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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BÁO CÁO TÓM TẮT SÁNG KIẾN 
 

1. Tên sáng kiến: Cải tiến cách đặt mã lưu trữ hồ sơ bệnh án trong Quy trình tiếp 

nhận, kiểm tra và lưu trữ hồ sơ bệnh án ra viện. 

2. Mục tiêu của sáng kiến:  

- Lưu trữ bệnh án một cách khoa học. 

- Tìm bệnh án một cách nhanh chóng khi có yêu cầu. 

- Đạt điểm trong tiểu mục “C2.2: Hồ sơ bệnh án được quản lý chăt chẽ, đầy đủ, 

khoa học” thuộc tiêu chí “C2: Quản lý hồ sơ bệnh án” của Bộ tiêu chí chất lượng bệnh 

viện do Bộ Y tế ban hành. 

- Đáp ứng quản lý hồ sơ theo phương pháp 5S. 

3. Mô tả nội dung sáng kiến: 

Thực hiện Quy trình tiếp nhận, kiểm tra và lưu trữ hồ sơ bệnh án ra viện được ban 

hành theo Quyết định số 52/QĐ-BVTĐHTV ngày 19/6/2019 của Giám đốc Bệnh viện 

Trường Đại học Trà Vinh thì hồ sơ bệnh án sau khi được tiếp nhận và kiểm tra bởi cán 

bộ kiểm soát thì sẽ được bàn giao đến cán bộ lưu trữ; cán bộ lưu trữ sẽ gán cho bệnh án 

1 mã lưu trữ theo cách đặt mã được ban hành trước đó, nhưng với mã lưu trữ đó thì 

bệnh án được lưu sẽ rất khó tìm và mất thời gian tìm kiếm khi có yêu cầu, vì từ mã lưu 

trữ ta không thể định vị được vị trí của một bệnh án sau khi đã được lưu và sắp xếp lên 

kệ lưu trữ. 

Vì thế, để xác định được vị trí của một bệnh án khi có yêu cầu tìm; cách đặt mã 

lưu trữ hồ sơ bệnh án được cải tiến là có thêm ký hiệu xác định vị trí kệ, ngăn, chồng. 

 Quy trình tiếp nhận, kiểm tra và lưu trữ hồ sơ bệnh án ra viện cập nhật cách đặt 

mã lưu trữ mới và đã được ban hành tại bệnh viện. 

4. Phạm vi áp dụng: Kho lưu trữ hồ sơ bệnh án – Phòng Kế hoạch tổng hợp. 

5. Thời gian áp dụng: Tháng 01/2021. 

6. Hiệu quả của sáng kiến:  



    

 

 

HIỆU QUẢ Mã lưu trữ cũ Mã lưu trữ được cải tiến 

Tìm bệnh án 

một cách 

nhanh chóng, 

khoa học và 

chuyên nghiệp 

Ví dụ: Tìm bệnh án của ông 

Nguyễn Văn A, chẩn đoán là 

tăng huyết áp,  

nhập viện: 01/02/2021,  

xuất viện: 07/02/2021, 

Khoa Nội. 

Ta có mã lưu trữ của bệnh án là: 

NT2102I100203 

Giải thích mã: 

NT: Bệnh nội trú 

21: Năm 2021 

02: Khoa Nội 

I10: Mã ICD 

0203: Số thứ tự bệnh án trong 

năm 

Như vậy dựa vào mã ta rất khó 

xác định vị trí của bệnh án. 

Ví dụ: Tìm bệnh án của ông Nguyễn 

Văn A, chẩn đoán là tăng huyết áp,  

nhập viện: 01/02/2021,  

xuất viện: 07/02/2021,  

Khoa Nội. 

Ta có mã lưu trữ của bệnh án là: 

NT2102I100102100203 

Giải thích mã: 

NT: Bệnh nội trú 

21: Năm 2021 

02: Khoa Nội 

I10: Mã ICD 

01: kệ 01 

02: Ngăn 02 

10: Chồng 10 

0203: Số thứ tự bệnh án trong năm 

Như vậy dựa vào mã ta rất dễ xác 

định vị trí của bệnh án và tìm ra dễ 

dàng. 



    

 

 Mẫu 3 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BÁO CÁO TÓM TẮT SÁNG KIẾN 
 

1. Tên sáng kiến: Ứng dụng phần mềm DEBUT VIDEO CAPTURE SOFTWARE để 

cải tiến tốc độ bắt hình nội soi tại phòng khám Tai mũi họng 

2. Mục tiêu của sáng kiến:  

Mục tiêu 1: Nâng cao tốc độ bắt hình ảnh chụp nội soi nhờ vào phần mềm bắt hình 

có độ quét cao 

Phần mềm bắt hình nội soi hiện giờ của phòng khám Tai mũi họng có độ bắt hình 

trễ, chậm khiến nhân viên y tế không chụp được những khoảnh khắc hình ảnh nội soi 

cần thiết, nhất là nội soi họng thanh quản. Bằng cách sử dụng phần mềm DEBUT 

VIDEO CAPTURE SOFTWARE hỗ trợ độ quét 60Hz, giúp nhân viên y tế chụp ảnh nội 

soi với độ trễ thấp nhất, ghi hình kịp thời các khoảnh khắc quan trọng khi nội soi. 

