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II..  TTỔỔNNGG  QQUUÁÁTT    

I.1. Các phân hệ của phần mềm 

1. RC - Tiếp nhận bệnh nhân 

2. EX - Khám bệnh, bệnh án ngoại trú 

3. RC - Quản lý viện phí 

4. CR - Quản lý nội trú 

5. MC - Quản lý dược 

6. PC - Quản lý cận lâm sàng 

7. CR - Quản lý phẩu thuật thủ thuật 

8. MC - Quản lý vật tư tiêu hao 

9. AC - Kế toán 

TIẾP NHẬN - KHÁM BỆNH

· Ghi nhận thông tin hành 
chính (khám bệnh, cấp cứu).

· Khám bệnh tại phòng khám
· In toa thuốc
· Tìm kiếm bệnh nhân đang 
điều trị

CẬN LÂM SÀNG

· Quản lý tất cả kết quả CLS, 
cho phép các nơi xem kết 
quả trên máy.

· In kết quả CLS các loại.
· Kết xuất các báo biểu theo 
qui định

·

VIỆN PHÍ

· Thu ngân ngoại trú
· Thu ngân nội trú
· Thống kê báo cáo và nộp 
tiền cho phòng kế toán

· Chuyển số liệu tự động sang 
phòng kế toán

·

DƢỢC PHẨM

· Lƣu trữ đầy đủ danh mục 
thuốc, VTYT, hóa chất, dụng 
cụ…

· Thực hiện các nghiệp vụ 
xuất nhập tồn.

· Tìm kiếm tổng hợp, báo 
cáo...

·

LÂM SÀNG

· Quản lý phòng bệnh, giƣờng 
bệnh.

· Ghi nhận tất cả thông tin 
trong quá trình điều trị nội 
trú.

· In phiếu thanh toán ra viện.

·

TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

· Quản lý tiền mặt, tiền ngân 
hàng, 

· Quản lý công nợ, chi phí, 
doanh thu, 

· Quản lý Tài sản cố định, KT 
tổng hợp…

·

BÁO CÁO TỔNG HỢP

· Tổng hợp các báo cáo phục 
vụ lãnh đạo, giúp công việc 
điều hành nhanh chóng, 
hiệu quả.

· Xây dựng các báo cáo theo 
yêu cầu đặc thù của đơn vị.

· Tạo các báo cáo gửi đơn vị, 
ngành cấp trên ( Sở Y tế, Bộ 
Y Tế .. )

·

QUẢN TRỊ HỆ THỐNG

· Quản trị tất cả các danh mục 
dữ liệu trong hệ thống.

· Quản trị phân quyền ngƣời 
sử dụng chƣơng trình.

· Quản trị hệ Cơ sở dữ liệu 
của toàn hệ thống.

·

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

· Thống kê số liệu và các báo cáo 
phục vụ cho việc nghiên cứu khoa 
học của bệnh viện

·

Ra chỉ 

định, xem 

kết quả

Cận lâm sàng

Hồ sơ 

nhập viện

Lĩnh thuốc, 

phát thuốc

Thu ngân 

thuốc

Thu ngân khám bệnh

xét nghiệm

Mua thuốc

Tự động định khoản doanh thu

In bảng lƣơng, 

phiếu lƣơng

Thu viện phí nội trú

Ra chỉ định, xem kết quả

Cận lâm sàng

MÔ HÌNH TƢƠNG TÁC NGHIỆP VỤ GIỮA CÁC PHÂN HỆ TRONG PHẦN MỀM

QUẦY THUỐC

· Thực hiện các nghiệp 
vụ xuất nhập tồn.

· Chuyển kế toán
· Tìm kiếm tổng hợp, báo 
cáo...

·

Thu ngân 

thuốc

NHÂN SỰ TIỀN LƢƠNG

· Hồ sơ cán bộ công chức
· Hợp đồng lao động
· Các khóa đào tạo nhân viên
· Nghỉ phép, đánh giá xếp loại
· Các thông tin về lƣơng
· Tính lƣơng, in bảng lƣơng, 
phiếu lƣơng

·Thu ngân
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I.2. Danh sách chức năng, màn hình theo phân hệ 

1. Phân hệ Tiếp nhận bệnh nhân 

2. Phân hệ khám bệnh, bệnh án ngoại trú 

STT Thông tin Ghi chú 

I. Màn hình 

1  RC.1_Tiếp nhận bệnh nhân  

2  RC .2_Tìm kiếm thông tin bệnh nhân  

3  RC .3_Thông tin bệnh nhân  

4  RC .4_Danh sách bệnh nhân  

5  RC .5_Danh sách đăng ký khám bệnh qua tổng đài vnpt 1080  

6  RC .6_Danh sách tiếp nhận  

7  RC .7_Thống kê thu tiền khám bệnh (đối tượng khác BHYT)  

II. Báo cáo tiếp nhận  

8  RC.R.1_In piếu thanh toán khám bệnh  

9  RC.R.2_Báo cáo thu tiền khám bệnh cuối ngày  

STT Thông tin Ghi chú 

I. Màn hình 

10  EX.1_Khám bệnh  

11  EX .2_Danh sách khám bệnh  
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3. Phân hệ quản lý viện phí 

12  EX .3_Toa thuốc mẫu theo bác sĩ/ phòng khám/ theo phát đồ điều trị  

13  EX .4_Ra chỉ định cận lâm sàng  

14  EX .5_Xem kết quả xét nghiệm  

15  EX .6_Xem kết quả cận lâm sàng  

16  EX .7_Xem bệnh sử  

17  EX.8_ Nhập xuất viện  

18  EX.9_ Quản lý danh sách nhập xuất viện  

19  EX.10_Bệnh án ngoại trú  

II. Báo cáo khám bệnh, bệnh án ngoại trú  

20  EX.F.1_ In toa thuốc (mẫu BV01)  

21  EX.F.2_ In bảng kê viện phí BHYT (mẫu 01/BV)  

22  EX.F.3_ In bệnh sử của bệnh nhân  

23  EX.F.4_ In chỉ định cận lâm sàng  

24  EX.F.5_ Bệnh án ngoại trú – in tờ điều trị  

25  EX.F.6_ In bệnh án ngoại trú   

26  EX.F.7_ In giấy ra viện   

27  EX.R.1_ Sổ khám bệnh (bỏ sổ ngoài)  

28  EX.R.2_ Tình hình bệnh tật đến khám  

29  EX.R.3_ Báo cáo bệnh nhân cuối ngày  

30  EX.R.4_ Báo cáo phòng khám theo ICD  

31  EX.R.5_ Báo cáo bệnh nhân tỉnh  

32  EX.R.6_ Báo cáo bệnh nhân BHYT  

33  EX.R.7_ Báo cáo phòng khám  

34  EX.R.8_ Sổ bệnh khám  

STT Thông tin Ghi chú 

I. Màn hình 

35  RC.1_Viện phí ngoại trú  

36  RC.2_Viện phí nội trú  

37  RC.3_Danh sách chứng từ viện phí  

38  RC.4_Hủy, hoàn hóa đơn chứng từ viện phí  
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39  RC.5_Kiểm tra hóa đơn  

40  RC.6_Báo cáo thu tiền hằng ngày  

41  RC.7_Chi tiết công nợ bệnh nhân, tạm ứng, hoàn ứng  

42  RC.8_ Bảng giá dịch vụ  

II. Báo cáo viện phí  

43  RC.F.1_ Hóa đơn thu tiền  

44  RC.F.2_ In bảng kê viện phí BHYT (mẫu 01/BV)  

45  RC.R.1_ Báo cáo chi tiết thực thu hằng ngày theo cụm biên lai   

46  RC.R.2_ Báo cáo chi tiết thực thu theo khoa  

47  RC.R.3_ Báo cáo tổng hợp thực thu theo khoa  

48  RC.R.4_ Báo cáo phân tích thực thu  

49  RC.R.5_ Báo cáo phân tích miễn giảm  

50  RC.R.6_ Báo cáo phân tích thất thu  

51  RC.R.7_ Tổng hợp thất thu miễn giảm theo khoa  

52  RC.R.8_ Tổng hợp thất thu miễn giảm theo đối tượng  

53  RC.R.9_ Tổng hợp thất thu miễn giảm theo tỉnh thành  

54  RC.R.10_ BHYT – Danh sách đề nghị thanh toán chi phí KCB ngoại 

trú 25A 
 

55  RC.R.11_ BHYT – Danh sách đề nghị thanh toán chi phí KCB nội 

trú 26A 
 

56  RC.R.12_ BHYT – Danh sách đề nghị thanh toán chi phí KCB ngoại 

trú thận 25A 
 

57  RC.R.13_ BHYT – Danh sách đề nghị thanh toán chi phí KCB nội 

trú thận 26A 
 

58  RC.R.14_ BHYT – Danh sách đề nghị thanh toán chi phí KCB ngoại 

trú tai nạn 25A 
 

59  RC.R.15_ BHYT – Danh sách đề nghị thanh toán chi phí KCB nội 

trú tai nạn 26A 
 

60  RC.R.16_ BHYT – Danh sách đề nghị thanh toán chi phí KCB ngoại 

trú đối tượng cận nghèo 25A 
 

61  RC.R.17_ BHYT – Danh sách đề nghị thanh toán chi phí KCB nội 

trú  đối tượng cận nghèo  26A 
 

62  RC.R.18_ BHYT – Báo cáo tổng hợp chi phí chuẩn đoán hình ảnh  

63  RC.R.19_ Báo cáo chi tiết sử dụng dịch vụ  
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4. Phân hệ quản lý nội trú (lâm sàng) 

64  RC.R.20_ Báo cáo chi tiết sử dụng nội viện theo nhóm  

65  RC.R.21_Sở YT – Thống kê thuốc tân dược ngoại trú 

(20/BHYT/TT231) 
 

66  RC.R.22_Sở YT – Thống kê thuốc tân dược nội trú 

(20/BHYT/TT231) 
 

67  RC.R.23_Sở YT – Thống kê vị thuốc YHCT ngoại trú 

(20/BHYT/TT231) 
 

68  RC.R.24_Sở YT – Thống kê vị thuốc YHCT nội trú 

(20/BHYT/TT231) 
 

69  RC.R.25_Sở YT – Thống kê chế phẩm YHCT ngoại trú 

(20/BHYT/TT231) 
 

70  RC.R.26_Sở YT – Thống kê chế phẩm YHCT nội trú 

(20/BHYT/TT231) 
 

71  RC.R.27_Sở YT – Thống kê tổng hợp vật tư y tế tiêu hao ngoại trú 

(20/BHYT/TT231) 
 

72  RC.R.28_Sở YT –  Thống kê tổng hợp vật tư y tế tiêu hao  nội trú 

(20/BHYT/TT231) 
 

73  RC.R.29_Sở YT – Thống kê  tổng hợp dịch vụ kỹ thuật sử dụng 

ngoại trú (21/BHYT) 
 

74  RC.R.30_Sở YT – Thống kê  tổng hợp dịch vụ kỹ thuật sử dụng nội 

trú (21/BHYT) 
 

75  RC.R.31_Báo cáo chi tiết sử dụng vụ theo cụm biên lai  

II. Thống kê số liệu  

76  Thống kê dịch vụ sử dụng  

77  Thống kê chi phí phẩu thuật thủ thuật  

78  Danh sách bệnh nhân chưa đóng tiền  

STT Thông tin Ghi chú 

I. Màn hình 

79  CR.1_Quản lý thông tin bệnh án nội trú  

80  CR.2_Tờ điều trị - toa thuốc  

81  CR.3_Thực hiện y lệnh  

82  CR.3_ Xuất viện tại khoa  

83  CR.4_ Viện phí khoa  

84  CR.5_ Tổng hợp lĩnh thuốc hằng ngày  
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5. Phân hệ quản lý dược 

85  CR.5_ Tổng hợp trả thuốc  

86  CR.6_Công khai vật tư  

87  CR.6_Phiếu yêu cầu lĩnh vật tư từ các kho  

88  CR.6_Lập phiếu trả vật tư cho các kho  

89  CR.7_Quản lý thông tin buồn giường  

II. Báo cáo nội trú  

90  CR.R.1_Báo cáo tổng hợp  dịch vụ của bệnh nhân  

91  CR.R.2_Báo cáo bệnh tật tử vong tại bệnh viện  

92  CR.R.3_Báo cáo  tổng hợp  dịch vụ của khoa  

93  CR.R.4_Sổ theo dõi y dụng cu sử dụng  

94  CR.R.5_Tổng hợp sử dụng vật tư tiêu hao  

95  CR.R.6_Tổng hợp sử dụng cận lâm sàng  

96  CR.R.7_Tổng hợp sử dụng thuốc  

97  CR.R.6_Tổng hợp sử dụng cận lâm sàng  

STT Thông tin Ghi chú 

I. Màn hình 

98  MC.1.1_ Nhập kho chẵn – nhập mua từ NCC  

99  MC.1.2_ Nhập kho chẵn – khoa trả (nhập từ các khoa trả về)  

100 MC.1.3_ Nhập kho chẵn – nhập mượn từ kho khác (dùng để nhập 

xuất nội bộ) 
 

101 MC.2_Phiếu mượn tạm NCC (chưa có hóa đơn)  

102 MC.3.1_Xuất kho chẵn - xuất khác (xuất cho các kho)  

103 MC.3.2_Xuất kho chẵn - tổng hợp dịch truyền từ khoa nội trú  

104 MC.3.3_Xuất kho chẵn - uất trả nhà cung cấp  

105 MC.4_Tồn kho chẵn  

106 MC.5_Kiểm kê thuốc  

107 MC.6_Dự trù thuốc - thêm dự trù mới  

108 MC.6_Dự trù thuốc - xem danh sách đã dự trù  

109 MC.7_Nhập kho lẽ (từ phiếu xuất kho chẵn)  

110 MC.8_Nhập kho lẽ  
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111 MC.9.1_Phát thuốc phòng khám BHY  

112 MC.9.2_Phát thuốc phòng khám khoa thận  

113 MC.9.3_Phát thuốc xuất viện  

114 MC.10_Phiếu lĩnh thuốc nội trú   

115 MC.11_Xuất kho lẽ  

116 MC.12_Tồn kho lẽ  

117 MC.13_Tồn kho cơ số  

118 MC.14_Danh mục dược  

II. Báo cáo khoa dược  

119 MC.F.1_Sổ kiểm nhập  

120 MC.F.2_Đề nghị thanh toán NCC  

121 MC.F.3_Bảng bàn giao hóa đơn  

122 MC.F.4_Phiếu lĩnh thuốc nội trú  

123 MC.F.5_Phiếu xuất kho  

124 MC.F.6_Biên bản thanh lý  

125 MC.F.7_Biên bản xác nhận hư, hỏng, vỡ  

126 MC.F.8_Biên bản kiểm kê  

127 MC.R.1_Sổ kiểm nhập theo thời gian  

128 MC.R.2_ Báo cáo phát thuốc BHYT phòng khám  

129 MC.R.3_Báo cáo cảnh báo thuốc hết  

130 MC.R.4_ Báo cáo nhập xuất tồn  

131 MC.R.5_ Phiếu nhập xuất cuối ngày  

132 MC.R.6_ Phiếu nhập xuất nội trú ngoại trú  

133 MC.R.7_ Phiếu nhập xuất cuối tháng  

134 MC.R.8_Phiếu nhập xuất cuối tháng tổng hợp  

135 MC.R.9_Báo cáo xuất theo kho  

136 MC.R.10_ Báo cáo tổng xuất nhân viên  

137 MC.R.11_Báo cáo tổng xuất phân tuyến  

138 MC.R.12_ Báo cáo tổng xuất các tuyến  

139 MC.R.13_Báo cáo phiếu nhập  

140 MC.R.14_Báo cáo phiếu nhập chi tiết  
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6. Phân hệ quản lý cận lâm sàng 

