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Tóm tắt – Bài viết trình bày kết quả nghiên
cứu về ứng dụng mạch đọc thẻ từ (Radio Frequency Identification – RFID) trong việc quản
lí thông tin bệnh nhân và xây dựng trang web
giúp bệnh nhân đăng kí khám bệnh trực tuyến.
Những phương pháp đã được sử dụng để thực
hiện đề tài nghiên cứu gồm:nghiên cứu tài liệu
sách, Internet, khảo sát tìm hiểu cách quản lí
thông tin của bệnh viện, phân tích, thiết kế dữ
liệu, lập trình, kiểm thử. Kết quả xây dựng được
một ứng dụng web và ứng dụng đọc thẻ từ đáp
ứng được các chức năng: cho phép đăng kí khám
bệnh trực tuyến, quản lí lịch trực của bác sĩ,
tự động sắp xếp thời gian khám bệnh của bệnh
nhân.
Từ khóa: bệnh viện thông minh, thẻ từ,
RFID.

It allow users to resolve problems including online examination registering, doctors’ timetable
managing, and patients’ examination time arranging automatically and exactly.
Keywords: smart hospital, magnetic card,
RFID.
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Hiện nay, một số bệnh viện ở Việt Nam xuất
hiện nhiều bất cập trong quản lí bệnh viện như:
thất lạc hồ sơ bệnh nhân; nhầm lẫn bệnh án; sử
dụng nhầm thuốc; khó khăn trong quản lí an ninh,
ra vào các khu điều trị, khu dành riêng, khu khám
chữa bệnh; chậm chạp khi xử lí các thủ tục hành
chính, giấy tờ,... Để khắc phục sự cố này, rất
nhiều bệnh viện phải thực hiện vi tính hóa hồ sơ
bệnh án. Một số bệnh viện đã sử dụng mã vạch
trong công tác quản lí bệnh nhân, tăng hiệu quả
khám chữa bệnh và hạn chế tối đa sai sót đáng
tiếc. Khi đó, người bệnh nhập viện sẽ được cấp
một thẻ khám bệnh có mã vạch tương ứng với
các thông tin về bệnh nhân trên máy tính.
Tuy nhiên, thiết bị đọc mã vạch chỉ hoạt động
khi rà ở khoảng cách gần, không có vật cản. Hơn
nữa, thẻ gắn mã vạch dễ bị biến dạng khi chịu tác
động cơ học, chỉ một vết xước cũng có thể làm
thay đổi hoàn toàn thông tin. Chính vì thế, việc
sử dụng công nghệ RFID trong quản lí bệnh nhân
thay thế mã vạch trong việc nhận biết thông tin
bệnh nhân sẽ góp phần nâng cao hiệu quả, tính
an toàn cho công tác điều trị. Công nghệ RFID
có thể nhận diện và truy xuất được thông tin của
bệnh nhân ngay khi bệnh nhân đã ở trong vùng
từ trường của thiết bị đọc RFID. Thay vì dùng sổ
khám bệnh, công nghệ này sẽ lưu trữ mọi thông
tin về bệnh nhân trong một vật nhỏ, nhẹ (ví dụ
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Hospital đề xuất sử dụng mã vạch hoặc chíp điện
tử để quản lí bệnh nhân. Ngoài ra, Nano Hospital
còn được thiết kế thêm chức năng “Toa thuốc
điện tử thông minh” có thể cảnh báo trùng hoạt
chất, trùng họ trị liệu hoặc thông báo với bác sĩ
có những loại thuốc tương tác có hại trong cùng
một toa. Hệ thống cũng chưa đề cập đến quản lí
lịch hẹn, lịch khám bệnh.
- Hệ thống phần mềm quản lí bệnh viện
iPharm-HIS [3] với khả năng tùy biến cao và
dễ sử dụng, được thiết kế để mang lại những
hiệu quả thực tế trong quản lí chuyên môn và
điều hành cho các bệnh viện. Hệ thống giúp giảm
thiểu sự quá tải, chờ đợi cho bệnh nhân.
- Hệ thống quản lí bệnh viện UniHospital [4]
được xây dựng với mục tiêu quản lí thông tin
khám và điều trị bệnh nhân từ khi nhập viện đến
khi ra viện, thông tin được đảm bảo liền mạch
của hệ thống khám – chữa bệnh.

