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 PHẦN MỀM QUẢN LÝ SỨC KHỎE LÀ GÌ? 

 Phần mềm quản lý hồ sơ sức khỏe là một chức năng thuộc Phân hệ Y tế thuộc Hệ thống 

phần mềm ESAM dùng chung của Thành phố Hà Nội. 

 Tài khoản truy cập vào phần mềm này và toàn bộ dữ liệu được quản lý tập trung bởi Sở 

Thông tin và truyền thông Thành phố Hà Nội. 

 Phần Quản lý hồ sơ sức khỏe cho phép ngành y tế Hà Nội quản lý hồ sơ sức khỏe của toàn 

dân Hà Nội, cho phép cán bộ y tế in phiếu khám, giấy mời đi khám, nhập hồ sơ kết quả 

khám và tra cứu hồ sơ đã nhập 

 Cho phép lãnh đạo ngành tra cứu kết quả khám, các báo cáo, thống kê. 

 Cho phép người dân tự tra cứu kết quả khám của bản thân mình và những người phụ 

thuộc. 

 ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG 

 Cán bộ y tế ngành (Sở y tế, lãnh đạo thành phố HN) 

 Cán bộ y tế (nhập liệu) 

 Người dân (tra cứu kết quả khám) 

 YÊU CẦU CẤU HÌNH 

3.1 Máy tính 

 Intel Core i5-6400 (2.7 3.3 GHz / 6MB ) 4 core / 4 theard 
 RAM DDRAM 4GB 
 HDD 1TB 
 Intel HD Graphics 530 
 DVD-RW 
 VGA, HDMI  
 Lan Wifi Bluetooth 
 4xUSB 2.0  
 Kèm Keyboard + Mouse USB 
 Free Dos 
 Monitor DELL 19” E1916H 

3.2 Hệ điều hành và các phần mềm cài trên máy:  

 Đối với OS (hệ điều hành) tối thiểu phải là Window 7 trở lên. 
 Cài đặt bản DotNet 4.0 
 Bộ gõ tiếng việt, fonts. 
 Bộ Office 

3.3 Mạng internet:  

Yêu cầu tối thiểu 10 Mbps (cho 2 máy tính truy cập vào phần mềm) 
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 CÁC CHỨC NĂNG  

  

 

 

4.1 Hướng dẫn đăng kí khám  

Các bước thực hiện: 

1. Đăng nhập vào phần mềm 

2. Trong menu chọn “Đăng ký khám” 

3. Tìm kiếm thông tin công dân để xuất ra một số thông tin hành chính của người dân. Có 2 

cách tìm kiếm.  

Cách 1: Tìm kiếm theo CMND/CCCD: nhập số CMND/CCCD vào ô “Số CMND/CCCD”. Sau đó 

ấn nút enter trên bàn phím. Các thông tin sẽ được xuất ra, hiển thị trên màn hình. 

Cách 2: Tìm kiếm theo tên người dân trong 1 phường, xã(phường, xã người dân đăng ký 

thường trú, tạm trú tại Hà Nội), 1 quận/huyện(quận, huyện đăng ký thường trú, tạm trú tại 

Hà Nội): Click vào nút  trên màn hình (cạnh ô “Số CMND/CCCD”). Trong hộp thoại 

mới mở ra, chọn quận/huyện trong ô “Quận/Huyện”, xã/phường trong ô “Phường/Xã” và 

nhập họ tên công dân vào ô “Họ và tên” và năm sinh của công dân. Sau đó ấn nút Tìm kiếm 

Phần mềm 
quản lý hồ 

sơ sức 
khỏe

Đăng ký 
khám

Tra cứu và 
in/xuất hồ 

sơ sức khỏe

Nhập kết 
quả khám

Nhập hồ sơ 
sức khỏe từ 
file excel dữ 
liệu dân cư

In hàng loạt 
hồ sơ sức 
khỏe/giấy 

mời

Các tính 
năng đang 
hoàn thiện
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. Khi tìm thấy công dân, click vào thông tin công dân đó để xuất thông tin 

của công dân lên màn hình đăng ký khám. 

