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1. Người có liên quan phải nghiên cứu và thực hiện đúng các nội dung của quy định này. 

2. Nội dung trong quy định này có hiệu lực thi hành như sự chỉ đạo của Giám đốc bệnh 
viện. 

3. Mỗi đơn vị được phát 01 bản. Các đơn vị khi có nhu cầu bổ sung thêm tài liệu, đề nghị 

liên hệ với phòng Quản lý chất lượng bệnh viện. Cán bộ viên chức được cung cấp file 

mềm trên mạng nội bộ để chia sẻ thông tin khi cần. 

NƠI NHẬN (ghi rõ nơi nhận rồi đánh dấu X ô bên cạnh) 

 Giám đốc     

 Phó giám đốc     

 
Tất cả các đơn vị 
trong Bệnh viện 

    

      

      

 

THEO DÕI TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI (tình trạng sửa đổi so với bản trước đó) 

 

Trang Hạng mục sửa đổi 
 

Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi 
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I. MỤC ĐÍCH 

Quy định thống nhất các quy trình phối hợp trong xử trí các sự cố chương trình Quản 

lý bệnh viện xảy ra tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới. 

 

II. PHẠM VI ÁP DỤNG 

Áp dụng đối với tất cả các khoa lâm sàng, khoa cận lâm sàng trong Bệnh viện. 

 

III. TÀI LIỆU THAM KHẢO  

- Bộ tiêu chí chất lượng Bệnh viện Việt Nam, phiên bản 2.0 năm 2016 (Ban hành 

kèm theo Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế); 

- Khuyến cáo tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin tại khoa khám bệnh của 

bệnh viện (Ban hành kèm theo công văn số 6101/SYT-HĐQLCLKCB ngày 15 

tháng 10 năm 2014 của Sở Y tế); 

- Khuyến cáo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện 

hướng đến xây dựng bệnh viện thông minh (Ban hành kèm theo công văn số 9372-

SYT ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Sở Y tế). 

 

IV. THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT 

4.1  Giải thích thuật ngữ:  

Không 

4.2  Từ viết tắt: 

 BGĐ:  Ban Giám Đốc 

 LĐ:  Lãnh đạo 

 QLCL:  Quản lý chất lượng 

 KHTH: Kế hoạch tổng hợp 

 CNTT: Công nghệ thông tin 

 TCKT:  Tài chính kế toán 

 HCQT: Hành chánh quản trị 

 XN:  Xét nghiệm 

 KTVXN: Kỹ thuật viên xét nghiệm 

 KB:  Khám bệnh 

 KBTYC: Khám bệnh theo yêu cầu 

 BS:  Bác sĩ 

 ĐD:  Điều dưỡng 

 ĐDT:  Điều dưỡng trưởng 

 SC:  Sự cố 
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V. NỘI DUNG QUY TRÌNH 

QUY TRÌNH XỬ LÝ SỰ CỐ CNTT 
 

Người/bộ phận Công việc Mô tả các hoạt động liên quan 

Khoa KB/KBTYC 
P.CNTT, P.TCKT 
Khoa XN, K.Dược 

 
 
 
 

- Nhận diện SC 
- Đánh giá nhanh nguyên nhân, mức 
độ, biện pháp xử lý và dự đoán kết quả. 

TP. CNTT 
Trực CNTT 

 
 
 
 

- Báo cáo lãnh đạo khoa/phòng và 
P.CNTT  
- Đánh giá lại nguyên nhân, mức độ, 
biện pháp xử lý và kết quả 

TP. CNTT 
Trực CNTT 
FPT/Lapsoft 

 
 
 

- P.CNTT đánh giá và huy động các 
nguồn lực giải quyết sự cố. 
- Cử người cập nhật tình hình giải 
quyết sự cố cho BGĐ/Trực LĐ 
 

BGĐ/Trực LĐ 

 
 
 
 
 
 
 

- BGĐ/Trực LĐ tư vấn các bộ phận 
liên quan (P.CNTT, P.KHTH, P.ĐD, 
K.XN, …), tình hình bệnh nhân và khả 
năng xử lý sự cố. 
- Quyết định khởi động quy trình thủ 
công cho toàn bộ BV hay từng bộ 
phận/khu vực theo PL01-PL05. 

Khoa KB/KBTYC 
Khoa XN 
Khoa lâm sàng 
Khoa dược 
P.TCKT 

 
 
 
 
 

- LĐ khoa/phòng đánh giá tình hình 
bệnh nhân, định hướng giải quyết 
- Thông báo cho BS, ĐD, KTVXN, 
NV khác,…. 
- Khởi động các quy trình khẩn cấp 

TP. CNTT 
Trực CNTT 
FPT/Lapsoft 

 
 
 
 
 

- P.CNTT phối hợp với các bộ phân 
liên quan FPT/Lapsoft, HCQT, …. 
Tiếp tục xử lý sự cố. 
- Cử người cập nhật tình hình giải 
quyết sự cố cho BGĐ/Trực LĐ.  