Mục tiêu 2: Thực hiện trả phiếu kết quả nội soi Tai mũi họng tổng quát với 6 hình 

ảnh của Tai, mũi, họng. 

Phần mềm nội soi hiện tại chỉ ghi nhận được tối đa 4 hình ảnh nội soi, do đó khi 

thực hiện nội soi Tai mũi họng tổng quát sẽ không đầy đủ hình ảnh cần thiết để các bộ 

phận tai, mũi, họng mỗi bộ phận có 2 hình. Bằng cách sử dụng mẫu phiếu nội soi Word 

có sẵn 6 khung hình có thể tự động điều chỉnh kích thước chuẩn khi chèn hình, hình 

chụp từ phần mềm DEBUT VIDEO CAPTURE SOFTWARE có thể được trình bày với 

6 khung ảnh tùy chọn, giúp thể hiện kết quả nội soi tai mũi họng đầy đủ. 

Lĩnh vực áp dụng: Nội soi Tai mũi họng. 

3. Mô tả nội dung sáng kiến  

Thực hiện sáng kiến: 

a) Chuẩn bị phần mềm và thiết kế mẫu nội soi Tai mũi họng với kết quả 6 hình: 

- Cài đặt phần mềm DEBUT VIDEO CAPTURE SOFTWARE. 

- Chọn card bắt hình có sẵn của máy 

- Tùy chỉnh độ phân giải, tốc độ quét hình ảnh phù hợp. Cụ thể, đối với máy tính 

của phòng nội soi Tai mũi họng BV ĐHTV là FULL HD và tần số quét là 60 Hz. Tần số 

quét này sẽ giúp chụp hình chính xác, hạn chế độ trễ khiến chúng ta không chụp được 

hình cần thiết. 

- Tạo shortcut để truy cập nhanh folder hình chụp nội soi 

- Tạo mẫu kết quả nội soi WORD với 6 khung hình tự động điều chỉnh kích 

thước khi chèn hình. 



    

 

b) Sử dụng phần mềm kết hợp với mẫu nội soi đã thiết kế:  

- Thực hiện khi có bệnh nhân cần nội soi Tai mũi họng với kết quả cần in 6 hình 

- Mở máy nội soi 

- Mở phần mềm DEBUT VIDEO CAPTURE SOFTWARE 

- Phần mềm tự động hiển thị hình ảnh nội soi theo thời gian thực. Khi cần lưu 

hình điều dưỡng hỗ trợ bác sĩ chọn biểu tượng Capture. Ngoài ra bác sĩ cũng có thể tự 

chụp hình quan trọng bằng cách sử dụng pedan thay chuột máy tính, hoặc gán lệnh 

phím tắc. 

- Mở mẫu file WORD kết quả 6 hình. 

- Điền đầy đủ thông tin bệnh nhân 

- Bác sĩ chọn hình ảnh cần in ra trên WORD bằng cách chọn lệnh Insert Pictures 

- Chọn hình: Tai phải, tai trái, mũi phải, mũi trái, họng, thanh quản.  

- Miêu tả kết quả và in hình. 

Về khả năng áp dụng của sáng kiến: Áp dụng hiệu quả ngay vào việc chụp hình nội 

soi và trả kết quả nội soi tại phòng khám Tai mũi họng. Ngoài ra cũng có thể tinh chỉnh 

để áp dụng cho các bộ phận chẩn đoán hình ảnh khác có sử dụng card bắt hình để ghi 

hình ảnh và trả kết quả cần nhiều hình 

Ưu điểm:  

- Sử dụng phần mềm DEBUT VIDEO CAPTURE SOFTWARE có thể chụp 

hình ảnh tức thì với độ trễ rất thấp, giúp nhân viên y tế lưu lại được hình ảnh nội soi khó, 

cần phải lưu hình ngay lập tức khi quan sát được. Phần mềm nội soi hiện đang sử dụng 

tại phòng khám Tai mũi họng độ trễ cao, đôi khi bị đứng hình khiến người chụp không 

thể kiểm soát việc lưu hình ảnh. 

- Sử dụng với mẫu nội soi 6 hình được thiết kê sẵn giúp kết quả trả cho bệnh 

nhân có đầy đủ hình ảnh hơn. 

4. Phạm vi áp dụng: Áp dụng tại phòng nội soi Tai mũi họng. Ngoài có thể sử dụng 

đối với các phòng nội soi khác, nhưng cần phải tinh chỉnh thêm. 

5. Thời gian áp dụng: Từ tháng 07/2021 

6. Hiệu quả của sáng kiến:  

Giúp nhân viên y tế chụp được những hình nội soi mà thời gian cho phép ngắn như 

nội soi thanh quản một cách chính xác. Hiện tại việc chụp hình nội soi thanh quản tại 

phòng khám Tai mũi họng rất khó bắt kịp những hình ảnh lúc dây thanh chuyển động 

nhanh hoặc trên những bệnh nhân dễ bị kích thích khó soi. 

Giảm thời gian nội soi do ít khi phải soi nhiều lần mới chụp được ảnh cần thiết. 

Có thể trả kết quả nội soi với số hình nội soi là 6 hình, nhiều hơn mức 4 hình hiện tại 
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