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I. Giới thiệu công ty 

CÔNG TY TIN HỌC CÔNG NGHỆ SAO VIỆT 

CHUYÊN GIA PHẦN MỀM MÁY TÍNH 
 

Tên viết tắt : CNC SAO VIỆT 

Tên giao dịch : CÔNG TY TIN HỌC CÔNG NGHỆ SAO VIỆT 

Địa chỉ trụ sở : 54 Bình Giả, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM 

Điện Thoại : (08) 38132700  Fax: (08) 38132701 

Web : www.cncsaoviet.com 
 

 

CNC SAO VIỆT - NGHÀNH NGHỀ KINH DOANH 

 Sản xuất gia công phần mềm vi tính. 

 Tư vấn đầu tư phát triển phần mềm 

 Dịch vụ phát triển và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào cuộc sống. 

 

 

 Công ty Tin học Công nghệ SAO VIỆT được 

thành lập từ Công ty cổ phần tin học Công 

Nghệ Cao (CNC), là công ty chuyên nghiệp 

trong lĩnh vực cung cấp giải pháp toàn diện về 

công nghệ thông tin cho các doanh nghiệp trong 

và ngoài nước trong mọi lĩnh vực với qui mô từ 

nhỏ đến lớn. 

 

 

 CNC SAO VIỆT được thành lập từ đội ngũ các 

chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin 

với phương châm ứng dụng công nghệ cao vào 

cuộc sống – đặc biệt ứng dụng cho công tác 

quản lý trong các lĩnh vực: tổng thể bệnh viện, 

kế toán, phân tích tài chính, tổng thể doanh 

nghiệp, ... 

 

 

 Với phương châm Công nghệ cao, CNC SAO 

VIỆT luôn cập nhật công nghệ cao nhất nhằm 

mang đến cho khách hàng những sản phẩm và 

dịch vụ tốt nhất. Sản phẩm của SAO VIỆT luôn 

có tính mềm dẻo và sẵn sàng cho khả năng mở 

rộng cho tương lai phát triển không ngừng của 

khách hàng. 

 

 

CNC SAO VIỆT - SẢN PHẨM DỊCH VỤ 
 

 Giải pháp quản lý tổng thể Bệnh viện 
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 Giải pháp quản lý tổng thể doanh nghiệp 

 Quản lý nhân sự - tiền luơng 

 Quản lý tài chính kế toán 

 Quản lý nhập – xuất – tồn kho 

 Quản lý bán hàng 

 Dịch vụ tư vấn đầu tư các giải pháp tổng thể. 

 

 

CNCAPTECH - ĐỐI TÁC QUỐC TẾ 

 

 
 

 Aptech WorldWide: Tập đoàn đào tạo công nghệ thông tin hang đầu thế giới 

 

 SonyWebGroup: Công ty phần mềm tại Mỹ. 

 

 Micorsoft: Công ty phần mềm hàng đầu thế giới 

 

 

CNC SAO VIỆT – KHÁCH HÀNG ĐIỂN HÌNH 

 

 Bệnh viện cấp cứu Trưng Vương: Hệ thống quản lý tổng thể Bệnh viện. 

 Trung tâm Y Tế Quận Phú Nhuận: Hệ thống quản lý tổng thể Bệnh viện 

 Trung tâm Y Tế Quận 5: Hệ thống quản lý tổng thể Bệnh viện 

 Công ty CP Tập Đoàn CT.Group: Giải pháp nhân sự tiền lương 

 Công ty Triumph Việt Nam: Giải pháp nhân sự tiền lương 

 Công ty CP Tập Đoàn Khải Vy: Giải pháp nhân sự tiền lương 
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 Công ty vật tư- xăng dầu COMECO: Giải pháp quản lý tổng thể doanh nghiệp. 

 Trường PTTH Trương Vĩnh Ký: Giải pháp quản lý tổng thể/ quản lý trường học 

 Công ty CP Giáo dục Quốc Tế Anh Quốc: Giải pháp quản lý tổng thể/ quản lý trường 

học 

 Công ty cổ phần truyền thông Trí Việt (TVM Corp): Phần mềm quản lý nhân sự tiền 

lương. 