Ban GĐ/Trực LĐ 
P.KHTH/trực ĐDT 

 
 
 
 
 

- BGĐ/Trực LĐ quyết định cho hoạt 
động quy trình thường quy. 
- P.KHTH/Trực ĐDT thông báo cho 
khoa. 

Khoa KKB/KBTYC 
P.CNTT, P.TCKT 
Khoa XN/Khoa lâm 
sàng, Khoa dược 

 
 
 
 

- Căn cứ vào tình hình, mức dộ SC 
lãnh đạo khoa/phòng quyết định thời 
điểm cập nhật dữ liệu khoa/phòng phụ 
trách. 

P.CNTT 

 
 
 
 

- Báo cáo sự cố, phân tích nguyên 
nhân, đánh giá hậu quả, đề xuất biện 
pháp dự phòng. 
- Lưu hồ sơ. 

 

  

Phát 
hiện sự 

cố 

Đánh giá và xử 
trí ban đầu 

Xử trí giai đoạn 2 

Khởi động 
quy trình 
thủ công 

Xử trí giai đoạn 3 

Nhập lại các dữ 
liệu 

Kết 
thúc 

Thực hiện Quy 
trình thủ công 

Quy trình 
thường quy 

5 phút 

30 phút 

Thất bại 

Thành công 

Thành công 

Thành 
công 

Thất bại 

Thất bại 
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7. PHỤ LỤC 

QT.41.HT.01 Quy trình xử lý sự cố của Phòng Công nghệ thông tin 

QT.41.HT.02 Quy trình xử lý sự cố công nghệ thông tin liên quan đến Xét 
nghiệm 

QT.41.HT.03 Quy trình xử lý sự cố công nghệ thông tin tại Khoa Khám 

bệnh 

QT.41.HT.04 Quy trình xử lý sự cố sự cố công nghệ thông tin tại Khoa 
Khám bệnh theo yêu cầu 

QT.41.HT.05 Quy trình xử lý sự cố công nghệ thông tin tại Phòng Tài chính 

kế toán 
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QUY TRÌNH XỬ LÝ SỰ CỐ CỦA PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  
TRÌNH TỰ THỰC HIỆN BÁO CÁO SỰ CỐ PHẦN MỀM 

Nhằm tạo thống nhất trình tự thực hiện nhận và xử lý sự cố liên quan đến hệ thống phần 
mềm quản lý Bệnh viện tại Bệnh viện, Phòng Công nghệ Thông tin thống nhất trình tự thực 
hiện như sau: 

Bước Nội dung Thực hiện Thời gian 

Bước 1 
Tiếp nhận sự cố trực tiếp hoặc gián tiếp qua 
điện thoại, email, văn bản yêu cầu. 

Nhân viên phòng 
CNTT. 
Điện thoại: 268 

Ngay tức 
thời 

Bước 2 

Nhận diện sự cố. 
- Nếu sự cố ảnh hưởng trực tiếp đến bệnh 
nhân, trong vòng 5 phút kể từ khi nhận sự cố 
phải báo cáo trực tiếp cho BS Phó GĐ phụ 
trách phòng (giờ trực báo cho Trực lãnh 
đạo). 

Lãnh đạo Phòng CNTT 
hoặc nhân viên trực 
CNTT 

30 phút 

Bước 3 

Xử lý sự cố đơn giản thuộc phạm vi hỗ trợ. Nhân viên xử lý sự cố 30 phút 

Xử lý sự cố phức tạp: 
Lãnh đạo Phòng xem xét, đánh giá và đưa ra 
phương án giải quyết: 
- Phương án 1: thuộc khả năng xử lý thì 
phân công nhân viên thực hiện. 
- Phương án 2: ngoài khả năng xử lý thì liên 
hệ ngay đối tác thực hiện hỗ trợ: FPT, 
LabSoft, Softdream,.. 

Lãnh đạo Phòng/Nhân 
viên xử lý sự cố 

 

Nếu sau 30 phút, sự cố chưa được giải quyết 
thì cần báo cáo trực tiếp cho BS Phó GĐ phụ 
trách phòng (giờ trực báo cho Trực lãnh đạo) 
để xin ý kiến cho khởi động phương án dự 
phòng tại các bộ phận có ảnh hưởng. 