141 MC.R.15_ Báo cáo Dược bệnh viện (07BVD)  

142 MC.R.16_Báo cáo chi tiết nhập xuất tồn  

143 MC.R.17_Báo cáo tiền tồn  

144 MC.R.18_Báo cáo thuốc hết hạn  

145 MC.R.19_ Báo cáo hạn sử dụng thuốc  

146 MC.R.20_Thẻ kho  

147 MC.R.21_Danh sách kiểm kê  

148 MC.R.22_Bảng kiểm kê  

149 MC.R.23_Bảng kiểm kê chi tiết  

150 MC.R.24_Bảng kiểm kê chi tiết theo kho  

151 MC.R.25_Báo cáo hoàn trả thuốc chi tiết  

152 MC.R.26_Báo cáo hoàn trả thuốc theo Khoa  

153 MC.R.27_Báo cáo tiền nhóm thuốc chi tiết  

154 MC.R.28_Báo cáo tiền nhóm thuốc tổng hợp  

155 MC.R.29_Báo cáo tiền thuốc nội ngoại  

156 MC.R.30_Báo cáo quyết toán khoa  

157 MC.R.31_Báo cáo tiền kháng sinh  

158 MC.R.32_Báo cáo tiền thuốc sử dụng  

159 MC.R.32_Dự trù thuốc – báo cáo sử dụng thuốc  

160 MC.R.34_Dự trù thuốc –  danh sách dự trù thuốc  

161 MC.R.35_Dự trù thuốc – tổng hợp dự trù thuốc  

162 MC.R.36_Dự trù thuốc –  danh sách dự trù thuốc theo nhà cung cấp  

II. Thống kê số liệu  

163 Xem chi tiết nhập xuất tồn  

164 Xem chi tiết xuất sử dụng  

165 Kiểm tra tồn kho thuốc BHYT (tồn kho BHYT – đã ra chỉ định – tồn 

phòng khám) 
 

166 Chi tiết thuốc phòng khám đã ra chỉ định  

STT Thông tin Ghi chú 

I. Màn hình 
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167 PC.1_ Nội soi phế quản  

168 PC.2_Nội soi đại tràng  

169 PC.3_Nội soi thực quản-dạ dày- tá tràng  

170 PC.4_Nội soi tai mũi họng  

171 PC.5_Nội soi mũi xoang  

172 PC.6_Nội soi tai  

173 PC.7_Nội soi thanh quản  

174 PC.8_Siêu âm tổng quát  

175 PC.9_Siêu âm mắt  

176 PC.10_Siêu âm tim  

177 PC.11_Siêu âm  chụp quỳnh quang mắt  

178 PC.12_X-Quang  

179 PC.13_Xét nghiệm  

180 PC.14_Giải phẫu bệnh  

181 PC.15_Thăm dò chức năng -  điện cơ - điện não  

182 PC.16_Thăm dò chức năng - ECG gắng sức  

183 PC.17_Thăm dò chức năng - đo chức năng hô hấp  

184 PC.18_MRI  

185 PC.19_ CT-Scanner  

II. Báo cáo cận lâm sàng  

186 PC.R.1_Sổ bệnh nhân cận lâm sàng  

187 PC.R.2_Danh sách bệnh nhân theo ngày  

188 PC.R.3_Báo cáo số ca theo khoa CLS  

189 PC.R.4_Thống kê số lượng bệnh nhân CLS  

190 PC.R.5_Thống kê số lượng ca theo phân loại bác sĩ  

191 PC.R.6_Báo cáo thủ thuật CLS  

192 PC.R.7_Báo cáo tháng CĐHA  

193 PC.R.8_Báo cáo số lượng ca nội ngoại CLS  

194 PC.R.9_Báo cáo công tác nội soi hằng tháng  

195 PC.R.10_Báo cáo tháng, số ca theo khoa CLS  

196 PC.R.11_Báo cáo xét nghiệm  
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7. Quản lý phẩu thuật thủ thuật 

8. Quản lý vật tư tiêu hao 

197 PC.R.12_Báo cáo danh sách bệnh nhân chụp MRI  

198 PC.R.13_Danh sách bệnh nhân làm xét nghiệm  

199 PC.R.14_Báo cáo xét nghiệm theo ngày  

200 PC.R.15_Báo cáo chụp CT-Scanner  

201 PC.R.16_Báo cáo  siêu âm  - thủ thuật   

202 PC.R.17_Báo cáo ngày siêu âm  

STT Thông tin Ghi chú 

I. Màn hình 

203 SU.1_Định nghĩa thông tin gói dịch vụ  

204 SU.2_Các danh mục quản lý phẩu thuật thủ thuật  

205 SU.3_Thông tin phẩu thuật thủ thuật  

II. Báo cáo phẩu thuật thủ thuật  

206 SU.R.1_Báo cáo các loại bệnh Phẩu thuật - Thủ thuật  

207 SU.R.2_Hoạt động phẩu thuật - thủ thuật  

208 SU.R.3_Tiểu phẩu  

209 SU.R.4_Số người cho mỗi loại Thủ thuật - Phẩu thuật  

210 SU.R.5_Báo cáo Phẩu thuật NVBC/NVHD ( 2 báo cáo )  

211 SU.R.6_Báo cáo thủ thuật NVBC/NVHD ( 2 báo cáo )  

212 SU.R.7_Sổ tổng kết Phẫu thuật  

213 SU.R.8_Sổ tổng kết thủ thuật  

STT Thông tin Ghi chú 

I. Báo cáo  

214 MC.1_Công khai vật tư cho bệnh nhân  

215 MC.2_Lập phiếu yêu cầu vật tư  

216 MC.3_Lập phiếu trả vật tư  

217 MC.4_Phiếu nhập kho tại các kho  

II. Báo cáo vật tư tiêu hao  

218 MC.R.1_Báo cáo tình hình nhập xuất tồn vật tư của kho theo tháng  

219 MC.R.2_Báo cáo tình hình nhập các vật tư theo từng chứng từ nhập  
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9. Quản lý kế toán 

220 MC.R.3_Báo cáo tình hình xuất các vật tư theo từng khoa  

221 MC.R.4_Báo cáo tình hình xuất các vật tư theo từng ngày  

222 MC.R.5_Thống kê số liệu xuất của từng vật tư theo ngày, khoa  

223 MC.R.6_Thống kê tổng giá trị cấp phát vật tư cho các khoa theo 

tháng 
 

STT Thông tin Ghi chú 

I. Màn hình 

224 AC.1_Phiếu thu tiền mặt  

225 AC.2_Phiếu chi tiền mặt  

226 AC.3_Phiếu thu chuyển khoản  

227 AC.4_Phiếu chi chuyển khoản  

228 AC.5_Phiếu nhập vật tư  

229 AC.6_Phiếu xuất vật tư  

230 AC.7_ Cập nhật giá cho phòng khám  

231 AC.8_ Kiểm kê vật tư cuối năm  

232 AC.9_ Nhập số dư tài khoản  đầu kỳ  

233 AC.10_ Nhập tồn kho đầu kỳ   

234 AC.11_ Danh mục tài khoản  

235 AC.12_ Danh mục loại đối tác  

236 AC.13_ Danh mục đối tác  

237 AC.14_ Danh mục ngân hàng  

238 AC.15_ Danh mục kho  

239 AC.16_  Danh mục nhóm vật tư  

240 AC.17_   Danh mục vật tư  

II. Báo cáo vật tư tiêu hao  

241 AC.R.1_Mẫu báo cáo phiếu thu tiền mặt  

242 AC.R.2_Mẫu báo cáo phiếu thu chuyển khoản  

243 AC.R.3_Mẫu báo cáo Ủy nhiệm chi  

244 AC.R.4_Mẫu báo cáo phiếu lĩnh tiền mặt  

245 AC.R.5_Mẫu báo cáo rút tiền  



SV.Hospital -Tài liệu mô tả sản phẩm V 1.0 

Công ty TNHH Tin Học Công Nghệ Sao Việt  Trang 17 / 175 

 

 

246 AC.R.6_Mẫu báo cáo biên bản kiểm nhập vật tư  

247 AC.R.7_Mẫu báo cáo phiếu nhập vật tư  

248 AC.R.8_Mẫu báo cáo xuất vật tư  

249 AC.R.9_Báo cáo chuyển giá  

250 AC.R.10_Báo cáo kiểm kê  

251 AC.R.11_Sổ quỹ  

252 AC.R.12_Nhật ký tiền gửi ngân hàng  

253 AC.R.13_Bảng đối chiếu hạn mức kinh phí  

254 AC.R.14_Sổ kinh phí  

255 AC.R.15_Giấy đối chiếu xác nhận số dư ngân hàng  

256 AC.R.16_Bảng liệt kê các hóa đơn nhập  

257 AC.R.17_Báo cáo nhập kho  

258 AC.R.18_Báo cáo xuất kho  

259 AC.R.19_Báo cáo nhập/xuất cuối ngày  

260 AC.R.20_Nhập xuất tồn kho cuối tháng  

261 AC.R.21_Nhập xuất tồn kho  

262 AC.R.22_Nhập xuất tồn kho theo nhóm hàng hóa  

263 AC.R.23_Chi tiết nhập - xuất vật tư  

264 AC.R.24_Phiếu kế toán vật tư  

265 AC.R.25_Bảng giá vật tư  

266 AC.R.26_Bảng kê bông băng xuất cho khoa Chống nhiễm khuẩn  

267 AC.R.27_Báo cáo nóng nhập xuất tồn kho  

268 AC.R.28_Lũy kế nhập xuất vật tư  

269 AC.R.29_Chi tiết nhập – xuất sản phẩm dở dang  

270 AC.R.30_Sổ chi tiết các tài khoản  

271 AC.R31_Sổ cái  

272 AC.R.32_Bảng cân đối số phát sinh  

273 AC.R.33_Phiếu kế toán  

274 AC.R.34_Tổng hợp tạm ứng  
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IIII..  MMÔÔ  TTẢẢ  CCHHII  TTIIẾẾTT    

II.1. Phân hệ Tiếp nhận bệnh nhân  

II.1.1. Giới thiệu – Quy trình nghiệp vụ  

 Các đối tượng bệnh nhân trước khi khám bệnh được tiếp nhận đăng ký và cấp sổ khám 

chữa bệnh.  

 Mô tả các bước trong quy trình 

 Mục đích chính: Ghi nhận thông tin hành chính, tiếp nhận và yêu cầu khám bệnh 

vào hệ thống 

 Nhập thông tin hành chính của bệnh nhân với bệnh nhân mới; nhập mã y tế (mã 

bệnh nhân) hoặc tìm kiếm bệnh nhân từ hệ thống đối với bệnh nhân tái khám để 

lấy lại thông tin của bệnh nhân đã có. Phần mềm sẽ phát sinh mã y tế (mã bệnh 

nhân) theo định dạng quy định cho bệnh nhân mới đến lần đầu, mỗi bệnh nhân 

chỉ có một mã duy nhất. Điều này giúp tránh trùng lặp, một người bệnh chỉ có 

mã số duy nhất có thể sử dụng trong các lần khám chữa bệnh sau đó. 

 Các thông tin của người bệnh: họ và tên, ngày tháng năm sinh (năm sinh hoặc 

tuổi), giới tính, địa chỉ: địa chỉ - xã/phường - huyện/quận – tỉnh/thành phố. 

 Nhập thông tin về thẻ BHYT, loại thẻ, ngày hưởng dịch vụ kỹ thuật cao, ngày 

hết hạn thẻ đối với bệnh nhân diện BHYT 

 Khi bệnh nhân cũ đến yêu cầu được khám bệnh, nhân viên tiếp nhận dựa vào mã 

y tế của bệnh nhân hoặc các chức năng tìm kiếm tổng hợp để có được thông tin 

của bệnh nhân.  

 Nhân viên tiếp nhận ghi nhận các yêu cầu khám bệnh. Thông tin sẽ được chuyển 

qua bộ phận thu ngân để đóng phí hoặc chuyển vào phòng khám nếu là bệnh 

nhân BHYT. 

 Bệnh nhân vào khám bệnh tại các phòng khám hoặc các nội dung cận lâm sàng 

tại các phòng cận lâm sàng theo số thứ tự do chương trình cấp. 

 Xử lý tiếp: Tùy từng trường hợp mà bác sỹ tại phòng khám sẽ cấp toa thuốc cho 

bệnh nhân hoặc cho bệnh nhân nhập viện để điều trị nội trú. 

II.1.2. Các màn hình chính 

II.1.2.1. Tiếp nhận bệnh nhân 

 Phục vụ cho nhân viên tiếp nhận ghi nhận thông tin bệnh nhân đến khám bệnh tại bệnh 

viện. Là thông tin đầu vào cho bộ phận thu phí, phòng khám, khoa/phòng cấp cứu, các 

khoa cận lâm sàng, khoa dược, nhà thuốc và các khoa lâm sàng 

 Cấp mã y tế cho bệnh nhân mới, ghi nhận thông tin hành chính, thông tin tiếp nhận, thông 

tin thẻ BHYT (của BHXH Việt Nam), thông tin đăng ký khám bệnh 

 Ghi nhận thông tin phân loại đối tượng bệnh nhân : Thu phí, BHYT. Thông tin phân loại 

bệnh nhân sẽ ảnh hưởng đến chí phí điều trị cho bệnh nhân ở các bước tiếp theo. 

 Thực hiện các nghiệp vụ: đăng ký khám bệnh, cập nhật thông tin chuẩn đoán tuyến dưới 

nếu là chuyển tuyến. 

 Những thông tin cần quản lý 

STT Thông tin Ghi chú 
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 Các bước xử lý chính 

 Nếu là bệnh nhân lần đầu tiên đến đăng ký khám bệnh thì chương trình tự động 

cấp mã y tế (mã bệnh nhân), mã vạch cho bệnh nhân theo quy định của Bộ Y Tế. 

Các thông tin hành chính của bệnh nhân sẽ được nhập vào CSDL của chương 

trình. 

 Khi bệnh nhân đã đến bệnh viện khám: nhân viên tiếp nhận dựa vào sổ khám 

chữa bệnh của bệnh nhân hoặc các chức năng tìm kiếm tổng hợp để có được 

thông tin của bệnh nhân. Sau khi đã có được thông tin bệnh nhân, nhân viên tiếp 

nhận sẽ hỏi bệnh nhân cần khám hoặc tái khám gì để ghi nhận (các phòng khám 

dựa vào thông tin này để lấy danh sách bệnh nhân đợi khám bệnh). 

 Cho phép nhân viên tiếp nhận nhập yêu cầu khám bệnh (khám bệnh, khám dịch 

vụ, khám theo yêu cầu bác sĩ,…). 

 Trường hợp bệnh nhân BHYT: phải có số thẻ BHYT, nơi cấp thẻ, loại thẻ, từ 

ngày … đến ngày (mặc định là 6 tháng )…., nơi đăng ký khám chữa bệnh. 