4. Thêm các trường thông tin còn thiếu trong màn hình đăng ký khám. 

5. Chọn 1 trong các nút sau để kết thúc quá trình đăng ký khám: 

  để cập nhập thông tin phiếu khám vào hệ thống. 

 để cập nhập thông tin vào hệ thống và in ra phiếu khám. 

Sau đó form đăng ký khám sẽ để trống các trường thông tin để người dùng nhập phiếu 

đăng ký mới. 

  để cập nhật thông tin phiếu khám vào hệ thống. Sau đó form 

đăng ký khám sẽ để trống các trường thông tin để người dùng nhập phiếu đăng ký 

mới. 

6. Nếu nhấn nút , màn hình hiện ra phiếu khám người dân. Nhấn 

nút in, sau đó ấn ok để in phiếu khám. Nếu muốn xuất sang file pdf, nhấn nút “Xuất tập tin 

pdf 

Mô tả: 

 
 

 Tìm kiếm bằng họ tên: 
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 Sau khi nhấn nút  hiện ra màn hình  

 

4.2 Tra cứu/sửa/in/xuất hồ sơ sức khỏe  

Các bước thực hiện: 

1. Chọn ‘Quản lý hồ sơ sức khỏe’ trong menu.  

2. Nhập thông tin vào các ô tìm kiếm. 
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 Nhập từ khóa tìm kiếm 

 Chọn loại tìm kiếm trong ô “Tìm theo”. Có các loại tìm kiếm: tìm theo mã hồ sơ, số 

CMND, số sổ BHYT, Họ và Tên, Điện thoại, Nơi khám. 

 Chọn nơi khám người dân 

 Chọn ngày khám cuối 

 Chọn quận huyện (quận/huyện thường trú, tạm trú tại Hà Nội) của người dân trong ô 

“Quận/Huyện” 

 Chọn Phường/Xá (Phường/Xá thường trú, tạm trú tại Hà Nội) của người dân trong ô 

“Phường/Xá”  

3. Nhấn vào nút “Tìm Kiếm”.  

4. In hồ sơ: Sau khi tìm ra thông tin của người dân, để in hồ sơ người dân, ấn chuột phải vào 

dòng thông tin người dân. Ấn tiếp vào nút “In hồ sơ người dân” 

5. Xem/sửa hồ sơ: Sau khi tìm ra thông tin của người dân, để xem chi tiết thông tin người 

dân, click vào người dân để hiển thị thông tin hồ sơ sức khỏe của người dân. Tài khoản 

người dùng ở nơi khám có thể sửa thông tin hồ sơ sức khỏe người dân khám tại nơi khám 

đó trực tiếp trên hồ sơ sức khỏe. Sau khi sửa, nhấn nút cập nhật để lưu thông tin. 

6. Xuất hồ sơ sang file excel: Sau khi tìm được thông tin của người dân, nhấn nút 

 để xuất tất cả các  hồ sơ tìm được sang file excel. 

Mô tả:   

 Tìm kiếm và xuất excel 

 

 Sau khi click vào dòng thông tin, ra được hồ sơ sức khỏe: 
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 Nếu muốn in hồ sơ sức khỏe 

 

4.3 Nhập kết quả khám 

Lưu ý: Nếu đăng ký khám bằng cách viết tay, cần đăng ký khám trên phần mềm trước khi nhập kết 

quả.  

Thực hiện 1 trong 2 cách sau: 

 Cách 1: Nhập kết quả trong màn hình “Quản lý hồ sơ sức khỏe”. 

 Cách 2: Nhập kết quả khám trong chức năng “Nhập kết quả khám” 
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4.3.1 Nhập kết quả khám trong màn hình “Quản lý hồ sơ sức khỏe”  

Các bước thực hiện: 

1. Tìm kiếm người dân theo chức năng “Tra cứu người dân” trong mục 4.2 

2. Tại màn hình thông tin hồ sơ sức khỏe người dân, chọn “Lịch sử khám bệnh”. 

3. Trong màn hình “Lịch sử khám bệnh”, chọn “Lần khám”. 

4. Nhập các kết quả khám vào màn hình “Lịch sử khám bênh”. 

LƯU Ý: NẾU KHÔNG CÓ BỆNH HOẶC CHƯA RÕ RÀNG BỆNH, CHỌN “KHÁC” TRONG TRƯỜNG 

THÔNG TIN BỆNH. TÊN BỆNH PHẢI VIẾT ĐÚNG THEO ICD10 

5. Chọn một trong các nút sau để kết thúc việc nhập kết quả: 

 Nút để lưu thông tin đã nhập vào hệ thống 

 Nút để in ra hồ sơ sức khỏe của người dân. Lưu ý trước khi in cần cập 

nhật hồ sơ. 

