SỞ Y TẾ AN GIANG
BỆNH VIỆN ĐKKV TỈNH AN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
An Giang, ngày 06 tháng 06 năm 2019

Số: ......../TB-BV

THÔNG BÁO

Diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm triển khai mô hình
bệnh viện thông minh trong thời đại công nghệ thông tin 4.0
Kính gửi:
Nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực y tế; tạo môi
trường giao lưu, học hỏi cũng như tăng cường sự kết nối, chia sẻ kinh nghiệm giữa
các bệnh viện trong việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), triển khai bệnh
viện thông minh, quản lý thanh quyết toán bảo hiểm y tế… Bệnh viện ĐKKV Tỉnh
An Giang tổ chức hội thảo “Diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm triển khai mô hình
bệnh viện thông minh trong thời đại công nghệ thông tin 4.0” cụ thể như sau:
1. Địa điểm:Trung tâm hội nghị MARINA PLAZA.
Số 01- Phan Đình Phùng – Phường Châu Phú B -TP. Châu Đốc – Tỉnh An Giang.
2. Thời gian dự kiến:
14h Ngày 25/10: Tổ chức tham quan mô hình ứng dụng CNTT tại bệnh viện
ĐKKV Tỉnh An Giang, số 917 Tôn Đức Thắng - Phường Vĩnh Mỹ - TP Châu Đốc
- An Giang.
- 19h ngày 25/10: Tổ chức giao lưu tiền hội thảo tại Sunrise Palace, số 03 Lê Lợi Phường Châu Phú B - TP Châu Đốc - An Giang.
- 07h30 ngày 26/10: Tổ chức hội thảo chính thức tại Marina Plaza.
3. Thành phần tham dự:
-

-

-

Cục CNTT – Bộ Y Tế: chủ trì hội nghị.
Ngoài tỉnh: Sở y tế các tỉnh, Bệnh viện ĐH Y Dược TPHCM, Bệnh viện Thống
Nhất, Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM, Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Thủ Đức,
Bệnh Viện Phụ Sản thành phố Cần Thơ, Bệnh viện TP Vinh, Bệnh viện Sản Nhi Cà
Mau, Hewlett-Packard Enterprise,VNPT An Giang, Công ty TNHH Bảo Mật Nam
Trường Sơn, Công ty Leopard JSC, Công ty Việt Mỹ, Cty Cổ Phần Vinam…bệnh
viện trong và ngoài công lập trên toàn quốc, các công ty trong lĩnh vực công nghệ
thông tin quan tâm lĩnh vực “Bệnh viện thông minh”;
Trong tỉnh An Giang: Sở y tế An Giang, các bệnh viện trong và ngoài công lập tỉnh
An Giang,
Các đài truyền hình, truyền thanh trong và ngoài tỉnh có quan tâm.
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4. Lĩnh vực chia sẽ chính:
-

Quản lý tổng thể bệnh viện (HIS),
Hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh (PACS),
Bảo mật và an toàn thông tin theo thông tư 54/2017/TT-BYT,
Hạ tầng CNTT đáp ứng nhu cầu Bệnh viện thông minh,
Kinh nghiệm triển khai bệnh án điện tử (EMR),
Quản lý thanh quyết toán của cơ sở khám chữa bệnh đối với BHYT.
5. Đăng ký tham gia diễn đàn:
-

Đăng ký tham quan mô hình ứng dụng CNTT tại bệnh viện ĐKKV Tỉnh An Giang
(mẫu 1),
Đăng ký tham gia báo cáo (mẫu 2),
Bài báo cáo: theo hướng dẫn về nội dung và hình thức bài báo cáo hội nghị khoa
học (đính kèm phụ lục).
THỜI HẠN ĐĂNG KÝ VÀ GỬI BÀI BÁO CÁO
− Hạn cuối đăng ký bài báo cáo: trước ngày: 01/08/2019
− Hạn cuối gửi in toàn văn (kèm file): trước ngày: 30/08/2019
− Hạn cuối đăng ký tham dự hội thảo trước ngày: 26/09/2019
Phiếu đăng ký và Bài viết gửi về Ban tổ chức bằng Email theo địa chỉ:
(1) BS.CKII Nguyễn Tấn Huy

Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp

Điện thoại: 0913.700.303

Email: tanhuycd@gmail.com

Nơi nhận:
- Như trên;
- BGĐ;
- Lưu: KHTH, VT.

BAN GIÁM ĐỐC
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MẪU SỐ 01:

ĐĂNG KÝ THAM QUAN MÔ HÌNH BỆNH VIỆN THÔNG MINH
Diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm triển khai mô hình
Bệnh viện thông minh trong thời đại công nghệ 4.0
- Đơn vị đăng ký:
- Lĩnh vực quan tâm:
STT

Họ và tên

Chức danh

Khoa Phòng

1
2
3
.....

Ngày ..... tháng ..... năm 2019
LÃNH ĐẠO

Phiếu đăng ký gửi về Ban tổ chức bằng email theo địa chỉ:
(1) BS.CKII Nguyễn Tấn Huy

Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp

Điện thoại: 0913.700.303

Email: tanhuycd@gmail.com
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MẪU SỐ 02:
ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm triển khai mô hình
Bệnh viện thông minh trong thời đại công nghệ 4.0
Đơn vị đăng ký: .....................................................................................................
STT

Họ và tên

Chức danh

Khoa Phòng

1
2
3
.....

Ngày ..... tháng ..... năm 2019
LÃNH ĐẠO

Phiếu đăng ký gửi về Ban tổ chức bằng email theo địa chỉ:
(1) BS.CKII Nguyễn Tấn Huy

Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp

Điện thoại: 0913.700.303

Email: tanhuycd@gmail.com
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HƯỚNG DẪN VỀ NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC BÀI BÁO CÁO

Diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm triển khai mô hình
Bệnh viện thông minh trong thời đại công nghệ 4.0
Trình bày theo cấu trúc các phần như sau:
1.
2.
3.
4.
-

Phần tóm tắt:
Tựa tiếng việt
Tên tác giả
Tóm tắt tiếng việt
Các từ khoá
Phần nội dung
Theo quy định báo cáo khoa học
Độ dài 2-7 trang A4
Font chữ Unicode, cỡ 13, khoảng cách dòng 1.0
Phần tài liệu tham khảo:
Xếp thứ tự và đánh số theo Họ tác giả, các tài liệu tham khảo
Gởi file:
Được trình bày rõ ràng, đầy đủ ở dạng Microsoft ® Word
Trình bày xúc tích, ngắn gọn ở dạng Microsoft ® Powerpoint

Bài viết đăng ký gửi về Ban tổ chức bằng email theo địa chỉ:
(1) BS.CKII Nguyễn Tấn Huy

Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp

Điện thoại: 0913.700.303

Email: tanhuycd@gmail.com
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