 Điều kiện kết thúc 

 Thông tin tiếp nhận được ghi vào dữ liệu 

 Mã y tế (mã bệnh nhân) sẽ được phát sinh cho bệnh nhân mới đến lần đầu 

 Số tiệp nhận được phát sinh 

1 Mã y tế (mã bệnh nhân) Hệ thống sẽ tự động phát sinh theo chuẩn sau cho bệnh 

nhân mới. Mã số này sẽ được sử dụng cho bệnh nhân sau 

này khi đến khám bệnh tại bệnh viện 

Ví dụ: 701 311 06 018012 

701: Mã sở y tế 

311: Mã bệnh viện 

06: Năm 

018012: Số thứ tự 

2 Số tiếp nhận Hệ thống sẽ tự động phát sinh theo ngày, số này là duy 

nhất cho 1 đợt điều trị của bệnh nhân từ khâu khám bệnh, 

nhập viện, viện phí,… 

Ví dụ : 130814-00002 

130814 : năm – tháng – ngày 

00002 : số thứ tự trong ngày 

2 Thông tin cá nhân Họ tên, giới tính, ngày sinh, năm sinh, tuổi, nghề nghiệp, 

địa chỉ. 

3 Thông tin thẻ BHYT 

(với BN diện BHYT) 

Loại thẻ, số thẻ, nơi đăng ký, tuyến khám bệnh, ngày cấp, 

thời gian hiệu lực (từ ngày – đến ngày), các ngày hưởng 

nhóm I, I, II 

4 Những thông tin Tiếp 

nhận 

Thời gian tiếp nhận, nơi tiếp nhận, lý do tiếp nhận, đối 

tượng (thu phí, BHYT), hình thức đến, nơi giới thiệu, chẩn 

đoán nơi giới thiệu. 

5 Thông tin đăng ký khám 

bệnh 

Nội dung khám bệnh, đơn giá 
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 Thông tin, yêu cầu của bệnh nhân được chuyển đến phòng khám tương ứng 

 Giao diện 

 

 Các phím tắt tìm nhanh bệnh nhân. 

 

 Hoặc gõ nhanh theo mã bệnh nhân theo phiếu in ra hoặc ngoài sổ: chỉ cần gõ 

năm – số thứ tự, hoặc chỉ cần gõ số thứ tự (mặc định là năm hiện tại), ví dụ nếu 

gõ 9-101752 tứ là năm 2009 số  thứ tự 101752. 

 Lấy thông tin bệnh nhân khi có số thẻ bảo hiểm y tế hoặc quét mã vạch 2 chiều 

từ thẻ BHYT. 

 

 Đối tượng thu phí: 
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 Phòng khám: lấy danh mục phòng ban Nhóm phòng là Khoa khám bệnh (mã 

nhóm 06) 

 Thu tiền: lấy từ danh mục dịch vụ với Nhóm dịch vụ là Loại khám bệnh (mã 

nhóm dịch vụ LKB) 

 In phiếu thanh toán trên giấy in sẵn hóa đơn 

 

II.1.2.2. Tìm kiếm thông tin bệnh nhân 

 Cho phép tìm kiếm nhanh thông tin bệnh nhân cũ.  

 Giao diện 
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II.1.2.3. Thông tin bệnh nhân 

 Dùng để thêm mới bệnh nhân vào hệ thống khi bệnh nhân đến khám lần đầu. 

 Từ màn hình tiếp nhận, ô mã y tế nhấn Ctrl+A để gọi màn hình thêm mới bệnh nhân 

 Các bước xử lý chính 

 Mã y tế (mã bệnh nhân): hệ thống sẽ tự động phát sinh theo chuẩn sau, mã số 

này sẽ được sử dụng cho bệnh nhân sau này khi đến khám bệnh tại bệnh viện : 

Ví dụ: 701 311 06 018012 

701: Mã sở y tế 

311: Mã bệnh viện 

06: Năm 

018012: Số thứ tự 

 Họ và tên: hỗ trợ nhập liệu nhanh: ví dụ gõ nv => nguyễn văn, tự động gợi ý giới 

tính theo tên. 

 Nam sinh, tuổi: gõ tuổi => năm sinh và ngược lại. 

 Địa chỉ: hỗ trợ gõ tắt ví dụ ltk => Lý thường kiệt, … 

 Giao diện 
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II.1.2.4. Danh sách bệnh nhân 

 Cho phép tìm kiếm nhanh danh sách bệnh nhân theo thời gian.  

 Giao diện 
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II.1.2.5. Danh sách bệnh nhân đăng ký khám bệnh qua tổng đài vnpt 1080 

 Cho phép tìm kiếm nhanh danh sách bệnh nhân theo thời gian.  

 Giao diện 

 

 

II.1.2.6. Danh sách tiếp nhận 

 Cho phép tìm kiếm nhanh chóng thông tin tiếp nhận bệnh nhân.  

 Giao diện 

 

 

II.1.2.7. Thống kê thu tiền khám bệnh cuối ngày 

 Cho phép thống kê thu tiền khám bệnh dịch vụ cuối ngày.  

 Giao diện 
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 Xem chi tiết theo dịch vụ. 

 

 Báo cáo thu tiền khám bệnh cuối ngày 
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II.2. Phân hệ Khám bệnh, bệnh án ngoại trú  

II.2.1. Giới thiệu – Quy trình nghiệp vụ  

 Các đối tượng bệnh nhân trước khi khám bệnh được tiếp nhận đăng ký và cấp sổ khám 

chữa bệnh.  
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Quy tr×nh tiÕp nhËn bÖnh nh©n kh¸m 

bÖnh
Khoa xÐt 

nghiÖm, chÈn 

®o¸n h×nh ¶nh

C¸c phßng kh¸m
TiÕp nhËn chôp 

¶nh, xÐt nghiÖm
TiÕp nhËn bÖnh nh©n kh¸m 

bÖnh

Cã

Kh«ng

Cã

Cã

Kh«ng

- Ghi nhËn th«ng 

tin bÖnh nh©n, 

cÊp m· bÖnh 

nh©n (nÕu chƣa 

®ƣợc cÊp), ph©n 

lo¹i bÖnh nh©n, 

Thẻ KCB trong 

ngày, t¹o ho¸ ®¬n.

- CÇp sè vµo 

viÖn, lËp bÖnh ¸n 

néi tró.

-CÊp sè ngo¹i tró, 

lËp bÖnh ¸n ngo¹i 

tró.

-T×m kiÕm danh 

s¸ch bÖnh nh©n, 

hƣớng dÉn th©n 

nh©n bÖnh nh©n.

In ho¸ ®¬n, 

thu phÝ kh¸m 

bÖnh

Kh¸m bÖnh 

Bs ®Ò nghÞ 

xÐt nghiÖm?

XuÊt ho¸ ®¬n 

thu phÝ xÐt 

nghiÖm

Thùc hiÖn xÐt 

nghiÖm, 

chuÈn ®o¸n 

h×nh ¶nh.

Bs ®Ò 

nghÞ 

nhËp 

viÖn?

®iÒu trÞ 

néi tró

CÊp sè 

vµo 

viÖn, 

lËp 

bÖnh ¸n 

néi tró

CÇn theo 

dâi ngo¹i 

tró?

Ra toa

T¹o phiÕu 

®Ò nghÞ 

xÐt 

nghiÖm

CÊp sè vµo 

viÖn, lËp 

bÖnh ¸n ngo¹i 

tró

KÕt thóc 

QuÇy 

thuèc

BÖnh 

nh©n

BÖnh nh©n 

cËn l©m 

sµng, BV 

kh¸c giíi 

thiÖu

 

 Mô tả các bước trong quy trình 

 Mục đích chính: khám bệnh, ra chỉ định cận lâm sàn, ra toa, cho nhập viện, lập 

bệnh án ngoại trú. 

II.2.2. Các màn hình chính 

II.2.2.1. Quản lý thông tin khám bệnh 

 Các thông tin khám và điều trị ngoại trú của bệnh nhân được cập nhật qua chức năng 

khám bệnh của bác sỹ.  

 Quản lý thông tin khám bệnh và các toa thuốc mà bác sỹ đã kê cho bệnh nhân.  

 Giao diện  
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 Thông tin khám chuyên khoa (trường hợp bệnh nhân khám nhiều phòng khám) 

 

 Các danh sách hỗ trợ 

 Danh sách bệnh nhân chờ khám 

 Danh sách bệnh nhân hẹn cận lâm sàng (đang thực hiện CLS) (F7) 

 Danh sách bệnh nhân đã khám (F6) 

 Thông tin quản lý 

 Mạch, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, chiều cao, cân nặng 

 Mã ICD bệnh chính, mã ICD bệnh kèm theo 

 Cách giải quyết (cấp toa về, điều trị ngoại trú, nhập viện, chuyển viện, khác) 
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 Thông tin chuyển viện 

 Thông tin nhập viện 

 Thông tin khám chuyên khoa 

 Phương án xử lý 

 Nếu bệnh nhân cần phải thực hiện CLS, bác sĩ sẽ tạo phiếu chỉ định CLS. Sau 

khi có kết quả CLS, bác sỹ có thể xem trực tiếp trên máy tính. 

 Bác sỹ có thể tham khảo toa thuốc của các bác sỹ ở các phòng khám khác cho 

bệnh nhân này trong ngày để cho toa thuốc ở phòng khám của mình. 

 Nhập toa thuốc, số lần uống sáng trưa chiều tối và in đơn thuốc (nếu bệnh nhân 

chỉ cần kê đơn và cho về), Phiếu cấp thuốc (Bệnh nhân BHYT), Giấy hẹn tái 

khám cho bệnh nhân điều trị ngoại trú, Bệnh án cho trường hợp bệnh nhân nhập 

viện điều trị nội trú 

 Có thể cho chuyển sang bệnh viện khác 

 Có thể cho bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú  

 Có thể chuyển bệnh nhân từ phòng này sang phòng khám khác nhiều lần. 

 Sau khi lưu và một ca khám bệnh, chương trình sẽ có báo cáo tổng giá trị tiền 

của bệnh nhân. 

 Các nghiệp vụ hỗ trợ 

 Hỗ trợ ra và in chỉ định cận lâm sàng theo nhóm (x-quang, siêu âm, xét nghiệm 

…) 

 Hỗ trợ lấy thông tin từ toa thuốc mẫu: theo bác sĩ, theo toa cũ của bệnh nhân, 

toan của bệnh nhân khác, toa theo phòng, toa theo phát đồ điều trị. 

 Xem kết quả xét nghiệm 

 Xem kết quả cận lâm sàng 

 Tiến hành thủ thuật 

 Các ràng buộc 

 Phần mềm sẽ tự động cảnh báo nếu dịch vụ đã được ra chỉ định ở phòng khác 
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 Phần mềm sẽ tự động cảnh báo thuốc hết theo thời gian thực (số lượng tồn kho 

thực tại kho BHYT – tổng số lượng đã ra chỉ định = số lượng tồn kho): 

 

 Khi đã in viện phí thanh toán thì không được phép xóa thông tin khám bệnh. 

 Khi bộ phận viện phí in hóa đơn, hoặc xác nhận không cùng chi trả (chưa đến 

mức phải đóng) thì phòng khám không được thêm, sửa, xóa. 

 

II.2.2.2. Danh sách bệnh nhân đã khám bệnh 

 Thể hiện danh sách các bệnh nhân đã khám bệnh tại phòng khám  

 Giao diện 
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II.2.2.3. Toa thuốc mẫu theo bác sĩ/ phòng khám/ theo phát đồ điều trị  

 Mô tả chức năng 

 Cho phép định nghĩa toa thuốc chuẩn theo bác sĩ, phòng khám, toa theo phát đồ 

điều trị. 

 Hỗ trợ phím tắt cho phép lấy toa  mẫu nhanh khi khám bệnh 

 Mô tả màn hình 
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II.2.2.4. Ra chỉ định cận lâm sàng 

 Hỗ trợ ra chỉ định cận lâm sàng theo nhóm. 
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 Hỗ trợ ra chỉ định nhiều lần 

 Cho phép in chỉ định theo từng nhóm 

 

 

II.2.2.5. Xem kết quả xét nghiệm 

 Cho bác sĩ xem nhanh kết quả xét nghiệm khi phòng xét nghiệm đã thực hiện xong 

 Giao diện 
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II.2.2.6. Xem kết quả cận lâm sàng 

 Cho bác sĩ xem nhanh kết quả cận lâm sàng tại phòng khám 

 Có thể xem theo bệnh nhân, xem theo phòng khám 

 Giao diện 

 

 

II.2.2.7. Xem bệnh sử 

 Cho bác sĩ xem bệnh sử của bệnh nhân 

 Giao diện 

 

 

II.2.2.8. Nhập xuất viện 

 Chức năng này cho phép tạo hồ sơ nhập viện, phần mềm sẽ phát sinh số hồ sơ bệnh án 

dùng xuyên suốt đợt điều trị nằm viện của bệnh nhân cho đến khi xuất viện. 

 Giao diện 
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II.2.2.9. Quản lý danh sách nhập xuất viện 

 Dùng để xem nhanh những bệnh nhân đã nhập viện, chưa nhập viện, đã xuất viện. 

 Chức năng này hỗ trợ giải đáp thông tin cho người bệnh. 

 Giao diện 
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II.2.2.10. Bệnh án ngoại trú 

 Mô tả chức năng 

 Dùng để lập và theo dõi điều trị ngoại trú. 

 Mỗi bệnh nhân có bệnh án ngoại trú tại từng khoa riêng 

 Tự động lấy thông tin từ khám bệnh 

 Tự động lấy dữ liệu bác sĩ kê đơn, đơn thuốc, chuẩn đoán , kết quả 

 Báo cáo hỗ sơ bệnh án chi tiết 

 Giao diện 
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 Quy tình thực hiện 

 Đăng ký trên khám bệnh xong chọn Bệnh án ngoại trú. 



SV.Hospital -Tài liệu mô tả sản phẩm V 1.0 

Công ty TNHH Tin Học Công Nghệ Sao Việt  Trang 39 / 175 

 Hoặc vào Bệnh án ngoại trú trực tiếp từ màn hình trang chủ. 

 Nhập mã số y tế hoặc số tiếp nhận (Nếu từ màn hình khám bệnh thì không cần). 

 Dữ liệu khám bệnh sẽ tự động lấy bên khám bệnh nếu số tiếp nhận đã có khám. 

