Ảnh minh họa.
án có mc tiêu chung là ng dng và phát trin công ngh s, công ngh thông minh trong y t góp phn xây dng h thng y
t Vit Nam hin i, cht lng, công bng, hiu qu và hi nhp quc t; h tr ngi dân d dàng tip cn thông tin y t s dng các dch v y
t có hiu qu cao và c bo v, chm sóc, nâng cao sc khe liên tc, sut i.
Mc tiêu c th là xây dng và tng bc hình thành h thng chm sóc sc khe và phòng bnh thông minh, góp phn thc hin tt
Chng trình sc khe Vit Nam; y mnh ng dng công ngh thông tin ti các c s khám, cha bnh góp phn ci cách hành
chính và gim quá ti bnh vin; s dng h s bnh án in t tin ti không s dng bnh án giy, thanh toán vin phí in t, hình thành
các bnh vin thông minh; tng cng ng dng công ngh thông tin trong công tác qun lý y t, trin khai h thng vn phòng in
t, cng dch v công và h thng thông tin mt ca in t v th tc hành chính, y mnh các dch v công trc tuyn mc 3,4, xây dng
nn qun tr y t thông minh.
thc hin các mc tiêu, B Y t ra 9 nhóm nhim v và gii pháp, ó là: Hoàn thin h thng vn bn quy phm pháp lut, các tiêu
chun, quy chun, nh mc kinh t - k thut.
Phát trin h tng công ngh thông tin y t; phát trin trung tâm d liu y t quc gia bo m có th lu tr, qun lý các s liu tp trung
ca ngành y t; xây dng các trung tâm d liu y t chuyên ngành; xây dng trung tâm d liu gen (ADN) ngi Vit Nam.
Xây dng h thng chm sóc sc khe và phòng bnh thông minh, góp phn thc hin thành công chng trình sc khe Vit
Nam. Xây dng và trin khai h s sc khe in t toàn dân, phn u n nm 2025 bo m 100% ngi dân có h s sc khe in t. u tiên
trin khai các ng dng trí tu nhân to trong vic theo dõi, cnh báo dch bnh trên c nc. Phát trin các ng dng cung cp tri
thc phòng bnh, khám bnh, cha bnh, chm sóc sc khe ngi dân.
Xây dng h thng khám, cha bnh thông minh. Hoàn thin các phn mm qun lý và s hóa bnh vin; xây dng “bnh vin
thông minh” và trin khai h s bnh án in t ti các c s khám bnh, cha bnh theo hng dn ca B Y t, tin ti không s dng bnh
án giy, thanh toán vin phí in t. Phát trin ng dng trí tu nhân to trong khám cha bnh.
Xây dng nn qun tr y t thông minh. Trin khai nn hành chính y t in t; trin khai dch v công trc tuyn, xây dng cng dch v
công B Y t, kt ni Hi quan mt ca quc gia và tham gia mt ca Asean.
Xây dng, phát trin ngun nhân lc, gm nhân lc chuyên trách công ngh thông tin và ào to, bi dng cán b, công chc
trong Ngành y t.
y mnh nghiên cu, phát trin, ng dng các công ngh thông minh trong y t.
Tng cng hp tác quc t.
Tuyên truyn, ph bin nâng cao nhn thc v y t thông minh. y mnh tuyên truyn nâng cao nhn thc ca các c quan qun
lý, các c s y t, doanh nghip, cng ng v vai trò và li ích ca y t thông minh. Trin khai các kênh h tr trc tip, trc tuyn h tr
doanh nghip, cng ng khi s dng các dch v y t trc tuyn.
Cc Công ngh thông tin, B Y t cho bit, n nay, B Y t là B, ngành u tiên phê duyt án v ch ng tip cn cuc Cách mng
công nghip ln th t k t khi có Ngh quyt s 52-NQ/TW ngày 27/09/2019 ca B Chính tr v mt s ch chng, chính sách ch

ng tham gia cuc cách mng công nghip ln th t. Trin khai thc hin án này mang li nhiu hiu qu kinh t, xã hi rt có ý
ngha.
án phát trin công ngh thông tin y t thông minh c trin khai s hình thành h thng phòng bnh và chm sóc sc khe
thông minh, giúp ngi dân ch ng phòng bnh, d dàng tip cn các thông tin y t, ng thi c t vn, giúp chm sóc sc khe kp
thi, hiu qu.
Vi h thng khám bnh, cha bnh thông minh, ngi dân s c s dng các dch v khám cha bnh tiên tin và thun li, hn ch các
ri ro, tai bin khi iu tr, tit kim c thi gian và chi phí khám cha bnh. H thng khám bnh, cha bnh thông minh s góp phn
gim ti bnh vin, nâng cao cht lng khám bnh, cha bnh ca bnh vin, gim thiu ti a các li bt cn ca con ngi. Góp phn xây
dng hình nh mi ca bnh vin: vn minh, hin i, ht lòng vì bnh nhân. Qun lý, khai thác thông tin bnh vin nhanh chóng,
hiu qu, thun tin.
H thng qun tr y t thông minh s giúp cho các c quan qun lý y t ra quyt nh chính sách kp thi da trên kh nng phân
tích d liu ln, qun lý, theo dõi hiu qu hot ng ca toàn b mng li dch v y t trên toàn quc, tng kh nng ng phó nhanh vi
các tình hung bt ng nh: kim soát, khng ch dch bnh, chia s phng pháp iu tr mi, ào to t xa, giúp cho h thng y t Vit
Nam d dàng liên thông, hi nhp vi th gii.
Hình thành h thng y t thông minh, góp phn nâng cao hình nh, cht lng dch v y t ti Vit Nam, tng s tin tng ca ngi dân,
doanh nghip khi s dng các dch v y t, hng n nn y t Vit Nam hin i, cht lng, công bng, hiu qu và hi nhp quc t.
TQ
(Theo: Báo điện tử Pháp luật & Xã hội – Ngày đưa tin: 24/10/2019)