một tấm thẻ) dễ dàng mang theo và giúp kiểm
tra thông tin một cách nhanh nhất.
Mặc khác, để tránh trường hợp chờ đợi khám
bệnh trong các hàng lang, phòng chờ, gây mất
thời gian, ảnh hưởng sức khỏe của người bệnh,
hệ thống website có thể giúp người bệnh tự đăng
kí khám bệnh tại nhà mà không cần trực tiếp đến
bệnh viện để bắt số. Hệ thống sẽ tự động tạo một
lịch khám cho bệnh nhân và gán một thời gian
cụ thể, để bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân
đến bệnh viện khám bệnh một cách nhanh chóng,
không cần phải chờ đợi theo lượt.
Với sự phát triển của công nghệ thông tin, việc
vận dụng kiểm soát thông tin một cách hiện đại
bằng thẻ RFID và hệ thống website giúp nâng cao
khả năng quản lí thông tin, từ đó bệnh viện tập
trung vào vấn đề chuyên môn, chăm sóc người
bệnh chu đáo hơn và chuyên nghiệp hơn.
II.

CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN

A. Nghiên cứu trong nước
B. Nghiên cứu ngoài nước

Theo thực trạng quản lí bệnh viện bằng hình
thức thủ công ở nước ta hiện nay, giám đốc điều
hành là những bác sĩ giỏi chuyên môn, có uy tín
với đồng nghiệp nhưng chưa phải là những nhà
quản lí bệnh viện chuyên nghiệp. Do đó, họ chưa
mang lại hiệu quả kinh tế, chưa tối ưu hóa việc
sử dụng nguồn lực.
Tuy nhiên, nhờ sự phát triển của công nghệ
thông tin, ngày càng có nhiều phần mềm đáp
ứng cho nhu cầu quản lí bệnh viện được tạo ra.
Ví dụ:
- Hệ thống phần mềm quản lí bệnh viện
VietHIS [1] quản lí toàn bộ hoạt động thông suốt
từ lúc tiếp nhận bệnh nhân cho đến khi bệnh nhân
ra viện. VietHIS được xây dựng để quản lí tổng
quát bệnh viện, tối ưu hóa quy trình khám chữa
bệnh, tích hợp hệ thống ERP Hospital. Hệ thống
còn cho phép quản lí các hoạt động khám chữa
bệnh từ xa. VietHis cũng hỗ trợ lưu trữ và truyền
ảnh VIET PACS để quản lí hình ảnh chuẩn đoán
cho y khoa. Tuy nhiên, VietHIS chưa đề cập đến
việc giải quyết vấn đề đăng kí khám bệnh của
bệnh nhân.
- Hệ thống phần mềm quản lí tổng thể bệnh
viện Nano Hospital [2] bao gồm hơn 20 phân
hệ lớn chức năng quản lí thông tin cơ bản. Nano

Nước ngoài có một số hệ thống phần mềm
quản lí bệnh viện như:
- SoftClinic [5] – Phần mềm quản lí bệnh viện
chứa các tính năng của EHR [6], EMR [7] &
HMS [8]. SoftClinic hỗ trợ đăng kí khám bệnh
trực tuyến, quản lí thông tin bệnh nhân bằng mã
vạch và dấu vân tay, gửi SMS thông báo.
- eHospital System [9] là một hệ thống thông
tin tổng hợp toàn diện được thiết kế để quản lí tất
cả các khía cạnh của hoạt động của bệnh viện.
Hệ thống hỗ trợ ra quyết định để phát triển chăm
sóc sức khỏe, giám sát việc sử dụng thuốc của
bệnh nhân. Hệ thống cũng phát triển chức năng
đăng kí khám bệnh trực tuyến.
- Health Data Archiver [10] đưa ra giải pháp
khai thác, di chuyển và lưu trữ dữ liệu cho các
hệ thống y tế, bệnh viện và lịch làm việc của các
bác sĩ bệnh viện. Hệ thống sử dụng dữ liệu quan
sát từ bệnh nhân để đưa ra lời khuyên hoặc thông
báo. Hệ thống không quản lí thứ tự bệnh nhân
chờ khám ở bệnh viện.
- Medstar HIS [11] – Hệ thống tích hợp AI
(Artificical Intelligence) để tổ chức quản lí thông
tin về sức khỏe của bệnh nhân.
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III.

PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

A. Các thành phần trong hệ thống
Chúng tôi sử dụng Microsoft SQL 2014 để tạo
cơ sở dữ liệu, mạch Arduino và mạch đọc thẻ từ
RC522 để đọc thông tin trong thẻ từ. Ngoài ra,
ngôn ngữ ASP.NET và framework MVC được sử
dụng để xây dựng website cho hệ thống [12].
Chúng tôi cũng sử dụng thêm ngôn ngữ lập trình
C# để viết ứng dụng client trên máy tính, kết
hợp với mạch đọc thẻ từ để quản lí thông tin
bệnh nhân; và để kết nối nhiều dịch vụ trong hệ
thống, chúng tôi sử dụng công nghệ Webservice
[13] để liên kết dữ liệu từ ứng dụng trên máy
tính với website.

Hình 1: Kết nối Arduino và RC522

Bảng 1: Thông tin về RC522 tương tác Arduino
STT
1
2
4
5
6
7
8

B. Giải pháp thực hiện
1) Xây dựng cơ sở dữ liệu: Chúng tôi đã xây
dựng mô hình Cơ sở dữ liệu mức quan niệm –
mô hình thực thể kết hợp. Hình 2 thể hiện mối
kết hợp giữa các thực thể. Trong đó, một số thực
thể quan trọng như:
+ Thực thể LICHTRUC: Dùng để lưu thông
tin lịch trực của bác sĩ như ngày, buổi, phòng và
bác sĩ trực. Thực thể này làm tiền đề cho việc
tạo lịch hẹn khám bệnh cho bệnh nhân.
+ Thực thể LICHKHAM: Được tạo ra dựa trên
thông tin bệnh nhân đăng kí trực tuyến từ website.
Thực thể này lưu các thông tin như phòng khám,
ngày, giờ khám.
+ Thực thể BENHNHAN: Lưu các thông tin
cơ bản của bệnh nhân như họ tên, địa chỉ, số điện
thoại, chứng minh nhân dân, số bảo hiểm y tế.
+ Thực thể LICHSUKHAMBENH: Lưu các
thông tin về triệu chứng, chuẩn đoán, và thông
tin về toa thuốc. Thông tin được tạo và lưu khi
bệnh nhân khám bệnh hoặc tái khám.
2) Đọc thông tin trong thẻ từ bằng module
RC522: Module đọc thẻ RC522 có thể đọc được
các loại thẻ có kết nối không dây như NFC, thẻ
từ (loại dùng làm thẻ giảm giá, thẻ xe bus, tàu
điện ngầm...) [14].
3) Đăng kí khám bệnh trực tuyến trên website:
Chúng tôi đã xây dựng một hệ thống website
bằng ngôn ngữ ASP.NET MVC, cho phép bệnh
nhân có thể đăng kí khám bệnh trực tuyến. Ngoài
ra, hệ thống này còn đảm nhiệm chức năng quản

RC522
SDA
SCK
MOSI
IRQ
GND
RST
3.3V

Arduino
10
13
11
Không kết nối
GND
9
3.3V

lí lịch trực cho bác sĩ, đặt lịch hẹn cho bệnh nhân
dựa vào thông tin đã đăng kí khám bệnh, giúp hạn
chế phần nào tình trạng chờ đợi ở phòng khám,
tiết kiệm thời gian, công sức cho bệnh nhân.
4) Liên kết ứng dụng đọc thẻ từ và website
bằng Webservice:
5) Xếp lịch hẹn cho bệnh nhân: Chúng tôi đã
xây dựng thuật toán tìm tạo lịch hẹn cho bệnh
nhân được mô tả ở Hình 4. Đầu vào: Lịch hẹn
của bệnh nhân đã đăng kí trực tuyến và thông tin
về lịch trực của bác sĩ. Đầu ra: Thông báo kết
quả của quá trình.
C. Yêu cầu hệ thống
- Yêu cầu nhập liệu: Hệ thống yêu cầu nhập
thông tin bệnh nhân thông qua việc đăng kí khám
bênh trực tuyến hoặc nhập thông qua ứng dụng.
Nhập mã thẻ từ để tạo sổ khám bệnh cho bệnh
nhân. Nhập toa thuốc mới mỗi lần bệnh nhân
khám bệnh.
- Yêu cầu tính toán: Hệ thống có thể tính toán
thời gian cụ thể cho bệnh nhân để tạo lịch hẹn.
- Yêu cầu lưu trữ: Lưu trữ thông tin bệnh nhân,
thông tin bác sĩ, lịch trực của bác sĩ, lịch hẹn và
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Hình 2: Mô hình thực thể kết hợp

IV.