 Mỗi bệnh án ngoại trú có thể có nhiều lần khám bệnh trong cùng 1 khoa(Nếu 

chưa điều trị xong thì lần khám bệnh sau sẽ tự động đưa vào bệnh án ngoại trú 

cũ) 

 Xuất báo cáo bệnh án ngoại trú cho bệnh nhân 

 

 

II.2.2.11. Các báo cáo phân hệ khám bệnh 

 EX.F.1_ In toa thuốc (mẫu BV01) 
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 EX.F.2_ In bảng kê viện phí BHYT (mẫu 01/BV) 
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 EX.F.3_ In bệnh sử của bệnh nhân: xem bệnh sử 

 EX.F.4_ In chỉ định cận lâm sàng: xem phần in chỉ định cận lâm sàng 

 EX.F.5_ Bệnh án ngoại trú – in tờ điều trị 

 

 EX.F.6_ In bệnh án ngoại trú 
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 EX.F.7_ In giấy ra viện 
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 EX.R.1_ Sổ khám bệnh (bỏ sổ ngoài) 
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 EX.R.2_ Tình hình bệnh tật đến khám 
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 EX.R.4_ Báo cáo phòng khám theo ICD 

 

 EX.R.5_ Báo cáo bệnh nhân tỉnh 

 

 EX.R.6_ Báo cáo bệnh nhân BHYT 
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 EX.R.7_ Báo cáo phòng khám 

 

 

 EX.R.8_ Sổ bệnh khám 
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II.3. Phân hệ quản lý viện phí 

II.3.1. Giới thiệu – qui trình nghiệp vụ 

- Nơi thực hiện: Bộ phận thu viện phí. Phân hệ cho phép bệnh viện quản lý viện phí một 

cách tự động và xuyên suốt tất cả chi phí phát sinh của bệnh nhân trong quá trình 

khám bệnh, điều trị ngoại trú tại bệnh viện. Mọi thông tin liên quan đến viện phí sẽ 

được ghi nhận chính xác và tự động thông qua hệ thống mạng máy tính toàn bệnh 

viện. 

- Các chức năng chính: 

- Biên lai viện phí ngoại trú 

- Tạm ứng bệnh nhân ngoại trú 

- Thu ứng trước 

- Thanh toán bệnh nhân ra viện 

- Theo dõi công nợ 

- Quy trình hoạt động: 

  
- Hệ thống còn theo dõi các thông tin viện phí của bệnh nhân:  

 Thông tin chi phí khám bệnh của bệnh nhân 

 Thông tin chi phí về thuốc - vật tư y tế đã sử dụng trong quá trình điều trị 

 Thông tin chi phí các xét nghiệm đã làm 

 Thông tin chi phí tiền tạm thu khi vào viện và trong quá trình điều trị 

- Chương trình tính chính xác chi phí điều trị của bệnh nhân trên cơ sở thực thu - thực 

chi của bệnh nhân theo các đối tượng: 

 Bệnh nhân dịch vụ phải thanh toán viện phí 

 Bệnh nhân diện chính sách được miễn một phần viện phí 

 Bệnh nhân có BHYT được miễn hoàn toàn hoặc phải đóng một phần viện 

phí 

 Bệnh nhân được miễn viện phí … 

- Chương trình theo dõi chính xác độ chênh lệch giữa số tiền tạm thu và số tiền mà 

bệnh đã sử dụng cho việc điều trị, tránh được việc bệnh viện bị thất thu. 

- In phiếu thanh toán viện phí cho bệnh nhân: Tiền khám bệnh, tiền giường, tiền 

thuốc, tiền xét nghiệm... 
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II.3.2. Các màn hình chính 

II.3.2.1. RC.1_Viện phí ngoại trú 

 Dùng để lập chứng từ thu tiền của bệnh nhân ngoại trú như: khám bệnh, xét nghiệm, chẩn 

đoán hình ảnh, thăm dò chức năng, thủ thuật và các dịch vụ khác.  

 Tự động lấy các thông tin yêu cầu khám từ tiếp nhận, chỉ định CLS, thủ thuật, dịch vụ 

khác tại phòng khám đưa vào hóa đơn, không cần nhập lại từng nội dung.  

 Hỗ trợ đọc thông tin bệnh nhân từ mã vạch in sẵn từ các phòng khám ra chỉ định CLS hạy 

in toa thuốc, in phiếu thanh toán (phòng khám cuối với trường hợp bệnh nhân BHYT và 

khám nhiều phòng nếu có). 

 Giao diện  

 

 

 Thông tin quản lý 

 Thông tin về bệnh nhân: mã y tế, họ tên, địa chỉ, … 

 Số tiếp nhận 

 Thông tin về BHYT: mã thẻ, đối tượng, nơi đăng ký ban đầu, % được hưởng. 

 Số chứng từ 

 Tên ICD 

 Khoa phòng: khám bệnh, thận, khoa đau, vật lý trị liệu 

 Thông tin về dịch vụ thanh toán 

 Thông tin về thanh toán: tổng tiền, thực thu, miễn giảm, thất thu, thành phố hỗ 

trợ. 

 Thông tin về hóa đơn: số hóa đơn, số seri, ngày giờ, nhân viên thu tiền 
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 Các chức năng hỗ trợ 

 Chọn máy in hóa đơn, quản lý số hóa đơn, số seri 

 

 Bệnh nhân thu phí (không có BHYT) 

 Chọn bệnh nhân cần thu tiền theo số tiếp nhận bằng  cách gõ nhanh số tiếp nhận 

trong ngày, ví dụ: 1553 => số thứ tự tiếp nhận trong ngày là 150610-01553 với 

ngày làm việc là ngày 10/06/2015. Nếu là số thứ tự của ngày 9 thì gõ “9-1553” 

=> 150609-01553. 

 Khi cần thu phí với bệnh nhân dạng thu phí (không có BHYT) thì sẽ dùng mã 

vạch in sẵn trong phiếu chỉ định CLS 

 

 Sau khi xác định chính xác thông tin bệnh nhân phần mềm sẽ hỏi là có muốn lấy 

thông tin từ phòng khám không: 
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 Phần mềm sẽ tự động lấy tất cả các chỉ định từ phòng khám mà chưa được thu 

tiền (phần mềm tự động loại bỏ những dịch vụ đã ra chỉ định mà đã thu tiền rồi) 

 

 Nếu cần bổ sung hay thay đổi gì thì người thu tiền có thể nhập thêm, thay đổi 

hoặc bỏ bớt dịch vụ: 

 

 Đối với bệnh nhân bảo hiểm y tế 
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 Đối với bệnh nhân báo hiểm y tế thì tại phòng khám sẽ in toan thuốc và chứng từ 

viện phí tại phòng khám cuối (trong trường hợp bệnh nhân khám nhiều phòng). 

 Vì thế khi in chứng từ thanh toán BV01 phần mềm đã tự động phát sinh chứng 

từ viện phí chi tiết, bác sĩ ký tên, BHYT ký duyệt, trên chứng từ viện phí này đã 

in sẵn mã vạch là số chứng từ. 

 

 Nếu số tiền thanh toán là chưa đến mức phải đóng thì bộ phận thu tiền viện phí 

sau khi kiểm tra chứng từ sẽ đóng dấu “Không cùng chi trả” đồng thời xác nhận 

trên phần mềm khi đó phần mềm sẽ khóa số liệu tại phòng khám không cho phép 

thêm, sửa, xóa. 

 

 Xác định phần trăm được hưởng BHYT (chung ngoại trú và nội trú) 

 Bảng qui định quyền lợi mức hưởng BHYT theo quyền lợi cũ (trước 2015) và 

mới (từ 01/01/2015):  

Số TT Mã thẻ Mã Quyền lợi cũ Mã quyền lợi mới 

1 CC, TE 1  ( 100% ) 1 ( 100%) 

2 CK 2  ( 100% ) 2 ( 100%) 

3 QN, CY 3  ( 100% ) 5 ( 100%) 

4 CA 3  ( 100% ) 5 ( 100%) 

5 CB, KC 7  ( 80% )  2 ( 100%) 

6 HN, BT, DT  4 ( 95% )  2  ( 100%) 

7 DK, XD, TS 4 ( 95% )  2  ( 100% ) 

8 HT 5 ( 95%)  3 (  95% ) 

9 CN 6 ( 80% )  3  ( 95% ) 
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10 TC 7 ( 80% )  3  ( 95% ) 

11 

DN, HX, CH, 

NN, TK, HC, 

XK, TB, NO,  

XB, TN,  XN, 

MS, HD, TQ, 

TA, TY, HG, 

LS, HS, GD,  

Thẻ mới: 

CT,CS,SV,GB 

7 (80%) 4  ( 80% ) 

 Mức hưởng bảo hiểm trái tuyến: bệnh nhân có thẻ BHYT trái tuyến khi nhập 

viện : được hưởng 60% chi phí điều trị nội trú theo mức quyền lợi được hưởng 

tùy đối tượng: 

Công thức tính: 

+ Thẻ cùng chi trả 80%: Chi phí KCB x 60% x 80% 

+ Thẻ cùng chi trả 95%: Chi phí KCB x 60% x 95% 

Đối với kỹ thuật cao: Khi xét 40 tháng lương tối thiểu  

(vd: Thẻ cùng chi trả 80%) 

+ B1: Tính Tổng chi phí BHYT chi trả = Chi phí KCB x 60% x 80%  

+ B2: Xét 40 tháng lương tối thiểu ( 40* 1.150.000 =46.000.000) 

 Thành phố hỗ trợ 15% (chung ngoại trú và nội trú) 

 Đối với bệnh nhân BHYT thành phố HCM (mã tỉnh 79) 

 Đúng tuyến hoặc trái tuyến có giấy chuyển viện 

 Đối tượng cận nghèo mã CN 

 Hoặc đối tượng GD có ít nhất 7 chữ số ở cuối trong ô địa chỉ trên thẻ BHYT. 

 Nếu đối tượng BHYT (mã đối tượng đánh số từ 1-> 5 (thẻ mới, 1-7 với thẻ cũ) 

có tỷ lệ được hưởng BHYT + phần trăm hỗ trợ > 100% thì phần hỗ trợ bằng 100 

– phần trăm được hưởng BHYT. 
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II.3.2.2. RC.1_Viện phí nội trú 

 Chức năng này tương tự như thu viện phí ngoại trú dùng để lập chứng từ thu tiền của bệnh 

nhân nội trú.  

 Giao diện  

 

 Các chức năng xử lý 

 Đối với bệnh nhân đối tượng thu phí (không có BHYT) thì hằng ngày hoặc 2 

ngày một hoặc đến mức viện phí gần vượt số tiền tạm ứng thì các khoa nội trú sẽ 

tập hợp các dịch vụ sử dụng của bệnh nhân thành chứng từ thanh toán (viện phí 

khoa)  và in “Phiếu tổng hợp thuốc y dụng cụ - XN – CLS”. Phần mềm sẽ tự 

động đánh dấu các chứng từ chưa thanh toán để lập chứng từ viện phí. 

 Đối với bệnh nhân BHYT vì yêu cầu của BHYT là 1 chứng từ thanh toán cho 

một đợt điều trị nên khi bệnh nhân xuất viện thì phần mềm cho phép tập hợp tất 

cả các chứng từ thanh toán từ các khoa để lập chứng từ viện phí. 
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 Hóa đơn thu tiền: xem phần biểu mẫu RC.F.1_ Hóa đơn thu tiền 

 Bảng kê viện phí chi tiết: RC.F.2_ In bảng kê viện phí BHYT (mẫu 01/BV) 

II.3.2.3. RC.3_Danh sách chứng từ viện phí 

 Thể hiện danh sách các bệnh nhân đã lập chứng từ thanh toán 

 Giao diện 

 

 

II.3.2.4. RC.4_Hủy, hoàn hóa đơn chứng từ viện phí 

 Cho phép người thu tiền viện phí hủy, hoàn các hóa đơn, chứng từ viện phí đã lập. 

 Hủy hóa đơn: khi các chứng từ viện phí đã được in hóa đơn (biên lai thu tiền), tuy nhiên 

sau đó có sự thay đổi mà chứng từ này chưa được báo cáo (còn trong ca làm việc) về 

phòng tài vụ thì nhân viên thu tiền sẽ thực hiện hủy hóa đơn, và phần mềm cho phép sao 

chép (copy) chứng từ này thành một chứng từ mới để nhân viên tiến hành thay đổi và 

đánh dấu hủy chứng từ cũ. 

 Hoàn hóa đơn: tương tự như hủy hóa đơn, tuy nhiên hoàn là khi chứng từ này đã qua ngày 

(tức đã đã tiến hành báo cáo thu tiền cuối ngày). 

 Thao tác thực hiện 
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II.3.2.5. RC.5_Kiểm tra hóa đơn 

 Quản lý, cập nhật thông tin số hóa đơn, ngày thu tiền (ngày giờ in hóa đơn), danh sách 

hóa đơn hủy trong ngày, lọc hóa đơn đã được báo cáo, chưa báo cáo. 

 Giao diện 

 

 

II.3.2.6. RC.6_Báo cáo thu tiền hằng ngày 
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 Dùng xem chi tiết công nợ của bệnh nhân. 

 Giao diện 

 

 

II.3.2.7. RC.7_Chi tiết công nợ bệnh nhân, tạm ứng, hoàn ứng 

 Dùng xem chi tiết công nợ của bệnh nhân. 

 Giao diện 
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II.3.2.8. RC.8_ Bảng giá dịch vụ 

 Dùng quản lý bảng giá dịch vụ. 

 Giao diện 
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II.3.2.9. RC.F.1_ Hóa đơn thu tiền 

 Hóa đơn viện phí in trên giấy in sẵn 3 liên. 
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II.3.2.10. RC.F.2_ In bảng kê viện phí BHYT (mẫu 01/BV) 

 

 

II.3.2.11. RC.R.1_ Báo cáo chi tiết thực thu hằng ngày theo cụm biên lai 
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II.3.2.12. RC.R.2_ Báo cáo chi tiết thực thu theo khoa 

 

 

II.3.2.13. RC.R.3_ Báo cáo tổng hợp thực thu theo khoa 
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II.3.2.14. RC.R.4_ Báo cáo phân tích thực thu 

 

 

II.3.2.15. RC.R.10_ BHYT – Danh sách đề nghị thanh toán chi phí KCB ngoại trú 25A 

 

II.3.2.16. RC.R.11_ BHYT – Danh sách đề nghị thanh toán chi phí KCB nội trú 26A 
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II.3.2.17. RC.R.21_Sở YT – Thống kê thuốc tân dược ngoại trú (20/BHYT/TT231) 

 

 

II.4. Quản lý nội trú (lâm sàng) 

II.4.1. Giới thiệu – Quy trình nghiệp vụ 

- Nơi thực hiện :  

- Các khoa nội 

- Các khoa ngoại 

- Khoa phẫu thuật 

- Khoa gây mê - Hồi sức cấp cứu 

- Tổng quan chung: Điều trị và tiếp nhận bệnh từ phòng khám bệnh, nơi khác đến và nội 

trú trong bệnh viện. 
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II.4.2. Các màn hình chính 

II.4.2.1. Quản lý thông tin bệnh án nội trú 

- Tại các khoa nội trú, điều dưỡng sẽ nhập thông tin chăm sóc hàng ngày. Máy vi tính sẽ 

cho biết đầy đủ thông tin về bệnh nhân đang điều trị bất cứ thời điểm nào.Các thông 

tin của một bệnh nhân được nhập nhiều lần, do đó, chức năng tra cứu thông tin về 

bệnh nhân phải nhanh chóng, chính xác và cập nhật để cho phép cập nhật hay thay đổi 

thông tin về bệnh nhân này. 

- Bệnh nhân sau khi đã xuất viện thì các thông tin của họ không được phép thay đổi 

(thời gian lưu trữ theo quy định của Bộ Y tế) và những thông tin này được sử dụng 

cho những lần khám và điều trị tiếp theo tại các bệnh viện khác. 