Mô tả: 

 

4.3.2 Nhập kết quả khám trong chức năng “Nhập kết quả khám”  

Các bước thực hiện: 

1. Chọn chức năng “Nhập kết quả khám” từ menu. 

2. Tại màn hình “Nhập kết quả khám”, tìm kiếm thông tin người dân. 

 Tìm theo mã hồ sơ sức khỏe: Tích chọn “Mã hồ sơ sức khỏe” trong phần tìm kiếm. Nhập 

từ khóa vào ô tìm kiếm rồi ấn enter. 

 Tìm theo mã phiếu khám: Tích chọn “Mã phiếu khám” trong phần tìm kiếm. Nhập từ khóa 

vào ô tìm kiếm rồi ấn enter. 
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 Tìm theo thông tin khác: Nhấn nút  (cạnh ô tìm kiếm). Nhập thông tin vào để tìm 

kiếm, nhấn nút  để tìm thông tin. Sau đó click vào thông tin người dân 

cần tìm để trở lại màn hình nhập kết quả khám. 

3. Trong màn hình “Thông tin khám”, nhập các kết quả khám vào màn hình “Lịch sử khám bênh”. 

4. Chọn một trong các nút sau để kết thúc việc nhập kết quả: 

 Nút  để lưu thông tin đã nhập vào hệ thống 

 Nút để lưu thông tin đã nhập và xóa trắng màn hình để phục vụ cho 

việc nhập kết quả khám cho người dân khác. 

 Nút  để thoát màn hình “Nhập kết quả khám” và các thông tin được nhập sẽ 

không lưu vào hệ thống. 
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Mô tả: 

 

 Tìm kiếm hồ sơ sức khỏe khi nhất vào nút  

 

4.4 Nhập hồ sơ sức khỏe từ file excel dữ liệu dân cư  

Mục đích: 

Nhập hồ sơ sức khỏe từ file excel dữ liệu dân cư là nhập các thông tin hành chính của người dân từ 

file excel được định dạng  theo mẫu vào hệ thống, tạo ra các hồ sơ sức khỏe mới. Việc này giống 

với việc đăng ký khám cho nhiều người cùng 1 lúc. Nhập hồ sơ sức khỏe từ file excel phục vụ cho 
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việc in phiếu khám hàng loạt theo số thứ tự khám đã có sẵn và in hàng loạt giấy mời (có STT khám) 

để phát cho người dân. 

Các bước thực hiện: 

1. Chọn chức năng “Nhập dữ liệu hồ sơ sức khỏe từ tập tin excel dữ liệu dân cư”. 

2. Nhấn nút “Nhập từ file excel” 

3. Chọn file muốn nhập dữ liệu vào 

4. Nhấn nút “Open” 

5. Nhấn nút “Cập nhật”. 

Lưu ý: File excel được tải lên hệ thống phải đúng định dạng theo mẫu. File định dạng mẫu có thể 

lấy bằng cách nhấn nút “Xuất file mẫu Excel”. 

Mô tả 

 

4.5 In hàng loạt hồ sơ sức khỏe/giấy mời. 

Các bước thực hiện: 

1. Vào chức năng “Hồ sơ sức khỏe – In hàng loạt” trong mục menu. 

2. Tìm kiếm các hồ sơ sức khỏe muốn in. 

 Chọn Quận/Huyện nơi người dân tới khám trong  mục “Quân/Huyện”. 

 Chọn Phường/Xã nơi người dân tới khám trong  mục “Phường/Xã”. 

