý chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm
y tếdễ dàng hơn, góp phần hạn chế việc lạm dụng thuốc và xét nghiệm nếu có.

Như vậy, việc xây dựng hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử rất có ích cho
người dân, rất có lợi cho ngành y tế, tạo thuận lợi cho thầy thuốc khi hành nghề,
là một nội dung quan trọng có ý nghĩa thực tiễn, có tính thời sự cao trong việc
xây dựng y tế điện tử, từng bước ứng dụng và phát triển y tế thông minh, chủ
động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, góp phần hiện đại hóa
ngành Y tế đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân
trong tình hình mới theo Nghị quyết 20-NQ/TW.

II. Cơ sở pháp lý

Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung
ương Đảng Khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức
khỏe nhân dân trong tình hình mới;

Quyết định số 2348/QĐ-TTg ngày 05/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới;

Quyết định số 6111/QĐ-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Trưởng Bộ Y tế
phê duyệt đề án triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại Trạm Y tế, xã,
phường giai đoạn 2018-2020;

Quyết định số 4888/QĐ-BYT ngày 18/10/2019 của Bộ Trưởng Bộ Y tế
phê duyệt đề án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin y tế thông minh giai
đoạn 2019 – 2025;

Quyết định số 5349/QĐ-BYT ngày 12/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế
phê duyệt kế hoạch triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử.

III. Mục tiêu 

1. Mục tiêu chung

Triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử (EHR) cho toàn dân, bảo đảm mỗi
người dân có một hồ sơ sức khỏe điện tử, từng bước hình thành cơ sở dữ liệu về
sức khỏe người dân tại Trung tâm dữ liệu Y tế Quốc gia.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Xây dựng, hoàn thiện hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử, đảm bảo quản lý
đầy  đủ  các  thông  tin  theo  quy  định  tại  Quyết  định  số  831/QĐ-BYT  ngày
11/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành mẫu hồ sơ quản lý sức khỏe cá
nhân phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, cung cấp các giao diện tương tác với
Bộ Y tế, Sở  Y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, chuyên gia y tế và người dân. 
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b) Thu thập trực tiếp thông tin sức khỏe của người dân hoặc thu thập từ cơ
sở khám bệnh, chữa bệnh vào hồ sơ sức khỏe điện tử thông qua các tiêu chuẩn
của ngành y tế đã ban hành bao gồm tiêu chuẩn quốc tế HL7 và chuẩn định dạng
dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định và thanh toán chi phí khám
bệnh, chữa bệnh theo Quyết  định số 4210/QĐ-BYT ngày 20/9/2017 của Bộ
trưởng Bộ Y tế.

c) Đến năm 2020: Tối thiểu 80% người dân được lập hồ sơ sức khỏe điện
tử. Hình thành cơ sở dữ liệu về sức khỏe người dân tại Sở Y tế và Trung tâm dữ
liệu Y tế Quốc gia.

  d) Năm 2025: 95% người dân trên toàn quốc có hồ sơ sức khỏe điện tử,
được cập nhật thông tin sức khỏe thường xuyên và được kết nối với tất cả các cơ
sở khám bệnh, chữa bệnh trên cả nước.

IV. Nội dung hoạt động

1. Xây dựng, hoàn thiện phần mềm hồ sơ sức khỏe

Phần mềm hồ sức khỏe đáp ứng các quy định về thiết kế và chức năng cụ
thể như sau:

a) Về thiết kế phần mềm

Phần mềm được thiết kế đáp ứng các quy định sau:

- Phải ghi nhận toàn bộ nội dung, thông tin như hồ sơ sức khỏe theo quy
định của Bộ Y tế (Quyết định số 831/QĐ-BYT ngày 11/3/2017 của Bộ trưởng
Bộ Y tế về việc ban hành mẫu hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân phục vụ chăm sóc
sức khỏe ban đầu);

- Quyết định số 4210/QĐ-BYT ngày 20/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về
việc quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám
định và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh;

- Thông tư số 48/2017/TT-BYT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế
về quy định trích chuyển dữ liệu điện tử trong quản lý và thanh toán chi phí
khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế;

- Tương thích với tiêu chuẩn HL7; 

- Có khả năng kết nối, liên thông hồ sơ sức khỏe điện tử với hệ thống mã
định danh y tế cho người dân (ID) và các hệ thống thông tin y tế liên quan.

b) Các nhóm chức năng của phần mềm:

- Nhóm chức năng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe;
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- Nhóm chức năng quản lý hành chính;

- Nhóm chức năng quản lý hạ tầng thông tin.

c)  Tuân thủ  việc  bảo vệ  thông tin  cá  nhân theo  quy định tại  mục  2,
Chương II của Luật An toàn thông tin mạng.

2. Triển khai, xây dựng hệ thống mã định danh y tế cho người dân 

a) Triển khai xây dựng hệ thống quản lý mã định danh y tế cho người dân
theo Quyết định số 4376/QĐ-BYT ngày 24/09/2019 của Bộ Y tế ban hành quy
chế xác lập, sử dụng và quản lý mã định danh y tế.

b) Đảm bảo mỗi hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân được cấp phát một
mã định danh y tế.

c) Thời gian hoàn thành: Năm 2020.