- Hồ sơ bệnh án:  (nội khoa, ngoại khoa, sản khoa) 

- Thông tin người bệnh: vào viện, ra việt, chuyển khoa 

- Trình trạng lúc ra viện 

- Chuẩn đoán 

- Lý do vào viện -  hỏi bệnh 

- Vào viện - Khám bệnh 

- Vào viện – chuẩn đoán điều trị 

- Tổng kế bệnh án 
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- Quy trình nhập viện 

o Vào màn hình nhập xuất viện từ menu : Nhập viện , chọn bệnh nhân chưa nhập 

viện. 

o Nếu đã chọn buồng giường cho bệnh nhân thì chỉ khoa đó mới có thể nhập 

thông tin cho bệnh nhân. 

o Chuyển khoa cho bệnh nhân vào màn hình chuyển khoa. Khoa được chuyển 

tới sẽ điều chỉnh buồng giường cho bệnh nhân. Nếu khoa cũ chuyển nhầm có 

thể điều chỉnh lại nếu khoa chuyển đến chưa chọn buồng giường. 

- Danh sách bệnh nhân nội trú 
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II.4.2.2. Tờ điều trị 

- Mỗi ngày bác sĩ sẽ ra y lệnh cho bệnh nhân. Hằng ngày các điều dưỡng sẽ dựa vào y 

lệnh của bác sĩ để phát thuốc cho bệnh nhân 

- Theo dõi diễn biến bệnh, y lệnh hằng ngày (sáng, trưa, chiều, tối) 

 Lập y lệnh: 

o Kê toan thuốc 

o Công khai vật tư 

 In:  

o Công khai thuốc 

o Công khai vật tư 

o Toa thuốc xuất viện 

- Thông tin chi tiết: 

 

-  
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- Thông tin chi tiết kê toa: 

 

- Hỗ trợ nhập bù: lùi ngày, toa thuốc xuất viện 

 

-  

- Hỗ trợ nhập công khai vật tư cho dịch vụ kỹ thuật, cho phép định nghĩa sẵn bộ vật tư 

của dịch vụ kỹ thuật sử dụng, có thể điều chỉnh, thêm bớt khi sử dụng thực tế 



SV.Hospital -Tài liệu mô tả sản phẩm V 1.0 

Công ty TNHH Tin Học Công Nghệ Sao Việt  Trang 69 / 175 

 

-  

- Hỗ trợ nhập dịchh vụ dạng gói (bộ), thông tin gói dịch vụ được định nghĩa trước: 

 

 

 

-  

 

- Thông tin danh sách bệnh nhân tại khoa: 
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- Quy trình thiết lập tờ điều trị : 

o Chọn bệnh nhân trên danh sách hoặc đánh số vào viện của bệnh nhân thuộc 

khoa đó 

o Thêm mới hoặc chỉnh sửa tờ điều trị ( Nếu tờ điều trị đã được tổng hợp thuốc 

thì sẽ không cho phép chỉnh sửa) 

o Nhập thông tin tờ điều trị : ngày giờ , diễn tiến bệnh , bác sĩ …… 

o Nhập thuốc điều trị và các vật tư đi kèm (có thể sử dụng phím nhanh atl+T để 

hiện thị danh sách thuốc và vật tư) 

II.4.2.3. Thực hiện y lệnh 

- Cho phép cập nhật thời gian thực hiện y lệnh thực tế theo chỉ định điều trị 

 

 

II.4.2.4. Xuất viện tại khoa 

- Cho phép lập thông tin xuất viện tại khoa 

- Lập toa thuốc xuất viện 

- Cập nhật thông tin xuất viện 

- In giấy xuất viện, giấy xuất viện có chứng nhận phẩu thuật 

- In giấy chuyển viện 
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II.4.2.5. Viện phí khoa 

- Lập phiếu tổng hợp thanh toán tại khoa: phiếu này làm cơ sở theo dõi chi phí điều trị 

bệnh nhân tại khoa và tổng hợp thanh toán tại viện phí: 

- Với bệnh nhân thường: không có bảo hiểm y tế: cứ 2 ngày hoặc khi cần thì khoa sẽ 

tổng hợp viện phí và báo bệnh nhân để bệnh nhân thanh toán viện phí. 

- Đối với bệnh nhân bảo hiểm y tế: sẽ tập hợp chi phí bảo hiểm y tế để khi xuất viện sẽ 

làm căn cứ lập chứng từ viện phí khi xuất viện và yêu cầu bệnh nhân tạm ứng nếu cần. 

 

-  
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- Xem lịch sử thanh toán của bệnh nhân: 

 

 

II.4.2.6. Tổng hợp thuốc hằng ngày 

- Tổng hợp thuốc cho mỗi khoa 

- Phân loại thuốc và vật tư tiêu hao choa bệnh nhân trong khoa 

- Phiếu tổng hợp thuốc sẽ được gởi đến khoa dược để cấp phát thuốc 

 

- Lập phiếu trả thuốc 

II.4.2.7. Công khai vật tư 

- Quản lý vật tư y dụng cụ sử dụng cho bệnh nhân trong quá trình điều trị 

- Cập nhật công khai vật tự theo tờ điều trị hằng ngày: ví dụ chi tiết các vật tư trong bộ 

tim bắp được định nghĩa sẵn: 
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- Tự cập nhật trong tờ điều trị 

- Vật tư phát sinh trong các dịch vụ dạng gói 

- Vật tư sử dụng trong các gói phẩu thuật thủ thuật 

- In phiếu công khai vật tư 

 

-  

- Lập phiếu yêu cầu vật tư của khoa cho từng kho 

 

- Lập phiếu trả vật tư 
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-  

 

 

II.4.2.8. Lập phiếu trả vật tư 

- Tổng hợp trả lại thuốc và vật tư không sử dụng cho Kho 

- In phiếu trả vật tư 

 

-  
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II.4.2.9. Quản lý thông tin buồn giường 

- Thống kê chi tiết tất cả buồng, giường của các khoa 

- Đưa ra sơ đồ tổng quát của các buồng trong khoa, các giường trong mỗi buồng để dễ 

dàng quản lý 

- Hiện thông tin hiện tại của bệnh nhân tại mỗi giường 

 

 

II.4.2.10. Báo cáo tại khoa 

- Khi một bệnh nhân nhập viện vào khoa lâm sàng bệnh van tim, bệnh nhân này sẽ được 

lập một bệnh án lâm sàng bệnh van tim. 

- Thuốc y dụng cụ - XN – CLS tổng hợp của bệnh nhận 
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- Thuốc y dụng cụ - XN – CLS tổng hợp của khoa 

- Thuốc y dụng cụ - XN – CLS tổng hợp của phòng 

- Báo cáo tình hình bệnh tật tử vong 

 

 

II.5. Quản lý dược 

II.5.1. Giới thiệu – Quy trình nghiệp vụ 

- Quản lý nhập xuất tồn kho Dược 

- Hỗ trợ liên kết số liệu tự động: tập hợp chứng từ phát thuốc bảo hiểm để lập phiếu 

xuất, tổng hợp phiếu lĩnh thuốc các khoa để lập phiếu xuất đảm bảo số liệu chặc chẽ, 

chính xác, nhanh chóng. 

- Tập hợp số liệu báo cáo theo từng kho (kho chẵn, kho lẽ, kho bảo hiểm) và báo cáo 

chung toàn kho Dược

Mua (Mua hàng từ nước ngoài và trong nước)

Nộp báo cáo sử dụng hàng 

tháng về khoa dược

- Các khoa ngoại, 

  Các khoa nội,

  Khoa phẫu thuật, 

  Khoa HSCC - gây mê, 

  Khoa Cận lâm sàng

- Các phòng khám, 

Khoa dược

Cấp thuốc cho các khoa phòng

Quầy thuốc

Báo cáo trực tiếp 

với Ban Giám Đốc

             

II.5.2. Các màn hình chính 

II.5.2.1. Nhập kho chẵn – nhập mua từ nhà cung cấp: 

- Phải chọn nhà cung cấp   
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- Nhập số chứng từ  

 

II.5.2.2. Nhập kho chẵn – khoa trả (nhập từ các khoa trả về) 

- Phải chọn khoa trả   

- Không cần nhập hóa đơn 

 

II.5.2.3. Nhập kho chẵn – nhập mượn từ kho khác (dùng để nhập xuất nội bộ) 

- Phải chọn nhà cung cấp là kho:BHYT hoặc Kho lẻ   

- Số hóa đơn không cần nhập 



SV.Hospital -Tài liệu mô tả sản phẩm V 1.0 

Công ty TNHH Tin Học Công Nghệ Sao Việt  Trang 78 / 175 

 

II.5.2.4. Xuất kho chẵn - xuất khác (xuất cho các kho) 

- Chức năng: Xuất cho các kho(BHYT ,Kho lẻ) 

- Chọn kho xuất ( là kho chẵn xuất cho kho nào )   

 

II.5.2.5. Xuất kho chẵn - tổng hợp dịch truyền từ khoa nội trú (xuất dịch truyền cho các 

khoa ) 

- Chọn kho xuất ( là kho chẵn xuất cho kho nào ) 

- Số yêu cầu : Chọn số yêu cầu của dịch truyền đã sử dụng 

- Sau khi chọn xong Nhấn nút tổng hợp

 

II.5.2.6. Xuất trả nhà cung cấp (Xuất cho các nhà cung cấp) 

- Chọn NCC: Bắt buộc chọn nhà cung cấp 
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- Nhập thuốc cần trả  

 

II.5.2.7. Tồn kho chẵn (mỗi khi liên quan tới tồn kho bắt buộc phải xử lý tồn kho) 

- Xử lý tồn kho chẵn bạn làm như sau: nhập tháng, năm, kho cần xử lý, Nhấn nút xử lý 

nếu dữ liệu tồn kho thay đổi 

- Mỗi thuốc được tính theo số lô và hạn dùng. 

- Công thức tính:  (A + B) – C 

- Trong đó:  

A: Số lượng tồn của tháng trước . 

B: Số lượng nhập của tháng cần xử lý tồn kho. 

C: Số lượng xuất của tháng cần xử lý tồn kho. 

 

II.5.2.8. Kiểm kê dược(dùng kiểm kê dược và nhập số lượng thực tế sau khi kiểm kê) 

- Trước khi kiểm kê phải xử lý tồn kho của tất cả các kho(Kho chẵn, kho lẻ, kho 

BHYT). 

- Nhập ngày kiểm kê, tháng cần kiểm kê, kho kiểm kê 
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- Nhấn nút xử lý nếu tồn kho ở một trong các kho thay đổi 

- Nhấn nút xem nếu tồn kho ở tất cả các kho không thay đổi 

- Nhấn nút thêm thuốc để kiểm kê nếu thuốc đó sau khi xử lý tồn bằng 0. 

- Khi có số lượng thực tế thì điền số lượng thực tế vào phần mền sẽ tự động làm theo 

công thức->Nhấn nút lưu 

 

- Xem chi tiết thì nhấn nút chi tiết 

 

 

II.5.2.9. Dự trù thuốc - thêm dự trù mới 

- Trước khi dự trù  phải xử lý tồn kho của tất cả các kho (bắt buộc). 
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- Cột đơn giá và cột NCC sẽ tự động lấy trong danh mục thuốc của dược 

- Nhập vào cột dự trù, đơn giá,thành tiền của thuốc cần dự trù 

- Thành tiền dự trù (tự động cập nhật theo số lượng dự trù và đơn giá dự trù) 

II.5.2.10. Xem danh sách đã dự trù 

- Chọn kho trước khi xem 

 

II.5.2.11. Nhập kho lẻ  

 Nhập kho lẻ từ kho chẵn: 

- Chức năng: Xác nhận những phiếu kho chẵn xuất cho kho lẻ(kho lẻ, kho BHYT). 
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 Nhập kho lẻ từ khoa trả: 

- Chức năng: Dùng để nhập thuốc từ các khoa trả về. 

- Phân loại: Khoa trả 

- Số yêu cầu: Click vào nút 3 chấm để tìm theo số yêu cầu. 

- Chọn nhóm thuốc: Dịch truyền, thuốc viên … 

- Nút tổng hợp: Click sẽ tự động lấy thuốc theo phiếu yêu cầu. 

 

 Nhập kho lẻ từ kho khác: 

- Chức năng: Dùng để nhập nội bộ từ các kho với nhau. 

- Phân loại: Nhập từ kho khác. 
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- Kho nhập: Kho nhập thuốc về 

- Nhà CC/kho: Chọn kho xuất thuốc cho kho nhập. 

- Số yêu cầu: Tìm và chọn số yêu cầu tương ứng. 

- Tổng hợp: Dùng để tổng hợp thuốc từ phiếu yêu cầu. 

 

II.5.2.12. Xuất kho lẻ - Phòng khám khoa thận 

- Chức năng: Xuất thuốc cho khoa thận từ những phiếu yêu cầu khoa thận làm. 

- Khoa xuất: chọn khoa thận. 

- Phân loại xuất: PK khoa thận 

- Ngày: Ngày khoa thận làm phiếu yêu cầu từ STT đến STT bao nhiêu. 

- Tổng hợp: Lấy thuốc từ các phiếu có STT đã được chọn. 

 

II.5.2.13. Xuất kho lẻ - PK cấp cứu xuất viện. 

- Chức năng: Xuất thuốc cho khoa cấp cứu khi có phiếu viện phí. 

- Kho xuất: Chọn khoa cấp cứu. 

- Phân loại xuất: PK cấp cứu xuất viện. 

- Số viện phí: Chọn số viện phí cần xuất thuốc. 

- Tổng hợp: Lấy thuốc từ phiếu viện phí để xuất. 
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II.5.2.14. Xuất kho lẻ - T.hợp phiếu lĩnh từ khoa nội trú 

- Chức năng: Xuất thuốc cho khác khoa nội trú. 

- Khoa xuất: Chọn khoa nội trú cần xuất. 

- Phân loại xuất: T.hợp phiếu lĩnh thuốc từ khoa nội trú. 

- Số yêu cầu: Tìm và chọn số yêu cầu theo khoa. 

- Nhóm thuốc: Mỗi số yêu cầu sẽ có từng loại nhóm thuốc khác nhau(Dịch truyền,thuốc 

viên, thuốc nước …) 

- Tổng hợp: Lấy thuốc theo nhóm từ số yêu cầu. 

 

II.5.2.15. Xuất kho lẻ - Tổng hợp phát thuốc xuất viện 

- Chức năng: Xuất thuốc cho các khoa có phiếu xuất viện. 

- Khoa xuất: Chọn khoa có phiếu xuất viện 

- Phân loại xuất: Tổng hợp phát thuốc xuất viện. 
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- Ngày: Chọn ngày khoa làm phiếu xuất viện từ STT đến STT bao nhiêu. 

- Tổng hợp: Lấy thuốc từ những ngày có STT đã chọn trong khoa có làm phiếu xuất 

viện. 

 

II.5.2.16. Xuất kho lẻ - Xuất nội bộ 

- Chức năng: Xuất thuốc nội bộ cho các kho (kho chẵn. kho BHYT). 

- Kho xuất: Chọn kho làm phiếu xuất. 

- Phân loại xuất: Xuất nội bộ. 

- Nhà CC/ kho: Chọn kho muốn xuất thuốc tới(kho BHYT,kho chẵn). 

- Hỗ trợ nhập thuốc: Nhập thuốc cần xuất nội bộ. 

 

II.5.2.17. Tồn kho lẻ (chỉ xử lý kho BHYT và kho lẻ) 

- Tồn kho lẻ xử lý giống tồn kho chẵn chỉ khắc là tồn kho lẻ xử lý không theo số lô hạn 

dùng. 
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II.5.2.18. Phát thuốc phòng khám BHYT 

- Nhập thông tin cần lọc. 