Bước 4 
Thông báo lại nơi báo sự cố sau khi đã giải 
quyết xong sự cố (trực tiếp hoặc gián tiếp) 

Nhân viên xử lý sự cố 
Ngay tức 

thời 

Bước 5 

Kiểm tra lại kết quả giải quyết sự cố: 
- Nếu không thành công thì quay lại bước 1. 
- Nếu không phát hiện lỗi người báo cáo sự 
cố thông báo lại với nhân viên xử lý không 
còn sự cố nữa (trực tiếp hoặc gián tiếp) 

Người báo sự cố 
Ngay tức 

thời 

Bước 6 

Nhân viên báo cáo với Lãnh đạo (PGD phụ 
trách CNTT, Trực lãnh đạo và Lãnh đạo 
phòng CNTT) về sự cố đã khắc phục xong. 
Ghi nhận thông tin vào nhật ký công việc 
hàng ngày. 
Kết thúc quy trình 

Lãnh đạo Phòng/Nhân 
viên xử lý sự cố 

Ngay tức 
thời 

 
  

QT.41.HT.01 
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QUY TRÌNH XỬ LÝ SỰ CỐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN 
XÉT NGHIỆM 

 

TT Qui trình XN 

khi không có 

sự cố 

Thực 

hiện 
Sản phẩm đầu ra Khi có sự cố Giải pháp 

1 Nhập chỉ định 

XN trên HIS 

KB Có CĐ trên eHos, 

có phiếu CĐ 

chung 

Không nhập hay 

in CĐ được 

Viết tay phiếu CĐ 

theo từng lab 

2 In code liên 

kết CĐ, lấy 

mẫu, dán code 

KB In được code có 

thông tin, các ống 

mẫu và phiếu CĐ 

chung có dán code 

Không in được 

code dán ống 

mẫu và phiếu CĐ 

chung 

Viết phiếu CĐ kèm 

từng ống mẫu, dán 

code cặp in sẵn, 

riêng từng lab 

3 Nhận mẫu tập 

trung 

XN Mẫu được quét 

tiếp nhận trên HIS 

Không quét tiếp 

nhận được 

Kiểm theo phiếu CĐ 

(y/c có phiếu) 

4 Nhận mẫu tại 

lab, lấy CĐ về 

Labconn 

XN Mẫu được quét 

xác nhận tại lab, 

kéo CĐ về 

Labconn 

Không lấy CĐ về  

Labconn được 

Nhập CĐ cho 

Labconn (y/c có 

phiếu) 

5 Thực hiện XN XN Thực hiện XN từ 

CĐ trên Labconn 

Không có CĐ 

trên máy XN 

Cài CĐ trên máy 

XN (y/c có phiếu) 

6 Xuất kết quả 

ra Labconn 

XN kết quả chuyển 

qua Labconn, có 

thể in 

Không in được 

kết quả từ 

Labconn. 

In từ máy XN, bổ 

sung thông tin thủ 

công (y/c có phiếu) 

7 Tải kết quả lên 

eHos 

XN Có kết quả XN 

trên hệ thống eHos 

Không in được 

kết quả tại KKB. 

Trả kết quả từ khoa 

XN kèm phiếu CĐ 

 
 
 
  

QT.41.HT.02 
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QUY TRÌNH XỬ LÝ SỰ CỐ SỰ CỐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI 

KHOA KHÁM BỆNH 
Khi đến giai đoạn: Khởi động quy trình thủ công 

 

Người/bô phận Công việc Hoạt động liên quan 

Ban GĐ/Trực LĐ 

 - Đánh giá khả năng giải quyết sự cố từ các phòng 
CNTT, KHTH, ĐD,… và tình hình bệnh nhân đang 
chờ khám, điều trị ngoại trú. 

- Quyết định khởi động quy trình khám bệnh thủ 
công tại khoa Khám bệnh hay toàn Bệnh viện. 

LĐ KKB/BS trực 
KKB 

 

 

 

 

- Khởi động công tác thủ công toàn bộ các vị trí tại 
khoa KB. 

- Liên hệ BGĐ, trực LĐ hoặc phòng KHTH, xin 
mượn máy photocoppy phục vụ công tác. 

- Giám sát quy trình khám thủ công. 

Quầy tiếp nhận/ĐD 
trực tiếp nhận 

 - Bấm số gọi BN theo thứ tự. 
+ BN chưa có MYT: Bấm tờ khai thông tin BN, kèm 

theo số thứ tự, sau đó hướng dẫn BN đo huyết áp. 
+ BN đã có MYT: Cung cấp số thứ tự vào phòng, 

hướng dẫn BN đo huyết áp. 

Điều dưỡng nhập liệu - Tiếp nhận, hướng dẫn BN vào khám theo số thứ tự. 

BS khám bệnh 

- Ghi phần khám LS, toa thuốc trực tiếp vào sổ khám 
bệnh hoặc chỉ định CLS vào tờ XN trắng chuẩn bị 
sẵn (XN ghi riêng từng phần HH, SH, VS,…). 

