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Giai đoạn 1  
từ tháng 8/2020 - 6/2021:
	 Phát	triển	nền	tảng	y	tế	số	tuyến	y	tế	cơ	sở;
	 	Xây	dựng	bộ	tài	liệu	đào	tạo	và	hướng	dẫn	sử	dụng	hệ	thống	tư	

vấn,	khám	chữa	bệnh	từ	xa	tại	tuyến	y	tế	cơ	sở;
	 	Tập	huấn	sử	dụng	hệ	thống	tư	vấn,	khám	chữa	bệnh	từ	xa	tại	

tuyến	y	tế	cơ	sở	cho:
	 ▪ 	04	cơ	sở	y	tế	tuyến	huyện	tại	các		tỉnh	Hà	Giang,	tỉnh	Bắc	Kạn	

và	tỉnh	Lạng	Sơn
	 ▪ 	60	 trạm	y	 tế	 xã	 tại	 03	huyện	 xa	 xôi,	 đi	 lại	 khó	 khăn	nhất	

Hoàng	Su	Phì,	Ba	Bể	và	Cao	Lộc	thuộc	03	tỉnh	nêu	trên
	 ▪ 	153	cán	bộ	y	tế	tuyến	huyện,	xã	và	thôn	bản.	Trong	đó	45%	

là	nữ	và	85%	là	người	dân	tộc	thiểu	số	như	Tày,	Nùng,	Dao,	
La	Chí;

	 	Cài	đặt	phần	mềm	vào	máy	vi	tính/laptop/điện	thoại	thông	minh	
của	các	cơ	sở	y	tế,	cán	bộ	y	tế	đã	qua	đào	tạo	và	thử	nghiệm	
thành	công	tại	03	trạm	y	tế	(TYT)	xã	kết	nối	với	03	trung	tâm	y	
tế	(TTYT)	huyện.

	 ▪ 	TYT	xã	Bản	Phùng	–	TTYT	huyện	Hoàng	Su	Phì
	 ▪ 	TYT	xã	Nam	Mẫu	–	TTYT	huyện	Ba	Bể
	 ▪ 	TYT	xã	Hòa	Cư	–	TTYT	huyện	Cao	Lộc
	 	Thành	lập	Tổ	chuyên	môn	tư	vấn,	khám	chữa	bệnh	từ	xa	tại	TTYT	

các	huyện	Ba	Bể	và	Cao	Lộc	để	hỗ	trợ	chuyên	môn	cho	các	trạm	
y	tế	xã	trong	huyện.

Ø 55mm

Giai đoạn 2  
từ tháng 7/2021:
	 	Nâng	 cấp	 phần	mềm	 đáp	 ứng	 với	 yêu	 cầu	mở	 rộng	 triển	

khai;

	 	Cài	đặt	02	máy	chủ	 tại	Trung	 tâm	Dữ	 liệu	của	Bộ	Y	 tế	để	
triển	khai	Chương	trình	tư	vấn,	khám	chữa	bệnh	từ	xa	tuyến	
y	tế	cơ	sở	và	lưu	trữ	các	thông	tin	y	tế	của	Chương	trình;

	 	Xây	dựng	tài	liệu	tập	huấn	để	mở	rộng	hoạt	động	ra	toàn	bộ	
các	cơ	sở	y	tế	tuyến	cơ	sở	của	03	tỉnh	Hà	Giang,	Bắc	Kạn	
và	Lạng	Sơn;

	 	Xây	dựng	tài	liệu	tập	huấn	cho	các	cán	bộ	Sở	Y	tế	của	tất	
cả	63	tỉnh	thành;

	 	Hội	 thảo	giới	 thiệu	Chương	 trình	 tư	vấn,	khám	chữa	bệnh	
từ	xa	tuyến	y	tế	cơ	sở	với	sự	tham	gia	của	Sở	Y	tế	63	tỉnh	
thành	trong	cả	nước;

	 	Đánh	giá	kết	quả	triển	khai	mở	rộng	tại	03	tỉnh	và	đưa	ra	
các	 khuyến	 nghị	 đối	 với	 việc	mở	 rộng	 triển	 khai	 Chương	
trình	tư	vấn,	khám	chữa	bệnh	từ	xa	tuyến	y	tế	cơ	sở.