- Nhấn vào bệnh nhân cần phát thuốc. Thuốc bệnh nhận được chọn tự động hiện ở bảng 

bên phải.  

- Nhấn nút phát để xác định bệnh nhân đã phát thuốc. 

 

II.5.2.19. Phát thuốc phòng khám khoa thận 

- Phát thuốc phòng khám khoa thận làm giống phát thuốc phòng khám BHYT. 

 

II.5.2.20. Phát thuốc xuất viện 

- Phát thuốc xuất viện làm giống phát thuốc phòng khám BHYT. 

 

II.5.3. Báo cáo nhập xuất 

II.5.3.1. Báo cáo nhập xuất tồn 

- Chức năng:Xem tồn đầu kỳ, nhập trong tháng, xuất trong tháng, các khoa trả về của 

từng loại thuốc 



SV.Hospital -Tài liệu mô tả sản phẩm V 1.0 

Công ty TNHH Tin Học Công Nghệ Sao Việt  Trang 87 / 175 

- Cách lấy số liệu(nguồn nhập:để rỗng) : Lấy tất cả mọi phiếu nhập xuất và tồn 

- Cách lấy số liệu(nguồn nhập:sử dụng) : Lấy tất cả trừ những phiếu nội bộ. 

 

 

II.5.3.2. Phiếu nhập xuất cuối ngày 

- Chức năng: Báo cáo xem số lượng nhập hoặc xuất của thuốc theo nơi xuất và nơi 

nhập. 

  

II.5.3.3. Phiếu nhập xuất cuối tháng 

- Chức năng: Báo cáo xem số lượng nhập hoặc xuất của thuốc theo từng ngày. 

- Cách lấy số liệu(nguồn nhập:để rỗng) : Lấy tất cả mọi phiếu nhập xuất và tồn 

- Cách lấy số liệu(nguồn nhập:sử dụng) : Lấy tất cả mọi trừ những phiếu xuất nội bộ. 

- Cách lấy số liệu(nguồn nhập:nội trú) : Chỉ lấy phiếu nhập và xuất có khoa.  
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II.5.3.4. Phiếu nhập xuất cuối tháng tổng hợp 

- Chức năng: Báo cáo xem tổng số lượng đã xuất hoặc đã nhập của từng thuốc theo điều 

kiện đã chọn. 

 

II.5.3.5. Xem chi tiết nhập xuất tồn 

- Chức năng: Xem chi tiết từng phiếu nhập hoặc xuất của kho để kiểm tra mỗi khi 

cần.(Màn hình này không xuất báo cáo) 
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II.5.3.6. Thẻ kho 

- Chức năng: Theo dõi quá trình nhập xuất tồn của một tên thuốc từ ngày đến ngày mà 

người dùng muốn biết. 

 

II.5.3.7. Báo cáo phiếu nhập xuất 

- Chức năng: Xem từng phiếu nhập của kho theo loại nhập nếu nhấn vào nút chi tiết sẽ 

hiện chi tiết của phiếu đó.(Màn hình chi tiết xuất báo cáo, màn hình cha không xuất 

báo cáo ) 
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II.5.3.8. Báo cáo dược bệnh viện(Báo cáo quý) 

- Chức năng: Báo cáo quý thể hiện từng chỉ mục theo kho. 

 

II.5.3.9. Báo cáo chi tiết nhập xuất tồn 

- Chức năng: Báo cáo thể hiện số lượng chi tiết thuốc theo loại nhập xuất của kho dược 

- Cách lấy số liệu : lấy tất cả mọi phiếu nhập và xuất. 

 

II.5.4. Báo cáo kho dược 

II.5.4.1. Báo cáo thuốc hết hạn. 

- Chức năng: Báo cáo liệt kê thuốc đã hết hạn so với ngày lọc. 
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II.5.4.2. Báo cáo hạn sử dụng thuốc 

- Chức năng: Báo cáo liệt kê thuốc gần hết hạn trong khoảng mấy tháng kể từ ngày và 

tháng lọc. 

 

II.5.4.3. Danh sách kiểm kê 

- Chức năng: Xuất ra báo cáo in danh sách kiểm kê thuốc mỗi tháng theo kho. 

 

II.5.4.4. Bảng kiểm kê 

- Chức năng: Xuất ra báo cáo tổng hợp thuốc sau khi đã kiểm kê và điền số lượng thực 

tế. 
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II.5.4.5. Bảng kiểm kê chi tiết 

- Chức năng: Xuất ra báo cáo chi tiết thuốc theo số lô hạn dùng sau khi đã kiểm kê và 

điền số lượng thực tế. 

 

II.5.4.6. Báo cáo tiền nhóm thuốc chi tiết 

- Chức năng: Báo cáo thể hiện chi tiết thành tiền thuốc nội ngoại theo kho và phân loại 

thuốc. 

- Cách lấy số liệu : Số liệu xuất sử dụng(Không tính xuất nội bộ) – Số liệu các khoa trả 

về. 
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II.5.4.7. Báo cáo tiền thuốc nội ngoại 

- Chức năng: Báo cáo thể hiện tiền thuốc nội ngoại  theo kho. 

- Cách lấy số liệu : Số liệu xuất sử dụng(Không tính xuất nội bộ) – Số liệu các khoa trả 

về. 
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II.5.4.8. Báo cáo tiền kháng sinh 

- Chức năng: Báo cáo thể hiện tiền thuốc kháng sinh theo khoa. 

- Cách lấy số liệu : Số liệu xuất sử dụng(Không tính xuất nội bộ) – Số liệu các khoa trả 

về. 
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II.5.4.9. Báo cáo tiền thuốc sử dụng 

- Chức năng: Báo cáo thể hiện tiền thuốc nội ngoại đã sử dụng theo từng khoa. 

- Cách lấy số liệu : Số liệu xuất sử dụng(Không tính xuất nội bộ) – Số liệu các khoa trả 

về. 

 

 

 

II.6. Quản lý cận lâm sàng 

II.6.1. Giới thiệu – qui trình nghiệp vụ 

 Nơi thực hiện: 

- Khoa xét nghiệm 

- Các phòng chẩn đoán hình ảnh 

- Các phòng thăm dò chức năng 

 Các yêu cầu: 

- Xét nghiệm vi sinh 

- Xét nghiệm sinh hóa - huyết học 

- X quang - CT scaner - Cộng hưởng từ - Siêu âm - Nội soi - Tán sỏi 

 Quy trình hoạt động: 
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CËn L©m sµng L©m sµngTiÒp nhËn

qui tr×nh ho¹t ®éng cls

Phßng tiÕp nhËn
Phßng kh¸m

TiÕp nhËn cÊp cøu

C¸c khoa ®iÒu trÞ

PhiÕu chØ ®Þnh CLSPhiÕu chØ ®Þnh CLS

C¸c phßng CLS
XÐt nghiÖm

Siªu ©m
§iÖn tim

§iÖn n·o
Néi soi

KÕt qu¶ CLS

 

II.6.2. Các màn hình chính 

II.6.2.1. Thông số chung màn hình trả kết quả cận lâm sàng. 

- Số TN: Nhập số tiếp nhận hoặc tìm theo danh sách bệnh nhân được chỉ định CLS theo 

ngày. 

- Số VV: Nhập số vào viện hoặc tìm theo danh sách bệnh nhân được chỉ định CLS theo 

ngày. 

- Số NS: Số CLS tự phát sinh để quan lý từng kết quả CLS. 

- Danh sách chờ: Danh sách sẽ tự cập nhật những bệnh nhân được chỉ định trong ngày 

hoặc tùy người dùng định nghĩa ngày lấy danh sách chờ. 

- Tìm nhanh: Chức năng tìm nhanh tên trên danh sách chờ 

- Tổng BN: Tổng bệnh nhân có trong danh sách chờ + tổng bệnh nhân đã được thực 

hiện trong ngày. 

- Chờ: Tổng số bệnh nhân có trong danh sách chờ. 

- TH: Số ca thực hiện trong ngày. 

- Họ và tên , Tuổi, giới tính: Thông tin cơ bản của bệnh nhân. 

- BHYT: Số bảo hiểm y tế của bệnh nhân. 

- Khoa: Tim mạch. 

- Thủ thuật: Nhập thủ thuật nếu bệnh nhân có thực hiện thủ thuật. 

- Chẩn đoán: Lấy chẩn đoán từ phòng khám hoặc tờ điều trị. 

- Ngày: Ngày trả kết quả CLS. 

- Số lam: Số lam làm giải phẫu bệnh. 

- Đã mổ: Nhập phương pháp mô mà bệnh nhân đã từng mổ. 

- Dụng cụ: Nhập dụng cụ làm trả kết quả. 

- Phân loại: Tự động chọn phân loại khi chọn mẫu kết quả. 

- Thuốc: Nhập thuốc đã dùng khi làm CLS. 
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- Mẫu kết quả: Chọn mẫu kết quả muốn làm CLS. 

- KT Chụp: Tên kĩ thuật làm CLS. 

- Film: số lượng phim tiêu hao. 

- Cản quang: Check nếu có cản quang. 

- Form mẫu: Cho phép chỉnh sửa thông số phù hợp với bệnh nhân. 

- Tab Image: Chụp hình hoặc chọn hình để lưu hình của bệnh nhân lên hệ thống. 

- Tab Video: Lưu file file video (.mp4) lên hệ thống. 

- Tab Attach File: Chọn file lien quan tới bệnh nhân lưu trên hệ thống.(Chú ý: Nên nén 

lại file .zip cho nhẹ hệ thống) 

- Kết luận: Nhập kết luận sau khi làm CLS. 

- Đề nghị: Nhập đề nghị sau khi làm CLS. 

- Ghi chú: Nhập ghi chú nếu cần ghi chú. 

- Photo: Check vào photo nếu lưu hình. 

- Video: Check vào video nếu lưu video. 

- Clotest: Check vào Clotest nếu thực hiện. 

- BS thực hiện: Chọn bác sĩ thực hiện. 

- Điều dưỡng: Chọn người điều dưỡng phụ. 

 

II.6.2.2. Cấu hình cho màn hình trả kết quả CLS. 

 B1: Định nghĩa phân loại cận lâm sàng. 

- Chức năng: Dùng để phân loại từng nhóm CLS. Tùy vào nhóm đó có 1 hay nhiều loại 

CLS. 
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 B2:  Tạo từ điển cho từng phân loại CLS  

- Chức năng: Dùng để tạo từ điển mẫu kết quả cho từng loại CLS.1 phân loại có thể có 

1 hoặc nhiều mẫu kết quả.Mỗi mẫu kết quả có thể nhập câu kết luận thường sử dụng 

nhất. 

 

 B3: Phân loại CLS cho chỉ định. 

- Chức năng: Chọn phân loại CLS cho từng chỉ định để khi sử dụng màn hình trả kết 

quả CLS của phân loại nào thì chỉ tìm bệnh nhân có chỉ định của phân loại đó. 

- Chú ý.Nếu Nhóm CLS nào chỉ sử dụng 1 màn hình trả kết quả thì có thể bỏ quả bước 

này vì lúc đó màn hình đó sẽ tìm bệnh nhân theo nhóm. 
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II.6.2.3. Trả kết quả nội soi thực quản – dạ dày – tá tràng. 

- Chức năng: Trả kết quả cho bệnh nhân có những chỉ định thuộc phân loại nội soi thực 

quản – dạ dày – tá tràng. 

- Thủ thuật: Chọn thủ thuật  nếu có thực hiện. 

- PTTT: Nhấn vào để nhập những thành viên tham làm thủ thuật để tính công sau này.  

 

 

- Mẫu kết quả: 
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II.6.2.4. Trả kết quả nội soi đại tràng 

- Chức năng: Trả kết quả cho bệnh nhân có những chỉ định thuộc phân loại nội soi đại 

tràng. 

- Cách thực hiện giống nội soi thực quản – dạ dày – tá tràng. 

- Mẫu kết quả: 
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II.6.2.5. Trả kết quả nội soi tai mũi họng 

- Chức năng: Trả kết quả cho bệnh nhân có những chỉ định thuộc phân loại nội soi tai 

mũi họng. 

- Nội soi tai mũi họng không làm Thủ thuật. 
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- Mẫu kết quả: 

 

II.6.2.6. Trả kết quả siêu âm 

- Chức năng: Trả kết quả cho bệnh nhân có những chỉ định thuộc phân loại siêu âm. 

- Các màn hình trả kết quả: Siêu âm tổng quát, siêu âm tim, siêu âm mắt, siêu âm mạch 

máu, siêu âm tại giường. 
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- Mẫu kết quả: 

 

II.6.2.7. Trả kết quả X-Quang 

- Chức năng: Trả kết quả cho bệnh nhân có những chỉ định thuộc nhóm Xquang 
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- Các màn hình trả kết quả: Xquang ngoại trú (PK29), Xquang nội trú (PK29), Xquang 

ngoại trú, Xquang nội trú. 

 

- Mẫu kết quả: 
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II.6.2.8. Trả kết quả giải phẫu bệnh 

- Chức năng: Trả kết quả cho bệnh nhân có những chỉ định thuộc nhóm giải phẫu bệnh. 

 

- Mẫu kết quả: 

 

II.6.2.9. Kết quả thăm dò chức năng 

- Chức năng: Trả kết quả cho bệnh nhân có những chỉ định thuộc phân loại thăm dò 

chức năng. 

- Các màn hình trả kết quả: Kết quả đo điện cơ - điện não, kết quả ECR gắng sức, đo 

chức năng hô hấp, trả kết quả ECG điện tim. 
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- Mẫu kết quả: 

 

II.6.2.10. Kết quả MRI 

- Chức năng: Trả kết quả cho bệnh nhân có những chỉ định thuộc nhóm MRI. 
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- Mẫu kết quả: 

 

 



SV.Hospital -Tài liệu mô tả sản phẩm V 1.0 

Công ty TNHH Tin Học Công Nghệ Sao Việt  Trang 108 / 175 

II.6.2.11. Kết quả CT - Scanner 

- Chức năng: Trả kết quả cho bệnh nhân có những chỉ định thuộc nhóm CT – Scanner. 

 

- Mẫu kết quả: 

 

II.6.2.12. Kết quả DSA 

- Chức năng: Trả kết quả cho bệnh nhân có những chỉ định thuộc nhóm DSA. 
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- Mẫu kết quả: 

 

II.6.3. Báo cáo chung 

II.6.3.1. Danh sách bệnh nhân theo ngày bác sĩ 

- Chức năng: Danh sách liệt kê bệnh nhân theo ngày và theo bác sĩ. 
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- Điều kiện: Từ ngày tới ngày, nhóm CLS, phân loại CLS, phòng CLS 

 

II.6.3.2. Sổ bệnh nhân CLS 

- Chức năng: Danh sách bệnh nhân thực hiện CLS 

- Điều kiện: Từ ngày tới ngày, nhóm CLS, phân loại CLS. 
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II.6.3.3. Sổ bệnh nhân CLS(A4) 

- Chức năng: Danh sách liệt kê bệnh nhân theo ngày và theo bác sĩ. Mẫu rút gọn của 

mẫu sổ bệnh nhân CLS. 