3. Về quản lý thông tin, dữ liệu

a) Thông tin, dữ liệu hình thành khi triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử là tài
sản thuộc sở hữu của cơ quan quản lý nhà nước (Bộ Y tế, Sở Y tế). 

b) Nhà cung cấp dịch vụ hoặc đơn vị phát triển phần mềm có trách nhiệm
chuyển giao đầy đủ các thông tin, dữ liệu, mã nguồn của phần mềm hồ sơ sức
khỏe và các công cụ cần thiết khi kết thúc hợp đồng để bảo đảm Bộ Y tế hoặc
Sở Y tế vẫn có thể khai thác sử dụng hồ sơ sức khỏe điện tử kể cả trong trường
hợp thay đổi nhà cung cấp dịch vụ.

4. Triển khai hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử

a) Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ động tổ chức triển khai
hồ sơ sức khỏe điện tử trên địa bàn. Bảo đảm tới cuối năm 2020 có ít nhất 80%
người dân trên địa bàn tỉnh, thành phố được tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử. 

b) Các bước triển khai Hồ sơ sức khỏe điện tử bao gồm:

- Xây dựng phần mềm hồ sơ sức khỏe;

- Cài đặt phần mềm hồ sơ sức khỏe cho các cơ sở y tế;

- Đào tạo, tập huấn các cán bộ y tế sử dụng phần mềm hồ sơ sức khỏe;

- Tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân trên địa bàn từ thông tin
sức khỏe của người dân tại cơ sở khám chữa bệnh hoặc từ thông tin trực tiếp của
người dân;

- Tổ chức cập nhật thông tin trên phần mềm hồ sơ sức khỏe tại các cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh;

- Khai thác thông tin sức khỏe trên phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử;
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- Duy trì hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử.

 c) Thời gian thực hiện: 2019-2025.

5. Xây dựng tài liệu chuyên môn và các văn bản hướng dẫn 

- Xây dựng chuẩn kết nối liên thông hồ sơ sức khỏe điện tử với hệ thống
mã định danh y tế cho người dân và các hệ thống thông tin y tế liên quan.

- Xây dựng quy chế sử dụng, quản lý, vận hành, đảm bảo an toàn thông
tin hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử. 

- Quy định về lập, cập nhật, khai thác hồ sơ sức khỏe điện tử. 

- Xây dựng cơ chế tài chính để duy trì, vận hành hệ thống hồ sơ sức khỏe
điện tử.

Thời gian hoàn thành: Năm 2020 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế

Phối hợp với Cục Công nghệ thông tin bảo đảm hoạt động thường xuyên,
ổn định của hệ thống hồ sơ sức khỏe sau khi triển khai thực hiện.

Theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện và hiệu quả triển khai hồ sơ
sức khỏe điện tử;

Trên cơ sở Kế hoạch triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử của Bộ Y tế, căn cứ
vào thực tế, Sở Y tế xây dựng kế hoạch triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử của địa
phương, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương phê duyệt (hoặc phê duyệt theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương) và tổ chức triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử tại địa
phương, bảo đảm hoàn thành trong năm 2020.

Thành lập nhóm Hỗ trợ triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử ngành Y tế
BRVT.

Kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thực hiện hồ sơ sức khỏe điện tử tại
địa phương và báo cáo Bộ Y tế (theo yêu cầu).

Chủ trì triển khai công tác chuyên môn về hồ sơ sức khỏe người dân, rà
soát, cập nhật nội dung hồ sơ sức khỏe.

2. Các đơn vị KCB trực thuộc:

Trên cơ sở Kế hoạch triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử của Bộ Y tế và Sở
Y tế, đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử tại
đơn vị phù hợp vớ quy định và tình hình thực tế.
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Phân công cán bộ phụ trách triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử tại đơn vị (là
lãnh đạo phòng CNTT hoặc phòng KHTH).

Cử thành viên (là viên chức CNTT)  tham gia nhóm Hỗ trợ triển khai hồ
sơ  sức  khỏe  điện  tử  ngành  Y tế  BRVT  (thời  gian  gửi  về  Sở  Y tế   trước
15.12.2019)

Đồng bộ dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân trên địa bàn tỉnh về
Trung tâm dữ liệu Y tế Quốc gia tại địa chỉ  http://www.hososuckhoe.gov.vn
hoặc http://www.myehr.vn.

Các đơn vị lập Kế hoạch triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử tại đơn vị, báo
cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, gửi văn bản về Sở Y tế
(phòng Nghiệp vụ) trước ngày 09/12/2019./.

Nơi nhận:
- Bộ Y tế (Báo cáo);
- UBND tỉnh (Báo cáo);
- Ban lãnh đạo SYT;
- Các phòng chức năng SYT;
- Các đơn vị KCB trực thuộc;
- Cổng thông tin điện tử SYT;
- Lưu: VT, NV.

                     GIÁM ĐỐC

    

                 Phạm Minh An
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