 … 

 

II. Giới thiệu sản phẩm SV.Hospital 

 
 

 

                 Mô hình tổng quát 
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Phần mềm Quản lý tổng thể bệnh viện (SV.Hospital) nhằm mục tiêu: 

 Tin học hoá các nghiệp vụ quản lý cho toàn bệnh viện. 

 Thực hiện bệnh án điện tử 

 Đáp ứng nghiệp vụ  theo từng phòng ban/khoa phòng trong bệnh viện, liên kết số liệu 

giữa các phòng ban chức năng và phòng tài vụ 

 Quản lý chặt chẽ thông tin bệnh nhân và thông tin bệnh án của bệnh nhân. 

 Tự đông tổng hợp số liệu sử dụng cho bệnh nhân để lập phiếu thanh toán tiền 

đảm bảo số liệu chính xác, đầy đủ, chống thất thu. 

Các phân  hệ của phần mềm 

 Tiếp nhận bệnh nhân 

 Quản lý phòng khám bệnh, bệnh án ngoại trú 

 Bệnh án nội trú (ngoại khoa, nội khoa, liên chuyên khoa, sản khoa) 

 Viện phí (tự động load số liệu từ phòng khám, khoa điều trị) 

 Phẩu thuật/ thủ thuật 

 Quản vật tư tiêu hao (bệnh nhân sử dụng, quản lý kho chẵn (kho thiết bị y tế, bông 

băng hoá chất, …), kho lẽ  

 Cận lâm sàn (xét nghiệm, X-Quang) 

 Quản lý dược 

 Phần mềm kế toán (dành cho bệnh viện) 

 Quản lý khoa dịch vụ kỹ thuật cao 

 Quản lý nhân sự tiền lương 

 Quản trị hệ thống 
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  Cấp Mã Y Tế cho bệnh nhân mới, nhập thông tin bệnh nhân 

 
 

 
             
    

  Tìm kiếm bệnh nhân 

 

                   Tiếp nhận bệnh nhân 

 Tiếp nhận bệnh nhân thường 

 Tiếp nhận bệnh nhân BHYT 

 Tiếp nhận bệnh nhân liên kết trực tiếp tổng đài 1080 

 Tiếp nhận bệnh nhân dịch vụ, người nuớc ngoài 

 Cấp Mã Y Tế cho bệnh nhân, phát sinh số tiếp nhận 

trong ngày 

 Cập nhập thông tin tuyến dưới 

 Phân bệnh đến đúng buồng khám, các khoa lâm sàng, 

các khoa cận lâm sàng 

 Xác định dịch vụ khám bệnh: khám bệnh, khám sức khoẻ,… 

 In giấy tiếp nhận kiêm phiếu thu tiền khám bệnh 

 Thống kê thu tiền khám bệnh cuối ngày 

 Tự sinh Mã Y Tế cho bệnh nhân mới 

 Nhập thông tin bệnh nhân : tên, tuổi, 

địa chỉ, nghề nghiệp..v.v.. 

 Chấp nhận thông tin bệnh nhân 
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  Tiếp nhận, phân bệnh nhân vào phòng khám 

 
 

  Tiếp nhận bênh nhân liên kết trực tiếp với tổng đài 1080 
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 Tel: 08.38132700 – Fax: 08.38132701 

 

7/42 

  Xem danh sách thông tin tiếp nhận 

 
  Thống kê thu tiền cuối ngày 
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Xem chi tiết 1 loại dịch vụ 

 
 

 

  Báo cáo thu tiền cuối ngày 
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 Chọn bệnh nhân đến lược khám. 

 Xem lịch sử khám chửa bệnh, chỉ định điều trị của  bệnh nhân 

 Nhập thông tin khám chửa bệnh. 

 Lập bệnh án nội trú cho bệnh nhân khi cần nhập viện  

 Lập bệnh án ngoại trú trong trường hợp điều trị ngoại trú 

 Chỉ định cận lâm sàn khi cần thiết. 

