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QNPACS – HỆ THỐNG PHẦN MỀM  

LƯU TRỮ, TRUYỀN NHẬN VÀ XỬ LÝ HÌNH ẢNH Y TẾ 

--------------oOo------------- 

A. GIỚI THIỆU HỆ THỐNG QNPACS 

QNPACS là giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) do Viện Nghiên cứu 

ứng dụng Khoa học và Công nghệ - Trường Đại học Quy Nhơn (ARISTQNU) nghiên cứu 

phát triển nhằm hỗ trợ trong việc lưu trữ, truyền nhận và xử lý hình ảnh y tế, trích xuất 

hình ảnh từ các thiết bị chẩn đoán hình ảnh như: Máy X-quang, máy chụp cắt lớp (CT), 

máy chụp cộng hưởng từ (MRI)..., phát triển trên nhiều nền tảng web, desktop, kết nối 

đồng bộ các chức năng lưu trữ ảnh dung lượng lớn và công cụ đọc ảnh, xử lý ảnh 2D, 

MPR, dựng ảnh 3D, kết nối với hệ thống HIS nhằm phục vụ cho quá trình khám và  

chữa bệnh. 

QNPACS có đầy đủ các tính năng đảm bảo mức cơ bản và chú trọng các tính năng 

mức nâng cao theo tiêu chí của Bộ Y tế đối với hệ thống RIS-PACS được quy định tại 

Thông tư 54/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017. Là sản phẩm của Việt Nam, QNPACS cung 

cấp giải pháp tối ưu theo nhu cầu của từng đơn vị bệnh viện, phòng khám, đáp ứng mô 

hình triển khai đơn lẻ tại từng đơn vị hoặc theo mô hình tập trung theo vùng, khu vực. 

Sản phẩm QNPACS đã tham gia dự thi và là sản phẩm PACS duy nhất được nhận Giấy 

khen của Ban tổ chức cuộc thi “Y tế thông minh 2018”, là tiền đề các cơ sở y tế thực hiện 

hướng tới áp dụng Bệnh án điện tử theo Thông tư số 46/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 

của Bộ Y tế. 

QNPACS được thiết kế để lắp đặt, vận hành đơn giản, giúp cho các các cơ sở y tế 

trong việc thực hiện giải pháp "Bệnh viện không phim, Bệnh viện thông minh, Bệnh viện 

hạt nhân – Bệnh viện vệ tinh"; làm nền tảng hướng đến mục tiêu thực hiện “Bệnh án  

điện tử”.  

B. TÍNH NĂNG CỦA SẢN PHẨM QNPACS 

1. Lưu trữ dung lượng lớn: với công nghệ nén ảnh JPEG2000 và đặc tính không 

giới hạn số lượng thiết bị gửi ảnh, QNPACS hỗ trợ bệnh viện tối đa khả năng lưu trữ ảnh 

bằng các chức năng lưu trữ tạm thời, lưu trữ dài hạn, tự động sao lưu và dự phòng hệ 

thống, giúp các bác sĩ, kỹ thuật viên hoàn toàn an tâm khi sử dụng. 

2. Đọc ảnh chuẩn quốc tế: tích hợp các chức năng xem ảnh đa dạng 2D, MPR, 3D 

cùng những chức năng đầy đủ từ cơ bản đến nâng cao: cuộn ảnh, chỉnh độ tương phản, 

Reference Lines, cắt ảnh, các công cụ đo kích thước ảnh ... QNPACS đáp ứng tốt nhu 

cầu của các bác sĩ chuyên khoa trong chẩn  đoán các ca bệnh thông thường và các  bệnh 

chuyên sâu. 
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3. Truy cập từ xa mọi lúc và mọi nơi: nhờ được phát triển trên nền tảng web linh 

hoạt và thân thiện, QNPACS hỗ trợ các bác sĩ truy cập bằng nhiều thiết bị linh như máy 

tính bảng, laptop... giúp các bác sĩ đơn giản hóa quy trình làm việc và hỗ trợ kịp thời chẩn 

đoán từ xa đối với các trường hợp khẩn cấp. 

4. Dễ dàng mở rộng theo quy mô: nhờ nền tảng công nghệ linh hoạt và đội ngũ 

triển khai có kinh nghiệm, QNPACS yêu cầu cấu hình phù hợp theo nhu cầu của từng 

đơn vị y tế và có thể đáp ứng nhu cầu của mọi quy mô phòng khám, bệnh viện, cũng như 

triển khai tập trung quy mô lớn theo tỉnh thành, khu vực. 

5. Hiệu quả đầu tư cao: Đi cùng xu hướng công nghệ hóa trong y tế, việc ứng dụng 

QNPACS trong Khoa Chẩn đoán hình ảnh của các bệnh viện, phòng khám quy mô lớn, 

nhỏ giúp cho các cơ sở y tế tối ưu hóa hiệu suất làm việc đồng thời tiết kiệm chi phí đầu 

tư so với việc sử dụng phim như hiện tại. 

C. QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA QNPACS 

- Bước 1: Phần mềm quản lý bệnh viện HIS sẽ gửi sang PACS thông tin bệnh nhân 

được chỉ định cận lâm sàng chiếu, chụp. 

- Bước 2: Hệ thống PACS đưa thông tin bệnh nhân lên máy chụp, kỹ thuật viên 

không phải nhập lại từ phiếu đã in (trường hợp máy có Worklist). 

- Bước 3: Kỹ thuật viên thực hiện chụp, hình ảnh sau đó sẽ được lưu trên máy chủ PACS. 

- Bước 4: Bác sĩ chẩn đoán hình ảnh truy cập vào hệ thống PACS (Web Viewer 

hoặc QNPACS Workstation) để chẩn đoán bệnh. Bác sĩ có thể truy cập qua mạng LAN 

của bệnh viện hoặc qua internet. 

- Bước 5: Bác sĩ cập nhật kết quả chẩn đoán và in, ký trả cho bệnh nhân. Kết quả 

chẩn đoán và hình ảnh được cập nhật trở lại phần mềm HIS. 

D. LỢI ÍCH MANG LẠI CHO CÁC BỆNH VIỆN/ CƠ SỞ Y TẾ 

QNPACS là hệ thống lưu trữ, truyền nhận và xử lý dữ liệu hình ảnh y khoa. Giải 

pháp QNPACS của chúng tôi mang lại nhiều lợi ích cả về kinh tế lẫn kỹ thuật: 

 Hình ảnh y khoa (X-Quang, CT, MRI, DSA, Siêu âm, Nội soi ...) của Bệnh viện 

sẽ được tổ chức, lưu trữ tập trung, khoa học, dễ dàng quản lý và tra cứu. 

 Hỗ trợ chẩn đoán trực tiếp, chẩn đoán từ xa trên hệ thống. 

 Hệ thống QNPACS có thể kết nối, đồng bộ dữ liệu với các phần mềm khác của 

Bệnh viện. 

 Hỗ trợ xây dựng bệnh án điện tử. 

 Hình ảnh y khoa được truyền tải tới các trạm làm việc tại bất kỳ khoa phòng nào 

trong Bệnh viện. 

 Kết nối và truyền tải hình ảnh qua internet tới các Bệnh viện khác, nhận hỗ trợ đọc 

phim và hội chẩn từ xa. 

 Không cần in phim, thông tuyến bảo hiểm …/. 
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