Giải pháp qu ản
lý bệnh viện
bằng thẻ từ RFID

CÔNG TY CỔ PHẦN TIS
Tầng 3 - Tòa nhà APEC, 14 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Phone: (84.4)3 9766 703 . Fax: (84.4)3 9766 704
Email: info@tis.vn . Website:tis.vn

2

Hiện nay, tại một số bệnh viện tại Việt Nam xuất hiện
nhiều bất cập trong việc quản lý bệnh viện như:
 Hiên tượng bắt cóc trẻ sơ sinh

THÁCH THỨC

 Thất lạc bệnh nhân
 Nhầm lẫn bệnh án, sử dụng nhầm thuốc, nhầm
bệnh nhân
 Khó khăn quản lý an ninh, ra vào các khu điều
trị, khu dành riêng, khu khám chữa bệnh…
 Chậm chạp trong xử lý các thủ tục hành chính,
giấy tờ

CÔNG NGHỆ RFID

Với sự phát triển của công nghệ thông tin và công nghệ
kiểm soát hiện đại bằng thẻ RFID đã giải quyết các
vấn đề dễ dàng hơn, giúp các bệnh viện, cơ sở y tế tập
trung vào các vấn đề chuyên môn, chăm sóc người
bệnh chu đáo và chuyên nghiệp hơn
RFID là cộng nghệ nhận dạng sử
dụng sóng radio (Radio
Frequency Identication) để nhận
dạng các vật thể trong một
khoảng cách nhất định đối với
đầu đọc thẻ. Trong lĩnh vực y tế,
thẻ RFID được sử dụng để gắn
lên bệnh nhân, bác sỹ hay bất kỳ trang thiết bị y tế nào để
kiểm soát vị trí đồng thời cũng hỗ trợ tự động nhận dạng
vật, người mang thẻ để sử dụng các dịch vụ như khám
chữa bệnh, truy cập qua các cửa hay tự động xác định các
thông tin tương ứng trong hệ thống thông tin. Công nghệ
này đã được sử dụng rộng rãi trên thế giới cùng với việc
tin học hóa các quy trình quản lý bệnh viện tạo thành một
quy trình liên hoàn tự động hóa các hoạt động của bệnh
viện, cơ sở khám chữa bệnh
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HỆ THỐNG TISAUTOCARE

Với nhiều năm hoạt động
trong lĩnh vực nghiên cứu,
sản xuất các thiết bị điện tử
kiểm soát thông minh, sản
xuất phần mềm Công ty cổ
phần TIS xây dựng giải pháp
Hệ thống TisAutoCare sử
dụng kiểm soát bằng thẻ từ
song radio RFID để kiểm soát
bệnh nhân và các hoạt động khác của bệnh viện.

 Tự động hiển thị
thông tin về bệnh
nhân khi bác sỹ khám
bệnh

LỢI ÍCH

Thông tin về bệnh lý của
bệnh nhân sẽ được tự
động hiển khi khi máy
tính/thiết bị chạm vào
thẻ từ được đeo trên bệnh
 Xác định vị trí bệnh nhân
trong bệnh viện
Thuận lợi trong việc kiểm soát
bệnh nhân, đảm bảo chính xác
khi chăm sóc trẻ sơ sinh tránh
nhầm lẫn
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LỢI ÍCH

 Tự động mở cửa, khi bác sỹ, bệnh nhân qua
cửa, khu vực kiểm soát
Với thông tin từ người mang thẻ, các thiết bị kiểm soát
an ninh sẽ tự động kích hoạt mở cửa hay thực hiện các
dịch vụ
 Giảm nhần lẫn
Đảm bảo bệnh nhân được sử dụng đúng thuốc, cập
nhật tình trạng bệnh nhân kịp thời
 Tăng năng xuất lao động, tiện nghi bệnh viện
Giảm thời gian xử lý không cần thiết và giúp bệnh viện
hoạt động hiệu quả hơn
….
Mô hình triển khai tổng thể bao gồm:

MÔ HÌNH TRIỂN KHAI

Máy Chủ
WIFI

Máy hành chính
Quản trị thông tin

Máy bác sỹ

Cửa ra
vào

Điểm
xác
định vị
trí

Thẻ kiểm
soát đeo
trên người
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Máy trợ giúp
thăm khám của bác sỹ, y tá

Máy chủ lưu trữ thông tin tập trung của hệ thống về
quản lý bệnh nhân, bệnh án và quy trình khám chữa
bệnh

MÔ HÌNH TRIỂN KHAI

Tại các điểm thực hiện các thủ tục hành chính triển
khai các máy trạm để quản trị, cập nhật thông tin
bệnh nhân…
Máy tính của bác sỹ khám, máy trợ giúp thăm khám
của bác sỹ sẽ hỗ trợ cung cấp thông tin về bệnh nhân
cho bác sỹ bao gồm cả tiểu sử, bệnh án giúp bác sỹ
nắm bắt thông tin nhanh nhất. Thông tin sẽ tự chủ
động tra cứu khi thiết bị tiếp xúc gần với thẻ RFID đeo
trên người bệnh nhân
Các cửa vào, điểm định vị trên hành lang và một số
khu vực cần thiết trong bệnh viện sẽ đặt các đầu đọc
thẻ để nhận biết người mang thẻ trong phạm vi tiếp
xúc để xác định vị trí cũng như thực hiện các chức
năng phục vụ như mở cửa…

CHỨC NĂNG CHÍNH

 Kiểm soát vị trí
bệnh nhân trong bệnh
viện
Với hệ thống sử dụng RFID,
quản lý bệnh viện có thể dễ
dàng kiểm soát vị trí bệnh
nhân, xác định và xử lý kịp
thời các vấn đề thất lạc trẻ sơ sinh hay bệnh nhân bỏ
trốn, lạc
 Kiểm soát vị trí của bác sỹ, y tá và các thiết bị
y tế
Dễ dàng kiểm soát hoạt động của bác sỹ, y tá và điều
động kịp thời trong các trường hợp khẩn cấp
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CHỨC NĂNG CHÍNH

 Giới hạn truy cập vào những khu quan trọng
như phòng mổ, hậu phẫu, phòng nhân viên
Giới hạn truy cập vào
các phân khu, phòng
dùng riêng bằng hệ
thống cửa từ. Nhận
dạng và mở cửa tự
động đối với bác sỹ,
nhân viên hay bệnh
nhân được phép
 Quản lý thông tin tổng thể của bệnh viện:
bệnh nhân, bệnh án

CÔNG TY CỔ PHẦN TIS

Tra cứu thông tin bệnh nhân đơn giản bằng để thiết bị
gần thẻ từ được đeo vào tay, hạn chế dùng giấy, tra cứu
sổ sách
Công ty Cổ phần TIS (Technology Integration System) là
doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực tích hợp các giải
pháp công nghệ thông minh, tạo ra các tiện ích cho
người quản lý và người sử dụng. Chúng tôi tự hào mang
tới cho khách hàng sự tin cậy và sự hài lòng với các sản
phẩm của chúng tôi.

Một số khách hàng chính:
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