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BÁO CÁO 

Đánh giá kết quả triển khai phần mềm quản lý F0 tại nhà 

do nhóm thiện nguyện Hồ Thanh Phong chuyển giao 

 

 

Thực hiện công văn số 670/SYT-NVY ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Sở Y 

tế Đồng Tháp, về việc đánh giá kết quả triển khai phần mềm quản lý F0 tại nhà do 

nhóm thiện nguyện Hồ Thanh Phong. 

Trung tâm Y tế TP. Cao Lãnh báo cáo kết quả triển khai phần mềm quản lý F0 

tại nhà do nhóm thiện nguyện Hồ Thanh Phong chuyển giao, như sau: 

1. Công tác triển khai: 

Ngày 05/01/2022 nhóm thiện nguyện của thầy Hồ Thanh Phong hướng dẫn 

tập huấn trực tuyến cho 42 viên chức ở các Khoa, Phòng, Trạm Y tế trực thuộc Trung 

tâm Y tế (gồm: y, bác sỹ, dược sỹ, điều dưỡng, KS.ATTP, CN.YTCC, công nghệ 

thông tin). 

Tính đến ngày 21/02/2022, sau gần 06 tuần triển khai thí điểm phần mềm:  

- Tổng số bệnh nhân F0 được các Trạm Y tế cập nhật, quản lý: 986 người; 

- Đã hoàn thành cách ly: 488 người;  

- Bệnh nhân đã hoàn thành thời gian cách ly điều trị nhưng các Trạm chưa 

hoàn tất hồ sơ trên hệ thống: 374 người; 

- Hiện đang quản lý 124 người. 

2. Kết quả thực hiện: 

2.1. Thuận lợi: 

Việc triển khai phần mềm thuận tiện theo dõi F0 tại nhà như: theo dõi triệu 

chứng, dấu hiệu sinh tồn, Sp02, xuất dữ liệu hồ sơ quản lý dễ dàng, rút ngắn thời 

gian nhập liệu bằng tay. 

2.2. Khó khăn:  

Do phần mềm còn mới nên còm một số lỗi như: đăng nhập không được vào hệ 

thống, bệnh nhân khai báo không trả mã pin về cho bệnh nhân. 

- Trong phần tài khoản bác sĩ không hiện danh sách bệnh nhân của đơn vị mình 

mà hiện nhiều đơn vị khác. 
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- Trong mục báo cáo chỉ thể hiện báo cáo ngày, mà không cho phép nhân viên 

hoặc lãnh đạo xem lại dữ liệu đã nhập những ngày trước đó, cụ thể: 

 VD: Hôm nay chỉ xem được dữ liệu nhập ngày 21/02/2022; nhân viên hoặc 

lãnh đạo không thể xem dữ liệu đã nhập ngày 19/02/2022 trước đó. 

  

2.3. Đề xuất nhóm thiện nguyện hỗ trợ: 

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh đã có một số đề xuất với nhóm như sau: 

- Tạo mã QR cho bệnh nhân quét và khai báo y như khai báo y tế => Nhóm đã 

hỗ trợ thực hiện; 

- Thêm tính năng trích xuất danh sách chuyển viện: Nhóm đã thực hiện trích 

xuất trong ngày (không cập nhật tích lũy chuyển viện chung). 

- Thêm tính năng danh sách hồi phục (ra viện): Nhóm đã thực hiện; 

- Thêm tính năng lọc tìm kiếm bệnh nhân theo tên và số điện thoại: Nhóm đã 

thực hiện;  

- Thêm tính năng in giấy ra viện (giấy hoàn thành dỡ bỏ cách ly) khi bệnh nhân 

hồi phục: Nhóm đã thực hiện; 

- Tính năng phân quyền thêm nhiều bác sĩ khám cho 01 bệnh nhân: đã hỗ trợ 

nhưng chưa thực hiện ổn (còn lỗi), 

- Thêm tính năng cảnh báo tin SMS qua điện thoại (y, bác sĩ hoặc nhân viên) 

khi bệnh nhân khai báo tình trạng nặng xuất hiện: Nhóm đã thực hiện nhưng chưa ổn 

định; 

- Thêm tính năng báo cáo ngày tình trạng SP02 của 01 đơn vị (phường/xã) có 

bao nhiêu ca SP02 > 96 %; bao nhiêu người có SP02< 96% để Trạm Y tế chủ động 

trong việc theo dõi, chuyển viện => Nhóm chưa thực hiện; 

- Thêm tính năng cho y, bác sĩ chỉ định lấy mẫu xét nghiệm theo quy định của 

Bộ Y tế: đã kiến nghị nhưng Nhóm chưa thực hiện được; 

- Thêm tính năng lọc danh sách lấy mẫu bệnh nhân khi bác sĩ đã chỉ định ngày 

lấy mẫu trong phần thông tin khám: đã kiến nghị nhưng Nhóm chưa thực hiện. 

3. Đề xuất, kiến nghị thời gian tới: 

Để tiếp tục ứng dụng có hiệu quả phần mềm quản lý F0 tại nhà trong thời gian 

tới, Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh đề xuất với nhóm như sau: 

- Tiếp tục bổ sung những tính năng hiện chưa hoàn chỉnh: Cập nhật danh sách 

chuyển viện trong quá trình triển khai; phân quyền thêm nhiều bác sĩ khám trên cùng 
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01 bệnh nhân; cảnh báo tin SMS qua điện thoại (y, bác sĩ hoặc nhân viên) khi bệnh 

nhân khai báo các dấu hiệu trở nặng; 

- Bổ sung thêm một số tính năng: Cập nhật, hiển thị có bao nhiêu ca SP02 > 

96 %; bao nhiêu người có SP02< 96% để Trạm Y tế chủ động trong việc theo dõi, 

chuyển viện; chỉ định lấy mẫu xét nghiệm theo quy định của Bộ Y tế; Lọc danh sách 

lấy mẫu bệnh nhân khi bác sĩ đã chỉ định ngày lấy mẫu trong phần thông tin khám. 

Trên đây là báo cáo đánh giá kết quả thực hiện phần mềm quản lý F0 tại nhà 

do nhóm thiện nguyện Hồ Thanh Phong chuyển giao của Trung tâm Y tế thành phố 

Cao Lãnh./. 

Nơi nhận: 
- Phòng NVY/Sở Y tế ĐT (b/c); 

- Ban Giám đốc TTYT (b/c); 

- Website TTYT; 

- Lưu: VT, KHNV. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Anh Khương 
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