 Cập nhật thông tin phẩu thuật, thủ thuật 

 Cho toa, in toa thuốc bằng máy tính, sử dụng chữ ký điện tử, tính giá thuốc, giá dịch 

vụ tự động 

 Các báo cáo phòng khám: 

                         Quản lý khoa khám bệnh 
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  Sổ khám bệnh (bỏ sổ ngoài) 

 Tình hình bệnh tật đến khám 

 Báo cáo bệnh nhân cuối ngày 

 Báo cáo phòng khám theo ICD 

 Báo cáo bệnh nhân tỉnh 

 Báo cáo bệnh nhân BHYT 

 Báo cáo phòng khám 

 Sổ bệnh khám 

 Tổng hợp vật tư tiêu hao sử dụng 

 Tổng hợp chỉ định cận lâm sàn 

 Báo tổng hợp sử dụng thuốc 

 Báo cáo phẩu thuật thủ thuật 

MÔ HÌNH TIẾP NHẬN BỆNH NHÂN KHÁM BỆNH

Phòng khám

Khám bệnh

Tiếp nhân BN

KHÁM BỆNH 

Tiếp nhân bệnh nhân BHYT

Tiếp nhận bệnh nhân thường

THỰC HIỆN PHẪU THUẬT THỦ 

THUẬT

RA TOA 

BIỆN PHÁP XỬ LÝ

CÁC BÁO CÁO PHÒNG KHÁM

BỆNH SỬ CỦA BỆNH NHÂN

CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ CỦA BÁC SĨ

VIỆN PHÍ

NHẬP VIỆN

THU TỰ ĐỘNG CHO BN BHYT
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  Nhập viện cho bệnh nhân 

 
 

 
 Lấy số tiếp nhận từ danh sách bệnh nhân chưa nhập viện 

 Tự sinh ra số vào viện cho bệnh nhân 

 Load các thông số từ phòng khám: ngày vào viện, khoa vào, ICD vào viện  

 Xác nhận thông tin nhập viện 

  Lập bệnh án ngoại trú 
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 Lập bệnh án điện tử: quản lý thông tin hành chính ( tờ bìa ) và các thông tin điều trị ( tờ 

ruột ) ở tất cả các khâu thông qua Số vào viện. 

 Lập và theo dõi tất cả các Y lệnh, tờ điều trị, cơ số sống, … hàng ngày. 

 Thống kê Y lệnh để tổng hợp và dự báo tình hình sử dụng thuốc, Y dụng cụ. 

 Theo dõi điều trị và lưu trữ bệnh sử bệnh nhân, nắm bắt toàn bộ quá trình điều trị. 

 Xử lý bệnh nhân ra viện, tử vong 

 Theo dõi quá trình chuyển buồng, chuyển giường, chuyển khoa điều trị. Lên sơ đồ buồng 

giường theo thời gian thực. 

 Thống kê tình hình bệnh tật, lập các báo cáo thống kê theo qui định. 

                   Điều trị nội trú 
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TỔNG QUAN ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ

Điều trị nội trú 

tại Khoa

Vào viện

Phòng Khám Cấp cứu

Chuyển khoa

Hồ sơ chuyển khoa

LẬP TỪ ĐIỀU 

TRỊ

TỔNG HỢP THUỐC CHO KHOA

TỔNG HỢP THUỐC THEO BN

IN TỜ CÔNG KHAI THUỐC

(Cho điều dưỡng theo dõi)

Báo cáo thuốc Y dụng cụ – XN - 

CLS

THỰC HIỆN Y 

LỆNH

VẬT TƯ TIÊU HAO

VIỆN PHÍ KHOA

TỜ THANH TOÁN VIỆN PHÍ

PHIẾU TH THUỐC Y DỤNG CỤ

LỊCH SỬ THANH TOÁN VIỆN PHÍ

PHẪU THUẬT THỦ 

THUẬT

VIỆN PHÍ

Các dịch vụ khác: cận 

lâm sàn, tiền giường, 

tiền ăn, ...

 

 

 Bênh án ngoại khoa 
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 Bênh án nội khoa 
 

 
 

 

 Tờ điều trị 

 
 Khi bệnh nhân nhập viện thì sẽ được lập 1 hồ sơ bệnh án.  

 

 Lập bệnh án ngoại khoa cho bệnh 

nhân nhập viện khoa nội 

 Quản lý các thông tin của bệnh 

nhân trong suôt quá trình điều trị : 

chuyển khoa, tình hình bệnh tật, 

chuẩn đoán, xét nghiệm  ..v.v… 

 

 Lập bệnh án ngoại khoa cho bệnh nhân 

nhập viện khoa ngoại 

 Quản lý các thông tin của bệnh nhân 

trong suôt quá trình điều trị : chuyển 

khoa, tình hình bệnh tật, chuẩn đoán, 

xét nghiệm  ..v.v… 
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 Sau khi lập hồ sơ bênh án thì sẽ lập một tờ điều trị để quản lý bệnh nhân trong 

quá trình điều trị nội trú. 