- Điều kiện: Từ ngày tới ngày, nhóm CLS, phân loại CLS. 
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II.6.3.4. Báo cáo số ca theo khoa 

- Chức năng: Báo cáo tính tổng số ca theo khoa  

- Điều kiện: Từ ngày tới ngày, nhóm CLS, phân loại CLS. 
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II.6.3.5. Thống kê số lượng bệnh nhân CLS 

- Chức năng: Thống kê số lượng bác sĩ thực hiện bao nhiêu ca của từng ngày. 

- Điều kiện: Từ ngày tới ngày, phân loại CLS. 

 

II.6.3.6. Thống kê số lượng ca theo phân loại bác sĩ 

- Chức năng: Thống kê tổng số ca theo bác sĩ. 

- Điều kiện: Từ ngày tới ngày, nhóm CLS, phân loại CLS. 

 

II.6.3.7. Báo cáo thủ thuật CLS 

- Chức năng: Danh sách tính tổng số thủ thuật theo bác sĩ 

- Điều kiện: Từ ngày tới ngày, nhóm CLS, phân loại CLS. 
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II.7. Quản lý phẩu thuật thủ thuật 

II.7.1. Giới thiệu – Quy trình nghiệp vụ 

- Quản lý chi tiết thông tin phẩu thuật, thủ thuật của bệnh nhân, theo dõi vật tư, y dụng 

cụ sử dụng, báo cáo phẩu thuật thủ thuật. 

- Các chức năng chính 

- Định nghĩa gói dịch vụ phẩu thuật thủ thuật 

- Cập nhật thông tin chi tiết phẩu thuật thủ thuật 

- Các danh mục: phân loại, qui định số người tham gia,.. 

 

II.7.2. Các màn hình chính 

II.7.2.1. Định nghĩa thông tin gói dịch vụ 

- Định nghĩa các dịch vụ của phẩu thuật thủ thuật 

-  
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II.7.2.2. Các danh mục quản lý phẩu thuật thủ thuật 

-  

-  

II.7.2.3. Thông tin phẩu thuật thủ thuật 

- Thông tin chi tiết của phẩu thuật thủ thuật 

- Phân loại 

- Thông tin chi tiết 

- Thông tin về người thực hiện: 

- Bác sĩ chính, phụ 

- Bác sĩ gây mê hồi sức 

- Phục vụ 

- Lược đồ 

- Trình tự phẩu thuật thủ thuật 

- In phiếu phẩu thuật thủ thuật (mẫu 14/BV-01) 

- Cập nhật vật tư y dụng cụ sử dụng 
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-  

- Thông tin chi tiết vật tư tiêu hao sử dụng 

-  

- In phiếu phẩu thuật thủ thuật
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II.7.2.4. Báo cáo phẫu thuật, thủ thuật thuật 

-  

-  

-  

 

II.8. Quản lý vật tư tiêu hao 

II.8.1. Giới thiệu 

- Quản lý chi tiết thông tin vật tư tiêu hao sử dụng cho bệnh nhân khi thực hiện y lệnh, 

khi tiến hành phẩu thuật thủ thuật, quản lý việc nhận và cấp phát vật tư giữa kho (vật 

tư thiết bị, bông băng hóa chất, …) và khoa, giữa khoa và bệnh nhân. 

- Các chức năng chính 

- Cập nhật công khai vật tư sử dụng cho bệnh nhân 

- Lập phiếu yêu cầu vật tư 

- Quản lý nhập xuất tồn tại các kho (bông băng hóa chất, hành chánh quản trị, …) 
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II.8.2. Các màn hình chính 

II.8.2.1. Công khai vật tư cho bệnh nhân 

- Cập nhật công khai vật tư chi tiết theo y lệnh hằng ngày 

- Cập nhật vật tư tiêu hao sử dụng cho phẩu thuật thủ thuật 

- Nhập vật tư tiêu hao cho bệnh nhân điều trị nội trú, bệnh nhân thực hiện phẫu thuật, 

bệnh nhân từ phòng khám ..v.v… 

- Nhập vật tư tiêu hao, ứng với mỗi loại dịch vụ vật tư tiêu hao thường có các dịch vụ đi 

kèm. Do dó, chương trình có hỗ trợ nhập các dịch vụ đi kèm được định nghĩa trong 

khoa nhằm hỗ trợ nhập một cách nhanh chóng 

-  

- Tổng hợp các dịch vụ kỹ thuật sử dụng vật tư tiêu hao (cập nhật từ y lệnh hằng ngày) 

-  

- Tổng hợp tất cả các vật tư tiêu hao phát sinh sử dụng cho bệnh nhân 

-  
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- Vật tư tiêu hao sử dụng trong gói dịch vụ kỹ thuật 

-  

- In công khai vật tư tiêu hao sử dụng 

-  

-  

 

II.8.2.2. Lập phiếu yêu cầu vật tư 

- Tổng hợp các vật tư sử dụng và yêu cầu cơ số tại khoa, khoa lập phiếu yêu cầu cho 

từng kho tương ứng để lãnh vật tư từ kho (Y dịch cụ/thiết bị y tế, Bông băng/hóa chất, 

ấn phẩm,…). 

 

 

II.8.2.3. Lập phiếu trả vật tư 

- Khi vật tư hư hao hay bệnh nhân không sử dụng khoa sẽ lập phiếu trả 
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-  

- In phiếu trả 

-  

 

II.8.2.4. Phiếu nhập kho tại các kho 

- Cập nhập phiếu nhập kho 

-  

 

II.8.2.5. Phiếu xuất kho tại các kho 

- Lập phiếu xuất kho 
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-  

- Tự động lấy số liệu yêu cầu từ các khoa 

-  

- In phiếu xuất kho 

-  

 

II.8.2.6. Báo cáo vật tư 

- Sổ theo dõi y dụng cụ sử dụng 
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-  

- Công khai vật tự 

-  

- Báo cáo nhập xuất tồn 

-  

- Các báo cáo khác 

-  
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II.9. Kế toán 

II.9.1. Giới thiệu 

Phân hệ tài chính - kế toán quản lí toàn bộ thu – chi, công nợ, nhập - xuất vật tư, hàng hóa 

Đảm bảo cho kế toán viên theo dõi được toàn bộ dòng luân chuyển tiền tệ trong bệnh viện. 

Hệ thống mở rộng theo yêu cầu của bệnh viện cũng như của sở y tế, bộ y tế. 

Hệ thống các báo cáo đáp ứng đầy đủ thông tin cần thiết cho kếtoán viên. 

 

II.9.2. Tiền mặt 

II.9.2.1. Phiếu thu tiền mặt 

Dùng để lập phiếu thu tiền mặt, có thể là thu tiền bệnh nhân, thu hoàn ứng, thu tiền dịch vụ… 

Mẫu biểu dùng để nhập một phiếu thu tiền mặt:  

 

Thông tin chung cần cung cấp phiếu thu:  

Số phiếu thu: được tăng tự động theo năm, người dùng không thể sửa được. 

Ngày lập phiếu thu 
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Tên người nộp tiền  

Đơn vị người nộp tiền 

Số chứng từ kèm theo 

Nội dung của phiếu thu 

 

Trong một phiếu thu, người sử dụng có thể lập được nhiều định khoản, ví dụ như, 

thu tiền của người bệnh A, nhưng trong đó có thu tiền viện phí và thu tiền siêu âm, 

thu tiền thuốc…. Các định khoản này được làm ở phần chi tiết, trong mỗi phần đều 

có: 

Nội dung thu tiền: nội dung chi tiết của mỗi khoản tiền thu 

Số tiền thu 

Số phiếu chi: nếu là phiếu hoàn tạm ứng thì phải cung cấp thêm số phiếu đã chi 

tạm ứng trước đây để tính toán lại số dư của người được tạm ứng. 

Tài khoản nợ: giá trị mặc định là 1111. 

Tài khoản có: tùy theo thu tiền từ nguồn nào mà người sử dụng nhập vào cho 

hợp lí. 

 

Trong quá trình sử dụng, có nhiều phát sinh trong danh mục đơn vị, danh mục tài 

khoản, vật tư…nên chương trình có hỗ trợ người sử dụng nhập nhanh và chính xác 

các thông tin này. Ở tất cả các hộp nhập mà thông tin được quản lí bằng danh mục 

thì nhấn vào nút F3 trên bàn phím sẽ hiển thị các danh mục tương ứng, người dùng 

chỉ việc chọn tài khoản (nếu là danh mục tài khoản) tương ứng, số tài khoản được 

chọn sẽ được điền vào hộp nhập. 

Màn hình hỗ trợ nhập liệu: 
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Các thao tác cơ bản trên một phiếu thu: 

Thêm: Thêm một phiếu thu mới. Nếu đang sửa hay đang nhập một phiếu mới thì 

không sử dụng được chức năng này. 

Lưu: Lưu phiếu thu thông tin hiện hành của phiếu thu vào cơ sở dữ liệu. 

Bỏ qua: Phục hồi lại các thông tin của phiếu thu đang thao tác. 

Sửa: Cho phép cập nhật phiếu thu hiện hành. 

Liệt kê: liệt kê các phiếu thu đã được lập trước đây. Chương trình hỗ trợ người 

sử dụng chọn phiếu thu theo thời gian lập phiếu hay theo số phiếu thu. 

Xóa: Xóa phiếu thu hiện hành. 

In: Xem phiếu thu hiện hành trước khi in. Hình thức hiển thị phiếu thu sẽ giống 

như khi in ra giấy in. 

Thoát: Thoát khỏi mẫu biểu lập phiếu thu. 

Mẫu báo cáo phiếu thu tiền mặt 
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II.9.2.2. Phiếu chi tiền mặt 

Mẫu biểu dùng để lập một phiếu chi tiền mặt. Ở đây, người sử dụng có thể lập phiếu 

chi tiền tạm ứng cho nhân viên trong đơn vị, chi trả công nợ, hoặc chi tiền cho một 

cá nhân nào đó để đi thanh toán cho nhà cung cấp… 

 

Thông tin chung cần cung cấp phiếu chi:  
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Số phiếu chi: được tăng tự động theo năm, người dùng không thể sửa được. 

Ngày lập phiếu chi 

Tên người nhận tiền 

Đơn vị người nhận tiền 

Số chứng từ kèm theo 

Nội dung của phiếu chi 

 

Phần chi tiết của phiếu chi: 

Nội dung chi tiền: nội dung chi tiết của mỗi khoản tiền được chi 

Số tiền chi 

Mã đối tác: Ở đây xác định là chi tiền cho ai. Khi chọn xong đối tác thì các hóa 

đơn chưa thanh toán sẽ được lọc cho riêng đối tác này. Giá trị mặc định là mã 

đơn vị được lấy ở phần chung, người sử dụng sửa lại cho phù hợp khi chi tiền cho 

một nhân viên thanh toán cho nhiều nhà cung cấp. 

Số hóa đơn: Số hóa đơn cần thanh toán. Chương trình hỗ trợ người sử dụng 

chọn các hóa đơn chưa thanh toán, các hóa đơn này đã được lập trước đây khi 

mua vật tư hay hàng hóa. Có thể thanh toán cho một hóa đơn không có trong 

danh mục các hóa đơn chưa thanh toán. 

Ngày hóa đơn: ngày của hóa đơn được thanh toán. Nếu hóa đơn này được chọn 

từ danh mục ra thì các thông tin là ngày hóa đơn, số tiền được tự động hiển thị. 

Thuế suất: thuế suất của hóa đơn. 

Mã số thuế: mã số thuế người bán. Cần thiết khi thanh toán hóa đơn lẻ (không 

nằm trong danh mục hóa đơn chưa thanh toán). 

Người bán: Tên đơn vị bán hàng. Cần thiết khi thanh toán hóa đơn lẻ (không 

nằm trong danh mục hóa đơn chưa thanh toán). 

Tài khoản nợ: tùy theo chi tiền cho mục đích nào mà người sử dụng nhập vào 

cho hợp lí. 

Tài khoản có: Giá trị mặc định là 1111. 
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Các hỗ trợ và chức năng trên phiếu chi đều giống như mẫu biểu lập phiếu thu. 

Thao tác cơ bản trên một phiếu chi: 

Thêm: Thêm một phiếu chi mới. Nếu đang sửa hay đang nhập một phiếu mới thì 

không sử dụng được chức năng này. 

Lưu: Lưu phiếu chi thông tin hiện hành của phiếu chi vào cơ sở dữ liệu. 

Bỏ qua: Phục hồi lại các thông tin của phiếu chi đang thao tác. 

Sửa: Cho phép cập nhật phiếu chi hiện hành. 

Liệt kê: liệt kê các phiếu chi đã được lập trước đây. Chương trình hỗ trợ người 

sử dụng chọn phiếu chi theo thời gian lập phiếu hay theo số phiếu chi. 

Xóa: Xóa phiếu chi hiện hành. 

In: Xem phiếu chi hiện hành trước khi in. Hình thức hiển thị phiếu chi sẽ giống 

như khi in ra giấy in. 

Thoát: Thoát khỏi mẫu biểu lập phiếu chi. 

Mẫu báo cáo phiếu chi tiền mặt 
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II.9.3. Ngân hàng 

II.9.3.1. Phiếu thu chuyển khoản 

 

Mẫu biểu để nhập phiếu thu chuyển khoản: Dùng để lập các chứng từ làm tăng 

lượng tiền gửi ngân hàng. 

 

 

 

Thông tin chung cần cung cấp phiếu thu chuyển khoản:  

Số phiếu thu: được tăng tự động theo năm, người dùng không thể sửa được. 

Ngày lập phiếu thu 

Ngân hàng  

Chủ tài khoản 

Đơn vị 

Nội dung của phiếu thu 
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Tương tự như các phiếu thu chi tiền mặt, người sử dụng có thể lập được nhiều định 

khoản, ví dụ như, lượng tiền gửi ngân hàng tăng do rút tiền từ ngân sách về gửi vào 

ngân hàng, từ quỹ tiền mặt, …. Các định khoản này được làm ở phần chi tiết, trong 

mỗi phần đều có: 

Nội dung: nội dung chi tiết của mỗi khoản tiền. 

Số tiền 

Tài khoản nợ: giá trị mặc định là 1121. 

Tài khoản có: tùy theo thu tiền từ nguồn nào mà người sử dụng nhập vào cho 

hợp lí. 

 

Các thao tác cơ bản trên một phiếu thu: 

Thêm: Thêm một phiếu thu mới. Nếu đang sửa hay đang nhập một phiếu mới thì 

không sử dụng được chức năng này. 

Lưu: Lưu phiếu thu thông tin hiện hành của phiếu thu vào cơ sở dữ liệu. 

Bỏ qua: Phục hồi lại các thông tin của phiếu thu đang thao tác. 

Sửa: Cho phép cập nhật phiếu thu hiện hành. 

Liệt kê: liệt kê các phiếu thu đã được lập trước đây. Chương trình hỗ trợ người 

sử dụng chọn phiếu thu theo thời gian lập phiếu hay theo số phiếu thu. 

Xóa: Xóa phiếu thu hiện hành. 

In: Xem phiếu thu hiện hành trước khi in. Hình thức hiển thị phiếu thu sẽ giống 

như khi in ra giấy in. 

Thoát: Thoát khỏi mẫu biểu lập phiếu thu. 

 

Mẫu báo cáo phiếu thu chuyển khoản 
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II.9.3.2. Phiếu chi chuyển khoản 

Mẫu biểu lập một phiếu chi chuyển khoản: Dùng để lập các chứng từ ghi giảm lượng 

tiền gửi ngân hàng. 