 Chọn số thứ tự khám. 

 Ấn nút tìm kiếm. 

3. Tích chọn  nếu muốn in 1 mặt, tích chọn  nếu muốn in 2 mặt 

4. Sau khi ra danh sách người dân, chọn nút để in hàng loạt hồ sơ sức khỏe.  
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5. Nếu muốn in giấy mời, ấn nút để in giấy mời. 

Mô tả 
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4.6 Câu hỏi thường gặp  

Câu 1: Làm sao để gõ được tiếng việt trong phần mềm eSAM 

Trả lời: Để gõ được tiếng việt, cần chạy unikey bằng quyền admin. 

Các bước thực hiện: 

 

Sau đó, click vào unikey để chạy unikey bằng quyền admin. 

Câu 2: Trong chức năng đăng ký  khám, ba nút Cập nhật, In phiếu khám và tiếp tục, 

Cập nhật và tiếp tục khác nhau như thế nào?  

Nút Cập nhật : Lưu các thông tin nhập vào form đăng ký khám. Trên màn 

hình vẫn hiển thị các thông tin vừa lưu.  

Nút In phiếu khám và tiếp tục : Lưu các thông tin nhập vào 

form đăng ký, in phiếu khám. Sau đó form đăng ký khám xóa trắng các trường thông 

tin để thực hiện việc lập phiếu khám mới. 
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Nút Cập nhật và tiếp tục : Lưu các thông tin nhập vào form đăng 

ký khám, Sau đó form đăng ký khám xóa tr ắng các trường thông tin để thực hiện việc 

lập phiếu khám mới. 

Câu 3: Trong chức năng đăng ký khám, trường hợp không tìm được thông tin cá 

nhân của công dân theo CMND/CCCD, theo tên hoặc trường hợp trẻ em, chưa có 

thông tin trong dữ liệu dân cư thì làm cách nào?  

Trả lời: Với trường hợp không tìm được thông tin cá nhân của công dân theo 

CMND/CCCD, theo tên hoặc trường hợp trẻ em, chưa có thông tin trong dữ liệu dân 

cư thì cán bộ y tế thêm mới toàn bộ thông tin của công dân vào form đăng ký khám 

và thực hiện nhập kết quả như người dân khác.

 

Câu 4: Công dân đi khám tại 2 trạm y tế thì khả năng truy cập vào hồ sơ khám của 

công dân tại các trạm y tế là như thế nào? 

Trả lời: Khi công dân đi khám tại 2 trạm y tế, hồ sơ sức khỏe, phiếu khám của công 

dân được lập tại trạm y tế nào thì trạm y tế đó có quyền chỉnh sửa thông tin. Ví dụ: 

Công dân đi khám lần 1 tại trạm y tế A, lần 2 tại trạm y tế B thì trạm y tế A có quyền 

sửa thông tin ở lần khám 1 và ch ỉ xem được thông tin của lần khám 2. Tương tự như 

thế với trạm y tế B. 

Hiện tại, một tài khoản sẽ gắn liền với 1 trạm y tế. Tài khoản đó có thể lấy thông 

tin từ các trạm y tế khác (thông tin cá nhân, thông tin l ịch sử khám…) tuy nhiên chỉ 

có thể thay đổi các thông tin phiếu khám, hồ sơ khám được lập tại trạm y tế đó.  

Câu 5: Tại sao phải xuất file mẫu excel trước rồi lại nhập từ file excel? 
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Trả lời: Cán bộ y tế thực hiện việc xuất file excel để lấy file excel định dạng 

mẫu.Cán bộ y tế dựa vào file mẫu để chỉnh sửa các trường thông tin giống như file 

excel mẫu trên. Khi nhập vào phần mềm, máy tính sẽ kiểm tra và đưa dữ liệu lên hệ 

thống theo đúng các trường thông tin giống như file excel mẫu. 

Nếu cán bộ y tế đã có file mẫu và sắp xếp theo đúng trường thông tin trên, 

không cần xuất file excel mẫu. 

4.7 Các tính năng đang hoàn thiện 

Tên chức năng 
Phiên bản Ngày dự kiến 

hoàn thành 
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