 Trong tờ điều trị, hằng ngày bệnh nhân sẽ được thực hiện các Y lệnh do bác sĩ chỉ 

định. 

 Thực hiện Y Lệnh 
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 Thực hiện Y lệnh được thực hiện trong ngày cho bệnh nhân trong khoa 

 Mỗi lần thực hiện Y lệnh cho bênh nhân thì Y lệnh mà bác sĩ chỉ định cho bệnh 

nhân sẽ được thực hiện để yêu cầu kho dược cấp phát cho bệnh nhân. 

 Trong quá trình thực hiện Y lệnh, lượng thuốc cấp cho bệnh nhân có thể thay đổi 

tùy theo tình hình kho dược và kho thuốc của khoa 

 Thực hiện Y lệnh còn thực hiện cấp Vật tư tiêu hao cho bệnh nhân 

 

 Tổng hợp viện phí khoa 

 
 

 Lịch sử thanh toán viện phí 
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 Tổng hợp thuốc 

 

 

 

 Thông tin chi tiết buồng giường 

 

 

 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 
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 Xuất viện cho bệnh nhân 
 

 

 

 Các biểu mẫu 

 
 Bệnh án 

 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 

 

 Lấy số tiếp nhận từ danh sách bệnh 

nhân đã nhập viện, đã xuất viện 

 Load các thông số từ nội trú: ngày 

vào viện, khoa xuất viện, ICD ra viện  

 Xác nhận thông tin xuất viện 
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 Phiếu công khai thuốc 
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 Phiếu thanh toán 

 

 Báo cáo tổng hợp dịch vụ 
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 Báo cáo tổng hợp vật tư sủ dụng 

 Báo cáo thống kê hội chuẩn 

 Tờ điều trị 
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 Nhập thông tin phẫu thuật thủ thuật cho bệnh nhân từ phòng tiếp nhận, phòng 

khám, và điều trị nội trú. 

 Lưu trữ, quản lý tất cả các kết quả của quá trình phẫu thuật, thủ thuật của bệnh 

nhân, in ra phiếu phẫu thuật thủ thuật cho bệnh nhân. 

 In đầy đủ tất cả các báo cáo của thủ thuật, phẫu thuật theo qui định. 

 

 Báo cáo phẫu thuật, thủ thuật 

 

                      Phẫu thuật thủ thuât 
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 Liệt kê đầy đủ tất cả các báo cáo của phẫu thuật thủ thuật theo đúng qui định của 

bệnh viện yêu cầu. 

 In báo cáo tổng kết cho các khoa trong tháng 

 

 

 

 Nhập vật tư tiêu hao cho bệnh nhân 

 

 

                      Vật tư tiêu hao 
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 Thực hiện nhập vật tư tiêu hao cho bệnh nhân cho mỗi khoa trong ngày  

 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 
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 Nhập kho Vật tư tiêu hao 

 

 

 

 

 Tổng hợp yêu cầu 

 
 

 Xuất vật tư tiêu hao 

 Nhập kho vật tư tiêu hao cho bệnh 

viên từ nhà cung cấp vật tư tiêu hao 

 Kho sẻ quản lý quá trình nhập xuất 

vật tư tiêu hao cho các khoa 

 Khoa muốn nhập vật tư tiêu hao phải 

lập phiếu yêu cầu vật tư tiêu hao 

 Kho sẻ lập phiếu xuất kho cho khoa 
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 Trả vật tư tiêu hao về kho 
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 Bệnh nhân trả thuốc/ vật tư 

 
 

 

 

 Mô hình load thuốc tự động của phần viện phí 

 

 
 

                      Thu viện phí 
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 Load thuốc từ phòng khám, điều trị nội trú, vật tư tiêu hao, phẫu thuật thủ thuật, 

tiền giường, tiền ăn uống trong quá trình điều trị ..v.v… 

 Load thuốc tự động được chia thành 2 phần, khi bệnh nhân vào phòng khám và ra 

toa thuốc thì sẽ load ra viện phí. Còn nếu phương án là vào viện thì sẽ thu vào phần nội 

trú và sẽ load từ ngày đến ngày. 