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

A. Giao diện trang web
Hình 5 là giao diện trang chủ của hệ thống
website: Cho phép bệnh nhân có thể đăng kí
khám bệnh. Ngoài ra, bệnh nhân còn có thể xem
thông tin của bác sĩ và gửi phản hồi về cho hệ
thống.
B. Giao diện ứng dụng đọc thẻ từ và quản lí sổ
khám bệnh

Hình 3: Vai trò kết nối máy tính và server

Hình 6 mô tả giao diện của ứng dụng đọc thẻ
từ và quản lí sổ khám bệnh được xây dựng bằng
ngôn ngữ C# [15]: Cho phép nhận và hiện mã
thẻ từ lên giao diện khi kết nối module đọc thẻ
từ RC522 và máy tính. Ứng dụng còn hiển thị
thông tin bệnh nhân, lịch sử khám bệnh.

lịch khám của bệnh nhân. Lưu trữ thông tin về
sổ khám bệnh của bệnh nhân.

C. Các chức năng chính

- Yêu cầu truy xuất: Truy xuất thông tin lịch
trực của bác sĩ, lịch hẹn và lịch khám của bệnh
nhân. Truy xuất thông tin trong sổ khám bệnh
của bệnh nhân.

1) Chức năng đăng kí khám bệnh trực tuyến:
Chức năng này được thực hiện trên trang chủ của
hệ thống. Bệnh nhân muốn đăng kí khám bệnh
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Hình 4: Lưu đồ giải thuật đặt lịch hẹn cho bệnh nhân
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có thể truy cập trực tiếp vào trang chủ và điền
thông tin vào khung “Đăng kí khám bệnh”, sau
đó nhấn nút Đăng kí và xác nhận để hoàn thành
việc đăng kí khám bệnh trực tuyến. Sau khi đăng
kí, bệnh nhân cần chờ quản trị viên duyệt lịch hẹn
và liên hệ thông qua điện thoại hoặc email.

Hình 7: Mô hình xử lí tổng thể của hệ thống

Hình 8: Quản lí lịch trực của bác sĩ

Hình 5: Giao diện trang chủ

Hình 9: Quản lí lịch khám chưa duyệt
Hình 6: Giao diện ứng dụng đọc thẻ từ và quản
lí sổ khám bệnh

2) Chức năng quản lí lịch trực của bác sĩ:
Hình 8 thể hiện chức năng quản lí lịch trực của
bác sĩ. Lịch trực được người quản trị hệ thống
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Hình 10: Quản lí lịch khám đã duyệt

sắp sếp. Lịch trực quản lí các thông tin như tên
bác sĩ, ngày, buổi trực và tên phòng trực.
3) Chứa năng quản lí và tạo lịch hẹn cho bệnh
nhân: Hình 9 mô tả giao diện quản lí lịch khám
chưa duyệt. Để thực hiện chức năng này, người
dùng cần đăng nhập vào tài khoản với quyền quản
trị viên.
Dựa vào mô tả triệu chứng, người quản trị sẽ
chọn bác sĩ phù hợp, sau đó chọn lịch trực của
bác sĩ và tiến hành tạo một lịch hẹn, thuật toán
tạo lịch hẹn đã được trình bày ở mục Giải pháp
thực hiện. Sau khi lịch hẹn đã được tạo, toàn bộ
thông tin sẽ được quản lí như Hình 10.
4) Chức năng đọc thẻ từ và quản lí sổ khám
bệnh: Chức năng này thực hiện trên giao diện
như Hình 6 và kết hợp với mạch đọc thẻ từ
RC522. Để thực hiện chức năng này, người sử
dụng là bác sĩ phải đăng nhập bằng tài khoản cá
nhân. Khi có bệnh nhân vào phòng và có mang
theo thẻ từ, mạch sẽ đọc thông tin thẻ và thực
hiện truy vấn để server thông qua webservice, từ
đó hiện thông tin của bệnh nhân lên giao diện.
Sau đó, bác sĩ có thể thực hiện các chức năng
như:
+ Thêm một bệnh nhân mới
+ Thêm lịch sử khám bệnh (Hình 11)

+ Xem toa thuốc (Hình 12)
+ In toa thuốc (Hình 13)
+ Tìm kiếm bệnh nhân thông qua chứng mình
nhân dân

Hình 11: Thêm lịch sử khám bệnh mới
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V.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Nghiên cứu đã đưa ra một giải pháp mới giải
quyết vấn đề quản lí thông tin kết hợp với IOT ở
bệnh viện. Việc ứng dụng công nghệ giúp bệnh
nhân dễ dàng trong việc khám, chữa bệnh, mang
lại lợi ích cho cộng đồng.
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