- Hướng dẫn BN ra gặp ĐD ngồi phòng. 

Điều dưỡng nhập liệu 

- Photocopy, lưu tất cả các thông tin BS ghi cho BN 
và trang bìa sổ KB hoặc tờ khai thông tin KB. 

- Hướng dẫn BN đến tổ thu viện phí đóng tiền: KB, 
XN hoặc nhà thuốc để đóng tiền mua thuốc. 

Điều dưỡng phòng lấy 
máu/phòng tiêm ngừa 

- Gọi BN vào phòng theo thứ tự, kiểm tra biên lai thu 
tiền, đối chiếu chỉ định XN hoặc tiêm ngừa. 

- Kiểm tra kỹ và lưu các thông tin của NB trước khi 
cho NB ra về. 

Điều dưỡng nhập liệu 

 

 

 

- Nhập đầy đủ thông tin của người bệnh lên hệ thống 
E.hospital khi sự cố CNTT được xử trí xong. 

- Báo cáo BSTK/ĐDTK/ BS trực các khó khăn trong 
công việc (nếu có). 

BSTK/ĐDTK/BS trực 
KKB 

 

 

 

- Báo cáo sự cố. 

- Phân tích nguyên nhân. 

- Đánh giá hiệu quả và đề xuất khó khăn. 

- Lưu hồ sơ. 
 

 
 
  

QT.41.HT.03 

Khởi động quy 
trình thủ công 

Định hướng, 
Xử trí công việc 

Xử trí 
khám 
bệnh 

thủ công 

Quản lý thông tin 
bệnh nhân 

Kết thúc 

S
ự

 c
ố 

C
N

T
T

 
Đ

ư
ợ

c 
kh

ắc
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QUY TRÌNH XỬ LÝ SỰ CỐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI KHOA 

KHÁM BỆNH THEO YÊU CẦU 
 

Khi đến giai đoạn: Khởi động quy trình thủ công 
 
 

BỆNH NHÂN KHÔNG BHYT BỆNH NHÂN BHYT 

A. Tiếp nhận bệnh nhân mới và bệnh nhân không có Phiếu XN trước 

1. Tiếp nhận 

2. Vô phòng khám, BS khám cho XN 

3. Bệnh nhân đi đóng tiền 

4. Bệnh nhân vô phòng lấy máu làm XN 

(dùng code có sẵn) 

5. Gửi mẫu phòng XN 

6. Khi có kết quả, BS khám lại và cho đơn 

thuốc 

7. Photo sổ khám bệnh và đơn thuốc 

 

1. Kiểm tra thông tuyến 

2. Các bước tiếp theo làm tương tự như 

Bệnh nhân không BHYT, nhưng 

không đóng tiền 

3. Sau khi có đơn thuốc thì đóng tiền 1 

lần 

B. Tiếp nhận bệnh nhân có Phiếu XN trước 

1. Tiếp nhận 

2. Đóng tiền 

3. Lấy máu tại phòng XN (dùng code có 

sẵn) 

4. Các bước còn lại giống như bệnh nhân 

mới 

- Các bước tương tự bệnh nhân không 

BHYT, nhưng không đóng tiền 

trước. 

- Cuối cùng mới đóng tiền. 

 
  

QT.41.HT.04 
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QUY TRÌNH XỬ LÝ SỰ CỐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI PHÒNG TÀI 
CHÍNH KẾ TOÁN 

 
Khi đến giai đoạn: Khởi động quy trình thủ công 

 
Bước 1: Lãnh đạo Phòng Tài chính Kế toán thông báo đến các vị trí thu tiền: thu bằng 

phiếu thu ghi tay 

Bước 2: Các vị trí thu tiền ghi phiếu thu: loại phiếu thu 2 liên (bệnh nhân 1 liên, phòng 

TCKT giữ lại 1 liên) 

- Trên phiếu thu:  

o Ghi đầy đủ các thông tin của bệnh nhân (Họ tên, mã y tế,...) 

o Ghi chi tiết các khoản thu (tiền khám bệnh, sổ, xét nghiệm, X-Quang, Siêu 

âm,...) 

- Bệnh nhân BHYT: 

o Chụp hình thẻ BHYT của bệnh nhân để lưu lại 

o Ghi 2 phiếu thu: 1 phiếu thu theo tỉ lệ hưởng Bảo hiểm y tế (BHYT) của 

bệnh nhân, 1 phiếu thu chênh lệch giữa giá dịch vụ và giá BHYT 

Bước 3: Khi hệ thống hoạt động lại bình thường: 

 Dùng phiếu thu đã ghi và hình thẻ BHYT đã chụp: nhập lại số liệu hoặc tra cứu 

(nếu cần). 
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