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ƯU ĐIỂM

TIẾT KIỆM THỜI GIAN, CHI PHÍ:

Cách thức hoạt động đơn giản giảm thời gian chờ, giảm các thủ tục hành 

chính, tiết kiệm được chi phí nhờ hệ thống lưu trữ bệnh án điện tử

DỄ DÀNG:

Quy trình hoạt động đơn giản dễ dàng thực hiện 

NHANH CHÓNG:

Rút ngắn được khoảng thời gian chờ đợi lấy sổ và đăng ký khám

CHUYÊN NGHIỆP:

Lưu trữ thông tin hồ sơ bệnh án phục vụ việc tái khám giảm 

thiểu thời gian làm thủ tục. 

Các giao dịch được kiểm soát và đưa đến cảnh bảo với các 

đơn vị quản lý

Quản lý số lượng bệnh nhân chờ trong thời gian nhất định 

TÍNH HIỆU QUẢ CAO:

Nhận xét và đánh giá về chất lượng khám và chữa 

bệnh chủ quan từ bệnh nhân

Làm chủ được thời gian, tiết kiệm thời gian chờ, cập 

nhật các thông tin nhanh chóng hạn chế tối đa các 

thủ tục rắc rối.
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QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN KHÁM BỆNH

Lấy mẫu vân tay ( với khách hàng lần đầu tiên khám bệnh)

Chụp ảnh khuôn mặt (Kiểm tra và kiểm soát thông tin) 

Tự động đọc thông tin chứng minh nhân dân, thẻ căn cước, số thẻ 

bảo hiểm y tế

SAU KHI ĐĂNG KÝ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Hệ thống mã hóa, lưu trữ thông tin trên thẻ thông minh khám 

bệnh của khách hàng. 

Tự động lưu lại hồ sơ bệnh án theo từng mốc thời gian khách 

hàng đến khám tại bệnh viện

Bệnh nhân sử dụng thẻ quẹt lấy số, chọn phòng khám và 

đăng ký thứ tự trên bảng thông báo số tại trước phòng 

khám.
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QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ KHÁM BỆNH

BƯỚC 1:

Chọn dịch vụ, khoa khám bệnh và chờ làm thủ tục hành chính.

Lấy số và đăng ký khám: KIOSK có màn hình kêu gọi và hướng dẫn để khách hàng đến đăng ký và chọn dịch vụ, khoa khám bệnh và chờ làm 

thủ tục hành chính.

BƯỚC 2:

Hệ thống sẽ sắp xếp và cập nhật hướng dẫn thông báo trên loa và màn hình để thông báo hướng dẫn cho bệnh nhân làm thủ tục và nộp phí. 

Nhận các thông tin về phòng khám và khu vực khám bệnh

Tại phòng khám (khu khám) bệnh.

Hệ thống hiện thông tin, số thứ tự của từng bệnh nhân trên màn hình LCD tại khu vực phòng khám.

Loa sẽ thông báo số thứ tự và thông báo phòng khám cho từng bệnh nhân. 

Chuyển tiếp một phòng khám hoặc dịch vụ khác.

Hệ thống tự động cập nhật thông tin bệnh nhân tại phòng khám khác nếu có yêu cầu chuyển phòng khám từ bác sĩ