 

Thông tin chung cần cung cấp phiếu chi chuyển khoản:  

Số phiếu chi: được tăng tự động theo năm, người dùng không thể sửa được. 

Ngày lập phiếu chi 

Ngân hàng  

Chủ tài khoản 

Đơn vị 

Nội dung của phiếu chi 

 

Phần chi tiết của phiếu chi chuyển khoản: 

Nội dung chi tiền: nội dung chi tiết của mỗi khoản tiền được chi 

Số tiền chi 
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Số hóa đơn: Số hóa đơn cần thanh toán. Chương trình hỗ trợ người sử dụng 

chọn các hóa đơn chưa thanh toán, các hóa đơn này đã được lập trước đây khi 

mua vật tư hay hàng hóa. Có thể thanh toán cho một hóa đơn không có trong 

danh mục các hóa đơn chưa thanh toán. 

Ngày hóa đơn: ngày của hóa đơn được thanh toán. Nếu hóa đơn này được chọn 

từ danh mục ra thì các thông tin là ngày hóa đơn, số tiền được tự động hiển thị. 

Thuế suất: thuế suất của hóa đơn. 

Mã số thuế: mã số thuế người bán. Cần thiết khi thanh toán hóa đơn lẻ (không 

nằm trong danh mục hóa đơn chưa thanh toán). 

Người bán: Tên đơn vị bán hàng. Cần thiết khi thanh toán hóa đơn lẻ (không 

nằm trong danh mục hóa đơn chưa thanh toán). 

Tài khoản nợ: tùy theo chi tiền cho mục đích nào mà người sử dụng nhập vào 

cho hợp lí. 

Tài khoản có: Giá trị mặc định là 1121. 

 

Các hỗ trợ và chức năng trên phiếu chi đều giống như mẫu biểu lập phiếu thu. 

Thao tác cơ bản trên một phiếu chi chuyển khoản: 

Thêm: Thêm một phiếu chi chuyển khoản mới. Nếu đang sửa hay đang nhập 

một phiếu mới thì không sử dụng được chức năng này. 

Lưu: Lưu thông tin hiện hành của phiếu chi vào cơ sở dữ liệu. 

Bỏ qua: Phục hồi lại các thông tin của phiếu chi đang thao tác. 

Sửa: Cho phép cập nhật phiếu chi hiện hành. 

Liệt kê: liệt kê các phiếu chi đã được lập trước đây. Chương trình hỗ trợ người 

sử dụng chọn phiếu chi theo thời gian lập phiếu hay theo số phiếu chi. 

Xóa: Xóa phiếu chi hiện hành. 

In: Xem phiếu chi hiện hành trước khi in. Hình thức hiển thị phiếu chi sẽ giống 

như khi in ra giấy in. Tuỳ theo ngân hàng và sự lựa chọn của người dùng mà 

chương trình sẽ hiển thị báo cáo tương ứng. Có 3 hình thức: Uỷ nhiệm chi, Phiếu 

lĩnh tiền mặt, Phiếu chi chuyển khoản. 



SV.Hospital -Tài liệu mô tả sản phẩm V 1.0 

Công ty TNHH Tin Học Công Nghệ Sao Việt  Trang 134 / 175 

Thoát: Thoát khỏi mẫu biểu lập phiếu chi chuyển khoản. 

 

Mẫu báo cáo Ủy nhiệm chi 

 

 

Mẫu báo cáo phiếu lĩnh tiền mặt 
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Mẫu báo cáo rút tiền 
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II.9.4. Vật tư 

II.9.4.1. Phiếu nhập vật tư  

Phiếu nhập bao gồm các phiếu nhập vật tư các kho hành chánh quản trị, ấn phẩm, 

dược, thiết bị y tế, hoá chất. Vì các phiếu nhập là giống nhau, xin giới thiệu cách lập 

một phiếu nhập dược. 

 

Thông tin chung cần cung cấp phiếu nhập:  

Số phiếu nhập: được tăng tự động theo năm, người dùng không thể sửa được. 

Ngày lập phiếu: ngày lập phiếu nhập. 

Nhập của: Nhập của nhà cung cấp nào.  

Ông, bà: Người đại diện của nhà cung cấp. 

Số CMND: Số chứng minh nhân dân của người đại diện. 

Kho nhập: Xác định kho nhập. Khi xác định xong mã kho thì trên danh mục 

hàng hóa hỗ trợ sẽ chỉ hiển thị các mặt hàng thuộc kho này để tránh trường hợp 

người dùng nhập vào hàng hóa thuộc kho khác. 
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Người giao: Người giao hàng. 

Người nhận: người nhận hàng. 

Diễn giải: Diễn giải cho phiếu nhập. 

 

Phần chi tiết của phiếu nhập hàng: 

Số hóa đơn liên quan: Số hóa đơn nhập. 

Ngày lập hóa đơn: ngày lập hóa đơn nhập. 

Thuế suất: thuế suất của hóa đơn. 

Mã số thuế: mã số thuế người bán.  

Mã hàng: Mã hàng hóa được nhập về. 

Mã nguồn: Xác định nguồn nhập. Khi chọn xong hàng hóa và nguồn thì chương 

trình sẽ tự động định khoản theo nguồn. 

Số lượng: Số lượng nhập. 

Đơn giá: đơn giá nhập. Chương trình tự tính căn cứ theo thành tiền. 

Thành tiền: thành tiền. Để bảo đảm rằng số tiền phiếu nhập luôn luôn đúng với 

số tiền hóa đơn (vì lý do làm tròn số, đôi khi người bán sửa thành tiền không 

đúng bằng tích của số lượng và đơn giá) người dùng nhập thành tiền vào để 

chương trình tự tính đơn giá. 

Lô nhập: Xác định hàng hóa thuộc lô nhập nào. Cần thiết khi nhập các hàng hóa 

có thời gian sử dụng nhất định như hóa chất, thuốc… 

Hạn sử dụng: Hạn sử dụng của hàng hóa. Cần thiết khi nhập các hàng hóa có 

thời gian sử dụng nhất định như hóa chất, thuốc… 

Tài khoản nợ: Giá trị mặc định được cung cấp khi người dùng chọn xong mã 

hàng hóa 

Tài khoản có: Giá trị mặc định được cung cấp khi người dùng chọn xong mã 

hàng hóa và mã nguồn. 

 

Các hỗ trợ và chức năng trên phiếu chi đều giống như mẫu biểu lập phiếu thu. 
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Thao tác cơ bản trên một phiếu nhập vật tư: 

Thêm: Thêm một phiếu nhập vật tư mới. Nếu đang sửa hay đang nhập một 

phiếu mới thì không sử dụng được chức năng này. 

Lưu: Lưu thông tin hiện hành của phiếu nhập vào cơ sở dữ liệu. 

Bỏ qua: Phục hồi lại các thông tin của phiếu nhập đang thao tác. 

Sửa: Cho phép cập nhật phiếu nhập hiện hành. 

Liệt kê: liệt kê các phiếu nhập đã được lập trước đây. Chương trình hỗ trợ người 

sử dụng chọn phiếu theo thời gian lập phiếu hay theo số phiếu nhập. 

Xóa: Xóa phiếu nhập hiện hành. 

In: Xem phiếu nhập hiện hành trước khi in. Hình thức hiển thị phiếu nhập sẽ 

giống như khi in ra giấy in. 

Thoát: Thoát khỏi mẫu biểu lập phiếu nhập vật tư. 

Mẫu báo cáo biên bản kiểm nhập vật tư 

 

 

Mẫu báo cáo phiếu nhập vật tư 
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II.9.4.2. Phiếu xuất vật tư 

 

 

Thông tin chung cần cung cấp phiếu xuất:  

Số phiếu xuất: được tăng tự động theo năm, người dùng không thể sửa được. 

Ngày lập phiếu: ngày lập phiếu xuất. 

Khoa, phòng: xuất cho khoa, phòng nào trong bệnh viện.  

Ông, bà: Người đại diện của khoa. 

Số CMND: Số chứng minh nhân dân của người đại diện. 

Kho xuất: Xác định kho xuất. Khi xác định xong mã kho thì trên danh mục hàng 

hóa hỗ trợ sẽ chỉ hiển thị các mặt hàng thuộc kho này để tránh trường hợp người 

dùng nhập vào hàng hóa thuộc kho khác. 

Người giao: Người giao hàng. 

Người nhận: người nhận hàng. 
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Diễn giải: Diễn giải cho phiếu xuất. 

 

Phần chi tiết của xuất: 

Mã hàng: Mã hàng hóa xuất . 

Mã nguồn: Xác định nguồn xuất hàng. Khi chọn xong hàng hóa và nguồn thì 

chương trình sẽ tự động định khoản theo nguồn. 

Số lượng: Số lượng xuất. 

Đơn giá: đơn giá nhập. Chương trình lấy đơn giá bình quân tháng trước. Nếu 

tháng trước không có thì đơn giá sẽ là đơn giá nhập trong tháng. 

Thành tiền: Chương trình tự tính theo số lượng và đơn giá. 

Tài khoản nợ: Giá trị mặc định được cung cấp khi người dùng chọn xong mã 

hàng hóa 

Tài khoản có: Giá trị mặc định được cung cấp khi người dùng chọn xong mã 

hàng hóa và mã nguồn. 

 

Các hỗ trợ và chức năng trên phiếu chi đều giống như mẫu biểu lập phiếu thu. 

Thao tác cơ bản trên một phiếu xuất vật tư: 

Thêm: Thêm một phiếu xuất vật tư mới. Nếu đang sửa hay đang nhập một phiếu 

mới thì không sử dụng được chức năng này. 

Lưu: Lưu thông tin hiện hành của phiếu xuất vào cơ sở dữ liệu. 

Bỏ qua: Phục hồi lại các thông tin của phiếu xuất đang thao tác. 

Sửa: Cho phép cập nhật phiếu xuất hiện hành. 

Liệt kê: liệt kê các phiếu xuất đã được lập trước đây. Chương trình hỗ trợ người 

sử dụng chọn phiếu theo thời gian lập phiếu hay theo số phiếu xuất. 

Xóa: Xóa phiếu xuất hiện hành. 

In: Xem phiếu xuất hiện hành trước khi in. Hình thức hiển thị phiếu xuất sẽ giống 

như khi in ra giấy in. 

Thoát: Thoát khỏi mẫu biểu lập phiếu xuất vật tư. 
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Mẫu báo cáo xuất vật tư 
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II.9.4.3. Cập nhật giá cho phòng khám 

Cuối tháng người sử dụng sẽ dùng màn hình này để chuyển giá vật tư để phòng 

khám có thể luôn sử dụng được giá mới nhất. 

 

Thông tin cần cung cấp: 

Tháng: tháng cần chuyển giá. 

Năm: Năm cần chuyển giá. 

Kho: Kho cần chuyển giá. 

Sau khi cung cấp đủ thông tin thì người sử dụng sủ dụng chức năng để lọc số liệu 

mới nhất. Các vật tư này bao gồm luôn các vật tư có trong danh mục dùng nhiều 

lần. Sau khi có số liệu thì người dùng có thể thay đổi giá cho thích hợp. Giá tiền 

của mỗi hàng hóa, vật tư là giá tồn kho cuối tháng này. Vì vậy số liệu sẽ chính 

xác khi các nghiệp vụ nhập - xuất của kho được chọn đã hoàn tất. 

 

Báo cáo chuyển giá 
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II.9.4.4. Kiểm kê vật tư cuối năm 

Cuối năm người sử dụng chọn màn hình này để cập nhật lại số liệu tồn kho cuối năm 

của số sách so với số liệu do kiểm kê thực tế. 
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Thông tin cần cung cấp: 

Ngày kiểm kê: Ngày thực hiện việc kiểm kê. 

Kho kiểm kê: Xác định kho kiểm kê. 

Nguồn kiểm kê: Xác định nguồn hàng kiểm kê. 

Sau khi nhập đầy đủ số liệu thì người sử dụng thực hiện chức năng lọc số liệu để lấy 

số liệu mới nhất. Người sử dụng sửa các thông tin về số lượng, phẩm chất vật tư cho 

đúng với số liệu thực tế. 

 

Báo cáo kiểm kê 
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II.9.5. Tìm kiếm 

Chương trình hỗ trợ người sử dụng tìm kiếm nhanh một thông tin nào đó. Sau khi 

nhập đủ các thông tin cần tìm thì hệ thống sẽ liệt kê các chứng từ phát sinh phù hợp 

với điều kiện người sử dụng nhập vào. Click đôi chuột vào cột số chứng từ thì 

chương trình sẽ mở chứng từ đó trên mẫu biểu thích hợp. 

 

 

II.9.6. Nhập đầu kỳ 

II.9.6.1. Nhập số dư tài khoản 

Dùng để nhập số dư tài khoản đến thời điểm sử dụng chương trình. Dùng một lần 

khi bắt đầu sử dụng chương trình 
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II.9.6.2. Nhập tồn kho đầu kỳ 

Nhập số tồn kho của vật tư đến thời điểm sử dụng chương trình. Dùng một lần khi 

bắt đầu sử dụng chương trình. 
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II.9.7. Danh mục 

Chương trình hiện quản lí các danh mục : 

Danh mục tài khoản 

Danh mục loại đối tác 

Danh mục đối tác (khoa, phòng) 

Danh mục ngân hàng 

Danh mục kho 

Danh mục nhóm vật tư 

Danh mục vật tư 

Danh mục vật tư dùng nhiều lần 
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II.9.8. Báo cáo 

II.9.8.1. Báo cáo kế toán thanh toán 

Số quỹ 

 

Nhật ký tiền gửi ngân hàng 



SV.Hospital -Tài liệu mô tả sản phẩm V 1.0 

Công ty TNHH Tin Học Công Nghệ Sao Việt  Trang 152 / 175 

 

Bảng đối chiếu hạn mức kinh phí 
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Số kinh phí 
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Giấy đối chiếu xác nhận số dư ngân hàng 
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Bảng liệt kê các hóa đơn nhập 



SV.Hospital -Tài liệu mô tả sản phẩm V 1.0 

Công ty TNHH Tin Học Công Nghệ Sao Việt  Trang 156 / 175 

 

 

 

II.9.8.2. Báo cáo kế toán vật tư 

Báo cáo nhập kho 
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Báo cáo xuất kho 
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Báo cáo nhập/xuất cuối ngày 
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Nhập xuất tồn kho cuối tháng 
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Nhập xuất tồn kho 
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Nhập xuất tồn kho theo nhóm hàng hóa 
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Chi tiết nhập - xuất vật tư 
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Phiếu kế toán vật tư 
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Bảng giá vật tư 
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Báo cáo tổng hợp – chi tiết nhập xuất tồn 
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Bảng kê bông băng xuất cho khoa Chống nhiễm khuẩn 
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Báo cáo nóng nhập xuất tồn kho. 



SV.Hospital -Tài liệu mô tả sản phẩm V 1.0 

Công ty TNHH Tin Học Công Nghệ Sao Việt  Trang 168 / 175 

 

Lũy kế nhập xuất vật tư 
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Chi tiết nhập – xuất sản phẩm dở dang 
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II.9.8.3. Báo cáo kế toán tổng hợp 

Sổ chi tiết các tài khoản 

 

Số cái 
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Bảng cân đối số phát sinh 
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Phiếu kế toán 
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Tổng hợp tạm ứng 

 

 

 