 Load thuốc sẽ load đầy đủ các thông tin về tiền thuốc, tiền giường, tiền ăn uống của 

bệnh nhân trong suốt quá trình điều trị. 

 

 Màn hình thu viện phí 
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 Thu tiền bệnh nhân nội trú thông qua Số vào viện 

 Thu tiền dịch vụ của các bệnh nhân ngoại trú, dịch vụ khám chữa bệnh, chuẩn đoán 

cận lâm sàng … thông qua Số tiếp nhận 

 In phiếu thu ( hoặc hóa đơn thu tiền ) trực tuyến ( online ) 

 Thu đúng, thu đủ theo bảng giá dịch vụ được cập nhật thường xuyên và tự động từ 

phòng tài vụ 

 Báo cáo tình hình thu viện phí theo các phòng khoa thực hiện dịch vụ và cho toàn 

bệnh viện 

 Các báo cáo liên quan đến BHYT 

 Tìm kiếm thông tin 
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 Tự động lấy thông tin viện phí từ phiếu thanh toán trong khoa 

 
 

 Kiểm báo cáo thu tiền cuối ngày 
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 Các báo cáo 
 Thu tiền hằng ngày chi tiết 

 Thu tiền hằng ngày tổng hợp 

 Phân tích thực thu 
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 Báo cáo miễn giảm thất thu 

 Báo cáo bảo hiểm y tế 

 Danh sách bệnh nhân chưa đóng viện phí 

 …. 

 

 

 

 

 Giới thiệu tổng quát quy trình Nhập – Xuất – Tồn 

 

 

 
 

 

 Quản lý Nhập – Xuất – Tồn. 

 Quản lý các Chứng từ Nhập – Xuất. 

 Quản lý Thuốc, VTYT tại mỗi phòng khám, mỗi khoa, và các phường trực thuộc 

TTYT Phú Nhuận. 

Nhập Thuốc 

Kho Chẵn 

Nhập Thuốc 

Kho Lẻ 

Xuất Thuốc 

Kho Lẻ 

Thuốc tại các 

Phòng khám 

sau kiểm tra 

Thuốc tại các 

Khoa Nội trú 

Kết Kho 

Thực hiện từng bước. 

Có thể thực hiện bất kỳ lúc nào. 

Tự động tổng hợp Thuốc hoặc xuất theo yêu cầu. 

                      Dược 
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 Theo dõi thời lượng hết hạn của từng loại thuốc. 

 Quản lý và theo dõi số lượng thuốc của bệnh nhân BHYT tại các phòng khám. 

 Kết kho và tính giá bình quân cuối tháng. 

 Thẻ kho. 

 Danh mục Thuốc, VTYT và các danh mục liên quan. 

 Các báo cáo theo yêu cầu của Khoa Dược. 

 Nhập kho chẵn 

 
 

 Xuất kho chẵn 
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 Xuất kho lẽ 

 

 

 

 Kế toán 

                      Các phân hệ khác 
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 Quản lý xét nghiệm, X-Quang 
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 Quản lý nhân sự 

 
 Quản lý khoa điều trị dịch vụ, kỹ thuật cao 
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 Quản trị hệ thống 

 

 Sẽ cung cấp tài liệu chi tiết sau 

 

III. Xây dựng 

1. Công cụ phát triển 

- Ngôn ngữ xây dựng phần mềm: Microsoft Studio Dot Net (.Net 2010) 

- Công cụ hỗ trợ báo cáo: Crytal report 10 (Crytal hỗ trộ xuất dữ liệu báo cáo sang các dạng 

khác acrobat reader, excel, html,…) 

- Font chữ: Tiếng việt Unicode 

 

2. Yêu cầu Máy chủ (Server) 

- Phần mềm (Software):  

o Mircosoft SQL Server 2008 

- Phần cứng 

o Nhà sản xuất: IBM, HP, Dell, …. 

o Tốc độ xử lý CPU:  Xeon  

o Bộ nhớ RAM:  >= 8GB (có thể nâng cấp) 
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o Đĩa cứng HDD: 500 GB  

o Hệ điều hành: Win2003 Server, Win2000 Server 

o Backup: sẽ tự động backup dữ liệu hằng ngày, bằng tuần/tháng IT sẽ phải ghi sang Tap, 

hoặc CD/ DVD (tuỳ vào yêu cầu backup của cơ quan và phòng IT) 