Sơ đồ hoạt động

Hệ thống tư vấn, khám, chữa bệnh 
từ xa tại tuyến y tế cơ sở

Không để ai bị bỏ lại phía sau



“Bác sĩ cho mọi nhà” 
là một hệ thống hỗ trợ khám chữa bệnh từ xa được	phát	triển	dựa	trên	
nền	tảng	web	và	ứng	dụng	trên	điện	thoại	 thông	minh	để	tăng	cường	
công	tác	khám,	chữa	bệnh	tại	tuyến	cơ	sở,	và	tăng	cường	tiếp	cận	dịch	
vụ	y	tế	có	chất	lượng	cho	người	dân,	đặc	biệt	là	người	dân	ở	những	khu	
vực	miền	núi,	vùng	sâu,	vùng	xa,	đồng	bào	dân	tộc	thiểu	số	và	người	
khuyết	tật.	Ứng	dụng	này	bao	gồm	kết	nối	cuộc	gọi	có	hình:

  kết	nối	cán	bộ	y	tế	(CBYT)	tại	trạm	y	tế	xã	với	người	dân	nhằm	phổ	
biến	các	thông	tin	y	tế	và	cung	cấp	dịch	vụ	tư	vấn	từ	xa

  	cho	phép	CBYT	tại	trạm	y	tế	có	thể	nhận	sự	trợ	giúp	về	chuyên	môn	
từ	các	CBYT	tại	bệnh	viện/trung	tâm	y	tế	huyện	hoặc	tuyến	cao	hơn	
trong	hệ	thống	y	tế	thông	qua	các	cuộc	gọi	có	có	hình.

Lợi ích:
  	tăng	cường	tiếp	cận	của	người	dân	với	các	thông	tin	y	tế,	các	dịch	

vụ	chẩn	đoán	và	điều	trị	có	chất	lượng	tốt	hơn;

  tiết	kiệm	thời	gian	và	chi	phí	đi	lại,	đặc	biệt	là	ở	những	khu	vực	miền	
núi,	vùng	sâu,	vùng	xa;

  hỗ	trợ	trao	đổi	thông	tin	liên	lạc,	hội	chẩn	và	tư	vấn,	khám	chữa	bệnh	
từ	xa	trong	đại	dịch	COVID-19;

  giảm	tải	cho	các	cơ	sở	y	tế	ở	tuyến	trên.

Tính năng:

Người bệnh Bệnh viện/
TTYT huyệnTrạm y tế xã Quản trị viên

BÁC SĨ CHO MỌI NHÀ
 Ứng dụng điện thoại

Trung tâm y tế/ 
Bệnh viện tuyến trên

Cuộc gọi có hìnhCƠ SỞ DỮ LIỆU

Bảo hiểm Y tế

  Tải	ứng	dụng,	đăng	ký/quản	
lý	tài	khoản

  Tạo	yêu	cầu/quản	lý	yêu	cầu	
khám	bệnh	với	cán	bộ	y	tế

  Trao	đổi	với	cán	bộ	y	tế	qua	
hệ	 thống	 tin	nhắn	miễn	phí	
trên	ứng	dụng

  Xem	 tin	 tức	 và	 các	 thông	
báo	về	y	tế.

	 	Thực	hiện	cuộc	gọi	đơn	điểm	
hoặc	đa	điểm	tới	các	TYT	xã

	 	Cập	 nhật	 các	 góp	 ý,	 tư	 vấn	
trên	 Phiếu	 khám	 bệnh	 của	
TYT	xã

	 	Xem	 tin	 tức	 và	 các	 thông	
báo	về	y	tế.

  Xem,	cập	nhật	yêu	cầu	khám	
bệnh	của	người	bệnh

  	Kê	đơn	thuốc

  Gọi	 có	 hình	 với	 cơ	 sở	 y	 tế	
tuyến	trên

  	Xem	tin	tức	và	các	thông	báo	
về	y	tế.

 	Thiết	 lập	 hệ	 thống,	 quản	 lý	
các	danh	mục	dùng	chung

 	Quản	trị	người	dùng

 	Gửi	thông	báo,	đăng	tin	tức