 

3. Yêu cầu máy trạm (Client) 

- Phần mềm (Software):  

o Dùng theo phương pháp cài đặt: dùng bộ Setup của phần mềm CNCHospital (nếu có lỗi 

máy tính hay virus, hay cập nhật phần mềm,  … thì phải chạy setup lại và phải chỉnh lại 

cấu hình (config: khoa/phòng, các tham số theo yêu cầu từng công việc). 

o Dùng theo phương pháp copy chạy: 

 Microsoft Dot Net Framework 4.0 

 Phần mềm CNCHospital bộ không cần setup (lưu dữ các config cho máy, cập 

nhật lại phần mềm thì dữ lại config). 

- Phần cứng 

o Tốc độ xử lý CPU:  PC văn phòng 

o Bộ nhớ RAM:  >= 2GB 

o Đĩa cứng HDD: >= 40 GB (Tuỳ theo hiện trạng của cơ quan) 

o Hệ điều hành: Win xp, Windows 7, Windows 8 

 

4. Quy trình thực hiện dự án  

 Lập kế hoạch khảo sát chi tiết các yêu cầu đặt thù 

 Mô tả lại chi tiết thông tin cần xây dựng phần mềm: tài liệu phân tích yêu cầu người sử 

dụng, các biểu mẫu cần trong phần mềm, tài liệu này là cơ sở để đánh giá, nghiệm thu phần 

mềm. 

 Xây dựng phần mềm theo tài liệu phân tích 

 Demo phần mềm để người sử dụng góp ý chi tiết cho phần mềm. 

 Lập kế hoạch triển khai chi tiết 

 Cài đặt, hướng dẫn sử dụng, chỉnh sữa lỗi, bàn giao phần mềm 

 Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng 

 Tiến hành nghiệm thu phần mềm 

 Bảo hành phần mềm sau khi nghiệm thu 

 

5. Các sản phẩm bàn giao   

STT Sản phẩm/ dịch vụ Số lượng 

(bộ) 

Ghi chú 
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1 Kế hoạch chi tiết thực hiện dự án 01 Bản cứng, khách hàng phê duyệt 

kế hoạch để làm cơ sở phối hợp 

thực hiện. 

2 Tài liệu phân tích yêu cầu người 

sử dụng  

01 Mô tả và phân tích chi tiết yêu 

cầu, khách hàng phải phê duyệt 

để làm cơ sở nghiệm thu hệ 

thống sau này. 

3 Tài liệu hướng dẫn sử dụng 01 (Biên bản giao nhận) 

4 Bộ chương trình 01 Trên đĩa CD 

(Biên bản giao nhận) 

6. Thời gian thực hiện dự án   

Thời gian thực hiện 6 tháng tính từ ngày ký hợp đồng. 

Đơn vị tính: Tháng 

Tuần 

Công việc 

1 2 3 4 4 6 

Khảo sát, viết tài liệu phân tích       

Chỉnh sửa phần mềm       

Cài đặt, hướng dẫn sử dụng, Nghiệm thu       

 

III. Kinh phí dự kiến 

 
STT Phân hệ Kinh phí  

     1  Tiếp nhận bệnh nhân  

     2  Quản lý phòng khám bệnh, bệnh án ngoại trú  

     3  Quản lý nội trú (bệnh án, điều trị, viện phí khoa)  

     4  Viện phí  

5 Phẩu thuật/ thủ thuật  

6 Quản vật tư tiêu hao (bệnh nhân sử dụng, quản lý 

kho chẵn (kho thiết bị y tế, bông băng hoá chất, 

…), kho lẽ  

 

7 Cận lâm sàn (xét nghiệm, X-Quang), không kết 

nối trực tiếp với máy 

 

8 Quản lý dược  

9 Phần mềm kế toán  

10 Quản lý nhân sự tiền lương  

11 Quản trị hệ thống  

Tổng kinh phí  

 

  Bằng chữ:  
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Kinh phí này là kinh phí tổng thể tuỳ theo nhu cầu và khả năng về tài chính mà 

bệnh viện có thể chia làm nhiều giai đoạn để đầu tư. 


